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PROPOSAMENA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN BIKTIMENTZAKO 

ARRETAREN IRISMENAREN KATEGORIAK, DEFINIZIOAK ETA ADIERAZLEAK
1
 

 

(Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeak artatzen dituzten erakundeek datuak biltzeko dituzten 

sistemak egokitzeko oinarria, galdera-sorta kasuan-kasu betetzeko) 

 

ADIERAZLEAK
2
  

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

                                                 
1 Galdera sorta honek Erakundeen arteko II Akordioan jasotzen diren indarkeriak bilduko ditu: Bikotekide/bikotekide ohiak 

eragindako indarkeria; etxeko eremuko indarkeria eta, azkenik, indarkeria sexuala bikotekide/bikotekide-ohiak edo etxeko eremuko 

indarkeria sexuala ez denean. 
2 Indarkeriaren biktima diren emakumeentzat soilik ez diren sistemetan, arrazoi teknikoak direla eta, bi aldagai hauek txertatuko 

dira datuak behar bezala iragaz ahal izateko: Biktimaren sexua, Erasotzailearen sexua: 

 

Biktimaren sexua  

Definizioa: 

Sexua: Sexua pertsonaren sexu biologikoari dagokio. OMEren arabera, gizonak eta emakumeak definitzen dituzten 

ezaugarri biologikoei eta fisiologikoei dagokie "sexua". "Generoa", berriz, gizartean eraikitako rol, jokabide, jarduera eta 

nolakotasunei; rol, jokabide, jarduera eta nolakotasun horiek izango dira, hain zuzen ere, kultura jakin batek 

emakumeentzat eta gizonentzat egokitzat jotzen dituenak. Azalpen horrekin bat etorriz, OMEren ustez "gizona" eta 

"emakumea" sexu-kategoriak dira; "maskulinoa" eta "femeninoa", berriz, genero-kategoriak. 

Biktima: Sexuan oinarritutako edozein ekintza bortitz pairatzen duen emakumea, baldin eta ekintza horrek emakumeari 

kalte fisikoa, sexuala edo psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio edo ekar badiezaioke. Jokaera horien artean 

sartuko dira emakumea ekintza horiek egitearekin mehatxatzea, hertsapenak egitea eta askatasuna arbitrarioki kentzea, 

bizitza publikoan edo pribatuan . 

 

Kategoriak: 

Biktimaren sexua: 

 Emakumea  

 Gizona 

 

Erasotzailearen sexua  

Erasotzailea: Sexuan oinarritutako edozein ekintza bortitz egiten duena, baldin eta ekintza horrek emakume bati kalte 

fisikoa, sexuala edo psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio edo ekar badiezaioke, bai eta ekintza horiek 

egitearekin mehatxatzea, hertsapenak egitea eta askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza publikoan edo pribatuan. 

 

Kategoriak: 

Erasotzailearen sexua: 

 Emakumea  

 Gizona 

 

 



 2

 

01- ERASOTZAILEAREKIKO HARREMANA  
 
 

Definizioa: 
Emakumeak bere aurka indarkeria darabilen pertsonarekin duen harreman-motari buruz 
adierazten duena erregistratzen da. 

 

Kategoriak: 

 
01- Erasotzailearekiko harremana: 

 Ezkontidea/ Izatezko bikotekidea/ Bikotekidea/ Ezkongai-harremana  
 Ezkontide ohia/ Izatezko bikotekide ohia/ Bikotekide ohia / Ezkongai ohia 
 Aurreko ahaidea ( Aita- Ama/ Aitaita- Amama) 
 Ondorengo ahaidea (Semea- Alaba/ Biloba) 
 Ezaguna: Zehaztu_________

3
 

 Ezezaguna
4
  

 Beste batzuk: Zehaztu________________ 
 

 

02- BIKTIMAREN ADINA 

 

Definizioa: 

Jaioteguna. Pertsonaren noiz jaio zen jasotzen da. 

 

Kategoriak:  

 
(02) Biktimaren jaioteguna____________________ 

 

03- SEME-ALABAK ETA ARDURAPEKO ADINGABEAK 

 

Aldagai honetan, artatutako emakumearen seme-alabak izan ez ezik emakumearen kargura 
dauden adingabeak ere jasotzea proposatzen da. 
 

Definizioa:  
 
Seme-alaba: Adingabeak eta adin nagusikoak 

 

Ardurapeko adingabea: 18 urtetik beherakoak, seme-alaba ez direnak, emakumearen guraso-
ahala, tutoretza, kuradoretza edo harreraren menpe daudenak 
 
Kategoriak: 

 
 

03.01- Seme-alabak  
 Bai  
 Ez 

 
Seme-alaba bakoitzeko, datu hauek jaso: 

03.01.01- Sexua 
 Emakumea  
 Gizona 

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

4
 Gizonezko ezezagunek edo ezagunek eragindako indarkerian, indarkeria-sexualak, eta ez besterik, jasoko dira. 
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03.01.02- Jaiotze-urtea_____________ 

 

03.01.03- Bizikidetza 
 Bai 
 Ez 

 

03.02- Ardurapeko adingabeak (seme-alaba ez direnak):  
 Bai 
 Ez 
 

Ardurapeko adingabe bakoitzeko, datu hauek jaso: 
 

03.02.01- Sexua 
 Emakumea  
 Gizona 

 
03.02.02- Jaiotze-urtea_____________ 

 
03.02.03- Bizikidetza 

 Bai 
 Ez 

 
03.02.04- Harreman-mota: 

 Neba-arreba, 
 Biloba 
 Iloba 
 Beste batzuk: Zehaztu________________ 
 

 

 

04- MENDEKOTASUNA DUTEN HELDUAK 

 

Definizioa: Bizikidetza-unitatekoak diren mendeko helduak; mendekotasun ekonomikoa, 
fisikoa, soziala edo mentala/kognitiboa duena jotzen da mendekotzat.  
 

Mendekotasun ekonomikoa: Pertsona bat ekonomiaren eta lanaren arloan "aktibo" izatetik 
"inaktiboa", "pasiboa" edo "mendekoa" izatera pasatzen denean gertatzen da. Jarduerari 
dagokionez, erreferentzia-datan egoera hauetakoren batean dauden pertsonen taldea: 
langabezian, lehen enpleguaren bila edo etxeko lanak egiten, ordainsaririk gabe.  

 

Mendekotasun fisikoa: Gorputzaren funtzioen kontrola eta inguruko elementu fisikoen 
interakzioa galtzen da. 
 
Mendekotasun soziala: pertsona eta harreman esanguratsuak galtzeari lotuta dago. 

 

Mendekotasun mentala edo kognitiboa: Pertsonak galdu egiten du arazoak konpontzeko eta 
erabakiak bere kabuz hartzeko gaitasuna. 
 

 

Kategoriak: 
 
04- Mendekoak diren helduak:  

 Bai 
 Ez 

 
Mendekotzat identifikatutako pertsona bakoitzeko, datu hauek beharko dira: 

04.01- Sexua: 
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 Emakumea  
 Gizona 

 
04.02- Jaiotze-urtea_____________ 
04.03- Erreferentziako pertsonarekin duen ahaidetasuna edo harremana: Aldagai 

honekin, artatutako emakumearekiko odolkidetasun-harremanak jasotzen 
dira.  

 
 Aurreko ahaidea ( Aita- Ama/ Aitaita- Amama) 
 Ondorengo ahaidea (biloba) 
 Beste senideren bat ________ 
 Beste batzuk: Zehaztu________________ 

 

05- BIZILEKU-UDALERRIA ETA ERROLDATZEA  

 

 

Definizioa:  

Bizilekua: Emakumeak normalean eguneroko atseden-aldia pasatzen duen lekua, kontuan 
hartu gabe aldi baterako irteerak (aisia, oporrak, lagunak edo ahaideak bisitatzea, negozioak, 
tratamendu medikoa edo erlijio-erromesaldia). 

Erroldatzea: Biztanleen Udal Errolda udalerri baten bizilagunen administrazio-erregistroa da; 
erregistroan dauden datuen bidez, bizilagunak udalerri horretan bizi direla eta ohiko bizitokia hor 
dutela frogatzen da. 

 

Kategoriak:  
 
05.01- Bizileku-udalerria: _______________________Eustaten taulen arabera 
05.02- Erroldatzea: 

 Bai  
 EAEko udalerri batean.  

 Erroldatze-udalerria: _______________________Eustaten 
taulen arabera 

 Erroldatze-data________________ 
 EAEtik kanpoko udalerri batean.  

 
 Ez 

 

06- NAZIONALITATEA ETA JAIOTERRIA  

 

 

Definizioa:  

Nazionalitatea lotura juridiko bat da, pertsona bakoitzak bere estatuarekin duena: jaiotzaz, 
naturalizazioz, deklarazioz, aukeraz, ezkontzaz edo nazioko araudiaren araberako beste formula 
batzuen bidez lortzen da. 

 

Kategoriak: 

06.01- Nazionalitatea: 

 Ez atzerritarra. Nazionalitate espainiarra duen pertsona 
 Nazionalitate bikoitza. Pertsona batek bi nazionalitate izatea, horietako 
bat espainiarra. 

 Atzerritarra. Nazionalitate espainiarrik ez duen pertsona.  
                   ______________ Herrialdea aipatu, Eustaten zerrendaren 
arabera 
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 Aberrigabea. Legediaren arabera, estatu batekin ere lotura juridikorik ez 
duen pertsona. Askotariko inguruabarrak tarteko, nazionalitatea kendu 
dioten pertsona. 
 

06.02- Jaiotze-herrialdea:__________ Herrialdea aipatu, Eustaten zerrendaren arabera. 


