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1. SARRERA 
Lan honen bidez, EAEko instituzioek indarkeriaren biktima diren emakumeei ematen dieten 
arretaren irismenari buruzko datuak aztertu nahi dira.  
 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 51.2. 
artikuluan ezarritakoaren arabera, "Emakundek aldian-aldian ebaluatu behar du zein den 
Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen aurkako indarkeriaren arloan dauden baliabideen 
eta programen eraginkortasuna eta irismena. Horretarako, inplikatuta dauden gainerako 
EAEko administrazio publikoek informazioa emango diote beren ardurapean dituzten 
baliabideei eta programei buruz”.  
 
Agindu hori betez, Erakundeak txosten batzuk eta aldizkako balantze batzuk egin ditu 
(http://www.emakunde.euskadi.eus/indarkeria/-/informazioa/ebaluaketa/).  
 
Gainera, Informazio Sistemen Talde bat sortu zen, Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak 
jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen Arteko II. Akordioaren 
esparruanhttp://www.emakunde.euskadi.eus/indarkeria/-/informazioa/koordinazioa-
lankidetza/. Talde hori, 2013. urteaz geroztik, adierazle-sistema bat lantzen ibili da, dauden 
baliabideen bidez biktimak artatzeari buruzko informazioa biltzeko irizpideak 
homogeneizatzeko, eta horrek diagnostikoak hobetzen lagunduko du.  
 
2015ean, Erakundeen Arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordeak erabaki zuen (baita 
konpromisoa hartu ere) adierazle horiei buruzko datuak Emakunderi ematea, horretarako 
prestatutako aplikazio informatiko baten bitartez.  
 
Horretarako, 2016an, prozesu bat abiarazi da informazioa biltzeko eta inplikatuta dauden 
instituzioei laguntzeko, informazioa iraultzeko lana errazteko asmoz. Halaber, datu-bilketa 
monitorizatu da, hitzartutako gutxienezko datuak ematen direla bermatzeko eta gorabeherak 
edo bat ez etortzeak erregistratzeko, datozen urteetako prozesuak hobetzearren1.  
 
Txosten honetan, informazio-bilketa horretan lortutako datu kuantitatiboak aztertzen dira. 
EAEko instituzioek emakumeen aurkako indarkeriaren biktima diren emakumeei ematen 
dieten arretaren irismenari buruzko datu estatistiko estandarizatuei esker (kasu-kopurua eta 
emakumeen profila), honako hauek egiteko aukera izango dugu: 
 

- artatu diren kasuen bolumena kuantifikatu eta profilak deskribatu. 
- konparazio baliozkoak ezarri, arretaren irismenari dagokionez. 
- informazio baliotsua lortu, arazoaren gaineko diagnostikoak osatzeko eta intzidentzia-

datuak eta erantzunak elkarrekin lotzeko. 
 

  

                                                           
1 Informazio gehiago nahi izanez gero, txosten hau kontsultatu: “EAEn indarkeria pairatu duten emakumeei ematen zaien 
arretaren estalduraren inguruko datuak. Informazioaren analisia. 2016ko iraila”. Txosten horretan, prozesua, landa-lanaren 
gorabeherak eta hobetzeko aukerak azaltzen dira.  

http://www.emakunde.euskadi.eus/indarkeria/-/informazioa/ebaluaketa/
http://www.emakunde.euskadi.eus/indarkeria/-/informazioa/ebaluaketa/
http://www.emakunde.euskadi.eus/indarkeria/-/informazioa/koordinazioa-lankidetza/
http://www.emakunde.euskadi.eus/indarkeria/-/informazioa/koordinazioa-lankidetza/
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2. METODOLOGIA-ALDERDIEI BURUZKO ARGIBIDEAK 

 
Inplikatutako 

instituzioak 

Arretaren irismenari buruzko informazioa hurrengo taulan aipatzen diren 
instituzio publiko guztiek bildu behar dute; emakumeen aurkako 
indarkeriaren biktima diren emakumeentzat dituzten zerbitzu edo 
baliabide guztiei buruzkoa bildu behar dute, Erakundeen Arteko II. 
Akordioan jasotzen diren indarkeria guztiak kontuan hartuta: 
bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeria; etxeko eremuko 
indarkeria (bikotekidearena edo bikotekide ohiarena izan ezik); eta sexu-
indarkeria (bikotekide/bikotekide ohi edo familia eremukoak ez diren 
gizonezkoek baliatutako indarkeria). 

 

AGENTEAK ZERBITZUAK / BALIBIDEAK 

EUSKO 
JAURLARITZA 

HERRI ADMINISTRAZIO ETA 
JUSTIZIA SAILA  

1. Biktimei laguntzeko zerbitzua (BLZ)  
2. Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko koordinazio-zentroa  

 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA SAILA  

1. Espedientearen leku-aldatzea (*) 
2. Matrikula-ordainketen salbuespena (*) 

ENPLEGUKO ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 

1. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta  
2. Gizarte eta lan bitartekaritzako programa (*) 

1. Baremazio gehigarria, Babes Ofizialeko Etxebizitzak alokairu-erregimenean 
hartzeko promozioetan 
2. Alokairu-erregimeneko etxebizitzen zuzeneko esleipena, kasu larrietan eta 
apartekoetan  

1. Informazio- eta arreta-zerbitzua, etxeko indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren 
biktima diren emakumeentzat (SATEVI)  
2. Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa, genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeentzat  

 OSASUN SAILA 1. Lehen mailako arreta  
2. Arreta espezializatua (*) 
3. Etengabeko arreta-guneak (EAG) (*) 
4. Ospitale-larrialdiak  
5. Ospitale-arretak (*) 

 SEGURTASUN SAILA 1. Eginbide penalak, delituak eta faltak  

FORU ALDUNDIAK (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) 1. Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat  
2. Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.  
3. Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen egoeretarako.  
4. Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen egoeretarako.  
5. Beste programa espezializatu batzuk 

UDALAK (251 udal) 1. Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.  
2. Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua  
3. Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen egoeretarako.  
4. Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen egoeretarako.  

Oharra: 
EUSKO JAURLARITZA: Azterlanean, ez da informaziorik eman Eusko Jaurlaritzaren Bitartekaritza Soziolaboralerako Programari 
buruz, oraindik abiarazi gabe dagoelako. Eusko Jaurlaritzaren arreta espezializatuari, etengabeko arreta-guneei eta ospitale-arretei 
buruzko daturik ere ez da eman, gaur egun ez delako jasotzen emandako arretari buruzko informaziorik. Gainera, lehen edizio 
honetan, ez da jaso Hezkuntza Sailari dagozkion baliabideei buruzko daturik. 
UDALAK: Tokiko instituzio bakoitzak dituen baliabideen kopurua ez da berdina. Adibidez, gerta daiteke udal batek oinarrizko 
gizarte-zerbitzua baino ez eskaintzea, eta beste batek, aldiz, lau ere izatea (oinarrizko gizarte-zerbitzua, harrera-pisuak, laguntza 
psikologikoko zerbitzua eta aholkularitza juridikoko zerbitzua).  
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Lehentasun-
irizpideak  

Erantzun-kopurua handia izatea ez ezik agente garrantzitsuenek erantzutea 
ere bermatu nahi zen. Horregatik, helburu eta lehentasun batzuk ezarri 
ziren informazioa biltzeko: Informazio hau lortzea lehenetsi zen: 

 

- Eusko Jaurlaritzako agenteen baliabideak. 
- Hiru foru-aldundietako baliabideak. 
- Hiru hiriburuetako baliabideak. 
- Biztanle-bolumen handiena duten udalerrietako baliabideak. Bizkaian, 

15.000 biztanletik gorako udalerriak izan dira; Gipuzkoan, 10.000etik gorakoak, 
eta Araban, 2.000tik gorakoak. Lurralde bakoitzean lehentasunezkotzat 
hautatutako udalerriek biztanleriaren % 75 biltzen dute (% 77,04 Bizkaian, % 
76,88 Gipuzkoan eta % 89,96 Araban). Ondoren, lehentasun handiko 
udalerriak agertzen dira: 
Araba: Gasteiz; Laudio; Amurrio; Agurain; Oion; Iruña Oka; Dulantzi; Aiara; Zuia. 
Bizkaia: Bilbao; Barakaldo; Getxo; Portugalete; Santurtzi; Basauri; Leioa; Galdakao; Durango; 
Sestao; Erandio; Amorebieta-Etxano; Mungia; Bermeo; Gernika-Lumo; Ermua. 
Gipuzkoa: Donostia; Irun; Errenteria; Eibar; Zarautz; Arrasate; Hernani; Tolosa; Lasarte-Oria; 
Hondarribia; Pasaia; Bergara; Andoain; Azpeitia; Beasain; Azkoitia; Elgoibar; Oñati; Oiartzun. 
 

Kontsultaren 
edukia 

Aipatu instituzioen informazioa biltzeko, Emakundek galde-sorta bat 
diseinatu zuen, adierazle garrantzitsuak jasotzeko, eta aplikazio 
informatiko bat gaitu zuen, instituzio guztiei informazioa modu berean 
iraultzeko aukera emateko. Bost hilabetetan (maiatzetik irailera), 
aplikazio informatikoa zabalik egon zen informazioa iraultzeko. 

 

Emakumeen aurkako indarkeriaren kasu berriei buruzko informazioa jaso da (aipatu 
instituzioetako baliabide edo zerbitzu bakoitzak 2015ean erregistratutako kasuak). Zehazki, 
informazio hau eskatu zen: 
 

TEMATIKA ADIERAZLEAK  

ARTATUTAKO 
EMAKUMEEN KASU 
BERRIAK 

 2015ean artatutako kasu berrien kopurua.   
 
 

Informazio hori 
indarkeria-motaren 
arabera sailkatu da: 
bikotekidearen edo 
bikotekide ohiaren 
indarkeria, familia 
barruko indarkeria 
eta familiakoak ez 

direnek baliatutako 
sexu-indarkeria. (*) 

ERASOTZAILEAREKIKO 
HARREMANA 

 Erasotzailearekiko harreman-mota. 
 

ARDURAPEKO SEME-
ALABAK 

 Seme-alaba adingabeak ardurapean dituzten emakumeen 
kopurua 
 Erasotako emakumeen ardurapean dauden seme-alaba 
adingabeen kopurua eta sexua. 
 Erasotako emakumeekin bizi diren adin nagusiko seme-alaben 
kopurua. 

ARDURAPEKO BESTE 
PERTSONA BATZUK 

 Mendeko helduak ardurapean dituzten emakumeen kopurua. 
 Erasotako emakumeen ardurapean dauden mendeko helduen 
kopurua eta sexua, eta haiekin duten harreman-mota. 

PROFILA_ADINA  Erasotako emakumeen adina. 

PROFILA_ BIZILEKU-
UDALERRIA 

 Erroldatuta dauden eta ez dauden emakumeen kopurua. 
 Emakume kopurua bizileku-udalerriaren arabera. 

PROFILA_ 
NAZIONALITATEA 

 Espainiako nazionalitatea edo atzerrikoa duten emakumeen 
kopurua. 
 Emakume-kopurua, nazionalitateka. 

PROFILA_JAIOTZA 
HERRIALDEA 

 Emakume kopurua, jaiotze-herrialdeko. 

*Honelako erasoak dira: emakumeek bikotekidearen edo bikotekide ohiaren eskutik jasandako erasoa (bikotekidearen edo 
bikotekide ohiaren indarkeria); emakumearen familiako gizonezko batek egindakoa, bikotekideak edo bikotekide ohiak egindakoa 
salbu (familia barruko indarkeria); eta sexu-indarkeria motaren bat baliatuz familiakoa ez den gizonezko batek eragindako erasoa. 
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Lortutako 
erantzun-

maila  

Ezarritako lehentasunetan oinarrituta,2 erantzun-maila handia lortu da. 
Parte-hartzaileak: Eusko Jaurlaritzaren agente inplikatu guztiak, hiru foru 
aldundiak eta hiru hiriburuak (% 100eko erantzun-maila).  
Biztanle-bolumen handia izateagatik lehentasunezkotzat jotako udalerrien 
% 88,64k parte hartu du (guztira, 39 udalerrik; 44 jo ziren 
lehentasunezkotzat). Lehentasunezko udalerri horiek EAEko biztanleriaren % 
76,44 biltzen dute (% 74,49 Bizkaian, % 74,92 Gipuzkoan eta % 86,73 
Araban).  
Gainera, biztanle-tamaina dela-eta erdi-mailako garrantzia duten 18 
udalerrik eta garrantzi apala duten 35 udalerrik ere irauli dute dagokien 
informazioa.  
Laburbilduz, 91 udalerrik parte hartu dute, guztira (EAEko udalen % 
36,25ek). 
Guztira, 178 baliabidetatik jaso da informazioa (156, udaletatik; 43, 
aldundietatik eta Eusko Jaurlaritzatik)3. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Erantzun 

dute 
Erantzun 

zezaketen 

ERANTZUN-
MAILAREN 

% 

Eusko Jaurlaritza Sailak   % 100,00 

Foru Aldundiak Aldundiak   % 100,00 

Udalak Udal parte-hartzaileak   % 36,25 

 Araba   % 54,90 

 Bizkaia   % 32,14 

 Gipuzkoa   % 30,68 

*Sei sail kontabilizatu dira (eta ez zazpi); izan ere, aurten Hezkuntza Sailari daturik ez eskatzea erabaki zen landa-lanari ekiterakoan. 
 
 
 
 

Informazioaren 
analisia  

Instituzioek irauli duten informazioaren bidez, osotasunean aztertu dira 
datuak, eta sailkatu egin dira, instituzio-motaren, baliabide-motaren, 
jasandako indarkeria-motaren eta lurralde historikoaren arabera.  
Halaber, bereizi egin da informazioa, eta horri esker, baliabide bakoitzak 
aukera du irauli dituen datuak kontsultatzeko, edizio honetan 
informazio-iturri diren adierazleei dagokienez. 

 
  

                                                           
2 Ezarritako lehentasunak: Eusko Jaurlaritzako agente guztiek, hiru foru aldundiek, hiru hiriburuek eta biztanleria-bolumen handia 
duten udalerriek parte har dezaten lortzea.  
3 Txosten honen eranskinetan, zer erakundek parte hartu duten kontsultatu daiteke, baita zer baliabideren gaineko informazioa 
eman duten ere. 

Eusko 
Jaurlaritza  

6 sail  

Aldundiak 
3 aldundiak 

 
Udalak 
91 udal  
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Txostenaren 
mugak  

Informazioa aztertzeko eragozpen handietako bat datuak bereizi gabe 
egotea da (udalen kasuan, batez ere). Instituzioek beti ez dituzte izaten 
eskatzen zaizkien datuak (ez dutelako informazio hori erregistratzen, 
erregistratzen duten informazioa erabat bat ez datorrelako, datua berehala 
ateratzen uzten duen erregistro informatizaturik ez dagoelako, etab.). 

 
Horregatik, edizio honetan, eta udalei dagokienez, ez dira aurkezten aldagai batzuen datuak: 
erroldatzeari, nazionalitateari eta jaioterriari dagozkionak. Gainera, zuhur jokatu beharko da 
aurkeztutako datu batzuekin, oharretan eta iruzkinetan adierazten den bezala. Txosten honen 
hurrengo edizioetan informazio gehiago eta hobea jasotzea espero da, bai eta tauletatik 
ondorio hobeak ateratzea ere. 
 

Informazioaren 
interpretazioa  

 

Datuak zuzen interpretatzeko, beharrezkoa da funtsezko giltzarri batzuk 
kontuan hartzea dauden datuei buruz eta jasotako informazio-motari 
buruz: 
 

 

 Txosten honetan aurkezten diren datuak EAEko instituzioek 2015ean artatu dituzten 
emakumeen kasu berriei buruzkoak dira.  
 

 Baliabide guztiek ez dute informazio-mota bera erregistratzen, eta, kasu batzuetan, 
datuak ez dira emakume-kopuruari buruzkoak. Datuak zuzen interpretatzeko, oso 
kontuan hartu beharko dira txostenean aurkezten diren diren oharrak eta iruzkinak. 
 

 Kasu batzuetan, informazioa jaso da nola emakumeen aurkako indarkeria kasuak 
artatzeko berariaz sortu diren baliabide edo zerbitzuei buruz (zerbitzua 
emakumeentzat da soilik), hala zerbitzua berariaz emakumeen aurkako indarkeria 
kasuetarako izan gabe ere indarkeria jasan duten emakumeak artatzen dituztenei 
buruz (esate baterako, zerbitzua herritar guztientzako izan daiteke, baina artatu diren 
kasu batzuk emakumeen aurkako indarkeriari dagozkio). Adibidez, udal batzuek 
laguntza psikologiko ez-espezializatuko zerbitzuak dituzte; horietan, indarkeria jasan 
duten emakumeak artatzen dituzte, bai eta emakumeen aurkako indarkeriarekin 
zerikusirik ez duten beste kasu batzuk ere. Aldundiek ere kontabilizatu zitzaketen 
egoitza-zentro ez-espezifikoetan artatu diren emakume biktimak (emakumeen aurkako 
indarkeriaren biktima izan direnak).  
 

 Oro har, agente bakoitzak bere ardurapeko baliabideetan artatu diren emakumeei 
buruzko datuak baino ez ditu ematen. Horren haritik, salbuespentzat har daitezke 
udalen eta aldundien arteko hitzarmen eta akordio batzuk; baina, edonola ere, ohar 
argigarriak sartu dira. 
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3. INFORMAZIOAREN ANALISIA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN 

EMAKUMEEI EMATEN ZAIEN ARRETAREN IRISMENA 
 
3.1. Arretaren kuantifikazioa: 2015ean, zenbat kasu berri artatu dira 
indarkeriaren biktima diren emakumeak artatzeko instituzioetan? 

 

3.1.1. Artatutako emakumeen kasu berrien datu globalak,4 erakundearen, 

baliabidearen eta indarkeria-motaren arabera  

 
Aztertutako baliabide bakoitzaren ezaugarri propioek zehazten dute, neurri batean, artatu 
diren kasuen bolumena eta mota. Oro har, urtean emakume berri gehiago artatzen dituzte 
informazio eta orientazio motaren bat eskaintzen duten zerbitzuek, bai eta laguntza 
psikologikoa ematen dutenek ere.  
 
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak artatzen ditu emakumeen aurkako indarkeriaren biktima 
gehien urtean, eginbide, delitu eta falten zerbitzuaren esparruan, eta, askotan, ematen dituen 
datuak erreferentzia kuantitatibotzat hartzen dira arazoaren larritasuna neurtzeko.  

Zehazki, EAEn indarkeria-mota hori jasan duten 3.999 emakume erregistratu ditu Ertzaintzak,5 
2015ean. Emakume horien % 72,49k bikotekidearen edo bikotekide ohiaren erasoak jasan ditu, 
eta % 21,13k, beste senide batenak; % 6,38, berriz, familiakoa ez den gizonezko batek 
eragindako sexu-indarkeriaren biktima izan da. 

Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak artatzeko baliabide guztietan, gehienak 
bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria kasuak dira (baliabide batzuek, 
gainera, mota horretako kasuak soilik artatzen dituzte, definizioz). Beste indarkeria mota bati 
buruzko kasuak artatzen direnean (sexu-indarkeriarenak, adibidez), tratatutako kasu guztiak 
kontuan hartuta, beren intzidentzia-tasatik beherako pisua izaten dute baliabideen zati handi 
batean (Ertzaintzaren datuekin alderatuta) Esate baterako, 2015eko biktima berrien % 6,28k 
sexu-indarkeria jasan du, baina urte horretan aldundietako baliabideen artatu dituzten 
emakumeen % 4,45ek baino ez du profil hori. 

Kasu berrien bolumena ere 3.000tik gorakoa da Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta 
Justizia Saileko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Koordinazio-zentroan (3.132 
ebazpen judizial). 

Bolumenari dagokionez, aipatu sailaren Biktimari Laguntzeko Zerbitzua dator ondoren (2.011 
arreta, gizon eta emakumeen artean). Arreten % 70,21 bikotekide edo bikotekide ohiaren 
indarkeria kasuei dagokie; % 25,91, familia barruko beste indarkeria-kasu batzuei, eta % 3,88, 
sexu-indarkeriaren kasuei. 

                                                           
4 Argitu beharrekoa da ezen, nahiz eta erakundeei eskatutako datua artatutako emakumeen kasu berrien kopuruari buruzkoa izan, 
baliabide batzuetan ezin dela lortu datu hori, eta datu horren ordez, gutxi gorabeherako erreferentzia bat erakusten dela (hurbilen 
dagoena), ohar argigarri batekin batera. Lehen taulako ohar argigarri guztiak txostenaren gainerako tauletan aplikatzekoak dira; 
hala ere, informazioa ez errepikatzea erabaki da, dokumentua errazago irakurtzeko. 
5 Datu horiek emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazio estatistikoa jasotzen dute (Ertzaintzak bere jardun- eta 
eskumen-eremuan ezagututako indarkeria, dokumentu polizialetan erregistratuta dagoena). Denbora-epe jakin batean delitu 
penal bat egin zaien emakumeak zenbatu dira biktima moduan. Gizonezkoek eragindako indarkeria adierazten dute datuek 
(bikotekideak, bikotekide ohiak, senideren batek edo beste gizon batzuek eragindakoa).  
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Bolumen handia du, halaber, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren etxeko indarkeriaren 
edo sexu-erasoen biktima diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzuak 
(emakumeen 1.264 deiri erantzun zaie). Deien % 96,04 bikotekide edo bikotekide ohiaren 
indarkeriaren biktima diren emakumeek egin zuten; % 2,53, familia barruko indarkeriaren 
biktimek, eta % 1,42, sexu-indarkeriaren gainerako biktimek. 

Hiru foru aldundietan, 1.370 emakume berri artatu dira 2015ean, Emakumeen kontrako sexu-
erasoen eta etxeko tratu txarren egoeretan laguntza psikologikoa emateko zerbitzuan. 
Aldundietan ematen den laguntza psikologikoaren % 81,97 bikotekidearen edo bikotekide 
ohiaren indarkeria kasuetarako izan da; % 13,58, familia barruko indarkeria kasuetarako, eta % 
4,45, sexu-indarkeriaren kasuetarako. Gainera, txosten honetarako datuak eman dituzten 91 
udaletan, laguntza psikologikoa eman zaie 248 emakume berriri.6  

91 udalek emakumeen aurkako indarkeriaren 1.255 biktima berri artatu dituzte, Informazio, 
Balorazio eta Diagnostiko Espezializatuko Zerbitzuan, 2015ean. Emakume horien % 91,16 
bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan da; % 5,9, familia barruko beste 
indarkeria-mota baten biktima, eta % 2,95, eremu horretatik kanpoko sexu-indarkeriaren 
biktima. 

Aholkularitza juridikoari dagokionez, aldundiek 345 kasu berri artatu dituzte (% 93,04, 
bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeria; % 6,67, familia barruko indarkeria, eta % 0,29, 
sexu-indarkeria). Udalek, berriz, 354 emakume berri artatu dituzte.7 

Azkenik, aldundietako egonaldi ertain eta luzeko egoitza-baliabideetan, 105 emakume berri 
artatu dituzte (% 87,62, bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima; % 5,71, 
familia barruko beste indarkeria-mota baten biktima, eta % 6,67, eremu horretatik kanpoko 
sexu-indarkeriaren biktima). Aldundietako berehalako edo larrialdiko harrerako zerbitzuetan, 
berriz, 91 emakume berri artatu dituzte (% 94,51, bikotekide edo bikotekide ohiaren 
indarkeriaren biktima, eta % 5,49, familia barruko indarkeriaren biktima). Gainera, EAEko 
udalen ostatu-zerbitzuetan, 92 emakume berri artatu ziren (kasuen % 95,65, bikotekide edo 
bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima, eta % 4,35, familia barruko indarkeriaren biktima).  

  

                                                           
6 Kontuan hartu behar da ezen, kolektibo horrentzat espezializatutako laguntza psikologikorako baliabiderik izan ez arren, udal 
batzuetan laguntza psikologikoa ematen zaiela indarkeriaren biktima diren emakumeei. 
7 Kontuan hartu behar da ezen, kolektibo horrentzat espezializatutako aholkularitza juridikorako baliabiderik izan ez arren, udal 
batzuetan aholkularitza juridikoa ematen zaiela indarkeriaren biktima diren emakumeei. 
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1. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ERAKUNDEAREN, 
BALIABIDEAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA.  

Absolutuak (guztira) eta % horizontalak (indarkeria-motaren arabera). 2015 

ERAKUNDEA BALIABIDEA 

2015EAN 
ARTATU 
DIREN 

EMAKUMEEN 
KASU 

BERRIAK  

 

Bikotekide/bikotekide 
ohiaren indarkeria 

% 

Familia 
barruko 

indarkeria 
% 

Sexu-
indarkeria 

% 

EU
SK

O
 J

A
U

R
LA

R
IT

ZA
 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 150  100,00 Ez dagokio Ez dagokio 

Baremazio gehigarria, Babes Ofizialeko 
Etxebizitzak alokairu-erregimenean 

hartzeko promozioetan 
96 

 
100,00 Ez dagokio Ez dagokio 

Alokairu-erregimeneko etxebizitzen 
zuzeneko esleipena, kasu larrietan eta 

apartekoetan(1. oharra) 

12 
 

 
100,00 Ez dagokio Ez dagokio 

Informazio- eta arreta-zerbitzua, 
etxeko indarkeriaren edo sexu-

indarkeriaren biktima diren 
emakumeentzat. (SATEVI) (2. oharra) 

1.264 
 

 

96,04 2,53 1,42 

Ordainketa bakarreko prestazio 
ekonomikoa, genero-indarkeriaren 

biktima diren emakumeentzat(3. oharra) 

150 
 

 
100,00 Ez dagokio Ez dagokio 

Eginbide penalak, delituak eta faltak 3.999     

Lehen mailako arreta (osasuna) (4. 

oharra) 375     

Ospitale-larrialdiak(5. oharra) 386     

Biktimari laguntzeko zerbitzua (SAV) (6. 

oharra) 
2.011 

 

 
   

Emakumeen aurkako indarkeriaren 
arloko koordinazio-zentroa (CCVCM) (7. 

oharra) 

3.132 
 

 
   

FO
R

U
-A

LD
U

N
D

IA
K

 

Berehalako harrerako zerbitzuak, 
etxeko tratu txarren biktima diren 

emakumeentzat. (8. oharra) 
91 

 
   

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren 
biktima diren emakumeentzat(9. oharra) 

105 
 

   

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. (10. oharra) 

345 

 

   

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. (11. oharra) 

1.370 

 

   

Beste programa espezializatu batzuk. 153     

U
D

A
LA

K
  

(1
2.

 o
h

a
rr

a
) 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

1.255 
 

   

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 92     

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

354 

 

   

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

248 

 

   

1. oharra: Esleipen zuzeneko kasu batzuk baremazio gehigarrian ere sartuta daude. Datorren urtean bikoiztasun hori ez egotea 
espero da. 
2. oharra: Datua artatutako emakumeen dei kopuruari dagokio (gerta daiteke emakume batek behin baino gehiagotan deitzea). 
3. oharra: Datua emandako laguntzei dagokie (ez eskatu direnei). 
4. eta 5. oharrak: Osasun-baliabideen kasuan informazioa erregistratzeko irizpideak ez daude behar bezala orraztuta, eta, 
horregatik, ez daude jasota bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeriaz bestelako indarkeria-motak (datorren urtean 
konponduta egotea espero da). 
6. oharra: Datuak erakusten du zenbat alditan eman den arreta (emakumeei edo gizonei), genero-indarkeriari lotutako arrazoiren 
bategatik (gerta daiteke pertsona bat behin baino gehiagotan artatzea arrazoi horregatik). 
7. oharra: Datua ebazpen judizialen kopuruari dagokio (kautela-neurriak, aginduak, etab.). 
8. oharra: Egun, Araban Gasteizko Udala arduratzen da berehalako harreraz (datuak udalen zatian sartzen dira), nahiz eta 
aurreikusita dagoen etorkizunean Aldundiak eskaintzea. Gipuzkoan, 2015eko irailera arte, egoitza-zentroak berehalako harrera 
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emateko eta egonaldi ertain edo luzea emateko erabiltzen ziren; horregatik ez dago berehalako harrerari buruzko datu 
espezifikorik. Datorren urtean datua bereizita eman nahi da. Bizkaian, Bizkaiko Foru Aldundiak badu berehalako harrerako 
zerbitzua. 
9. oharra: Datu horren barruan sartu dira, halaber, emakumeen aurkako indarkeriaren biktimentzat espezifikoak ez diren egoitza-
zentroetan artatu diren emakume biktimak (emakumeen aurkako indarkeriaren biktima izan direnak). Arabako Foru Aldundiko 
egoitza-zentroak Arabako udalerri guztietako emakumeak hartzen ditu, Gasteiz, Amurrio eta Laudiokoak izan ezik, udalerri horiek 
beren baliabide propioak dituzte eta. 
10 eta 11 oharrak: Araban, Arabako emakume guztiei arreta juridikoa eta psikologikoa emateko foru-zerbitzuak Gasteizko 
Udalaren bidez ematen dira (hitzarmena), datuak aldundien zati honetan ematen badira ere.  
12. oharra: Udal batzuek, nahiz eta indarkeria-mota horren biktima diren emakumeei laguntza psikologikoa eta/edo juridikoa 
emateko baliabide espezifikorik ez izan, emakume biktimei buruzko datuak eman dituzte; hain zuzen ere, baliabide orokorren 
bitartez laguntza psikologikoa edo juridikoa eskaini zaien emakumeei buruzkoak. Hori Bizkaian gertatzen da, batez ere. Egun, 
lurralde horretan, soilik Barakaldon eta Santurtzin dago emakumeen aurkako indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza 
psikologikoa emateko zerbitzu espezializatua; beste udalerri batzuetan, aldiz, oro har herritar guztiei edo udalerriko emakumeei 
laguntza psikologikoa emateko dauden zerbitzuen bitartez ematen zaie arreta hori. Bizkaiko Foru Aldundiak Zutitu-ren bidez 
eskaintzen du zerbitzua. Zerbitzua deszentralizatuta dago; hemen ematen du zerbitzua: Lea Artibaiko Mankomunitatean, 
Enkarterrietako Mankomunitatean, Balmasedan, Nerbioi Eskualdean, Durangoko eta Berrizko Merindadeko Mankomunitatean, 
Busturialdean eta Arratiako Mankomunitatean. Bilboren kasuan, Udalak Bizkaiko Foru Aldundiko laguntza psikologikorako 
programara bideratzen ditu tratu txar eta sexu-erasoetarako laguntza psikologikoen kasuak, eta soilik programa horretan berehala 
artatu ezin diren kasuetan bideratzen dira modulu psiko-sozialetara. Bizkaiko Foru Aldundiko aholkularitza juridikoko zerbitzuan, 
baliabide propiorik ez duten udalerrietatik datozenak hartzen dira. 
*Baliabide batzuek bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima diren emakumeak soilik hartzen dituzte, definizioz. 
Baliabide horiei ez dagokie familia barruko indarkeria eta sexu-indarkeria.  
 

Txosten honetarako datuak urte honetan jaso dira lehen aldiz; horregatik, konparatzeko 
erreferentziarik ez dago kasu guztietarako, baina Emakunderen aurreko txosten batzuetan 
oinarrituta, haien bilakaerari buruzko datu orientagarri batzuk atera ahal izan dira. Zehazki, 
Ertzaintzak artatutako kasu berrien artean, 2014an baino 92 emakume gutxiago artatu dira; % 
2ko jaitsiera esan nahi du horrek.  

Orain urtebete, 2014an, bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktimen pisua % 72 
zen; familia barruko indarkeriaren biktimena, % 21, eta familiatik kanpoko sexu-erasoen 
biktimena, % 7; beraz, ez da alde nabarmenik ikusten 2015eko biktimen banaketarekin 
alderatuta. 

Aldiz, azken urtean gehitu egin dira honako hauek: EAEn emandako ordainketa bakarreko 
laguntzak (11 laguntza gehiago; % 7,9 gehiago); kasu larrietan eta apartekoetan etxebizitzak 
alokairu-erregimenean zuzenean esleitu zaizkien emakumeen kopurua (5 emakume gehiago; % 
71,4 gehiago); eta alokairu-erregimenean babes ofizialeko etxebizitzak esleitu zaizkien 
emakumeen kopurua (42 emakume gehiago; % 77,8 gehiago). 

 
 

3.1.2. Artatutako emakume berrien datu globalak, erakundearen, baliabidearen eta 
indarkeria-motaren arabera, lurralde historikoka 

 
Indarkeria-motak kontuan hartuta, aldundien laguntza psikologikoko baliabideetan artatzen 
dira, oro har, kasu berri desberdin gehien (batez ere, Arabako Foru Aldundian). Foru 
aldundietako baliabide-mota horietan 2015ean artatu diren kasu berrien % 81,97 bikotekide 
edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan da; % 13,58, familia barruko indarkeriaren 
biktima, eta % 4,45, familiatik kanpoko sexu-indarkeriaren biktima. 
 
Foru aldundietako egoitza-baliabideetan ere ikusten da aniztasuna (batez ere, Gipuzkoako 
Foru Aldundikoetan). Hiru lurraldeetan baliabide horietan artatu diren emakume berrien % 
87,62 bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan da: % 5,71, familia barruko 
indarkeriaren biktima, eta % 6,67, sexu-indarkeriaren biktima. 
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2. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUENDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, 
BALIABIDEAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA.  

Absolutuak (kasuak guztira) eta % horizontalak (indarkeria-motaren arabera). 2015 

ERAKUNDEA BALIABIDEA 
Bikotekidearen/bikotekide 

ohiaren indarkeria 
% 

Familia 
barruko 

indarkeria 
% 

Sexu-
indarkeria 

% 

2015EAN 
ARTATU 
DIREN 

EMAKUMEEN 
KASU 

BERRIAK 

ARABAKO 
FORU 

ALDUNDIA  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren 
biktima diren emakumeentzat.  

    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

Beste programa espezializatu batzuk.     

BIZKAIKO 
FORU 

ALDUNDIA 

Berehalako harrerako zerbitzuak, 
etxeko tratu txarren biktima diren 

emakumeentzat. 
    

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren 
biktima diren emakumeentzat.  

    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

Beste programa espezializatu batzuk. 
(1. oharra) 

    

GIPUZKOAKO 
FORU 

ALDUNDIA 
 

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren 
biktima diren emakumeentzat.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.     

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.     

Beste programa espezializatu batzuk. 
(2. oharra)     

FORU-
ALDUNDIAK 

GUZTIRA  
EAE 

Berehalako harrerako zerbitzuak, 
etxeko tratu txarren biktima diren 

emakumeentzat. 
    

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren 
biktima diren emakumeentzat.  

    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

Beste programa espezializatu batzuk.     

1. oharra: Beste programa espezializatu batzuk atalerako emandako datua etxeko eremuko emakumeen aurkako indarkerian 
espezializatutako Familian Esku-hartzeko Programari dagokio. 
2. oharra: Beste programa espezializatu batzuk atalerako emandako datua Foru Larrialdietarako Foru Zerbitzuari dagokio. Beste 
programa pilotu bat ere badago (2015ean abiarazia), baina ez dira horko datuak sartu, azken hiruhilekoa soilik hartzen zutelako.  

 
EAEko informazio, balorazio eta diagnostikoko udal zerbitzuei dagokienez, artatutako 
emakumeen % 2,95 sexu-indarkeriaren biktima izan da, 2015ean; hala ere, azpimarratu behar 
da Gipuzkoako udaletan batezbestekotik gora dagoela baliabide horien bidez artatutako 
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kasuen pisua. Sexu-indarkeriari dagokio Gipuzkoan artatu diren emakumeen aurkako 
indarkeria-kasu berri guztien % 6, Bizkaian artatutako kasu berrien % 1,58, eta Arabako 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan artatutako kasuen % 0,52. 
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3. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDE- ETA 
INDARKERIA-MOTAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA. 

Absolutuak (guztira) eta % horizontalak (indarkeria-motaren arabera). 2015 

ERAKUNDEA BALIABIDEA 

 
Bikotekidearen/bikotekide 

ohiaren indarkeria 
% 

Familia 
barruko 

indarkeria 
% 

Sexu-
indarkeria 

% 

2015EAN 
ARTATU 
DIREN 

EMAKUMEEN 
KASU 

BERRIAK 

ARABAKO 
UDALAK 

Informazio, balorazio eta 
diagnostiko espezializatuko 

zerbitzua. 
    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
(1. oharra) 

    

BIZKAIKO 
UDALAK 

Informazio, balorazio eta 
diagnostiko espezializatuko 

zerbitzua. 
    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua     

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

GIPUZKOAKO 
UDALAK 

 

Informazio, balorazio eta 
diagnostiko espezializatuko 

zerbitzua. 
    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua     

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

EAE-KO 
UDALAK 
 (2. oharra) 

 
 

Informazio, balorazio eta 
diagnostiko espezializatuko 

zerbitzua. 
    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua     

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

    

1. oharra: Gasteiz, Amurrio eta Laudioko udalerrietako datuak soilik sartzen dira (ostatu-zerbitzu propioak dituzte); gainerako 
kasuetan, Aldundiaren zerbitzuaren bidez ematen da zerbitzua. Gainera, Arabako Foru Aldundiko berehalako harrerako zerbitzua 
Gasteizko Udalean ematen da, eta datuak hemen sartzen dira (etorkizunean Aldunditik eskaintzea espero da). 
2. oharra: Udal batzuetan, laguntza psikologikoa eta aholkularitza juridikoa ematen zaie emakumeen aurkako indarkeriaren 
biktima diren emakumeei, indarkeria-mota horren biktimak artatzeko baliabide espezifikorik izan gabe. 
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3.2. Profilaren definizioa: Zer ezaugarri dituzte baliabide bakoitzean 
artatzen diren emakumeek?  
 
Dauden baliabideen bitartez 2015ean arreta eman zaien emakume berriek duten profilari 
buruzko informazioa ematen da atal honetan. Gai giltzarri hauei buruzko informazioa ematen 
da: emakumeak erasotzailearekin zer nolako harremana duen, zenbat urte dituen, seme-
alabarik edo mendekorik duen ardurapean (eta horien profila), zer nazionalitate duen, eta 
erroldatuta dagoen8.  
 
Informazioa sailkatuta dago, honako hauen arabera: baliabide bakoitza zein erakundek ematen 
duen eta zein lurraldetan eskaintzen den, emakumea zer nolako baliabidetan artatu den, eta 
zer nolako indarkeria baliatu den emakumearen aurka. 
 

3.2.1.- Biktimak erasotzailearekin duen harreman-mota, erakundearen, 
baliabidearen eta indarkeria-motaren arabera. 
 
Bikotekide do bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima diren emakumeen % 53,26k jarraitu 
egiten zuen erasotzailearekin harremanetan, eta % 46,74k utzita zuen harremana (Ertzaintzak 
2015ean erregistratutako emakume biktimak; Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko eginbide 
penal, delitu eta falten baliabidea).  
 
Familia barruko indarkeria-kasuei dagokienez, emakumeen % 40,83ri aurreko ahaide batek 
(aitak edo aitaitak) egin dio eraso; % 23,91ri, ondorengo ahaide batek (semeak edo bilobak) 
eta % 35,27ri, beste senitarteko batek.  
 
Bestalde, sexu-indarkeriaren biktimen % 70,59ri gizonezko ezezagun batek egin dio eraso, eta 
% 29,41i, berriz, familiatik kanpoko ezagunek egin diote. 
 
SATEVI-k (Etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen biktima diren emakumeei informazioa eta 
arreta emateko zerbitzuak) emandako datuetan hau ikusten da: bikotekide edo bikotekide 
ohiaren indarkeriaren biktima diren emakumeak, erasotzailearekin zuten harremana hautsi 
dutenak, arreta eman zaien guztien % 43,82 izan dira, 2015ean. 
 
Hala ere, semeen edo biloben erasoak jasaten dituzten emakumeen kasuak nabarmendu dira 
zerbitzu honetan: familia barruko indarkeria dela-eta artatu diren biktimen % 50 dira.  
 

  

                                                           
8 Esan denez, erakunde eta baliabide guztiek ez dituzte bereizi artatutako emakumeen profilari buruzko datuak, eta, horregatik, 
kasu batzuetan, tauletan erakusten diren emaitzak errore-tarte handiagoa dute lehen ataleko datu globalek baino. Datu bereiziak 
eskaintzen dituzten baliabideetan artatu diren emakume berrien kopuruan oinarrituta kalkulatzen dira profilen araberako 
ehunekoak; beraz, beti ez da bat etortzen aurrez aurkeztutako guztizkoarekin. Datuak bereizten dituzten erakundeen lagina 
bereziki murritza denean eta datuak zuhurtziaz hartu behar direnean, ohartarazpen bat egiten da. Oro har, udalei buruzko datu 
multzokatuak zuhur hartu behar dira (izan ere, erroldatzearekin eta nazionalitatearekin lotutako datuak ez dira aurkezten, laginen 
eskasia dela-eta).  
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4. TAULA: EUSKO JAURLARITZAK ARTATU DITUEN EMAKUMEEN KASU BERRIAK, ERASOTZAILEAREKIN DUTEN HARREMANAREN, 
BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA.  

% horizontalak (erasotzailearekiko harremanaren eta indarkeria-motaren arabera). 2015 

EUSKO 
JAURLARITZA 

Bikotekidearen/ 
bikotekide ohiaren 

indarkeria  
Familia barruko indarkeria Sexu-indarkeria  

 

Ezkontidea/ 
Izatezko 

bikotekidea/ 
Bikotekidea/ 

Ezkongai-
harremana 

% 

Bikotekide 
ohia/ Izatezko 

bikotekide 
ohia/ 

Bikotekide 
ohia/ 

Ezkongai ohia 
% 

Aurreko 
ahaidea 

(aita/aitaita
) 
 

% 

Ondorengo 
ahaidea 

(semea/biloba) 
 

% 

Beste senide 
batzuk 

 
% 

Ezagunak (familia-
eremukoak ez 

direnak) 
% 

Ezezagunak 
 

% 

Beste 
harreman-
mota bat 

% 

Informazio- eta 
arreta-zerbitzua, 

etxeko 
indarkeriaren 

edo sexu-
indarkeriaren 
biktima diren 

emakumeentzat. 
(SATEVI) 

        

Eginbide 
penalak, delituak 

eta faltak 
        

Lehen mailako 
arreta (osasuna) 

0,00 100,00 - - - - - - 

Oharra: Baliabide batzuek ezin izan dute eman aldagai honen araberako informazio bereziturik, eta, horregatik, ez da taulan sartu.  
 

Berehalako harrera eta laguntza psikologikoa emateko foru-zerbitzuetan artatu diren 
emakumeen artean, gehiago dira bikote-harremana hautsi ez dutenak. Bikotekideen erasoak 
jasan dituzten emakumeak % 83,72 eta % 92,07 dira, hurrenez hurren, bikotekide edo 
bikotekide ohiaren erasoa dela-eta foru-baliabide horietan artatu diren emakume biktimen 
kasu berrien artean. Aldiz, aholkularitza juridikoaren foru-zerbitzu horretan indarkeria-mota 
hori dela-eta artatu diren biktimen % 42,08k bikotekide ohiaren erasoa jasan du. 
 
Halaber, Ertzaintzan erregistratutako sexu-indarkeriaren kasu berrien banaketaren arabera, 
gizon ezezagunen erasoak jasan dituzten emakumeak % 70,59 dira, eta gizon ezagunen 
erasoak jasan dituztenak % 29,41. Nabarmendu beharrekoa da banaketa hori ez datorrela bat 
aldundien laguntza psikologikoko zerbitzuetan artatu diren emakumeen kasu berrien artean 
ikusitako banaketarekin; izan ere, aldundietan erregistratutakoaren arabera, ezezagunen 
erasoak jasan dituzten emakumeak % 32,79 izan dira soilik, sexu-indarkeria dela-eta artatu 
diren biktima guztien artean.  
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5. TAULA: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK, ERASOTZAILEAREKIN DUTEN HARREMANAREN, 
BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA.  

% horizontalak (erasotzailearekiko harremanaren eta indarkeria-motaren arabera). 2015 

FORU 
ALDUNDIAK 

(A+B+G) 

Bikotekidearen/bikotekide 
ohiaren indarkeria  

Familia barruko indarkeria Sexu-indarkeria  

 

Ezkontidea/ 
Izatezko 

bikotekidea/ 
Bikotekidea/ 

Ezkongai-
harremana 

% 

Bikotekide 
ohia/ Izatezko 

bikotekide 
ohia/ 

Bikotekide 
ohia/Ezkongai 

ohia 
% 

Aurreko 
ahaidea 

(aita/aitaita) 
 

% 

Ondorengo 
ahaidea 

(semea/biloba) 
 

% 

Beste 
senide 
batzuk 

% 

Ezagunak 
(familia-

eremukoak 
ez direnak) 

% 

Ezezagunak 
% 

Beste 
harreman-
mota bat 

% 

Berehalako 
harrerako 

zerbitzuak, 
etxeko tratu 

txarren biktima 
diren 

emakumeentzat. 

        

Egoitza-zentroak, 
etxeko tratu 

txarren biktima 
diren 

emakumeentzat.  

        

Aholkularitza 
juridikoko 
zerbitzua, 

emakumeen 
aurkako etxeko 

tratu txarren eta 
sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Laguntza 
psikologikoko 

zerbitzua, 
emakumeen 

aurkako etxeko 
tratu txarren eta 

sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Beste programa 
espezializatu 

batzuk. 
        

 

Ondorengo taulan erakusten diren datu multzokatuak (udalenak) zuhur hartu behar dira, asko 
baitira erantzun gabe utzi direnak. Hala ere, foru-baliabideen datuak eta udal-baliabideenak 
konparatuta, aipatzeko moduko desberdintasunak ikusten dira: bikotekide edo bikotekide 
ohiaren indarkeriari dagokionez, udaletako laguntza psikologikoko zerbitzuetan artatu diren 
kasu berrien % 51 bikotekide ohien erasoak jasan dituzten emakumeei dagokie; aldiz, 
aldundietako laguntza psikologikoko baliabideetan artatu diren % 7,93ri soilik dagokio profil 
hori.  
 
Bestalde, bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeriari dagokionez, esan behar da 
informazio, balorazio eta diagnostikorako zerbitzuetan (oinarrizko gizarte-zerbitzuetan) artatu 
diren biktima berrien % 72,46k jarraitu egiten duela erasotzailearekin harremanetan. 
 
Ondorioztatu daiteke, halaber, zerbitzu-mota horren bitartez ez zaiela arreta eskaintzen 
ezezagunen eskutik sexu-indarkeria nozitu duten biktima guztiei. Artatutako kasu berrien % 
11,76 baino ez dator bat profil horrekin; aldiz, horrelako kasuak dira Ertzaintzak erregistratu 
dituen % 70,59. 
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6. TAULA: UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK, ERASOTZAILEAREKIN DUTEN HARREMANAREN, BALIABIDE-

MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA. 
 % horizontalak (erasotzailearekiko harremanaren eta indarkeria-motaren arabera). 2015 

UDALAK 
(A+B+G) 

Bikotekidearen/bikotekide 
ohiaren indarkeria  

Familia barruko indarkeria Sexu-indarkeria  

 

Ezkontidea/ 
Izatezko 

bikotekidea/ 
Bikotekidea/ 

Ezkongai-
harremana 

% 

Bikotekide 
ohia/ Izatezko 

bikotekide 
ohia/ 

Bikotekide 
ohia/Ezkongai 

ohia 
% 

Aurreko 
ahaidea 

(aita/aitaita) 
 

% 

Ondorengo 
ahaidea 

(semea/biloba) 
 

% 

Beste 
senide 
batzuk 

 
% 

Ezagunak 
(familia-

eremukoak 
ez direnak) 

% 

Ezezagunak 
 

% 

Beste 
harreman-
mota bat 

% 

Informazio, 
balorazio eta 

diagnostiko 
espezializatuko 

zerbitzua. 

        

Ostatu-
zerbitzuak – 

Harrera-pisua 
        

Aholkularitza 
juridikoko 
zerbitzua, 

emakumeen 
aurkako etxeko 

tratu txarren eta 
sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Laguntza 
psikologikoko 

zerbitzua, 
emakumeen 

aurkako etxeko 
tratu txarren eta 

sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Oharra: Taula honetan zehazten den informazioa zuhur hartu behar da; izan ere, udal asko dira datua bereizi gabe eman dutenak. 
Oinarrizko gizarte-zerbitzuetan ez dago informaziorik emakumeen % 52,37ri buruz; ostatu-zerbitzuetan % 85,87ri buruz; 
aholkularitza juridikoaren zerbitzuetan, % 59,04ri buruz, eta laguntza psikologikoaren zerbitzuetan, % 57,14ri buruz. 

 

 

  



22 
 

3.2.2.- Artatutako emakumeen adina, erakundearen, baliabidearen eta indarkeria-
motaren arabera 
 
2015ean Ertzaintzak (eginbide penal, delitu eta falten zerbitzuan) erregistratutako biktima 
berri gehienek (% 29,3) 31 urtetik 40 urtera bitartean zituzten. Ondoren datoz 41 urtetik 50 
urtera bitartekoak (% 22) eta 21 urtetik 30 urtera bitartekoak (% 20,3). Emakumeen % 9,03 
hemezortzi (18) urtetik beherakoa da, eta % 24,72, hemezortzi (18) urtetik hogeita hamar (30) 
urtera bitartekoa; hots, artatutako hiru emakumetatik bat (gutxi gorabehera) 30 urtetik 
beherakoa da (% 33,75). 
 
Azken ehuneko hori bat dator adin-tarte horretako emakumeek 2015ean ospitale-larrialdietan 
artatu diren emakume berrien artean izan duten pisuarekin (% 32,37), eta hurbil dago, halaber, 
emakume horiek emakumearen aurkako indarkeriaren arloko koordinazio-zentroan artatu 
diren emakumeen artean duten pisutik (% 23,78). Hala ere, ez dirudi horren ohikoa denik profil 
hori duten emakumeak beste zerbitzu batzuetan artatzea.  

Lehen-mailako osasun-arretako zerbitzuan artatu diren 30 urtetik beherako emakumeak kasu 
berrien % 15,97 izan dira 2015ean.  

Bestalde, alokairu-erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzen promozioetako baremazio 
gehigarriaren onuradun berri guztiak 18 urtetik gorakoak dira (bikotekide edo bikotekide 
ohiaren indarkeriaren biktimak dira denak). Gehienak 31 urtetik 40 urtera bitartekoak dira (% 
41,7); 30 urtetik beherakoak guztizkoaren % 17,67 dira. 

 
 

7. TAULA: EUSKO JAURLARITZAK ARTATU DITUEN EMAKUMEEN KASU BERRIAK, ADINAREN ETA BALIABIDE-MOTAREN ARABERA. 
% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

EUSKO JAURLARITZA 14 urtetik 
behera 

14-17 
urte 

18-20 
urte 

21-30 
urte 

31-40 
urte 

41-50 
urte 

51-64 
urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Baremazio gehigarria, Babes 
Ofizialeko Etxebizitzak alokairu-

erregimenean hartzeko 
promozioetan 

        

Alokairu-erregimeneko 
etxebizitzen zuzeneko esleipena, 

kasu larrietan eta apartekoetan 
        

Ordainketa bakarreko prestazio 
ekonomikoa, genero-

indarkeriaren biktima diren 
emakumeentzat 

        

Eginbide penalak, delituak eta 
faltak 

        

Lehen mailako arreta (osasuna)         

Ospitale-larrialdiak         

Emakumeen aurkako 
indarkeriaren arloko koordinazio-

zentroa 
        

Oharra: Baliabide batzuek ezin izan dute eman aldagai honen araberako informazio bereziturik, eta, horregatik, ez da taulan sartu. 
Baliabide batzuek eskaini dituzten datuetako adin-tarteak ez dira eskatutakoaren berdin-berdinak, baina, hala ere, sailkatu egin 
dira, proposatutako tartearen oso desberdinak ez zirelako. 

 
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak erregistratutako datuen arabera, 18 urtetik beherako 
neskatilak % 48tik gora dira sexu-indarkeriaren biktima direnen artean, eta familia barruko 
indarkeriaren kasuetan, % 20,35; aldiz, bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeriaren 
biktimen artean, % 2,31 dira. 
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8. TAULA: EUSKO JAURLARITZAKO SEGURTASUN SAILAK ARTATU DITUEN EMAKUMEEN KASU BERRIAK, ADINAREN ETA 

INDARKERIA-MOTAREN ARABERA. 
% horizontalak (adinaren eta indarkeria-motaren arabera). 2015 

Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saila. 

Eginbide penalak, 
delituak eta faltak 

14 urtetik 
behera 14-17 urte 18-20 urte 21-30 urte 31-40 urte 41-50 urte 51-64 urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Bikotekidearen/bikot
ekide ohiaren 
indarkeria 

        

Familia barruko 
indarkeria 

        

Sexu-indarkeria         

OROTARA         

Oharra: Segurtasun Sailak artatutako emakumeei buruzko informazioa soilik ematen da, adinaren eta indarkeria-motaren arabera; 
izan ere, gainerako baliabideek ez dute informazioa bereizita eman edo bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren 
biktima diren emakumeak artatzen dituzte soilik. 

 

Foru Aldundietan artatu diren emakumeei dagokienez, berehalako harrerako zerbitzuetan 
artatu diren emakume berrien % 42,89 hogeita hamar (30) urtetik beherakoa da; eta adin hori 
du egoitza-zentroetan artatu diren emakumeen % 38,63k, laguntza psikologikoko zerbitzuetan 
artatu diren emakumeen % 26,72k, eta aholkularitza juridikoko zerbitzuetan artatu diren 
emakumeen % 13,27k. 
 
 

9. TAULA: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK, ADINAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA. 
% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

FORU ALDUNDIAK (A+B+G) 
14 urtetik 

behera 
14-17 
urte 

18-20 
urte 

21-30 
urte 

31-40 
urte 

41-50 
urte 

51-64 
urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Berehalako harrerako zerbitzuak, 
etxeko tratu txarren biktima 

diren emakumeentzat. 
        

Egoitza-zentroak, etxeko tratu 
txarren biktima diren 

emakumeentzat.  
        

Aholkularitza juridikoko 
zerbitzua, emakumeen aurkako 

etxeko tratu txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako etxeko 

tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Beste programa espezializatu 
batzuk. 

        

Oharra: Zuhur hartu behar dira Aholkularitza Juridikoko Zerbitzuaren datuak, ez baitakigu zer adin duen artatutako emakumeen % 
38k. 
 

Indarkeria-motaren arabera, esan behar da 18 urtetik beherakoak % 29,57 direla 
laguntza psikologikoko zerbitzuetan familia-barruko indarkeria dela-eta artatutako 
kasu berrien artean, eta % 27,7, sexu-indarkeriaren kasu berrien artean; aldiz, askoz 
gutxiago dira bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren kasuen artean (% 
0,89). 
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10. TAULA: BIKOTEKIDEAREN EDO BIKOTEKIDE OHIAREN INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU 
ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ADINAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA. 

% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

FORU ALDUNDIAK 
(A+B+G) 

Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindakoa 

14 urtetik 
behera 14-17 urte 18-20 urte 21-30 urte 31-40 urte 41-50 urte 51-64 urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Berehalako harrerako 
zerbitzuak, etxeko tratu 

txarren biktima diren 
emakumeentzat. 

        

Egoitza-zentroak, etxeko 
tratu txarren biktima 

diren emakumeentzat.  
        

Aholkularitza juridikoko 
zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko 
zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Beste programa 
espezializatu batzuk. 

        

 

 
11. TAULA: FAMILIA BARRUKO INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN 

EMAKUMEAK, ADINAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA. 
% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

FORU ALDUNDIAK 
(A+B+G) 

Familia barruko indarkeria 

14 urtetik 
behera 14-17 urte 18-20 urte 21-30 urte 31-40 urte 41-50 urte 51-64 urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Berehalako harrerako 
zerbitzuak, etxeko 
tratu txarren biktima 
diren 
emakumeentzat. 

        

Egoitza-zentroak, 
etxeko tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat.  

        

Aholkularitza 
juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza 
psikologikoko 
zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Beste programa 
espezializatu batzuk. 
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12. TAULA: SEXU-INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN 
EMAKUMEAK, ADINAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA.  

% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

FORU ALDUNDIAK 
(A+B+G) 

Sexu-indarkeria 

14 urtetik 
behera 14-17 urte 18-20 urte 21-30 urte 31-40 urte 41-50 urte 51-64 urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Berehalako harrerako 
zerbitzuak, etxeko tratu 
txarren biktima diren 
emakumeentzat. 

        

Egoitza-zentroak, 
etxeko tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat.  

        

Aholkularitza 
juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko 
zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

        

Beste programa 
espezializatu batzuk. 

        

 

Udaletako datuak zuhur hartu behar badira ere, ikusten da adin handiko emakumeen 
proportzioa handiagoa dela aholkularitza juridikoko zerbitzuetan artatutako emakumeen 
artean, gainerako baliabideetan baino. 
 
 

13. TAULA: EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ADINAREN ETA BALIABIDEAREN 
ARABERA. 

% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

UDALAK (A+B+G) 
14 urtetik 

behera 
14-17 
urte 

18-20 
urte 

21-30 
urte 

31-40 
urte 

41-50 
urte 

51-64 
urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Informazio, balorazio eta 
diagnostiko 

espezializatuko zerbitzua. 
        

Ostatu-zerbitzuak – 
Harrera-pisua 

        

Aholkularitza juridikoko 
zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko 
zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Oharra: Taula honetan zehazten den informazioa zuhur hartu behar da, ez dakigulako zenbat urte dituen artatu den emakume 
askok; izan ere, baliabideek ez dute horri buruzko informaziorik eman (udal-mailan, tauletan datuak ez dira eman adinaren eta 
indarkeria-motaren arabera bereizita, are esanguratsuagoa delako ez erantzutea). Bereziki zuhur jokatu behar da aholkularitza 
juridikorako eta ostatu-zerbitzuetako datuekin. Aholkularitza juridikoko zerbitzuan ez dago daturik artatutako kasuen % 56,60ri 
buruz, eta ostatu-zerbitzuan, ez dakite zer adin duen emakumeen % 31k. 
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3.2.3.- Seme-alabak ardurapean dituzten emakumeak: artatu diren emakumeak, 
erakundearen, baliabidearen eta indarkeria-motaren arabera9 
 
2015ean ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa jaso duten emakume guztien % 83,33k 
seme-alaba adingabeak zituen ardurapean. Guztira, 212 adingabe eta 17 seme-alaba adin 
nagusiko bizi ziren laguntza jaso zuten emakumeekin batera. Emakume horiek guztiek 
bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeria jasan dute eta seme-alabak dituzte. 
 
 

14. TAULA: SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: EUSKO JAURLARITZAK 
ARTATU DITUEN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ETA SEME-ALABEN PROFILAREN ARABERA. 

Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren arabera). 2015 

 EMAKUMEAK SEME-ALABAK 

EUSKO JAURLARITZA 

Artatu diren 
emakumeen 

artean, seme-
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

% 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin nagusiko 
seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Ordainketa bakarreko 
prestazio ekonomikoa, 

genero-indarkeriaren 
biktima diren 

emakumeentzat 

% 83,33 212 52,36 47,64 17 70,59 29,41 

Oharra: Baliabide batzuek ezin izan dute eman biktimen seme-alabei buruzko informazio bereziturik, eta, horregatik, ez da taulan 
sartu. Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoaren baliabideaz artatutako kasu guztiak bikotekidearen edo bikotekide ohiaren 
indarkeriaren kasuak dira. 
 

2015ean foru-baliabideetan lehen aldiz artatu ziren emakumeen % 40tik % 58ra (gutxi 
gorabehera) seme-alaba adingabeak ardurapean dituzten emakumeak dira, eta ez da 
desberdintasun handirik ikusten baliabideen artean. Ohikoagoa da bikotekidearen edo 
bikotekide ohiaren biktimek seme-alabak izatea ardurapean (% 43tik % 66ra bitartean), familia 
barruko indarkeriaren biktimek baino (% 14,8tik % 40ra bitartean). 

 

 

                                                           
9 Sexu-indarkeriaren kasuetarako, ez da eskatzen aldagai honen datu bereziturik; beraz, kategoria hori ez da eskaintzen ondorengo 
tauletan. 
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15. TAULA: SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN 
ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ETA SEME-ALABEN PROFILAREN ARABERA.  

Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren arabera). 2015 

 EMAKUMEAK SEME-ALABAK 

FORU ALDUNDIAK (A+B+G) 

Artatu diren 
emakumeen 

artean, seme-
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

% 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin nagusiko 
seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Berehalako harrerako 
zerbitzuak, etxeko tratu 

txarren biktima diren 
emakumeentzat. 

       

Egoitza-zentroak, etxeko 
tratu txarren biktima diren 

emakumeentzat.  
       

Aholkularitza juridikoko 
zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

       

Laguntza psikologikoko 
zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

       

Beste programa 
espezializatu batzuk. 

       

Oharra: Intzidentzia-tasaren ehunekoak galdera horri erantzuten dioten baliabideek guztira artatu dituzten emakumeen 
kopuruaren arabera kalkulatzen dira (ez dator guztiz bat guztizko globalarekin). Adingabeen kopuru absolutuari ere eragiten dio 
horrek, eta, ondorioz, zifra erreala baino txikiagoa den zifratzat hartu behar da.  
Zehazki, Arabako aholkularitza juridikoko zerbitzuan ez dago daturik adingabeak ardurapean dituzten emakume kopuruari buruz, 
eta adingabe kopuruari buruzko informaziorik ez da ematen Arabako aholkularitza juridikoko zerbitzuan eta laguntza psikologikoko 
zerbitzuan.  
(*) Bestalde, taula honetan, seme-alaba adingabeen kopuruari buruzko datua txikiagoa da seme-alaba adingabeak dituzten 
emakume kopurua baino; izan ere, Arabako Foru Aldundiaren datuetan esaten da zenbat emakumek dituzten seme-alabak 
ardurapean (282), baina ez da esaten zenbat adingabe dituzten. Gutxi gorabehera kalkulatuta, hau esan liteke: emakume 
horietako bakoitzak gutxienez seme-alaba bat baleuka, 988 adingabe leudeke, gutxienez. 
 
 
 

16. TAULA: BIKOTEKIDEAREN EDO BIKOTEKIDE OHIAREN INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN ETA SEME-ALABA ADINGABEAK 
ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ETA 

SEME-ALABEN PROFILAREN ARABERA.  
Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren arabera). 2015 

Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindakoa 
 EMAKUMEAK SEME-ALABAK 

FORU ALDUNDIAK 
(A+B+G) 

Seme-alaba adingabeak 
dituzten emakumeen %, 

bikotekidearen/bikotekide 
ohiaren indarkeria dela-

eta artatu diren emakume 
guztiekiko. 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin nagusiko 
seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Berehalako harrerako 
zerbitzuak, etxeko tratu 

txarren biktima diren 
emakumeentzat. 

% 50       

Egoitza-zentroak, etxeko 
tratu txarren biktima 

diren emakumeentzat.  
% 48,9       

Aholkularitza juridikoko 
zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-

erasoen egoeretarako. 

% 43,3       

Laguntza psikologikoko % 66,16       
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zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

Beste programa 
espezializatu batzuk. 

% 53,17 96 48,96 48,96 13 61,54 38,46 

Oharra: Intzidentzia-tasaren ehunekoak galdera horri erantzuten dioten baliabideek guztira artatu dituzten emakumeen 
kopuruaren arabera kalkulatzen dira (ez dator guztiz bat guztizko globalarekin). Adingabeen kopuru absolutuari ere eragiten dio 
horrek, eta, ondorioz, zifra erreala baino txikiagoa den zifratzat hartu behar da.  
Zehazki, Arabako aholkularitza juridikoko zerbitzuan ez dago daturik adingabeak ardurapean dituzten emakume kopuruari buruz, 
eta adingabe kopuruari buruzko informaziorik ez da ematen Arabako aholkularitza juridikoko zerbitzuan eta laguntza psikologikoko 
zerbitzuan.  
(*) Bestalde, taula honetan, seme-alaba adingabeen kopuruari buruzko datua txikiagoa da seme-alaba adingabeak dituzten 
emakume kopurua baino; izan ere, Arabako Foru Aldundiaren datuetan esaten da zenbat emakumek dituzten seme-alabak 
ardurapean (242), baina ez da esaten zenbat adingabe dituzten.  
 

 

17. TAULA: FAMILIA BARRUKO INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN ETA SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN 
EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ETA SEME-ALABEN 

PROFILAREN ARABERA.  
Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren arabera). 2015 

Familia barruko indarkeria 
 EMAKUMEAK SEME-ALABAK 

FORU ALDUNDIAK 
(A+B+G) 

Familia barruko 
indarkeria dela-
eta artatu diren 

emakumeen 
artean, seme-

alaba adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen % 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin nagusiko 
seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Berehalako harrerako 
zerbitzuak, etxeko tratu 

txarren biktima diren 
emakumeentzat. 

% 40       

Egoitza-zentroak, etxeko 
tratu txarren biktima 

diren emakumeentzat.  
% 16,66       

Aholkularitza juridikoko 
zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

% 26,08       

Laguntza psikologikoko 
zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

% 33,3       

Beste programa 
espezializatu batzuk. 

% 14,81       

Oharra: Intzidentzia-tasaren ehunekoak galdera horri erantzuten dioten baliabideek guztira artatu dituzten emakumeen 
kopuruaren arabera kalkulatzen dira (ez dator guztiz bat guztizko globalarekin). Adingabeen kopuru absolutuari ere eragiten dio 
horrek, eta, ondorioz, zifra erreala baino txikiagoa den zifratzat hartu behar da.  
Zehazki, Arabako aholkularitza juridikoko zerbitzuan ez dago daturik adingabeak ardurapean dituzten emakume kopuruari buruz, 
eta adingabe kopuruari buruzko informaziorik ez da ematen Arabako aholkularitza juridikoko zerbitzuan eta laguntza psikologikoko 
zerbitzuan.  
(*) Bestalde, taula honetan, seme-alaba adingabeen kopuruari buruzko datua txikiagoa da seme-alaba adingabeak dituzten 
emakume kopurua baino; izan ere, Arabako Foru Aldundiaren datuetan esaten da zenbat emakumek dituzten seme-alabak 
ardurapean (40), baina ez da esaten zenbat adingabe dituzten. 
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Nahiz eta udaleko datuak oso zuhur hartu behar diren (batez ere arreta juridikoko eta 
psikologikoko baliabideetan), ikusten da artatutako emakume berri askok seme-alabak dituela 
ardurapean: Informazio, balorazio eta diagnostikorako zerbitzuetan, % 58,72k, eta ostatu-
zerbitzuetan artatutako emakumeen hiru laurdenek (% 75,86). 

 
 

18. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN ETA SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUMEEN KASU 
BERRIAK: UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ARABERA.  

Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa). 2015 

 EMAKUMEAK SEME-ALABAK 

UDALAK (A+B+G) 

Artatu diren 
emakumeen 

artean, seme-
alaba adingabeak 

ardurapean 
dituzten 

emakumeen % 

Adingabeen 
kopurua 

Adin nagusiko 
seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.  

   

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.  

   

Oharra: Intzidentzia-tasaren ehunekoak galdera horri erantzuten dioten baliabideek guztira artatu dituzten emakumeen 
kopuruaren arabera kalkulatzen dira (ez dator guztiz bat guztizko globalarekin). Adingabeen kopuru absolutuari ere eragiten dio 
horrek, eta, ondorioz, zifra erreala baino txikiagoa den zifratzat hartu behar da (udal-mailan, taulan ez da eskaintzen seme-alaben 
eta indarkeria-motaren arabera bereizitako daturik, ez erantzutea are esanguratsuagoa delako). Bereziki zuhur jokatu behar da 
aholkularitza juridikorako eta aholkularitza psikologikorako datuekin. Aholkularitza juridikoko zerbitzuan ez dago daturik 
artatutako kasuen % 80ri buruz, eta laguntza psikologikoko zerbitzuan, ez dakite zer adin duen emakumeen % 30ek. 
 
 

 

  



30 
 

3.2.4.- Helduak ardurapean dituzten emakumeak: artatu diren emakumeak, 
erakundearen, baliabidearen10 eta indarkeria-motaren arabera11 
 
Jasotako datuek erakusten dutenez, laguntza psikologikoko foru-zerbitzuan artatu diren 
emakume berrien % 4,38 inguruk adin nagusikoak ditu ardurapean; bereziki, bikotekidearen 
edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima direnek. 
 
 

19. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN ETA ADIN NAGUSIKO MENDEKOAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUMEEN KASU 
BERRIAK: EUSKO JAURLARITZAK ARTATU DITUEN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ARABERA.  

Absolutuak (mendeko helduak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (harremanaren arabera). 2015 

 EMAKUMEAK MENDEKO HELDUAK MENDEKOEKIKO HARREMANA 

EUSKO 
JAURLARITZA 

Mendeko 
helduak 

dituzten %, 
emakume 
guztiekiko  

Mendeko 
kopurua 

Emakumeen 
% 

Gizonen 
% 

Aurreko 
ahaideen 

% 

Ondorengo 
ahaideen 

% 

Beste 
senide 

batzuen 
% 

Beste 
batzuk 

% 

Ordainketa 
bakarreko 
prestazio 

ekonomikoa, 
genero-

indarkeriaren 
biktima diren 

emakumeentzat 

0,67 1 0 100 0 0 100  

Oharra: Baliabide batzuek ezin izan dute eman biktimen seme-alabei buruzko informazio bereziturik, eta, horregatik, ez da taulan 
sartu. Ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoaren baliabideaz artatutako kasu guztiak bikotekidearen edo bikotekide ohiaren 
indarkeriaren kasuak dira. 
 

Aldundien bidez laguntza psikologikoa jaso duten emakumeen % 6,40k inguruk helduren bat 

du ardurapean, bai eta laguntza juridikoa jaso duten emakumeen % 1,94k eta beste programa 

espezializatu batzuetan daudenen % 2,38k. 
 

 

20. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN ETA ADIN NAGUSIKO MENDEKOAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUMEEN KASU 
BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ARABERA.  

Absolutuak (mendeko helduak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (harremanaren arabera). 2015 

 
EMAKUMEAK 

ARDURAPEAN DITUZTEN MENDEKO 
HELDUAK 

MENDEKOEKIKO HARREMANA 

FORU ALDUNDIAK 
(A+B+G) 

Mendeko 
helduak 

dituzten %, 
emakume 
guztiekiko  

Mendeko 
kopurua 

Emakumeen 
% 

Gizonen 
% 

Aurreko 
ahaideen 

% 

Ondorengo 
ahaideen 

% 

Beste 
senide 

batzuen 
% 

Beste 
batzuk 

% 

Aholkularitza 
juridikoko 
zerbitzua, 

emakumeen 
aurkako etxeko 

tratu txarren eta 
sexu-erasoen 

egoeretarako.  

        

Laguntza 
psikologikoko 

zerbitzua, 
emakumeen 

aurkako etxeko 
tratu txarren eta 

sexu-erasoen 

        

                                                           
10 Behar beste datu ez izategatik, erabaki da udal-daturik ez ematea adierazle honi dagokionez. 
11 Sexu-indarkeriaren kasuetarako, ez da eskatzen aldagai honen datu bereziturik; beraz, kategoria hori ez da eskaintzen 
ondorengo tauletan. 
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egoeretarako.  

Beste programa 
espezializatu 

batzuk.  
        

Oharra: Intzidentzia-tasaren ehunekoak galdera horri erantzuten dioten baliabideek guztira artatu dituzten emakumeen 
kopuruaren arabera kalkulatzen dira (ez dator guztiz bat guztizko globalarekin). Mendekoen kopuru absolutuari ere eragiten dio 
horrek, eta, ondorioz, zifra erreala baino beherako dagoen zifratzat hartu behar da.  
Egoitza-zentroetan ez dago daturik Gipuzkoako Foru Aldundian eta Arabako Foru Aldundian artatu diren emakumeei buruz (72 eta 
6 emakume, hurrenez hurren); aholkularitza juridikoko zerbitzuan ez dago daturik Arabako Foru Aldundiko emakumeei buruz (138 
emakume); laguntza psikologikoko zerbitzuan ez dago daturik Arabako Foru Aldundiko emakumeei buruz (402 emakume) eta 
beste programa espezializatu batzuetan ez dago daturik Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Arabako Foru Aldundiko emakumeei 
buruz (100 eta 11 emakume, hurrenez hurren). Gipuzkoako Foru Aldundian ez dago daturik egoitza-zentroetarako eta beste 
programa espezializatu batzuetarako. Arabako Foru Aldundian ez dago daturik egoitza-zentroetarako, aholkularitza juridikoko 
zerbitzurako, laguntza psikologikoko zerbitzurako eta beste programa espezializatu batzuetarako. 
 

 

21. TAULA: BIKOTEKIDEAREN EDO BIKOTEKIDE OHIAREN INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN ETA ADIN NAGUSIKO MENDEKOAK 
ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN 

ARABERA.  
Absolutuak (mendeko helduak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (harremanaren arabera). 2015 

  Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria 

 
EMAKUMEAK 

ARDURAPEAN DITUZTEN MENDEKO 
HELDUAK 

MENDEKOEKIKO HARREMANA 

FORU ALDUNDIAK 
(A+B+G) 

Mendeko 
helduak 

dituzten %, 
emakume 
guztiekiko  

Mendeko 
kopurua 

Emakumeen 
% 

Gizonen 
% 

Aurreko 
ahaideen 

% 

Ondorengo 
ahaideen 

% 

Beste 
senide 

batzuen 
% 

Beste 
batzuk 

% 

Aholkularitza 
juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 

eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza 
psikologikoko 

zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

        

Beste programa 
espezializatu batzuk. 

        

Oharra: Intzidentzia-tasaren ehunekoak galdera horri erantzuten dioten baliabideek guztira artatu dituzten emakumeen 
kopuruaren arabera kalkulatzen dira (ez dator guztiz bat guztizko globalarekin). Mendekoen kopuru absolutuari ere eragiten dio 
horrek, eta, ondorioz, zifra erreala baino beherako dagoen zifratzat hartu behar da.  
Egoitza-zentroetan ez dago daturik Gipuzkoako Foru Aldundian eta Arabako Foru Aldundian artatu diren emakumeei buruz (72 eta 
6 emakume, hurrenez hurren); aholkularitza juridikoko zerbitzuan ez dago daturik Arabako Foru Aldundiko emakumeei buruz (138 
emakume); laguntza psikologikoko zerbitzuan ez dago daturik Arabako Foru Aldundiko emakumeei buruz (402 emakume) eta 
beste programa espezializatu batzuetan ez dago daturik Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Arabako Foru Aldundiko emakumeei 
buruz (100 eta 11 emakume, hurrenez hurren). Gipuzkoako Foru Aldundian ez dago daturik egoitza-zentroetarako eta beste 
programa espezializatu batzuetarako. Arabako Foru Aldundian ez dago daturik egoitza-zentroetarako, aholkularitza juridikoko 
zerbitzurako, laguntza psikologikoko zerbitzurako eta beste programa espezializatu batzuetarako. 
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22. TAULA: FAMILIA BARRUKO INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN ETA ADIN NAGUSIKO MENDEKOAK ARDURAPEAN DITUZTEN 
EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DITUZTEN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ARABERA. 

Absolutuak (mendeko helduak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (harremanaren arabera). 2015 

  Familia barruko indarkeria 

 
EMAKUMEAK 

ARDURAPEAN DITUZTEN MENDEKO 
HELDUAK 

MENDEKOEKIKO HARREMANA 

FORU ALDUNDIAK 
(A+B+G) 

Mendeko 
helduak 

dituzten %, 
emakume 
guztiekiko  

Mendeko 
kopurua 

Emakumeen 
% 

Gizonen 
% 

Aurreko 
ahaideen 

% 

Ondorengo 
ahaideen 

% 

Beste 
senide 

batzuen 
% 

Beste 
batzuk 

% 

Aholkularitza 
juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 

eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

M        

Laguntza 
psikologikoko 

zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 

eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

11,11        

Beste programa 
espezializatu batzuk. 

0        

Oharra: Intzidentzia-tasaren ehunekoak galdera horri erantzuten dioten baliabideek guztira artatu dituzten emakumeen 
kopuruaren arabera kalkulatzen dira (ez dator guztiz bat guztizko globalarekin). Mendekoen kopuru absolutuari ere eragiten dio 
horrek, eta, ondorioz, zifra erreala baino beherako dagoen zifratzat hartu behar da.  
Egoitza-zentroetan ez dago daturik Gipuzkoako Foru Aldundian eta Arabako Foru Aldundian artatu diren emakumeei buruz (72 eta 
6 emakume, hurrenez hurren); aholkularitza juridikoko zerbitzuan ez dago daturik Arabako Foru Aldundiko emakumeei buruz (138 
emakume); laguntza psikologikoko zerbitzuan ez dago daturik Arabako Foru Aldundiko emakumeei buruz (402 emakume) eta 
beste programa espezializatu batzuetan ez dago daturik Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Arabako Foru Aldundiko emakumeei 
buruz (100 eta 11 emakume, hurrenez hurren). Gipuzkoako Foru Aldundian ez dago daturik egoitza-zentroetarako eta beste 
programa espezializatu batzuetarako. Arabako Foru Aldundian ez dago daturik egoitza-zentroetarako, aholkularitza juridikoko 
zerbitzurako, laguntza psikologikoko zerbitzurako eta beste programa espezializatu batzuetarako. 
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3.2.5.- Artatutako emakumeen nazionalitatea eta erroldatzea, erakundearen, 

baliabidearen12 eta indarkeria-motaren arabera 
 

 

Alokairu-erregimeneko etxebizitzen zuzeneko esleipenaren onuradun diren emakumeen % 
16,67k atzerriko nazionalitatea du, eta alokairu-erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzetan 
baremazio gehigarria izatearen onuradun diren emakumeen % 47,31k ere bai. Erroldatutako 
emakumeak dira denak. 
 
Atzerritarra da, halaber, ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoaren hartzaileen % 40, eta 
emakumeen aurkako indarkeriaren arloko koordinazio-zentroan artatzen diren emakumeen % 
30,65. 
 
 

 
23. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: EUSKO JAURLARITZAK ARTATU DITUEN EMAKUMEAK, 

NAZIONALITATEAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA.  
% horizontalak (nazionalitatearen arabera).2015 

EUSKO JAURLARITZA 

Espainiako 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Atzerriko 
nazionalitatea 

duten emakumeen 
% 

Baremazio gehigarria, Babes Ofizialeko Etxebizitzak alokairu-erregimenean 
hartzeko promozioetan 

  

Alokairu-erregimeneko etxebizitzen zuzeneko esleipena, kasu larrietan eta 
apartekoetan 

  

Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa, genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeentzat 

  

Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko koordinazio-zentroa   

Oharra: Baliabide batzuek ezin izan dute eman nazionalitatearen araberako informazio bereziturik, eta, horregatik, ez da taulan 
sartu. Taula honetako kasu guztiak bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren kasuak dira. 
 

 

24. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: EUSKO JAURLARITZAK ARTATU DITUEN EMAKUMEAK, 
ERROLDATZEAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA. 

% horizontalak (erroldatzearen arabera).2015 

EUSKO JAURLARITZA 

Erroldatzea 
DUTEN 

emakumeen 
% 

Erroldatzerik 
EZ DUTEN 

emakumeen 
% 

Baremazio gehigarria, Babes Ofizialeko Etxebizitzak alokairu-erregimenean hartzeko 
promozioetan 

0 100 

Alokairu-erregimeneko etxebizitzen zuzeneko esleipena, kasu larrietan eta apartekoetan 0 100 

Oharra: Baliabide batzuek ezin izan dute eman erroldatzearen araberako informazio bereziturik, eta, horregatik, ez da taulan sartu. 
Taula honetako kasu guztiak bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren kasuak dira. 

 

Espainiako nazionalitatea du Foru aldundien aholkularitza juridikoko zerbitzuetan artatu diren 
emakume berrien % 93,57k eta laguntza psikologikoa jaso duten emakumeen % 76,28k. 
Atzerriko nazionalitatea duten emakumeen pisua handitu egiten da egoitza-zerbitzuetan, bai 
berehalako harrera egiteko egoitzetan, bai egonaldi luzeko egoitzetan (hurrenez hurren, % 
43,96 eta % 59,26 atzerritarra da horietan). Beste programa espezializatu batzuetan ere 
nabarmena da emakume atzerritarren presentzia (% 45,24).  
 
  

                                                           
12 Behar beste datu ez izategatik, erabaki da udal-daturik ez ematea adierazle honi dagokionez. 
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25. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, 

NAZIONALITATEAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA. 
% horizontalak (nazionalitatearen arabera).2015 

FORU ALDUNDIAK (A+B+G) 

Espainiako 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

 % 

Atzerriko 
nazionalitatea 

duten emakumeen 
% 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat. 

  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen egoeretarako. 

  

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen egoeretarako. 

  

Beste programa espezializatu batzuk.   

Oharra: Taula honetan zehazten den informazioa zuhur hartu behar da; izan ere, baliabide asko dira datua bereizi gabe eman 
dutenak. Egoitza-zentroetan ez dakite zer nazionalitate duen emakumeen ia % 75ek, eta aholkularitza juridikoko zerbitzuetan ez 
dakite zer nazionalitate duen emakumeen % 50ek. 
 

 

26. TAULA: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, 
ERROLDATZEAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA. 

% horizontalak (erroldatzearen arabera).2015 

FORU ALDUNDIAK (A+B+G) 
Erroldatzea 

DUTEN 
emakumeen % 

Erroldatzerik 
EZ DUTEN 

emakumeen % 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat. 

  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen egoeretarako. 

  

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen egoeretarako. 

  

Beste programa espezializatu batzuk.   

Oharra: Taula honetan zehazten den informazioa zuhur hartu behar da; izan ere, baliabide asko dira datua bereizi gabe eman 
dutenak. Egoitza-zentroetan ez dakite zer nazionalitate duen emakumeen ia % 75ek, eta aholkularitza juridikoko zerbitzuetan ez 
dakite zer nazionalitate duen emakumeen % 50ek. 

Jasotako datuen arabera, emakume atzerritarren tasarik handiena sexu-indarkeriaren eta 
familia barruko indarkeriaren biktimen artean dago. 

 

 

27. TAULA: BIKOTEKIDEAREN EDO BIKOTEKIDE OHIAREN INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU 
ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, NAZIONALITATEAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA. 

% horizontalak (nazionalitatearen arabera).2015 

Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria 

FORU ALDUNDIAK (A+B+G) 

Espainiako 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Atzerriko 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.   

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

  

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

  

Beste programa espezializatu batzuk.   
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28. TAULA: FAMILIA BARRUKO INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN 
EMAKUMEAK, NAZIONALITATEAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA. 

% horizontalak (nazionalitatearen arabera).2015 

Familia barruko indarkeria 

FORU ALDUNDIAK (A+B+G) 

Espainiako 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Atzerriko 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.   

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

  

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

  

Beste programa espezializatu batzuk. - - 

        
 

29. TAULA: SEXU-INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN 
EMAKUMEAK, NAZIONALITATEAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA.  

% horizontalak (nazionalitatearen arabera).2015 

Sexu-indarkeria 

FORU ALDUNDIAK (A+B+G) 

Espainiako 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Atzerriko 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.   

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

  

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-
erasoen egoeretarako. 

  

Beste programa espezializatu batzuk. - - 
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4. ERANSKINA 

4.1. Erakunde parte-hartzaileen zerrenda. 
 

4.1.1.- Parte hartu duten udalen zerrenda, lurralde historikoaren arabera  

 

 

PARTE HARTU DUTEN ARABAKO UDALAK 

Dulantziko Udala Lagrango Udala 
Amurrioko Udala Laguardiako Udala 
Arraia-Maeztuko Udala Lapuebla de Labarcako Udala 
Asparreneko Udala Lezako Udala 
Barrundiako Udala Laudioko Udala 
Bernedoko Udala Navaridasko Udala 
Kanpezuko Udala Oiongo Udala 
Burgeluko Udala Urizaharreko Udala 
Bilarko Udala Samaniegoko Udala 
Iruña Okako Udala Donemiliagako Udala 
Iruraitz-Gaunako Udala Haraneko Udala 
Kripango Udala Eskuernagako Udala 
Kuartangoko Udala Gasteizko Udala 
Bastidako Udala Zalduondoko Udala 

 

 

 

 

 

 

 

ARABAKO 28 

UDALERRI 
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PARTE HARTU DUTEN BIZKAIKO UDALAK 

Alonsotegiko Udala Igorreko Udala 
Amorebieta-Etxanoko Udala Larrabetzuko Udala 
Arrigorriagako Udala Leioako Udala 
Balmasedako Udala Lemoizko Udala 
Barakaldoko Udala Lezamako Udala 
Barrikako Udala Loiuko Udala 
Basauriko Udala Mungiako Udala 
Berangoko Udala Muskizko Udala 
Bermeoko Udala Urduñako Udala 
Bilboko Udala Plentziako Udala 
Galdakaoko Udala Portugaleteko Udala 
Derioko Udala Santurtziko Udala 
Erandioko Udala Sestaoko Udala 
Ermuko Udala Sondikako Udala 
Etxebarriko Udala Sopelanako Udala 
Gernika-Lumoko Udala Urdulizko Udala 
Getxoko Udala Zallako Udala 
Gorlizko Udala Zamudioko Udala 

 

 

 

 

 

  

BIZKAIKO 36 

UDALERRI 
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PARTE HARTU DUTEN GIPUZKOAKO UDALAK 

Andoaingo Udala Leaburuko Udala 
Azkoitiko Udala Lezoko Udala 
Azpeitiko Udala Arrasateko Udala 
Belauntzako Udala Oiartzungo Udala 
Bergarako Udala Oñatiko Udala 
Donostiako Udala Ordiziako Udala 
Eibarko Udala Orexako Udala 
Elgoibarko Udala Pasaiako Udala 
Errenteriako Udala Tolosako Udala 
Gazteluko Udala Urnietako Udala 
Hernaniko Udala Villabonako Udala 
Hondarribiko Udala Zarauzko Udala 
Irungo Udala Zestoako Udala 
Lasarte-Oriako Udala  

 

 

 

 

 

 

 

  

GIPUZKOAKO 27 

UDALERRI 
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4.1.2.- Parte hartu duten udalen zerrenda eta zer baliabideri buruzko informazioa eman duten 

 

UDAL PARTE-ARTZAILEAK ZER BALIABIDERI BURUZKO INFORMAZIOA EMAN DUTEN 

DULANTZIKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ALONSOTEGIKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

AMURRIOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ANDOAINGO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

ARRAIA-MAEZTUKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ARRIGORRIAGAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ASPARRENEKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

AZKOITIKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

AZPEITIKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BALMASEDAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BARAKALDOKO UDALA 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

BARRIKAKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

BARRUNDIAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BASAURIKO UDALA 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BELAUNTZAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BERANGOKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

BERGARAKO UDALA 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
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Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BERMEOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BERNEDOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BILBOKO UDALA (*) 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

KANPEZUKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

GALDAKAOKO UDALA 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

DERIOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

DONOSTIAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

EIBARKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 

BURGELUKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ELGOIBARKO UDALA 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BILARGO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ERANDIOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ERMUKO UDALA 

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ERRENTERIAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ETXEBARRIKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

GAZTELUKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

GERNIKA-LUMOKO UDALA(**) 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

GETXOKO UDALA 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

GORLIZKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
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HERNANIKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

HONDARRIBIKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

IGORREKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

IRUNGO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 

IRUÑA-OKAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

IRURAITZ-GAUNAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

KRIPANGO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

KUARTANGOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

BASTIDAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LAGRANGO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LAGUARDIAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LAPUEBLA DE LABARCAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LARRABETZUKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LASARTE-ORIAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LEABURUKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LEIOAKO UDALA 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LEMOIZKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

LEZAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LEZAMAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LEZOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

LAUDIOKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 

LOIUKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ARRASATEKO UDALA 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

MUNGIAKO UDALA 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

MUSKIZKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

 Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
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NAVARIDASKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

OIARTZUNGO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

OÑATIKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ORDIZIAKO UDALA 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

URDUÑAKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

OREXAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

OIONGO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

PASAIAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

URIZAHARREKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

PLENTZIAKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

PORTUGALETEKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

SAMANIEGOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

DONEMILIAGAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

SANTURTZIKO UDALA 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

SESTAOKO UDALA 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

SONDIKAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

SOPELANAKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

TOLOSAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

URDULIZKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
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Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

URNIETAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

HARANEKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

VILLABONAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ESKUERNAGAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

GASTEIZKO UDALA 

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ZALDUONDOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ZALLAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ZAMUDIOKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ZARAUZKO UDALA 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 

ZESTOAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 

ZUMAIAKO UDALA Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 
(*) Bilboren kasuan, Udalak Bizkaiko Foru Aldundiko laguntza psikologikorako programara bideratzen ditu tratu txar eta sexu-erasoetarako laguntza psikologikoen kasuak, eta soilik programa horretan berehala artatu 
ezin diren kasuetan bideratzen dira modulu psikosozialetara. 

(**) Nahiz eta Bizkaiko Foru Aldundiak laguntza psikologikoko zerbitzu deszentralizatu bat duen Busturialderako, Gernikako Udaleko laguntza psikologikoko zerbitzuan indarkeriaren biktima diren emakumeak ere 

artatu dira, nahiz eta ohikoena emakumeak Bizkaiko Foru Aldundiko zerbitzura bideratzea izaten den. 
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4.1.3.- Eusko Jaurlaritzako sail eta foru aldundi parte-hartzaileen zerrenda, eta zer baliabideri buruzko informazioa eman duten 

 

ERAKUNDE PARTE-HARTZAILEAK ZER BALIABIDERI BURUZKO INFORMAZIOA EMAN DUTEN 

EUSKO JAURLARITZAKO ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILAEtxebizitza Sailburuordetza   

Baremazio gehigarria, Babes Ofizialeko Etxebizitzak alokairu-erregimenean hartzeko promozioetan  
Alokairu-erregimeneko etxebizitzen zuzeneko esleipena, kasu larrietan eta apartekoetan 

EUSKO JAURLARITZAKO ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILAGizarte Politiketako 
Sailburuordetza 

Informazio- eta arreta-zerbitzua, etxeko indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat 
(SATEVI)  
Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat 

EUSKO JAURLARITZAKO ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILAEnplegu eta Lan 
Sailburuordetza 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA 
Biktimei laguntzeko zerbitzua (BLZ)  
Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko koordinazio-zentroa 

OSASUN SAILA 
Lehen mailako arreta 
Ospitale-larrialdiak 

ARABAKO FORU ALDUNDIA 
Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat. 
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
Beste programa espezializatu batzuk 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat  
Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.  
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.  
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.  
Beste programa espezializatu batzuk 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.  
Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.  
Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.  
Beste programa espezializatu batzuk 
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4.2. Taula osagarriak 

 

Eranskinaren zati honetan sartzen diren taulak aurreko kapituluetan aurkeztutako taula nagusien osagarri dira (zehatzagoak dira eta gehiago bereizita 

daude). Kasu batzuetan, datu batzuk soilik eman dira bereizita, baina kasuak batuta, ez datoz bat artatutako kasu guztiekin (ez dagoelako artatutako 

emakume guztien informaziorik). Horrelakoetan, ezeztatu egin dira bereizitako datuak. Garrantzitsua da ohar argigarriak kontuan hartzea, datuak zuen 

interpretatzeko. 

4.2.1.- Datu globalak, erakundearen, baliabidearen eta indarkeria-motaren arabera, lurralde historiko bakoitzeko udal bakoitzerako 

 

EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ARABAKO UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA 

% horizontalak (indarkeria-motaren arabera). 2015 

 ARABAKO UDALAK 

ERAKUNDEA BALIABIDEA 

Bikotekide/bikotekide 
ohiaren indarkeria KASU 

BERRIAK 
% 

Familia barruko 
indarkeria 

KASU BERRIAK 
% 

Sexu-
indarkeria 

KASU 
BERRIAK 

% 

Dulantziko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Amurrioko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Arraia-Maeztuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Asparreneko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Barrundiako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Bernedoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Kanpezuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Burgeluko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Bilarko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Iruraitz-Gaunako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Iruña Okako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Kripango Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Kuartangoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Bastidako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Lagrango Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Laguardiako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    
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Lapuebla de Labarcako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Lezako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Laudioko Udala 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Navaridasko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Oiongo Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Urizaharreko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Samaniegoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Donemiliagako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Haraneko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Eskuernagako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Gasteizko Udala 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Zalduondoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

 

 

 

EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: BIZKAIKO UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA. 
% horizontalak (indarkeria-motaren arabera). 2015 

BIZKAIKO UDALAK 

ERAKUNDEA BALIABIDEA 

Bikotekide/bikotekide 
ohiaren indarkeria 

KASU BERRIAK 
% 

Familia 
barruko 

indarkeria 
KASU 

BERRIAK 
% 

Sexu-
indarkeria 

KASU 
BERRIAK 

% 

Alonsotegiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Amorebieta-Etxanoko Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Arrigorriagako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Balmasedako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Barakaldoko Udala 
 
 

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Barrikako Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    
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Basauriko Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Berangoko Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Bermeoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Bilboko Udala(*) 
 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Derioko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Erandioko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ermuko Udala 
 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Etxebarriko Udala 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Gernika-Lumoko Udala (**) 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.     

Getxoko Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Gorlizko Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Igorreko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Larrabetzuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Leioako Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Lemoizko Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Lezamako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua    

Loiuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Mungiako Udala 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    
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 Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Muskizko Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Urduñako Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Plentziako Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Portugaleteko Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Santurtziko Udala 
 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Sestaoko Udala 
 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Sondikako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Sopelanako Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Urdulizko Udala 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Zallako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Zamudioko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Galdakaoko Udala 
 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.    

(*) Bilboren kasuan, Udalak Bizkaiko Foru Aldundiko laguntza psikologikorako programara bideratzen ditu tratu txar eta sexu-erasoetarako laguntza psikologikoen kasuak, eta soilik programa horretan berehala artatu 
ezin diren kasuetan bideratzen dira modulu psikosozialetara.  

(**) Nahiz eta Bizkaiko Foru Aldundiak laguntza psikologikoko zerbitzu deszentralizatu bat duen Busturialderako, Gernikako Udaleko laguntza psikologikoko zerbitzuan indarkeriaren biktima diren emakumeak ere 
artatu dira, nahiz eta ohikoena emakumeak Bizkaiko Foru Aldundiko zerbitzura bideratzea izaten den. 
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: GIPUZKOAKO UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA. 

% horizontalak (indarkeria-motaren arabera). 2015 

 GIPUZKOAKO UDALAK 

ERAKUNDEA BALIABIDEA 

Bikotekide/bikotekide 
ohiaren indarkeria 

KASU BERRIAK 
% 

Familia 
barruko 

indarkeria 
KASU 

BERRIAK 
% 

Sexu-
indarkeria 

KASU 
BERRIAK 

% 

Andoaingo Udala 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

   

Azkoitiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Azpeitiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Belauntzako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Bergarako Udala 
 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

   

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

   

Donostiako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Eibarko Udala 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Elgoibarko Udala 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

   

Errenteriako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Gazteluko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Hernaniko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Hondarribiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Irungo Udala 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Lasarte-Oriako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Leaburuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Lezoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Arrasateko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    
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  Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Oiartzungo Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ordiziako Udala 
 
 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

   

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

   

Orexako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Oñatiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Pasaiako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Tolosako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Urnietako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Villabonako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Zarauzko Udala 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua    

Zestoako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.    
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4.2.2.- Biktimak erasotzailearekin duen harreman-mota, erakundearen, baliabidearen eta indarkeria-motaren arabera, lurralde historikoka. 
 

EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ERASOTZAILEAREKIN DUTEN HARREMANAREN, BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA, LURRALDE 
HISTORIKOKA 

% horizontalak (harremanaren arabera). 2015 

 
  

FORU ALDUNDIAK (Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoa) 

 

 

BALIABIDEA 

 

Bikotekidearen/bikotekide ohiaren 

indarkeria  

 

Familia barruko indarkeria Sexu-indarkeria  

 

 

Ezkontidea/ 

Izatezko 

bikotekidea/ 

Bikotekidea/ 

Ezkongai-

harremana 

% 

Bikotekide ohia/ 

Izatezko bikotekide 

ohia/ Bikotekide 

ohia/Ezkongai ohia 

% 

Aurreko ahaidea 

(aita/aitaita) 

 

% 

Ondorengo 

ahaidea 

(semea/biloba) 

% 

Ezkontidea/ 

Izatezko 

bikotekidea/ 

Bikotekidea/ 

Ezkongai-

harremana 

% 

Bikotekide ohia/ 

Izatezko 

bikotekide ohia/ 

Bikotekide 

ohia/Ezkongai 

ohia 

% 

Aurreko ahaidea 

(aita/aitaita) 

% 

Ondorengo 

ahaidea 

(semea/biloba) 

% 

A
ld

u
n

d
ia

_A
ra

b
a 

 

Egoitza-zentroak, etxeko 

tratu txarren biktima 

diren emakumeentzat.  

        

Laguntza psikologikoko 

zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Aholkularitza juridikoko 

zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Beste programa 

espezializatu batzuk. 
        

A
ld

u
n

d
ia

_

B
iz

ka
ia

 

  

Berehalako harrerako 

zerbitzuak, etxeko tratu 

txarren biktima diren 

emakumeentzat. 
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Egoitza-zentroak, etxeko 

tratu txarren biktima 

diren emakumeentzat.  

        

Aholkularitza juridikoko 

zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko 

zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Beste programa 

espezializatu batzuk. 
        

A
ld

u
n

d
ia

_G
ip

u
zk

o
a 

 

  

Egoitza-zentroak, etxeko 

tratu txarren biktima 

diren emakumeentzat.  

        

Aholkularitza juridikoko 

zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko 

zerbitzua, emakumeen 

aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Beste programa 

espezializatu batzuk. 
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ERASOTZAILEAREKIN DUTEN HARREMANAREN, BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA. 

% horizontalak (harremanaren arabera). 2015 

   UDALAK  

 

BALIABIDEA 

 

Bikotekidearen/bikotekide ohiaren 

indarkeria  

 

Familia barruko indarkeria Sexu-indarkeria  

 

 

Ezkontidea/ Izatezko 

bikotekidea/ 

Bikotekidea/ Ezkongai-

harremana 

% 

Bikotekide ohia/ 

Izatezko bikotekide 

ohia/ Bikotekide 

ohia/Ezkongai ohia 

% 

Aurreko ahaidea 

(aita/aitaita) 

% 

Ondorengo 

ahaidea 

(semea/biloba) 

% 

Beste senide 

batzuk 

% 

Ezagunak 

(familia-

eremukoak ez 

direnak) 

% 

Ezezagunak 

% 

Beste harreman-

mota bat 

% 

A
ra

b
ak

o
 

u
d

al
ak

 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 

espezializatuko zerbitzua. 
        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 
        

B
iz

ka
ik

o
 u

d
al

ak
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 

espezializatuko zerbitzua. 
        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 

emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, 

emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

G
ip

u
zk

o
ak

o
 U

d
al

ak
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 

espezializatuko zerbitzua. 
        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, 

emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua,         
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emakumeen aurkako etxeko tratu 

txarren eta sexu-erasoen 

egoeretarako. 

Oharra: Taula honetan, udaletan artatzen diren emakumeek erasotzailearekin zer nolako harremana duten zehazten da. Informazio hori zuhur hartu behar da, udal asko baitira datu hori eman ez dutenak. EAEn, oro 
har, indarkeria-motari arabera bereizitako datuetan, oinarrizko gizarte-zerbitzuetan ez dago informaziorik emakumeen % 52,37ri buruz; ostatu-zerbitzuetan % 85,87ri buruz; aholkularitza juridikoaren zerbitzuetan, % 
59,04ri buruz, eta laguntza psikologikoaren zerbitzuetan, % 57,14ri buruz.  
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4.2.3.- Biktimak erasotzailearekin duen harreman-mota, erakundearen, baliabidearen eta indarkeria-motaren arabera, lurralde historiko 

bakoitzeko udal bakoitzerako. 
 

EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ARABAKO UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ERASOTZAILEAREKIN DUTEN HARREMANAREN, BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA. 
% horizontalak (harremanaren arabera). 2015 

UDALAK_Araba 

UDALERRIA BALIABIDEA 
Bikotekide/bikotekide ohiaren 

indarkeria KASU BERRIAK 

 
Familia barruko indarkeria 

KASU BERRIAK  
 

 
Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK  

 
 

 

Ezkontidea/ 
Izatezko 

bikotekidea/ 
Bikotekidea/ 

Ezkongai-
harremana 

Bikotekide ohia/ 
Izatezko 

bikotekide ohia/ 
Bikotekide ohia/ 

Ezkongai ohia 

Aurreko 
ahaidea 

(aita/aitaita 
% 

Ondorengo 
ahaidea 

(semea/bilob
a) 
% 

Beste 
senide 
batzuk 

% 

Ezagunak 
(familia-

eremukoak 
ez direnak) 

% 

Ezezagunak 
% 

Beste 
harreman-
mota bat 

% 

Dulantziko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Amurrioko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Arraia-
Maeztuko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Asparreneko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Barrundiako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Bernedoko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Kanpezuko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Burgeluko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Bilarko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Iruraitz-
Gaunako Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Iruña Okako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Kripango Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko         
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zerbitzua. 

Kuartangoko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Bastidako Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Lagrango Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Laguardiako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Lapuebla de 
Labarcako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Lezako Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Laudioko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Navaridasko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Oiongo Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Urizaharreko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Samaniegoko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Donemiliagako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Haraneko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Eskuernagako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Gasteizko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Zalduondoko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: BIZKAIKO UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ERASOTZAILEAREKIN DUTEN HARREMANAREN, BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA.  

% horizontalak (harremanaren arabera). 2015 

UDALAK_Bizkaia 

UDALERRIA BALIABIDEA 

 
Bikotekide/bikotekide ohiaren 

indarkeria 
KASU BERRIAK 

% 

Familia barneko indarkeria 
KASU BERRIAK 

% 

Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK 

% 

 

 

Ezkontidea/ 
Izatezko 

bikotekidea/ 
Bikotekidea/ 

Ezkongai-
harremana 

Bikotekide ohia/ 
Izatezko bikotekide 

ohia/ Bikotekide 
ohia/Ezkongai ohia 

Aurreko 
ahaidea 

(aita/aitaita) 

Ondorengo 
ahaidea 

(semea/biloba) 

Beste 
senide 
batzuk 

Ezagunak 
(familia-

eremukoak 
ez direnak) 

Ezezagunak 
Beste 

harreman-
mota bat 

Alonsotegiko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Amorebieta-
Etxanoko Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Arrigorriagako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.  

        

Balmasedako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Barakaldoko Udala 
  
  

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua          

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Barrikako Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen         
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aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

Basauriko Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.  

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Berangoko Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.   

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Bermeoko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Bilboko Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua          

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Derioko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Erandioko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Ermuko Udala 
  
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Etxebarriko Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 
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Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Gernika-Lumoko 
Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Getxoko Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Gorlizko Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Igorreko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Larrabetzuko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Leioako Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Lemoizko Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 
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Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Lezamako Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Loiuko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Mungiako Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.  

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Muskizko Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.  

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Urduñako Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.  

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Plentziako Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Portugaleteko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 
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Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Santurtziko Udala 
  
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Sestaoko Udala 
  
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.  

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Sondikako Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.  

        

Sopelanako Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Urdulizko Udala 
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
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egoeretarako. 

Zallako Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.  

        

Zamudioko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Galdakaoko Udala 
  
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: GIPUZKOAKO UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ERASOTZAILEAREKIN DUTEN HARREMANAREN, BALIABIDE-MOTAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA.  
% horizontalak (harremanaren arabera). 2015 

UDALAK_Gipuzkoa 

UDALERRIA BALIABIDEA 

 
Bikotekide/bikotekide ohiaren 

indarkeria KASU BERRIAK 
 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

% 

Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK  

% 

 

 

Ezkontidea/ Izatezko 
bikotekidea/ 
Bikotekidea/ 

Ezkongai-harremana 

Bikotekide ohia/ 
Izatezko 

bikotekide ohia/ 
Bikotekide ohia/ 

Ezkongai ohia 

Aurreko 
ahaidea 

(aita/aitaita) 

Ondorengo 
ahaidea 

(semea/biloba) 

Beste 
senide 
batzuk 

Ezagunak 
(familia-

eremukoak 
ez direnak) 

Ezezagunak 
Beste 

harreman-
mota bat 

Andoaingo 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua.  

- - 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Azkoitiko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Azpeitiko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Belauntzako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Bergarako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua          

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.  

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Donostiako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua.   

        

Eibarko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua          

Elgoibarko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
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egoeretarako. 

Errenteriako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Gazteluko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Hernaniko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Hondarribiko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Irungo Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Lasarte-Oriako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Leaburuko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Lezoko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua.   

        

Arrasateko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Oiartzungo 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua.  

        

Ordiziako Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua.  

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Orexako Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Oñatiko Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Pasaiako Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Tolosako Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Urnietako Informazio, balorazio eta diagnostiko         
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Udala espezializatuko zerbitzua. 

Villabonako 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Zarauzko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 

        

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Zestoako Udala 
Informazio, balorazio eta diagnostiko 
espezializatuko zerbitzua. 
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3.2.2.- Artatutako emakumeen adina, erakundearen, baliabidearen eta indarkeria-motaren arabera, lurralde historikoka 
 

EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ADINAREN ETA BALIABIDE-MOTAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA. 
% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

FORU-ALDUNDIAK 

 BALIABIDEA 
14 urtetik 

behera 
14-17 urte 18-20 urte 21-30 urte 31-40 urte 41-50 urte 51-64 urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Aldundia_ 
Araba 
 

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

 - - -  -  -   - -  -  

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

 - - -  -  -   - -  -  

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

        

Beste programa espezializatu batzuk.         

Aldundia_ 
Bizkaia  
 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren 
biktima diren emakumeentzat. 

        

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

        

Beste programa espezializatu batzuk.         

Aldundia_ 
Gipuzkoa 
 

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

        

Beste programa espezializatu batzuk.         

Oharra: Zuhur hartu behar dira Aholkularitza Juridikoko Zerbitzuaren datuak, ez baitakigu zer adin duen artatutako emakumeen % 38k. 
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ARABAKO FORU ALDUNDIAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ADINAREN ETA BALIABIDE-MOTAREN ARABERA. 
% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

 ARABAKO FORU ALDUNDIA 

 

Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

BALIABIDEA 

14 
urtetik 
behera 

14-
17 

urte 

18-
20 

urte 

21-
30 

urte 

31-
40 

urte 

41-
50 

urte 

51-
64 

urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

14 
urtetik 
behera 

14-
17 

urte 

18-
20 

urte 

21-
30 

urte 

31-
40 

urte 

41-
50 

urte 

51-
64 

urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

14 
urtetik 
behera 

14-
17 

urte 

18-
20 

urte 

21-
30 

urte 

31-
40 

urte 

41-
50 

urte 

51-
64 

urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Egoitza-
zentroak, etxeko 
tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Aholkularitza 
juridikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
egoeretarako. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Laguntza 
psikologikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
egoeretarako. 

                        

Beste programa 
espezializatu 
batzuk 
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: BIZKAIKO FORU ALDUNDIAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ADINAREN ETA BALIABIDE-MOTAREN ARABERA. 

% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 

Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

BALIABIDEA 14 
urtetik 
behera 

14-
17 

urte 

18-
20 

urte 
21-30 
urte 

31-40 
urte 

41-50 
urte 

51-64 
urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

14 
urtetik 
behera 

14-17 
urte 

18-20 
urte 

21-30 
urte 

31-40 
urte 

41-50 
urte 

51-64 
urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

14 
urtetik 
behera 

14-17 
urte 

18-20 
urte 

21-30 
urte 

31-40 
urte 

41-
50 

urte 
51-64 
urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Berehalako 
harrerako 
zerbitzuak, 
etxeko tratu 
txarren biktima 
diren 
emakumeentzat. 

                        

Egoitza-
zentroak, etxeko 
tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat. 

                        

Aholkularitza 
juridikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
egoeretarako. 

                        

Laguntza 
psikologikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
egoeretarako. 

                        

Beste programa 
espezializatu 
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batzuk 
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ADINAREN ETA BALIABIDE-MOTAREN ARABERA.  
% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

 

Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

BALIABIDEA 

14 
urtetik 
behera 

14-
17 

urte 

18-
20 

urte 

21-
30 

urte 

31-
40 

urte 

41-
50 

urte 

51-
64 

urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

14 
urtetik 
behera 

14-
17 

urte 

18-
20 

urte 

21-
30 

urte 
31-40 
urte 

41-
50 

urte 
51-64 
urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

14 
urtetik 
behera 

14-
17 

urte 

18-
20 

urte 

21-
30 

urte 

31-
40 

urte 

41-
50 

urte 

51-
64 

urte 

65 urte 
edo 

gehiago 

Egoitza-
zentroak, etxeko 
tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat.  

                        

Aholkularitza 
juridikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
egoeretarako. 

                        

Laguntza 
psikologikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
egoeretarako. 

                        

Beste programa 
espezializatu 
batzuk. 
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ADINAREN ETA BALIABIDE-MOTAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA.  
% horizontalak (adinaren arabera). 2015 

UDALAK 

 BALIABIDEA 14 urtetik 
behera 

14-17 urte 18-20 urte 21-30 urte 31-40 urte 41-50 urte 51-64 urte 
65 urte edo 

gehiago 

Udalak_ 
Araba 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.         

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Udalak_ 
Bizkaia  
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.         

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.         

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.         

Udalak_ 
Gipuzkoa 
 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko 
zerbitzua.         

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.         

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.         

Oharra: Taula honetan, udaletan artatu diren emakumeek zenbat urte dituzten zehazten da. Informazio hori zuhur hartu behar da, udal asko baitira datu hori eman ez dutenak (taulan, udaleko datuak ez dira 
adinaren eta indarkeria-motaren arabera bereizten, ez erantzutea are esanguratsuagoa delako). Bereziki zuhur jokatu behar da aholkularitza juridikorako eta aholkularitza psikologikorako datuekin. Aholkularitza 
juridikoko zerbitzuan ez dago daturik artatutako emakumeen % 56,60ri buruz, eta laguntza psikologikoko zerbitzuan, ez dakite zer adin duen emakumeen % 42k. 
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3.2.3.- Seme-alabak ardurapean dituzten emakumeak: artatu diren emakumeak, erakundearen, baliabidearen eta indarkeria-motaren 

arabera, lurralde historikoka 
 

SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: FORU ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ETA SEME-ALABEN PROFILAREN ARABERA, LURRALDE 
HISTORIKOKA. 

Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren arabera). 2015 

FORU-ALDUNDIAK 

  ARTATUTAKO EMAKUMEAK SEME-ALABAK 

 

BALIABIDEA 

Seme 
eta/edo 

alaba 
adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Artatutako 
emakume 
guztiekiko 

 % 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin nagusiko 
seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Aldundia_ 
Araba 
 

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

- - - - - - - - 

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

- - - - - - - - 

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Beste programa espezializatu batzuk.         

Aldundia_ 
Bizkaia  
 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu 
txarren biktima diren emakumeentzat. 

        

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Beste programa espezializatu batzuk.         

Aldundia_ 
Gipuzkoa 
 

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
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egoeretarako. 

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

        

Beste programa espezializatu batzuk.         

 

 

SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ARABAKO FORU ALDUNDIAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN, INDARKERIA-MOTAREN ETA SEME-ALABEN 
PROFILAREN ARABERA.  

Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren arabera). 2015 

 ARABAKO FORU ALDUNDIA 

 Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 
 EMAKUMEAK SEME-ALABAK EMAKUMEAK SEME-ALABAK 

BALIABIDEA Seme eta/edo 
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin 
nagusiko 

seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Seme eta/edo 
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin 
nagusiko 

seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Egoitza-zentroak, 
etxeko tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat.  

- - - - - - - - - - - - - - 

Aholkularitza 
juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

- - - - - - - - - - - - - - 

Laguntza 
psikologikoko 
zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen 

242 - - - - - - 40 - - - - - - 
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egoeretarako. 

Beste programa 
espezializatu batzuk. 

              

 

 
 

SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: BIZKAIKO FORU ALDUNDIAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN, INDARKERIA-MOTAREN ETA SEME-ALABEN 
PROFILAREN ARABERA.  

Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren arabera). 2015 

 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

 
ARTATUTAKO 
EMAKUMEAK 

SEME-ALABAK 
ARTATUTAKO 
EMAKUMEAK 

SEME-ALABAK 

BALIABIDEA Seme eta/edo 
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin 
nagusiko 

seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Seme eta/edo 
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin 
nagusiko 

seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Berehalako harrerako 
zerbitzuak, etxeko 
tratu txarren biktima 
diren 
emakumeentzat. 

              

Egoitza-zentroak, 
etxeko tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat.  

              

Aholkularitza 
juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

              

Laguntza 
psikologikoko 
zerbitzua, 
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emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

Beste programa 
espezializatu batzuk. 

              

 

 
SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN, INDARKERIA-MOTAREN ETA SEME-ALABEN 

PROFILAREN ARABERA.  
Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren arabera). 2015 

 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

 Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 
 EMAKUMEAK SEME-ALABAK EMAKUMEAK SEME-ALABAK 

BALIABIDEA Seme eta/edo 
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin 
nagusiko 

seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Seme eta/edo 
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Adingabeen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Adin 
nagusiko 

seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Mutilak 
(%) 

Neskak 
(%) 

Egoitza-zentroak, 
etxeko tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat.  

              

Aholkularitza 
juridikoko zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

              

Laguntza 
psikologikoko 
zerbitzua, 
emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren 
eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 
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Beste programa 
espezializatu batzuk. 

              

 

SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ETA SEME-ALABEN PROFILAREN ARABERA, LURRALDE 
HISTORIKOKA. 

Absolutuak (seme-alabak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren arabera). 2015 

  EMAKUMEAK SEME-ALABAK 

 

BALIABIDEA 

Seme eta/edo 
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Artatu diren 
emakumeen 

artean, seme-
alaba 

adingabeak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

 % 

Adingabeen 
kopurua 

Adin nagusiko 
seme/alaba 
bizikideen 
kopurua 

Arabako udalak Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 126 70 190 30 

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 24 72,73 46 0 

Bizkaiko udalak 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 273 49,46 310 23 

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 34 73,91 50 4 

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako (*). 

53 66,25 76 7 

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako (**) 

147 94,23 124 30 

Gipuzkoako Udalak 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua. 264 66,5 269 23 

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua 8 100 11 0 

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

1 100 1 0 

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

15 78,95 19 4 

Oharra: Intzidentzia-tasaren ehunekoak galdera horri erantzuten dioten baliabideek guztira artatu dituzten emakumeen kopuruaren arabera kalkulatzen dira (ez dator guztiz bat guztizko globalarekin). Adingabeen 
kopuru absolutuari ere eragiten dio horrek, eta, ondorioz, zifra erreala baino txikiagoa den zifratzat hartu behar da (udal-mailan, taulan ez da eskaintzen seme-alaben eta indarkeria-motaren arabera bereizitako 
daturik, ez erantzutea are esanguratsuagoa delako). Bereziki zuhur jokatu behar da aholkularitza juridikorako eta aholkularitza psikologikorako datuekin. Aholkularitza juridikoko zerbitzuan ez dago daturik artatutako 
emakumeen % 80ri buruz, eta laguntza psikologikoko zerbitzuan, ez dakite zer adin duen emakumeen % 50ek. 
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3.2.3.- Seme-alabak ardurapean dituzten emakumeak: artatu diren emakumeak, erakundearen, baliabidearen eta indarkeria-motaren 

arabera, lurralde historiko bakoitzeko udal bakoitzeko 

 

SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ARABAKO UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA. 
Absolutuak (emakumeak) % (intzidentzia-tasa). 2015 

UDALAK_Araba 

   
Bikotekidearen/bikotekide ohiaren 

indarkeria 
KASU BERRIAK 

 

 
Familia barruko indarkeria 

KASU BERRIAK 

 

 
Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK 

 

UDALERRIA BALIABIDEA ARTATUTAKO 
EMAKUME 
BIKTIMAK 
GUZTIRA 

Seme eta/edo 
alaba 
adingabeak 
ardurapean 
dituzten 
emakumeen 
 % 

ARTATUTAKO 
EMAKUME 
BIKTIMAK 
GUZTIRA  

Seme eta/edo 
alaba 
adingabeak 
ardurapean 
dituzten 
emakumeen 
 % 

ARTATUTAKO 
EMAKUME 
BIKTIMAK 
GUZTIRA  

Seme eta/edo 
alaba 
adingabeak 
ardurapean 
dituzten 
emakumeen 
% 

Dulantziko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Amurrioko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Arraia-Maeztuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Asparreneko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Barrundiako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Bernedoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Kanpezuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Burgeluko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Bilarko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Iruraitz-Gaunako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Iruña Okako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Kripango Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Kuartangoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Bastidako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Lagrango Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Laguardiako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Lapuebla de Labarcako 
Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Lezako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       
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Laudioko Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Navaridasko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Oiongo Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Urizaharreko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Samaniegoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Donemiliagako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Haraneko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Eskuernagako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Gasteizko Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Zalduondoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       
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SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: BIZKAIKO UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA.  
Absolutuak (emakumeak) % (intzidentzia-tasa). 2015 

 

UDALAK_Bizkaia 

  Bikotekidearen/bikotekide ohiaren 
indarkeria 

KASU BERRIAK 

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK 

 

Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK 

 

UDALERRIA BALIABIDEA ARTATUTAKO 
EMAKUME 
BIKTIMAK 
GUZTIRA 

Seme eta/edo 
alaba 
adingabeak 
ardurapean 
dituzten 
emakumeen 
 % 

ARTATUTAKO 
EMAKUME 
BIKTIMAK 
GUZTIRA  

Seme eta/edo 
alaba 
adingabeak 
ardurapean 
dituzten 
emakumeen 
 % 

ARTATUTAKO 
EMAKUME 
BIKTIMAK 
GUZTIRA  

Seme eta/edo 
alaba 
adingabeak 
ardurapean 
dituzten 
emakumeen 
% 

Alonsotegiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Amorebieta-Etxanoko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Arrigorriagako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Balmasedako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Barakaldoko Udala 

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Barrikako Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Basauriko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 
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Berangoko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Bermeoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Bilboko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Derioko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Erandioko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ermuko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Etxebarriko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Galdakaoko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Gernika-Lumoko 
Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Getxoko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Gorlizko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Igorreko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Larrabetzuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       
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Leioako Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Lemoizko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Lezamako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Loiuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Mungiako Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Muskizko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Urduñako Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Plentziako Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Portugaleteko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Santurtziko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko       
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tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

Sestaoko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Sondikako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Sopelanako Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Urdulizko Udala 

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko 
tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

      

Zallako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Zamudioko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       
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SEME-ALABA ADINGABEAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: GIPUZKOAKO UDALETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA.  
Absolutuak (emakumeak) % (intzidentzia-tasa). 2015 

UDALAK_Gipuzkoa 

  Bikotekidearen/bikotekide ohiaren 
indarkeria 

KASU BERRIAK 

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK 

 

Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK 

 

UDALERRIA BALIABIDEA ARTATUTAKO 
EMAKUME 
BIKTIMAK 
GUZTIRA  

Seme eta/edo 
alaba 
adingabeak 
ardurapean 
dituzten 
emakumeen 
 % 

ARTATUTAKO 
EMAKUME 
BIKTIMAK 
GUZTIRA  

Seme eta/edo 
alaba 
adingabeak 
ardurapean 
dituzten 
emakumeen 
 % 

ARTATUTAKO 
EMAKUME 
BIKTIMAK 
GUZTIRA  

Seme eta/edo 
alaba 
adingabeak 
ardurapean 
dituzten 
emakumeen 
% 

Andoaingo Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.       

Azkoitiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Azpeitiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Belauntzako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Bergarako Udala 
  
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.       

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.       

Donostiako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Eibarko Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Elgoibarko Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.       

Errenteriako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Gazteluko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Hernaniko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Hondarribiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Irungo Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Lasarte-Oriako 
Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       
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Leaburuko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Lezoko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Arrasateko Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Oiartzungo Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ordiziako Udala 
  
  
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.       

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu 
txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.       

Orexako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Oñatiko Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Pasaiako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Tolosako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Urnietako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Villabonako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Zarauzko Udala 
  

Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       

Ostatu-zerbitzuak – Harrera-pisua       

Zestoako Udala Informazio, balorazio eta diagnostiko espezializatuko zerbitzua.       
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3.2.4.- Helduak ardurapean dituzten emakumeak: artatu diren emakumeak, erakundearen,13, baliabidearen eta indarkeria-motaren 

arabera, lurralde historikoka 
 

HELDUAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA. 
 Absolutuak (mendeko helduak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren eta mendekoarekin duen harremanaren arabera). 2015 

FORU ALDUNDIAK (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) 

  EMAKUMEAK MENDEKOAK MENDEKOEKIKO HARREMANA 

 BALIABIDEA Helduak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Helduak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

% 

Mendekoen 
kopurua 

Emakumeen 
% 

Gizonen 
% 

Aurreko 
ahaideen 

% 

Ondorengo 
ahaideen 

% 

Beste 
senide 

batzuen 
% 

Beste 
batzuk 

% 

Aldundia_Araba Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

- - - - - - - - - 

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

- - - - - - - - - 

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

- - - - - - - - - 

Beste programa espezializatu batzuk.          

Aldundia_Bizkaia 
 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu 
txarren biktima diren emakumeentzat. 

         

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

         

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

         

Beste programa espezializatu batzuk.          

Aldundia_Gipuzkoa 
 

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

         

                                                           
13 Datuak behar bezain sendoak ez izategatik, erabaki da udal-daturik ez ematea adierazle honi dagokionez. 
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Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

         

Beste programa espezializatu batzuk. - - - - - - - - - 

 
 

HELDUAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: BIZKAIKO FORU ALDUNDIAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ARABERA.  
Absolutuak (mendeko helduak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren eta mendekoarekin duen harremanaren arabera). 2015 

 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
 Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria 

KASU BERRIAK  
 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

BALIABIDEA Helduak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Mendekoen 
kopurua 

Emakumeen 
% 

Gizonen 
% 

Aurreko 
ahaideen 

% 

Ondorengo 
ahaideen 

 % 

Beste 
senide 

batzuen 
% 

Besterik, 
% 

Helduak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Mendekoen 
kopurua 

Emakumeen 
% 

Gizonen 
% 

Aurreko 
ahaideen 

% 

Ondorengo 
ahaideen 

 % 

Beste 
senide 

batzuen 
% 

Besterik, 
% 

Berehalako 
harrerako 
zerbitzuak, etxeko 
tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Egoitza-zentroak, 
etxeko tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat.  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Aholkularitza 
juridikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
egoeretarako. 

- - - - - - - - 1 1 1 0 1 0 0 0 

Laguntza 
psikologikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
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egoeretarako. 

Beste programa 
espezializatu 
batzuk. 
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HELDUAK ARDURAPEAN DITUZTEN EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, BALIABIDEAREN ARABERA. 

 Absolutuak (mendeko helduak) eta % (intzidentzia-tasa) eta % (sexuaren eta mendekoarekin duen harremanaren arabera). 2015 

 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 
 Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria 

KASU BERRIAK  
 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

BALIABIDEA Helduak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Mendeko 
kopurua 

Emakumeen 
% 

Gizonen 
% 

Aurreko 
ahaideen 

% 

Ondorengo 
ahaideen 

% 

Beste 
senide 

batzuen 
% 

Besterik, 
% 

Helduak 
ardurapean 

dituzten 
emakumeen 

kopurua 

Mendekoen 
kopurua 

Emakumeen 
% 

Gizonen 
% 

Aurreko 
ahaideen 

% 

Ondorengo 
ahaideen 

% 

Beste 
senide 

batzuen 
% 

Besterik, 
% 

Egoitza-
zentroak, etxeko 
tratu txarren 
biktima diren 
emakumeentzat.  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Aholkularitza 
juridikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
egoeretarako. 

                

Laguntza 
psikologikoko 
zerbitzua, 
emakumeen 
aurkako etxeko 
tratu txarren eta 
sexu-erasoen 
egoeretarako. 

                

Beste programa 
espezializatu 
batzuk. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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3.2.4.- Artatutako emakumeen nazionalitatea eta erroldatzea, erakundearen14, baliabidearen eta indarkeria-motaren arabera, lurralde 

historikoka 

 

 
EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, NAZIONALITATEAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA. 

% (nazionalitatearen arabera). 2015 
 

FORU ALDUNDIAK (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) 

 

BALIABIDEA 

Espainiako 
nazionalitatea 

duten emakumeen 
% 

Atzerriko 
nazionalitatea 

duten emakumeen 
% 

Aldundia_ Araba 
  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.  - - 

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. - - 

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.   

Beste programa espezializatu batzuk.   

Aldundia_ Bizkaia 
  
  
  
  

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.   

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.   

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.   

Beste programa espezializatu batzuk.   

Aldundia _ Gipuzkoa 
  
  
  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.   

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.   

Beste programa espezializatu batzuk.   

 

  

                                                           
14 Datuak behar bezain sendoak ez izategatik, erabaki da udal-daturik ez ematea adierazle honi dagokionez. 
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ERROLDATZEAREN ETA BALIABIDEAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA. 

% (erroldatzearen arabera). 2015 

 FORU ALDUNDIAK (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) 

 

BALIABIDEA 

Erroldatzea 
DUTEN 

Emakumeen 
% 

Erroldatzerik 
EZ DUTEN 

emakumeen 
% 

Aldundia_ Araba 
  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.  - - 

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. - - 

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. - - 

Beste programa espezializatu batzuk.   

Aldundia_ Bizkaia 
  
  
  
  

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.   

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.   

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.   

Beste programa espezializatu batzuk.   

Aldundia _ Gipuzkoa 
  
  
  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzat.    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.   

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako.   

Beste programa espezializatu batzuk.   
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, NAZIONALITATEAREN, BALIABIDEAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA.  
% (nazionalitatearen arabera). 2015 

  FORU ALDUNDIAK (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) 
 Nazionalitatea   Bikotekidearen/bikotekide ohiaren 

indarkeria 
KASU BERRIAK 

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK  

 

 BALIABIDEA Espainiako 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Atzerriko 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

OROTARA Espainiako 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Atzerriko 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

OROTA-
RA 

Espainiako 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

Atzerriko 
nazionalitatea 

duten 
emakumeen 

% 

OROTA-
RA 

Arabako 
Foru 
Aldundia 
  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

         

Beste programa espezializatu batzuk.          

Bizkaiko 
Foru 
Aldundia 

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu txarren 
biktima diren emakumeentzat. 

         

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

         

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

         

Beste programa espezializatu batzuk.          

Gipuzkoako 
Foru 
Aldundia 

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

         

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

         

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen aurkako 
etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen egoeretarako. 

         

Beste programa espezializatu batzuk.          
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EMAKUME BIKTIMEN KASU BERRIAK: ALDUNDIETAN ARTATU DIREN EMAKUMEAK, ERROLDATZEAREN, BALIABIDEAREN ETA INDARKERIA-MOTAREN ARABERA, LURRALDE HISTORIKOKA.  
% (erroldatzearen arabera). 2015 

FORU ALDUNDIAK (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) 

Errolda-ziurtagiria 

 
Bikotekidearen/bikotekide ohiaren 

indarkeria 
KASU BERRIAK 

 

Familia barruko indarkeria 
KASU BERRIAK  

 
 

 
Sexu-indarkeria 
KASU BERRIAK  

 
 

 
BALIABIDEA 

Erroldatzea 
DUTEN 

emakumeen % 

Erroldatzerik 
EZ DUTEN 

emakumeen % 

Erroldatzea 
DUTEN 

emakumeen % 

Erroldatzerik 
EZ DUTEN 

emakumeen % 

Erroldatzea 
DUTEN 

emakumeen % 

Erroldatzerik 
EZ DUTEN 

emakumeen % 

Arabako Foru Aldundia  
  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

  
    

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

      

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

      

Beste programa espezializatu batzuk.       

Bizkaiko Foru Aldundia 
  
  
  
  

Berehalako harrerako zerbitzuak, etxeko tratu 
txarren biktima diren emakumeentzat.       

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.        

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako.       

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

      

Beste programa espezializatu batzuk.       

Gipuzkoako Foru 
Aldundia 

  
  
  

Egoitza-zentroak, etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeentzat.  

    
  

Aholkularitza juridikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen 
egoeretarako. 

  
  

  

Laguntza psikologikoko zerbitzua, emakumeen 
aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen       
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egoeretarako. 

Beste programa espezializatu batzuk.       

 

 


