
 
 

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMENTZAKO BALIABIDEETAN ARTATUTAKO KASUEI BURUZKO DATUEN 

GALDETEGIA 

XXXXXXXXXXX BALIABIDEAN ATENDITUTAKO KASUEI BURUZKO DATU OROKORREN GALDERAK 

1. Azken urtean laguntza jaso duten emakume biktimen kopurua, guztira (kasu berriak eta zaharrak) 

1.1. Azken urtean laguntza jaso duten emakumeen kopuru osoa, indarkeriaren tipologiaren arabera: 

 Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima diren emakumeen kopurua 

 Familia barruko indarkeriaren biktima diren emakumeen kopurua 

 Sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeen kopurua 

 Beste indarkeria mota batzuen biktima diren emakumeen kopurua (Trata, emakumeen mutilazio genitala eta behartutako ezkontza) 
Zein? Zehaztu:_________________ 

2. Azken urtean laguntza jaso duten emakume berrien kopurua: 
 

2.1. Azken urtean laguntza jaso duten emakume berrien kopurua, indarkeriaren tipologiaren arabera: 

 Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima diren emakumeen kopurua 

 Familia barruko indarkeriaren biktima diren emakumeen kopurua 

 Sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeen kopurua 

 Beste indarkeria mota batzuen biktima diren emakumeen kopurua (Trata, emakumeen mutilazio genitala eta behartutako ezkontza) 
Zein? Zehaztu:_________________ 

2.2.- Azken urtean laguntza jaso duten emakume berrien kopurua, adinaren arabera: 

 14 urtetik beheitikoak, kopurua 

 14 eta 17 urte bitartean, kopurua 

 18 eta 20 urte bitartean, kopurua 

 21 eta 30 urte bitartean, kopurua 

 31 eta 40 urte bitartean, kopurua 

 41 eta 50 urte bitartean, kopurua 
• 51 eta 64 urte bitartean, kopurua 

 65 urte edo gehiago, kopurua 

2.3. Azken urtean laguntza jaso duten emakume berrien kopurua, nazionalitatearen arabera: 

 Espainiako nazionalitatea, kopurua 

 Atzerriko nazionalitatea, kopurua 



 
 

2.3.1. Azken urtean laguntza jaso duten atzerriko emakume berrien kopurua, nazionalitatearen arabera. 

2.4. Azken urtean laguntza jaso duten emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera: 

 Espainian jaiotakoa, kopurua 

 Beste herrialde batean jaiotakoa, kopurua 

2.4.1. Azken urtean laguntza jaso duten atzerriko emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera. 

2.5. Azken urtean laguntza jaso duten emakume berrien kopurua, egoera administratiboaren arabera: 

 Egoera erregularrean, kopurua 

 Egoera irregularrean, kopurua 
Adierazi zein egiaztagiri aurkeztu duten: 

3. Azken urtean biktimen seme-alaben arreta, guztira 

3.1. Azken urtean biktimen seme-alaben kopuru osoa, sexuaren arabera 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

4. Azken urtean laguntza jaso duten biktimen seme-alaba berrien kopurua 

4.1. Azken urtean laguntza jaso duten biktimen seme-alaba berrien kopurua, sexuaren arabera 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

XXXXXXXXXXXXXX BALIABIDERAKO BIKOTEKIDEAREN EDO BIKOTEKIDE OHIAREN INDARKERIARI BURUZKO GALDERAK 

5. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua 

5.1. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, indarkeria-motaren arabera. Emakume bakoitza 
baliabidera hurbiltzea eragin duen indarkeria-mota nagusia bakarrik hartuko da kontuan: 

 Indarkeria fisikoa nagusiki jasan duten emakumeen kopurua 

 Indarkeria psikologikoa jasan duten emakume berrien kopurua 

 Batez ere sexu-indarkeria jasan duten emakumeen kopurua 

 Beste indarkeria-mota batzuk jasan dituzten emakume berrien kopurua 

 Zein? Zehaztu:_________________ 

5.2. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, indarkeria motaren arabera, jasandako indarkeria 
mota guztiak kontuan hartuta: 

 Indarkeria fisikoa jasan duten emakume berrien kopurua 

 Indarkeria psikologikoa jasan duten emakumeen kopurua 



 
 

 Sexu-indarkeria jasan duten emakume berrien kopurua  

 Beste indarkeria-mota batzuk jasan dituzten emakumeen kopurua 
Zein? Zehaztu_________________  

5.3. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, erasotzailearekiko harremanaren arabera: 

 Ezkontidearen/izatezko bikotekidearen/senargaiaren biktima-kopurua 

 Ezkontide ohiaren/izatezko bikotekide ohiaren/senargai ohiaren biktima-kopurua 

5.4.- Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, adinaren arabera: 

 14 urtetik beheitikoak, kopurua 

 14 eta 17 urte bitartean, kopurua 

 18 eta 20 urte bitartean, kopurua 

 21 eta 30 urte bitartean, kopurua 

 31 eta 40 urte bitartean, kopurua 

 41 eta 50 urte bitartean, kopurua 
• 51 eta 64 urte bitartean, kopurua 
• 65 urte edo gehiago, kopurua 

5.5. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, nazionalitatearen arabera: 

 Espainiako nazionalitate, kopurua 

 Atzerriko nazionalitate, kopurua 

5.5.1. Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren eta azken aldian arreta jaso duten atzerriko emakume berrien kopurua, nazionalitatearen 
arabera. 

5.6. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera: 

 Espainian jaiotakoen kopurua 

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua 

5.6.1. Azken urtean bikote-indarkeriaren edo bikotekide ohiaren biktima izan diren Espainiatik kanpo jaio diren emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera. 

5.7. Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima iaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, egoera administratiboaren arabera: 

 Egoera erregularrean, kopurua 

 Egoera irregularrean, kopurua 
Adierazi zein egiaztagiri aurkeztu duten: 

 

5.8. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, bizi diren udalerriaren arabera: 

5.9. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, ezgaitasunaren arabera: 



 
 

 Ezgaitasuna, zk.(Ziurtagiria izan ala ez) 

 Ezgaitasunik gabekoa, zk. 

5.9.1. Ezgaitasuna duten bikotekideen edo bikotekide ohien indarkeriaren biktima izan diren diren emakume berrien kopurua, ezgaitasun motaren arabera: 

 Fisikoa eta organikoa 

 Intelektuala eta garapenekoa 

 Entzumena 

 Ikusmena 

 Mentala 

5.10. Azken urtean ardurapean adingabeko seme-alabak dituztenak eta bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien 
kopurua  

5.11. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima diren emakume berrien kargura dauden adingabeko seme-alaben kopuru osoa. 

5.11.1. Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima diren emakume berrien kargura dauden adingabeko seme-alaben kopurua, guztira, azken urtean, 
sexuaren arabera. 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

5.12. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berriekin bizi diren adin nagusiko seme-alaben kopuru osoa. 

5.12.1. Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima diren emakume berriekin bizi diren adin nagusiko seme-alaben kopuru osoa, azken urtean laguntza 
jaso dutenak, sexuaren arabera. 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

5.13. Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, azken urtean mendekotasuna duten beste pertsona heldu 
batzuen ardura dutenak. 

5.14. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona heldu guztiak. 

5.14.1. Azken urtean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona helduen kopurua, sexuaren 
arabera. 

 Emakume kopurua 

 Gizon kopurua 

5.14.2. Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona helduen kopurua, emakumeekin duten 
harremanaren arabera. 

 Aurrekoak 

 Ondorengoak 



 
 

 Beste senitarteko batzuk 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BALIABIDERAKO FAMILIA BARRUKO INDARKERIAREN GALDERAK 

6. Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua 

6.7 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, indarkeria-motaren arabera. Emakume bakoitza baliabidera hurbiltzea 
eragin duen indarkeria-mota nagusia bakarrik hartuko da kontuan: 

 Indarkeria fisikoa nagusiki jasan duten emakumeen kopurua 

 Indarkeria psikologikoa jasan duten emakume berrien kopurua 

 Batez ere sexu-indarkeria jasan duten emakumeen kopurua 

 Beste indarkeria-mota batzuk jasan dituzten emakume berrien kopurua 

 Zein? Zehaztu:_________________ 

6.8 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, indarkeria motaren arabera, jasandako indarkeria mota guztiak kontuan 
hartuta: 

 Indarkeria fisikoa jasan duten emakume berrien kopurua 

 Indarkeria psikologikoa jasan duten emakumeen kopurua 

 Sexu-indarkeria jasan duten emakume berrien kopurua  

 Beste indarkeria-mota batzuk jasan dituzten emakumeen kopurua 

 Zein? Zehaztu_________________  

6.9 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, erasotzailearekiko harremanaren arabera: 

 Aurreko ahaideen kopurua (Aita /Aitita) 

 Ondorengo ahaideen kopurua (Semea/biloba) 

 Beste senitarteko batzuk, kopurua  

 Zein? Zehaztu_________________ 

6.10 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, adinaren arabera: 

 14 urtetik beheitikoak, kopurua 

 14 eta 17 urte bitartean, kopurua 

 18 eta 20 urte bitartean, kopurua 

 21 eta 30 urte bitartean, kopurua 

 31 eta 40 urte bitartean, kopurua 

 41 eta 50 urte bitartean, kopurua 
• 51 eta 64 urte bitartean, kopurua 



 
 

• 65 urte edo gehiago, kopurua 

6.11 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, nazionalitatearen arabera: 
 

 Espainiako nazionalitate, kopurua 

 Atzerriko nazionalitate, kopurua 

6.11.1 familia barruko indarkeriaren biktima izan diren eta azken aldian arreta jaso duten atzerriko emakume berrien kopurua, nazionalitatea duen herrialdearen 
arabera. 

6.12 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera: 

 Espainian jaiotakoen kopurua 

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua 

6.12.1 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren eta Espainiatik kanpo jaio diren emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera. 

6.13 Familia barruko indarkeriaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, egoera administratiboaren arabera: 

 Egoera erregularrean, kopurua 

 Egoera irregularrean, kopurua 
 

6.14 Azken urtean familia barruko indarkeriaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, bizi diren udalerriaren arabera 

6.15 Azken urtean familia barruko indarkeriaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, ezgaitasunaren arabera: 

 Ezgaitasuna, zk.(Ziurtagiria izan ala ez) 

 Ezgaitasunik gabekoa, zk. 

6.15.1 Ezgaitasuna duten familia barruko indarkeriaren indarkeriaren biktima izan diren diren emakume berrien kopurua, ezgaitasun motaren arabera: 

 Fisikoa eta organikoa 

 Intelektuala eta garapenekoa 

 Entzumena 

 Ikusmena 

 Mentala 

6.16 Azken urtean ardurapean adingabeko seme-alabak dituztenak eta familia barruko indarkeriaren indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua 

6.17 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima diren emakume berrien kargura dauden adingabeko seme-alaben kopuru osoa. 

6.17.1 Familia barruko indarkeriaren biktima diren emakume berrien kargura dauden adingabeko seme-alaben kopurua, guztira, azken urtean, sexuaren arabera. 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

6.18 Azken familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berriekin bizi diren adin nagusiko seme-alaben kopuru osoa 



 
 

6.18.1 Familia barruko indarkeriaren biktima diren emakume berriekin bizi diren adin nagusiko seme-alaben kopuru osoa, azken urtean laguntza jaso dutenak, sexuaren 
arabera. 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

6.19 Familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, azken urtean mendekotasuna duten beste pertsona heldu batzuen ardura dutenak 

6.20 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona heldu guztiak. 

6.20.1 Azken urtean familia barruko indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona helduen kopurua, sexuaren arabera. 

 Emakume kopurua 

 Gizon kopurua 

6.20.2 Familia barruko indarkeriaren biktima diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona helduen kopurua, emakumeekin duten harremanaren arabera. 

 Aurrekoak 

 Ondorengoak 

 Beste senitarteko batzuk 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BALIABIDERAKO SEXU-INDARKERIAREN GALDERAK 

7. Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua 

7.7 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, erasotzailearekiko harremanaren arabera: 

 Pertsona ezagunak (familiartekoak ez direnak), kopurua 

 Pertsona ezezagunak, kopurua 

 Beste harreman mota bat. Kopurua 

 Zein? Zehaztu_________________ 

7.8 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, adinaren arabera: 

 14 urtetik beheitikoak, kopurua 

 14 eta 17 urte bitartean, kopurua 

 18 eta 20 urte bitartean, kopurua 

 21 eta 30 urte bitartean, kopurua 

 31 eta 40 urte bitartean, kopurua 

 41 eta 50 urte bitartean, kopurua 
• 51 eta 64 urte bitartean, kopurua 
• 65 urte edo gehiago, kopurua 

7.9 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, nazionalitatearen arabera: 

 Espainiako nazionalitate, kopurua 



 
 

 Atzerriko nazionalitate, kopurua 

7.9.1 Sexu-indarkeriaren biktima izan diren eta azken aldian arreta jaso duten atzerriko emakume berrien kopurua, nazionalitatea duen herrialdearen arabera. 

7.10 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera: 

 Espainian jaiotakoen kopurua 

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua 

7.10.1Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren eta Espainiatik kanpo jaio diren emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera. 

7.11 Sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, egoera administratiboaren arabera: 

 Egoera erregularrean, kopurua 

 Egoera irregularrean, kopurua 
 

7.12 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, bizi diren udalerriaren arabera 

7.13 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, ezgaitasunaren arabera: 

 Ezgaitasuna, zk.(Ziurtagiria izan ala ez) 

 Ezgaitasunik gabekoa, zk. 

7.13.1 Ezgaitasuna duten sexu-indarkeriaren biktima izan diren diren emakume berrien kopurua, ezgaitasun motaren arabera: 

 Fisikoa eta organikoa 

 Intelektuala eta garapenekoa 

 Entzumena 

 Ikusmena 

 Mentala 

7.14 Azken urtean ardurapean adingabeko seme-alabak dituztenak eta sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua 

7.15 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima diren emakume berrien kargura dauden adingabeko seme-alaben kopuru osoa. 

7.15.1 Sexu-indarkeriaren biktima diren emakume berrien kargura dauden adingabeko seme-alaben kopurua, guztira, azken urtean, sexuaren arabera. 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

7.16 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berriekin bizi diren adin nagusiko seme-alaben kopuru osoa 

7.16.1 Sexu-indarkeriaren biktima diren emakume berriekin bizi diren adin nagusiko seme-alaben kopuru osoa, azken urtean laguntza jaso dutenak, sexuaren arabera. 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

7.17 Sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien kopurua, azken urtean mendekotasuna duten beste pertsona heldu batzuen ardura dutenak 

7.18 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona heldu guztiak. 



 
 

7.18.1 Azken urtean sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona helduen kopurua, sexuaren arabera. 

 Emakume kopurua 

 Gizon kopurua 

7.18.2 Sexu-indarkeriaren biktima diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona helduen kopurua, emakumeekin duten harremanaren arabera. 

 Aurrekoak 

 Ondorengoak 

 Beste senitarteko batzuk 

BESTE INDARKERIA MOTA BATZUEI BURUZKO GALDERAK (SALEROSKETA, EMG ETA NAHITAEZKO EZKONTZA BEHARTUAK) XXXXXXXXX BALIABIDERAKO 

8. Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua 

8.7 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua, erasotzailearekiko harremanaren arabera: 

 Salerosketa kasuen kopurua  

 Mutilazio genitalaren kasuen kopurua   

 Nahitaezko ezkontzen kasuen kopurua   

8.8 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua, adinaren arabera: 

 14 urtetik beheitikoak, kopurua 

 14 eta 17 urte bitartean, kopurua 

 18 eta 20 urte bitartean, kopurua 

 21 eta 30 urte bitartean, kopurua 

 31 eta 40 urte bitartean, kopurua 

 41 eta 50 urte bitartean, kopurua 
• 51 eta 64 urte bitartean, kopurua 
• 65 urte edo gehiago, kopurua 

8.9 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua, nazionalitatearen arabera: 

 Espainiako nazionalitate, kopurua 

 Atzerriko nazionalitate, kopurua 

8.9.1 Beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren eta azken aldian arreta jaso duten atzerriko emakume berrien kopurua, nazionalitatea duen herrialdearen 
arabera. 

8.10 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera: 

 Espainian jaiotakoen kopurua 

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua 

8.10.1 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren eta Espainiatik kanpo jaio diren emakume berrien kopurua, jaioterriaren arabera. 



 
 

8.11 Beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua, egoera administratiboaren arabera: 

 Egoera erregularrean, kopurua 

 Egoera irregularrean, kopurua 
 

8.12 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua, bizi diren udalerriaren arabera 

8.13 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua, ezgaitasunaren arabera: 

 Ezgaitasuna, zk.(Ziurtagiria izan ala ez) 

 Ezgaitasunik gabekoa, zk. 

8.13.1 Ezgaitasuna duten beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren diren emakume berrien kopurua, ezgaitasun motaren arabera: 

 Fisikoa eta organikoa 

 Intelektuala eta garapenekoa 

 Entzumena 

 Ikusmena 

 Mentala 

8.14 Azken urtean ardurapean adingabeko seme-alabak dituztenak eta beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua 

8.15 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima diren emakume berrien kargura dauden adingabeko seme-alaben kopuru osoa. 

8.15.1 Beste indarkeria mota batzuengatiko biktima diren emakume berrien kargura dauden adingabeko seme-alaben kopurua, guztira, azken urtean, sexuaren arabera. 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

8.16 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berriekin bizi diren adin nagusiko seme-alaben kopuru osoa 

8.16.1 Beste indarkeria mota batzuengatiko biktima diren emakume berriekin bizi diren adin nagusiko seme-alaben kopuru osoa, azken urtean laguntza jaso dutenak, 
sexuaren arabera. 
 

 Neskak, kopurua 

 Mutilak, kopurua 

8.17 Beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien kopurua, azken urtean mendekotasuna duten beste pertsona heldu batzuen ardura 
dutenak. 

8.18 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona heldu guztiak. 

8.18.1 Azken urtean beste indarkeria mota batzuengatiko biktima izan diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona helduen kopurua, sexuaren arabera. 

 Emakume kopurua 



 
 

 Gizon kopurua 

8.18.2 Beste indarkeria mota batzuengatiko biktima diren emakume berrien ardurapean dauden pertsona helduen kopurua, emakumeekin duten harremanaren 
arabera. 

 Aurrekoak 

 Ondorengoak 

 Beste senitarteko batzuk 

 


