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GALDESORTA 

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN BIKTIMENTZAKO ARRETAREN 

IRISMENA (URTE AMAIERAN BETETZEKO)

Kasu berria: Uneko urtean irekitako kasua: emakumeen aurkako indarkeria jasaten 
duen erabiltzailea, nahiz eta indarkeria hori ez den izan kontsultaren arrazoia.

Kasu berri horietan, informazio hau betetzen da:

- 01- Biktimaren sexua (indarkeriaren biktima diren emakumeentzat soilik ez diren 
sistemetarako bakarrik)
- 02- Erasotzailearen sexua (indarkeriaren biktima diren emakumeentzat soilik ez diren 
sistemetarako bakarrik)

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

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

Datuak biltzerakoan, egitura hau baliatuko da:
 EAE, 
 lurralde historikoa eta  
 erasotzailearekiko harremana
 zerbitzuen arabera (laguntza psikologikoa, laguntza 

juridikoa, babes etxeak, etab.)
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03-KASU BERRIAK,ERASOTZAILEAREKIKO HARREMANAREN 
ARABERA

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

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

- Senitarteko kopurua: Aurreko / ondorengo ahaideak edo beste senitarteko mota bat: 
______________

Aurreko ahaideen kopurua ( Aita / Aitaita): ______________
Ondorengo ahaideen kopurua (Semea/biloba): ______________
Beste senitarteko batzuk, zehaztu :_______________, kopurua

- Beste harreman mota bat. Zehaztu:________________
- Ezezaguna, kopurua:________________

A) GIZONEZKO BIKOTEKIDEAK EDO BIKOTEKIDE OHIAK TRATU 
TXARRAK EMAN DIZKIEN EMAKUMEEN KASU BERRIEI 

BURUZKO DATUAK

04- KASU BERRIAK, BIKTIMAREN ADINAREN ARABERA

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

05- KASU BERRIAK: SEME-ALABAK ETA ARDURAPEKO ADINGABEAK

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

Adingabeen kopurua:______________



3

Mutiko adingabeen kopurua:____________
Neskatila adingabeen kopurua:____________

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

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

06- KASU BERRIAK: ARDURAPEKO PERTSONA HELDUAK

Helduak ardurapean dituzten emakumeen kopurua:__________________

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

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

07- KASU BERRIAK, BIZILEKU-UDALERRIAREN/ERROLDATZEAREN 
ARABERA

Emakume kopurua bizitoki-udalerriko :_____________(Eustat)

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

Erroldatzerik GABEKO emakumeen kopurua:___________________

08- KASU BERRIAK, NAZIONALITATEAREN ETA JAIOTZE-
HERRIALDEAREN ARABERA

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

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

04- KASU BERRIAK, BIKTIMAREN ADINAREN ARABERA

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

05- KASU BERRIAK: SEME-ALABAK ETA ARDURAPEKO ADINGABEAK

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

Adingabeen kopurua:______________

Mutiko adingabeen kopurua:____________
Neskatila adingabeen kopurua:____________

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

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

06- KASU BERRIAK: ARDURAPEKO PERTSONA HELDUAK

Helduak ardurapean dituzten emakumeen kopurua:__________________

Mendekoen kopurua:
Emakumeen kopurua:__________
Gizonen kopurua:__________

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

07- KASU BERRIAK, BIZILEKU-UDALERRIAREN/ERROLDATZEAREN 
ARABERA

Emakume kopurua bizitoki-udalerriko :_____________(Eustat)

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

Erroldatzerik GABEKO emakumeen kopurua:___________________

08- KASU BERRIAK, NAZIONALITATEAREN ETA JAIOTZE-
HERRIALDEAREN ARABERA

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

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

C) SEXU-INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN 
KASU BERRIEI BURUZKO DATUAK (bikotekide, bikotekide 

ohi edo familia eremutik kanpora)

04- KASU BERRIAK, BIKTIMAREN ADINAREN ARABERA

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

07- KASU BERRIAK, BIZILEKU-UDALERRIAREN/ERROLDATZEAREN 
ARABERA

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

Erroldatzerik GABEKO emakumeen kopurua:___________________

08- KASU BERRIAK, NAZIONALITATEAREN ETA JAIOTZE-
HERRIALDEAREN ARABERA

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

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

Adierazle hauek fitxaren informazio zabalagoari dagozkio. Kasu bakoitzaren informazio-
fitxan informazioa bildu denean baino ez dira beteko.

• AC.I.II.01- Erasotzailearekin bizitzea
• AC.I.II.02- Salaketa egotea
• AC.I.II.03- Segurtasun-neurriak: babesteko agindua, neurri judizial zibilak 
eta/edo penalak eta neurri polizialak.
• AC.II.P.01- Diru-sarrera propioak
• AC.II.01- Lanbidea
• AC.II.02- Ikasketa-maila
• AC.II.03- Etxebizitzaren edukitze-erregimena
• AC.II.04- Tratu txar mota: fisikoa, psikologikoa, sexuala eta ekonomikoa
• AC.II.05- Tratu txarraren iraupena
• AC.II.06- Ezgaitasuna
• AC.II.07- Mendekotasunak
• AC.II.08- Ez du hizkuntza ezagutzen
• AC.II.09- Administrazio-egoera

Adierazle hauek fitxaren informazio zabalagoari dagozkio. Kasu bakoitzaren informazio-
fitxan informazioa bildu denean baino ez dira beteko.

AC.I.II.01- KASU BERRIAK ERASOTZAILEAREKIN BATERA 
BIZITZEAGATIK
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Beren aurkako indarkeria erabiltzen duen pertsonarekin bizi diren emakumeen 
kopurua:________________

AC.I.II.02- KASU BERRIAK ETA SALAKETA EGOTEA

Erasotzailea salatu duten kasu berrien kopurua:________________
Prozesu judiziala zabalik dagoen kasuen kopurua:________________
Prozesu judiziala amaiturik dagoen kasuen kopurua:________________

AC.I.II.03- KASU BERRIAK ETA SEGURTASUN-NEURRIAK: 
BABESTEKO AGINDUA, NEURRI JUDIZIAL ZIBILAK ETA/EDO 
PENALAK ETA NEURRI POLIZIALAK.

Babesteko agindua eskatu duten emakumeen kasu berrien 
kopurua:________________

Eman duten kasuen kopurua:________________
Ukatu duten kasuen kopurua:________________

Babesteko agindua eskatu ez duten emakumeen kasu berrien 
kopurua:________________
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AC.II.P.01- KASU BERRIAK ETA DIRU-SARRERA PROPIOAK

Diru-sarrera propioak dituzten emakumeen kopurua:__________________
Diru-sarrera propiorik ez duten emakumeen kopurua:__________________

AC.II.01- KASU BERRIAK ETA LANBIDEA

Emakume kopurua:
Landunak:________________
Langabeak:________________
Ez-aktiboak:________________

AC.II.02- KASU BERRIAK ETA IKASKETA-MAILA:

Emakume kopurua:
Analfabetoak edo analfabeto funtzionalak:________________
Ikasketarik gabe:________________
Lehen mailako ikasketekin:________________
Lanbide-ikasketekin:________________
Bigarren mailako ikasketekin:________________
Goi-mailako ikasketekin:________________

AC.II.03- KASU BERRIAK ETA ETXEBIZITZAREN EDUKITZE-
ERREGIMENA 

Emakume kopurua.
Jabetzako etxebizitzarekin:________________
Alokairuko etxebizitzarekin:________________
Ostatu edo apopilo-etxe batean:________________
Ostatuetan:________________
Egoera ezegonkorrean etxebizitzari dagokionez:________________

AC.II.04- KASU BERRIAK ETA TRATU TXAR MOTA: FISIKOA, 
PSIKOLOGIKOA, SEXUALA ETA EKONOMIKOA

Honelako arazoak dituzten emakumeen kopurua:
Tratu txar fisikoa:_________
Tratu txar psikologikoa:_________
Sexu-indarkeria:___________
Tratu txar ekonomikoa:_________

Haurdunaldian tratu txarren bat pairatu duten emakumeen kopurua:________
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AC.II.05- KASU BERRIAK ETA TRATU TXARRAREN IRAUPENA: 

Tratu txarren iraupen hau izan duten emakumeen kopurua:
Urtebete baino gutxiago:_________
Urtebete eta 5 urte artean:________
5 eta 10 urte artean:_________
10 urte baino gehiago:_______

AC.II.06- KASU BERRIAK ETA EZGAITASUNA

Ziurtatutako ezgaitasuna duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun fisikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun sentsoriala duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun psikikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun intelektual edo mentala duten emakumeen 

kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasuna duten emakumeen kopurua:________

Ziurtatu gabeko ezgaitasun fisikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun sentsoriala duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun psikikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun intelektual edo mentala duten emakumeen 

kopurua:________

AC.II.07- KASU BERRIAK ETA MENDEKOTASUNAK 

Mendekotasunak dituzten emakumeen kopurua:________
Droga-mendekotasuna duten emakumeen kopurua:________
Bestelako mendekotasunak dituzten emakumeen kopurua:________

C.II.08- KASU BERRIAK ETA HIZKUNTZAREN EZAGUTZA:

EAEko bi hizkuntza ofizialen ezagutza nahikoa edo egokia ez duten emakumeen 
kopurua:_______
Bi hizkuntza ofizialak ez dakizkiten emakumeen kopurua:________

AC.II.09- KASU BERRIAK ETA ADMINISTRAZIO-EGOERA 

Bizileku-baimenik ez duten atzerriko emakumeen kopurua:________

Lan-baimenik ez duten atzerriko emakumeen kopurua:________
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B) ERASOTZAILEA GIZONEZKOA IZANIK FAMILIA BARRUKO 
INDARKERIAREN BIKTIMA IZAN DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIEI 
BURUZKO DATUAK

01-KASU BERRIAK ERASOTZAILEAREKIKO HARREMANAREN ARABERA

Kopurua, senidea bada: aurreko/ondorengo ahaidea edo beste senide mota bat: 
______________

Kopurua, aurreko ahaidea bada (aita/aitona): ______________
Kopurua, ondorengo ahaidea bada (semea/biloba): ______________
Kopurua, bestelako senidea bada, zehaztu: _______________

02- KASU BERRIAK BIKTIMAREN ADINAREN ARABERA

14 urtetik beherakoak: ____________________
14 eta 17 urte artekoak: ___________________
18 eta 20 urte artekoak: ____________________
21 eta 30 urte artekoak: ____________________
31 eta 40 urte artekoak: ____________________
41 eta 50 urte artekoak: ____________________
51 eta 64 urte artekoak: ____________________
65 urtekoak edo gehiagokoak: ____________________

03- BEREN ARDURAPEAN SEME ETA ALABA ADINGABEAK DITUZTEN KASU 
BERRIAK

Beren ardurapean seme eta/edo alaba adingabeak dituzten emakumeen kopurua: 
____________ 

Adingabe kopurua: ______________
Mutil adingabeen kopurua: ____________
Neska adingabeen kopurua: ____________

Seme/alaba adindun bizikideen kopurua: ____________ 
Seme adindun bizikideen kopurua: ____________
Alaba adindun bizikideen kopurua: ____________

04- MENDEKO HELDUAK DAUDEN KASU BERRIAK

Beren ardurapean helduak dituzten emakumeen kopurua: __________________

Mendeko pertsonen kopurua:
Emakume kopurua: ___________
Gizon kopurua: __________

Mendeko helduekiko harreman mota:
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Aurreko ahaideen kopurua: ___________
Ondorengo ahaideen kopurua: __________
Bestelako senideen kopurua: ___________
Bestelakoen kopurua: _________________

05- KASU BERRIAK BIZILEKU/ERROLDAKO UDALERRIAREN ARABERA

Emakume kopurua bizileku-udalerriaren arabera:_______________(Eustat)

Erroldatuta dauden emakumeen kopurua: _________________
Emakume kopurua errolda-udalerriaren arabera:_______________(Eustat)

Erroldatu GABEKO emakumeen kopurua: ___________________

06- KASU BERRIAK NAZIONALITATE ETA JAIOTAKO HERRIALDEAREN 
ARABERA

Espainiako nazionalitatea duten emakumeen kopurua: ________________
Atzerriko nazionalitatea duten emakumeen kopurua: _________________

Atzerriko emakumeen kopurua nazionalitatearen 
arabera:________________(Eustat)
Emakume aberrigabeen kopurua: _________________
Emakume kopurua jaiotako herrialdearen arabera:_______________(Eustat)

Adierazle hauek fitxaren informazio zabalagoari dagozkio. Kasu bakoitzaren informazio-
fitxan informazioa bildu denean baino ez dira beteko.

AC.I.II.01- KASU BERRIAK ERASOTZAILEAREKIN BATERA 
BIZITZEAGATIK

Beren aurkako indarkeria erabiltzen duen pertsonarekin bizi diren emakumeen 
kopurua:________________

AC.I.II.02- KASU BERRIAK ETA SALAKETA EGOTEA

Erasotzailea salatu duten kasu berrien kopurua:________________
Prozesu judiziala zabalik dagoen kasuen kopurua:________________
Prozesu judiziala amaiturik dagoen kasuen kopurua:________________

AC.I.II.03- KASU BERRIAK ETA SEGURTASUN-NEURRIAK: 
BABESTEKO AGINDUA, NEURRI JUDIZIAL ZIBILAK ETA/EDO 
PENALAK ETA NEURRI POLIZIALAK.

Babesteko agindua eskatu duten emakumeen kasu berrien 
kopurua:________________
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Eman duten kasuen kopurua:________________
Ukatu duten kasuen kopurua:________________

Babesteko agindua eskatu ez duten emakumeen kasu berrien 
kopurua:________________

AC.II.P.01- KASU BERRIAK ETA DIRU-SARRERA PROPIOAK

Diru-sarrera propioak dituzten emakumeen kopurua:__________________
Diru-sarrera propiorik ez duten emakumeen kopurua:__________________

AC.II.01- KASU BERRIAK ETA LANBIDEA

Emakume kopurua:
Landunak:________________
Langabeak:________________
Ez-aktiboak:________________

AC.II.02- KASU BERRIAK ETA IKASKETA-MAILA:

Emakume kopurua:
Analfabetoak edo analfabeto funtzionalak:________________
Ikasketarik gabe:________________
Lehen mailako ikasketekin:________________
Lanbide-ikasketekin:________________
Bigarren mailako ikasketekin:________________
Goi-mailako ikasketekin:________________

AC.II.03- KASU BERRIAK ETA ETXEBIZITZAREN EDUKITZE-
ERREGIMENA 

Emakume kopurua.
Jabetzako etxebizitzarekin:________________
Alokairuko etxebizitzarekin:________________
Ostatu edo apopilo-etxe batean:________________
Ostatuetan:________________
Egoera ezegonkorrean etxebizitzari dagokionez:________________

AC.II.04- KASU BERRIAK ETA TRATU TXAR MOTA: FISIKOA, 
PSIKOLOGIKOA, SEXUALA ETA EKONOMIKOA

Honelako arazoak dituzten emakumeen kopurua:
Tratu txar fisikoa:_________
Tratu txar psikologikoa:_________
Sexu-indarkeria:___________
Tratu txar ekonomikoa:_________
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Haurdunaldian tratu txarren bat pairatu duten emakumeen kopurua:________
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AC.II.05- KASU BERRIAK ETA TRATU TXARRAREN IRAUPENA: 

Tratu txarren iraupen hau izan duten emakumeen kopurua:
Urtebete baino gutxiago:_________
Urtebete eta 5 urte artean:________
5 eta 10 urte artean:_________
10 urte baino gehiago:_______

AC.II.06- KASU BERRIAK ETA EZGAITASUNA

Ziurtatutako ezgaitasuna duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun fisikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun sentsoriala duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun psikikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun intelektual edo mentala duten emakumeen 

kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasuna duten emakumeen kopurua:________

Ziurtatu gabeko ezgaitasun fisikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun sentsoriala duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun psikikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun intelektual edo mentala duten emakumeen 

kopurua:________

AC.II.07- KASU BERRIAK ETA MENDEKOTASUNAK 

Mendekotasunak dituzten emakumeen kopurua:________
Droga-mendekotasuna duten emakumeen kopurua:________
Bestelako mendekotasunak dituzten emakumeen kopurua:________

C.II.08- KASU BERRIAK ETA HIZKUNTZAREN EZAGUTZA:

EAEko bi hizkuntza ofizialen ezagutza nahikoa edo egokia ez duten emakumeen 
kopurua:_______
Bi hizkuntza ofizialak ez dakizkiten emakumeen kopurua:________

AC.II.09- KASU BERRIAK ETA ADMINISTRAZIO-EGOERA 

Bizileku-baimenik ez duten atzerriko emakumeen kopurua:________

Lan-baimenik ez duten atzerriko emakumeen kopurua:________
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C) SEXU-INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU 
BERRIEI BURUZKO DATUAK (bikotekidearen edo bikotekide ohiaren 

esparrutik edo familia-ingurunetik kanpo)

01-KASU BERRIAK ERASOTZAILEAREKIKO HARREMANAREN ARABERA

Kopurua, pertsona ezagunak badira (familia-eremukoak ez direnak):_____________1

Kopurua, pertsona ezezagunak badira:_____________2

Kopurua, beste harreman mota bat badago: ___________________

02- KASU BERRIAK BIKTIMAREN ADINAREN ARABERA

14 urtetik beherakoak: ____________________
14 eta 17 urte artekoak: ___________________
18 eta 20 urte artekoak: ____________________
21 eta 30 urte artekoak: ____________________
31 eta 40 urte artekoak: ____________________
41 eta 50 urte artekoak: ____________________
51 eta 64 urte artekoak: ____________________
65 urtekoak edo gehiagokoak: ____________________

05- KASU BERRIAK BIZILEKU/ERROLDAKO UDALERRIAREN ARABERA

Emakume kopurua bizileku-udalerriaren arabera:_______________(Eustat)

Erroldatuta dauden emakumeen kopurua: _________________
Emakume kopurua errolda-udalerriaren arabera:_______________(Eustat)

Erroldatu GABEKO emakumeen kopurua: ___________________

06- KASU BERRIAK NAZIONALITATE ETA JAIOTAKO HERRIALDEAREN 
ARABERA

Espainiako nazionalitatea duten emakumeen kopurua: ________________
Atzerriko nazionalitatea duten emakumeen kopurua: _________________

Atzerriko emakumeen kopurua nazionalitatearen 
arabera:________________(Eustat)
Emakume aberrigabeen kopurua: _________________
Emakume kopurua jaiotako herrialdearen arabera:_______________(Eustat)

                                               
1 Pertsona ezagunek (familia-eremukoak ez direnek) edo ezezagunek eragindako indarkeriei dagokienez, sexu-indarkeriak 
bakarrik bilduko dira.
2 Pertsona ezagunek (familia-eremukoak ez direnek) edo ezezagunek eragindako indarkeriei dagokienez, sexu-indarkeriak 
bakarrik bilduko dira.
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Adierazle hauek fitxaren informazio zabalagoari dagozkio. Kasu bakoitzaren informazio-
fitxan informazioa bildu denean baino ez dira beteko.

AC.I.II.02- KASU BERRIAK ETA SALAKETA EGOTEA

Erasotzailea salatu duten kasu berrien kopurua:________________
Prozesu judiziala zabalik dagoen kasuen kopurua:________________
Prozesu judiziala amaiturik dagoen kasuen kopurua:________________

AC.II.06- KASU BERRIAK ETA EZGAITASUNA

Ziurtatutako ezgaitasuna duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun fisikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun sentsoriala duten emakumeen 
kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun psikikoa duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatutako ezgaitasun intelektual edo mentala duten emakumeen 
kopurua:________

Ziurtatu gabeko ezgaitasuna duten emakumeen kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun fisikoa duten emakumeen 
kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun sentsoriala duten emakumeen 
kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun psikikoa duten emakumeen 
kopurua:________
Ziurtatu gabeko ezgaitasun intelektual edo mentala duten emakumeen 
kopurua:________




