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Eskerrik asko batzordeburu andrea, legebiltzarkideok, letradu jauna. Arratsalde on 

guztioi. 

 

Agerraldi honetan, nirekin daude Miren Gallastegui Justiziako sailburuordea, Isabel 

Gabriel Justizia Administrazioko zuzendaria, Amparo Lopez Bulego Judizial eta Fiskala 

Modernizatzeko zuzendaria eta Loli de Juan Justiziako zuzendaria. 

Eskerrik asko, baita ere, Arana andreari, bai egin duen aurkezpenarengatik, bai 

Legebiltzar honetan beste behin ere emakumeen aurkako indarkeria bezalako hain gai 

latzaren inguruan aritzea ahalbidetzeagatik. 

Botere legegilearen eta betearazlearen artean gure kezkak partekatzeko beste aukera bat 

da honako hau, bai eta emakumeen aurka ezartzen den indarkeria pixkanaka desagertu 

arte berori murrizteko xedez dauzkagun proposamenak aurkeztekoa ere. 

Nire esku-hartzeak lau atal edukiko ditu: 

• Sarrera txiki bat 

• Estatuko eta legegintza-esparruko botereen artean dagoen eskumen-banaketaren 

azalpena. 

• Hirugarren puntuan, Lan eta Justizia Sailak genero-indarkeriaren inguruan 

garatzen dituen zerbitzuen eta ekintzen alderdi adierazgarrienen berri emango dizuet. 

 Eta honekin amaituko dut: 

• Ondorioak eta lanerako proposamenak. 
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Zoritxarrez, maizegi edukitzen dugu emakumeen aurkako indarkeriaren mutur 

gaitzesgarrienaren berri; hau da, gehiegitan entzuten dugu gizon batek emakume bat hil 

duela, eta haren bikotekidea edo bikotekide ohia izan dela hiltzailea. 

Albiste horiek berehalako erantzuna jasotzen dute erakundeetan eta herritarren artean, 

baina lotsaren hormaren kontra jartzen gaituzte botere publikoak, genero-indarkeriak 

hortxe jarraitzen baitu. 

Eten bat egingo dut, nire esku-hartzean han eta hemen genero-indarkeria terminoa 

erabiliko dudala azaldu nahi baitizuet. Horixe da 1/2004 Legean edo Emakumeen 

Aurkako Indarkeriari buruzko Legean ageri den terminoa, eta horixe erabiliko dut, lege 

horretatik abiatuta zehazten baitira epaitegi espezializatuak. 

Esaten ari nintzen bezala, muturreko basakeria-ekintzen berri edukitzen dugu, eta horien 

aurka erantzuten, baina nabarmendu nahiko nuke emakumeen aurkako indarkeria, 

zoritxarrez, askoz ere presenteago dagoela gure gizartean, eta askotariko formak hartzen 

dituela; hala nola, indarkeria fisikoa edo psikologikoa ditugu, eta, askotan, indarkeria 

hori "ikusezina" izaten da. 

Indarkeria orok bezala, "bestearen" arbuioan dauka jatorria horrek ere; emakumeen 

arbuioan, kasu honetan. Alabaina, emakumeen aurkako indarkeriaren sorrera, batez ere, 

bi kontutan oinarritzen da: askatasun- eta berdintasun-gabezian. 

Historian, emakumeen askatasun-gabezia oso presente egon da, begi bistakoak diren 

terminoetan.  

Gaur oraindik, emakumeak gizonen mende daudelako ideia araututa eta gizartean 

onartuta dago herrialde askotan, baina ez da herrialde horietan bakarrik gertatzen den 

egitatea. 

Gure ingurune hurbilenetan, gure herrialdean bertan, progresistatzat eta irekitzat jotzen 

ditugun gizarteetan, non informaziorako eta hezkuntzarako sarbide unibertsala dugun, 

bere horretan irauten dute hainbat jokaera kezkagarrik. Adibidez, emakume gazteek 

"normaltzat" hartzen dute bikotekideek beren bizitzako hainbat alderdi kontrolatzea; 

janzkera edo beste pertsona batzuekin dituzten harremanak kontrolatzea, esaterako. 

Emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria bete-betean ikus dezakegu hainbat 

eremutan; hala nola, etxeko lanetan edo arlo ekonomiko-laboralean.  

Ez naiz kontu berririk azaltzen ari esaten badut emakumeek dauzkatela lan-kontratu 

eskasenak, soldata-etenak bere horretan dirauela eta kontziliazioa zailagoa dela 

emakumeentzat. 

Testuinguru horretan dago genero-indarkeria.  



 
 

3 

 

Hortaz, botere publiko guztien betebeharra da jardutea, eta ez indarkeria hautematen 

den kasuetan bakarrik, egiturazko alorrean baizik: hala nola, hezkuntzaren, 

zuzenbidearen edo legeen arloan. 

Genero-indarkeriaren biktimak babestu egin behar dira; baina, batez ere, lagundu egin 

behar zaie, prozesu guztian berekin egon, modu pertsonalizatu eta integralean.  

Eusko Jaurlaritza honetan, oro har, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko 

konpromisoa daukagu. 

Eta agerraldiaren justifikazioan ondo esan duzun bezala, legegintzaldiaren egutegian 

aurreikusita dago datorren urteko hirugarren lauhilekoan Emakumeen Aurkako 

Indarkeria Desagerrarazteko Legearen proiektua irits dadila Legebiltzar honetara. 

Lehendakaritzak aurkeztuko du proiektua, diziplina anitzeko neurriak edukiko dituela 

aurreikusten baita, eta, zalantzarik gabe, hainbat saili eragingo baitie; nola ez, baita Lan 

eta Justizia Sailari ere. 

Hala ere, ezagutzen duzue hamaikagarren legegintzaldi honetarako gobernu-programa, 

eta genero-indarkeria ere bertan dagoela egiaztatu ahalko duzue, bai eta hainbat sailen 

konpromisoetan horren inguruko xede zehatzak daudela ere. 

Lehen aurreratu dizuedan bezalaxe, Lan eta Justizia Sailari eragiten dioten ekintzen 

berri emango dizuet gero. 

 

Orain, alde bakoitzaren eskumen-betebeharrak kokatuko ditut.  

Arana andrea, urriaren 6ko kontrol-bilkuran egin zenidan interpelazioa dela-eta, Justizia 

Administrazioaren arloan dauzkagun eskumenak zeintzuk diren azaltzeko aukera eduki 

nuen. 

Ez dut egun hartan esandakoa errepikatuko, baina interesgarri ikusten dut nabarmentzea 

Justizia Administrazioaren barruan bereizketa egin behar dela zentzu hertsiaren eta 

zentzu zabalaren artean. 

Justizia Administrazioa, zentzu hertsian, Aginte Judizialari erreserbatuta dago, eta 

epaile eta magistratu independente, mugiezin eta lege-inperioaren mendekoek ematen 

dituzten epaietan zehazten da. 

Era guztietako prozeduretan, epaitegiei eta auzitegiei bakarrik dagokie jurisdikzio-ahala 

erabiltzea.  

Aginte Judizialaren Kontseilu Nagusia da epaileen eta magistratuen gobernu-organoa.  

Lan eta Justizia Saileko Justizia Administrazioaren Administrazio deiturikoa arduratzen 

da funtzionatzeko behar dituzten baliabide material eta pertsonalak epaitegien, 

auzitegien eta Fiskaltzaren esku jartzeaz.  
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Justizia Sailburuordetzan, hiru zuzendaritza daude. Hauek dira, modu laburrean 

azalduta, horien zereginak: 

• Justizia Administrazioko Zuzendaritzaren eginkizuna da giza baliabideez 

hornitzea. 

• Bulego Judizial eta Fiskala Modernizatzeko Zuzendaritza baliabide materialen 

arduraduna da, eta 

• Justizia Zuzendaritza da ematen diren zerbitzu guztiak mende hartzen dituena. 

Justiziaren arloan eskumena dugun autonomia-erkidegook esleituta dauzkagun 

zereginak behar bezala garatzeko, epaitzeko eta epaitutakoa betearazteko behar diren 

langileez, instalazioez eta bitarteko informatikoez hornitu behar ditugu epaitegiak, 

auzitegiak eta Fiskaltza. 

Judizialak ez diren langileek mendekotasun bikoitza daukate; izan ere, Justizia 

Administrazioko epaileek, fiskalek eta abokatuek ezartzen dutenaren mende egongo dira 

arlo funtzionalean, eta dagokion autonomia-erkidegoak xedatutakoaren mende arlo 

organikoan. 

Estatutuaren eta araubide juridikoaren arloan, Aginte Judizialaren Lege Organikoan 

aitortzen den eskumen eta ahal arautzailea daukan autonomia-erkidegoa gara, hauek 

hartuz: hautapena, hasierako prestakuntza eta prestakuntza jarraitua, helmugak, igoerak, 

administrazio-egoerak, lanaldia, laneko ordutegia eta diziplina-araubidea.  

Justizia Administrazioaren egungo egoeraren eta aurreikuspenen berri emateko eskatu 

dit Arana andreak, indarkeria matxistei dagokienez oro har, eta abenduaren 28ko 1/2004 

Lege Organikoan kokatzen denari dagokionez zehazki.  

Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko Legearen 

bitartez, babes-neurri osoak ezartzen dira, zeinen helburua baita halako indarkeria 

prebenitu, zehatu eta ezabatzea, eta indarkeria horren biktima diren emakumeei, haien 

seme-alaba adingabeei eta haien tutoretzapean, zaintzapean edo jagoletzapean dauden 

adingabeei babesa ematea. 

Funtsean, familia barruko harremanetan emakumeen aurkako indarkeriaren biktima 

diren pertsonen egoera juridikoari, familiarrari eta sozialari tratu egoki eta eraginkorra 

ematea bermatzeko neurri juridikoak hartzen ditu lege horrek. 

Horretarako, espezializazioaren formularen alde egin da, eta Emakumeen aurkako 

Indarkeriaren Epaitegiak sortu dira.  

Beste alde batetik, epaileak hartu ahalko dituen babes-neurriak erregulatzen ditu, eta 

epailea neurri horiei buruz mintzatu beharko da, bai ofizioz, bai biktimek, berekin bizi 

diren seme-alabek edo pertsonek zein beren zaintzapean edo jagoletzan dauden 

pertsonek, Fiskaltzak edo biktimei arreta emateko zerbitzuen gaineko Administrazioak 

hala eskauta.  
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Hau da, kautelazko eta segurtasunezko neurriak hartzearen egokitasunaren gaineko 

iritzia eman beharko du; bereziki, hauen gainean (64. artikulutik 66. artikulura): 

- etxebizitzatik irteteko, etxebizitzatik urruntzeko edo komunikazioak eteteko neurriak. 

- gurasotasun-ahala edo adingabeen zaintza eteteko neurriak 

- eta adingabeak bisitatzeko araubidea eta horiekin egoteko, harremana edukitzeko edo 

komunikatzeko ahala eteteko neurriak. Neurri horiek betetzeko epea eta araubidea 

zehaztu beharko ditu, eta, hala egokituz gero, beharrezkotzat jotzen dituen neurri 

osagarriak ezarri. 

Bestela esatearren, jaun-andreok, 1/2004 Lege Organikoa Aginte Judizialari zuzenduta 

dago, eta epaileek jarduteko irizpideak ezartzen ditu. Epaile horiek beste administrazio 

batzuk tartean sar ditzaketen erabakiak hartuko dituzte; adibidez, halaxe zehazten da 

doako laguntza juridikoari buruzko 20. artikuluan.  

Beraz, Lege hori ez dago Justizia Administrazioaren Administrazioan (kasu honetan, 

Lan eta Justizia Sailean) eskumena duenaren jarduerak zehazteari zuzenduta.  

Alabaina, agerikoa da genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko eta horien bidelagun 

izateko xedez egiten dugula lan sailaren hainbat zerbitzutan. 

Hauxe da zerbitzu horiek gidatzen dituen lege-esparrua: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzkoa eta 

4/2015 Legea, apirilaren 27koa, Delituaren Biktimaren Estatutuari buruzkoa eta horren 

garapena den 1109/2015 Errege Dekretua, abenduaren 11koa. 

Lege horrek, EMAKUNDEri Euskal Autonomia Erkidegoan dauden baliabideen eta 

programen eraginkortasuna eta irismena aldizka ebaluatzeko zeregina esleitu ondoren 

(51. artikulua), etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen biktimei arreta eta babesa emateari 

buruzko aginduak ezartzen dizkie Administrazio Publikoei.  

Lan eta Justizia Sailaren eskumen-eremuari dagokionez, 55. artikuluan eta 56. 

artikuluan jasotzen direnak nabarmendu nahi ditugu; aholkularitza juridikoari buruzkoa 

da lehenengoa, eta arreta psikologikoari buruzkoa bigarrena. 

Jaun-andreok, eskumenen eta legeriaren gaineko azalpena korapilatsua izan daitekeen 

arren, gure testuingurua argi utzi izana espero dut. 

 

Nire esku-hartzearen hasieran iragarri dizuedan hirugarren atalari helduko diot.  

Lan eta Justizia Sailean eta zehazki Justizia Sailburuordetzan genero-indarkeriaren 

inguruan garatzen ditugun zerbitzuen eta ekintzen berri emango dizuet, azaletik. 
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Lehen adierazi dizuedan bezalaxe, lurralde-eremuan hainbat jatorri dituen katalogo 

arautzaile luze batetik eratortzen dira betebehar horiek, eta labur-labur azalduko dizuet 

hori.  

Jatorrian, Espainiako Konstituzioa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua daude. 

Gero, hauek dauzkagu: 

• 35/1995 Legea, abenduaren 11koa, indarkeriazko eta sexu-askatasunaren 

aurkako delituen biktimei laguntzekoa eta sorostekoa.  

• 2012/29/EB ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA 

KONTSEILUARENA, 2012ko urriaren 25ekoa, delituen biktimen eskubideei, 

laguntzari eta babesari buruzko gutxieneko arauak ezartzen dituena. 

• Jada aipatutako 1/2004 Lege Organikoa eta euskal eremuko 4/2005 Legea. 

• Eta berriena, 4/2015 Legea, apirilaren 27koa, Delituaren Biktimaren Estatutuari 

buruzkoa eta horren garapena den 1109/2015 Errege Dekretua, abenduaren 11koa. 

Aurretiko ohartarazpena egin nahi dizuet: Emango dizkizuedan datuen azalpena nahas 

dezake lege-esparruak. 

Genero-indarkeria emakumeek beren bikotekidearengandik edo bikotekide 

ohiarengandik jasotzen duten indarkeria da, harremanaren iraupena eta indarkeria mota 

gorabehera. Horrek ez du bat egiten aurretiko harremanik gabeko sexu-erasoarekin. 

Arana andrea, atal hau laburbilduko dut; izan ere, gogoratuko duzunez, urriaren 6an 

egin zenidan interpelazioan eman nizun erantzunean sartu nuen. 

Euskal Autonomia Erkidegoan genero-indarkeriaren kasuei arreta ematen dieten 16 

epaitegietan, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari transferitutako 109 

pertsonak egiten dute lan, zeintzuek epaileen lanari laguntzen dioten.  

Adierazi nizuen bezalaxe, langile-talde hori sendotu nahi dugu, Enplegu Eskaintza 

Publikoak bideratzen direnean. 

Pertsona horiek guztiak beren zereginak garatzeko zeharo gaituta daude, eta, gainera, 

prestakuntza jarraitua jasotzen dute, beren gaitasun profesionalak eguneratzen dituztela 

ziurtatzeko. 

2017an, berdintasunari eta genero-indarkeriari buruzko ikastaroak programatu dira; 

horietan, hainbat epaitegitako 155 funtzionariok hartu dute parte. 

Datorren ekitalditik aurrera ikastaro horiek Emakumeen aurkako Indarkeriaren 

Epaitegietan lan egiten duten langileentzat nahitaezkoak izatea pentsatzen ari da Lan eta 

Justizia Sailaren Justizia Administrazioko Zuzendaritza, biktimei ematen zaien 

zerbitzua hobetze aldera. 
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Bestalde, prestakuntza-ekintza laburragoak egiten dira, tutoretzak adibidez, prozedurak 

izapidetzeari begirakoak. 

Azken urteotan, Emakumeen aurkako Indarkeriaren Epaitegietako 48 langilek hartu 

dute parte tutoretza horietan. 

Baliabide materialei dagokienez, badakizue epaitegiak altzarien, ekipo informatikoen 

eta gainerako materialaren arloan beharrezkoak diren bitartekoz hornitzeko betebeharra 

dugula, beren lana normal bete ahal izan dezaten. 

Justizia Jauregietan mantentze-lanak egitea eta horiek egokitzea da gure beste betebehar 

bat.  

Ez dut beste batzuetan esandakoa errepikatuko; besterik gabe, epaitegi guztien egoera 

aztertu dugula gogorarazi nahi dizuet, eta eraikinak zuzentzeko ekintzak prestatzen ari 

garela. Bestetik, Jauregien barruan biktimaren pribatutasuna eta segurtasuna nahiz 

biktimarioaren zaintza eta segimendua ziurtatuko dituzten teknologia berriak sartuko 

ditugu.  

Dena dela, egingo den edozein obrak tartean dauden alde guztien adostasuna beharko 

duela adierazten dizuet; hau da, hauena: Aginte Judizialarena, Fiskaltzarena, Eusko 

Jaurlaritzarena, abokatu eta gainerako operadore funtzionalena eta funtzionarioen 

ordezkari sindikalena. 

Lan eta Justizia Sailean, doako laguntza juridikoa finantzatu behar dugu, inor ez dadin 

justiziarako sarbiderik gabe geratu baliabide ekonomikorik ez edukitzeagatik. 

2003an, Eusko Jaurlaritzaren eta Legekarien Euskal Kontseiluaren artean hartu zuten 

erabakiaren ondorioz, etxeko indarkeriaren edota sexu-erasoen biktimentzako Laguntza 

Juridikoaren eta Ofiziozko Txandaren Zerbitzua sortu zen Euskal Autonomia 

Erkidegoan. 

Arretei buruzko azken datuak emateagatik, 2015ean 3.785 izan ziren, 2016an 3.936 eta 

2017ko lehenengo seihilekoan 2.168. 

Argitu egin behar dizuet datu horiek ez direla genero-indarkeriaren biktimei buruzkoak 

bakarrik, lehen esan dizuedan definizioaren arabera. 

Eskura dugun aurrekontua milioi bat eta ehun mila eurokoa baino pixka bat handiagoa 

da, eta badakizue doako justiziarako dekretu berria argia ikusteko zorian dagoela. 

Biktimei bideratzen dizkiegun zerbitzu guztiak dira garrantzitsuak eta beharrekoak, 

baina, bat nabarmenduko bagenu, Biktimei Arreta emateko Zerbitzua litzateke. 

Arreta-ibilbide pertsonalizatu eta osoa eskaini nahi du zerbitzu horrek. 

Zerbitzuaren jarduera laburtuko dizuet.  
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Erabiltzailea edozein delituren biktima izan daiteke, baina genero-indarkeriaren 

biktimei buruz arituko naiz.  

Biktima bere erabakiz edo beste zerbitzu publiko batzuek (hala nola, Ertzaintzak edo 

Gizarte Zerbitzuek) bideratuta iristen da zerbitzura. 

Hitzorduan, profesional espezializatuek elkarrizketa bat egiten diote. Bertan, biktimaren 

premiak zehazten dira, ikuspuntu juridikotik, psikologikotik edo gizarte-zerbitzuen 

ikuspegitik begiratuta. Une horretan, baita ere, erreferentziazko profesional bat esleitzen 

da, eta egoera bakoitzean erabili behar diren tresnak proposatuko ditu horrek. 

Besteren artean, laguntza psikologikoa eta doako justizia-laguntzaren gaineko zein diru-

laguntzen edo etxebizitzarako sarbidearen inguruko aholkularitza. 

Ondorioztatu dezakezuenez, jaun-andreok, erakundearteko eta sailarteko koordinazioa 

egotea eskatzen du horrek, zeina genero-indarkeriaren biktimekin jarduteko protokolo 

batzuetan oinarrituta dagoen. 

Hortik aurrera, esleitutako profesionalak egingo du egin beharreko segimendua, eta 

egoera bakoitzaren bilakaera baloratuko du. 

Biktimari Arreta emateko Zerbitzuaren barruko elementu berezi gisara, Justizia 

Laguntza Terapeutikoko Zerbitzua eskaintzen diegu, eremu judizialean, genero-

indarkeriaren emakume biktimei. 

Biktimak ahalduntzeari bideratuta daude jarduera horiek guztiak, beren erabakien 

protagonistak izan daitezen. Bestalde, epaitegietara joateko orduan duten egoera 

hobetzen laguntzen dute, eta, ahal den neurrian, ingurunea ez ezagutzeak, irudi 

judizialek eta biktimarioarekin topo egiteak eragiten duen estresaren maila gutxitzen. 

Biktimei Arreta emateko Zerbitzuaren memorian jasotzen denez, 2016an 2.534 arreta 

eman ziren EAEn, eta, horietatik, 1.325 izan ziren genero-indarkeriaren biktimak; hau 

da, % 52.  

Gaur gaurkoz, aurtengo datuak 2.472 arreta dira, eta, horietatik, 1.256 izan dira genero-

indarkeriaren biktimak; hots, % 51. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Talde Psikosozial Juridikoa da genero-indarkeriarekin 

zerikusia duen beste zerbitzu orokor bat.  

Profesionalek, koordinatzaileek, psikologoek, gizarte-langileek, gizarte-hezitzaileek eta 

administrariek osatzen dute, eta egoitza judizialetan egiten dute lan. 

 

Familia-unitateei buruzko peritu-txosten osoak bidaltzen dituzte, epaitegiek eskatuta, eta 

aditu-lanetan aritzen dira biktimen deklarazio judizialetan.  
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2016an, emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako bost epaitegiek eskatuta, 

165 txosten igorri ziren, eta 41 deklarazio judizialetara joan ziren. 

Genero Indarkeriaren Aurkako Neurriei buruzko Lege Osoa indarrean jartzearekin, 

Auzitegi Balorazio Integralerako Unitate espezifikoak sortu ziren, Talde Psikosozial 

Judizialarekin lotutakoak horiek, eta epaileek, fiskalek edo auzitegi-medikuek beraiek 

eskatzen dituzten peritu-txostenak egiten dituzte. 

Unitate horiek diziplina anitzekoak dira. 

Lurralde Historiko bakoitzean, bat dago, eta auzitegi-medikuek, psikologoek eta gizarte-

langileek osatzen dituzte. 

Txostena bakarra izaten da, eta talde osoak elkarrekin eta koordinatuta egiten du. 

2016an, 836 txosten igorri ziren erasoengatik, eta 1.242 txosten psikiatrikoak izan ziren.  

Epaileak aginduta Familiak Elkartzeko Guneak espazio neutral eta egokiak izaten dira, 

eta, horietan, diziplina anitzeko talde baten laguntza egoten da. Bestetik, segurtasun- eta 

ongizate-berme osoak egoten dira. Bada, krisi-egoeran dauden familietako kideak 

elkartzen dira horietan, eta halaxe gertatzen da genero-indarkeria bizi izan duten 

familietan. 

Are gehiago, gune horietara bideratzen diren espediente gehienek Emakumeen aurkako 

Indarkeriaren Epaitegietan edukitzen dute jatorria; 2016an, iritsi ziren 833 

espedienteetatik 345 (% 42). Familia Epaitegietatik eratorri ziren % 30, eta 

gainerakoetatik % 28. 

Orain, GAKOA programaz jardungo naiz. 

Emakumeen aurkako delituak egiteagatik bi urtetik beherako zigorra jaso duten eta 

aurrekaririk ez duten pertsonei zuzendutako programa da. 

Pertsona horiei zigorra eteten zaie; beti ere, aldeko txostena badute eta ezarritako 

programa betetzen badute. 

Emakumeen aurrean duten jokaera eta jarrera aldatzea da xedea, eta etorkizunean 

genero-indarkeriazko delituak egitea prebenitu nahi da; hau da, beste biktimarik ez 

egotea. 

Programa horretan parte hartzen dutenek edonolako egoera soziala eta adina edukitzen 

dute.  

Banakako plana ezartzen zaie, urte eta erdiko edo bi urteko iraupenez, eta genero-

berdintasuneko heziketa indartzen da. 

Kanpo-balorazioa egitea proposatuko dugu datorren urterako, baina baieztatu egin 

dezakegu programa horretara jotzen duten pertsonen berrerortzea gutxienekoa dela, % 

2tik beherakoa. 
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2016an, 368 parte-hartzaile egon ziren planetan. Banakako 1.221 saiotara eta taldeko 

1.149 saiotara joan ziren. Saioak psiko-heziketaren arlokoak zein terapeutikoak izan 

ziren. 

Azpimarratu egin nahi dut egiten duten lanarekin oso konprometituta dauden eta 

eskarmentu handia duten langileek kudeatzen dituztela zerbitzu horiek. 

Pertsona horiek egiten dute Euskal Autonomia Erkidegoa erreferentea izatea beste 

autonomia-erkidego batzuentzat; are gehiago, erreferentea dela esatera ausartuko 

nintzateke.  

Aitzindariak gara lan-tresnen ezarpenean, emaitzak izaten ditugu, eta hobetzeko jarrera 

etengabeak mugitzen gaitu. 

Jaun-andreok, honaino Lan eta Justizia Sailak kudeatzen dituen zerbitzuen azalpena.  

Ikusi ahal izan duzuenez, ez naiz Aginte Judizialaren jardueratik eratortzen diren 

eskumenetan eta datuetan sartu. 

 

Amaitzeko, nire ustean gure gizartean dagoen arazo latz hau bukarazten lagundu 

dezaketen proposamen batzuen berri emango dizuet, eta ikuspuntu batzuk adieraziko. 

Lehenik eta behin, uste dut botere publiko guztiok tematu behar garela delitu mota 

horien prebentzioan, eta, nire ustean, aldaketa sozial eta egiturazkoak sustatzea da modu 

onena.  

Zentzu horretan, gazteenen heziketa erabakigarria da. 

Bigarrenik, biktimei ematen zaien arreta osoa azpimarratu eta hobetu behar da, eta, 

horretarako, mota guztietako zerbitzuak eta azaldu dizkizuedan erako tresnak zabaldu 

behar dira. 

Era berean, garrantzitsua da berrerortzea saihesteko neurriak hartzea, azken batean, 

biktimen kopurua murrizteko modua baita. 

Arlo operatiboenean, eta dauzkagun eskumenek ematen diguten ikuspegitik begiratuta, 

Aginte Judizialak egiten dizkigun proposamen guztietan laguntzeko erabateko asmoa 

daukagu, bere erantzuna hobetzeari begira. 

Ez egin zalantza: Euskal Autonomia Erkidegoko Aginte Judizialaren Kontseiluak 

Emakumeen aurkako Indarkeriaren Epaitegien kopurua handitzea iradokitzen badigu, 

babestu egingo dugu eta funtzionatzeko behar diren bitarteko guztiak emango ditugu, 

iradokizuna gauzatzen bada. 

Jakitun naiz funtsezkoa dela profesional gaituak eta konprometituak edukitzea, bide 

honetan arrakasta eduki nahi badugu.  
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Pertsona horiek hainbat administraziotatik datoz eta hainbat administrazioren mende 

daude.  

Lan eta Justiziaren mende daudenak pizten eta fidelizatzen saiatuko gara. Laneko 

egonkortasuna da irtenbide hoberena, eta, hortaz, aurreikusitako Enplegu Eskaintza 

Publikoak garatuko ditugu.  

Bestetik, baterako lantaldeak sustatuko ditugu administrazio ezberdinen mende dauden 

pertsonen artean. 

Bulego judizial berriak pixkanaka ezartzea horretarako aukera ona da; horiek erabiltzen 

ari gara, eta egiten jarraituko dugu. 

Sailarteko eta erakundearteko lankidetzaren garrantziaz eta premiaz ere aritu naiz.  

Zentzu horretan, horiek hobetzeko jarduera-protokoloak berrikusiko ditugu, 

Emakunderekin batera. 

Justiziako Lurralde Batzordeak sustatuko ditugu, biktimei ematen zaien arreta 

hobetzeari begira. 

Lehen esan dizuet Eusko Jaurlaritza osoak duela arazo honen aurreko konpromisoa, eta 

horren adierazlea da Emakumeen Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Legearen 

proiektua egitea. 

Gobernu Kontseiluaren azaroaren 21eko bileran, emakumeen aurkako indarkeria 

desagerrarazteko nazioarteko egunaren esparruan (azaroaren 25ean ospatu zen), 

Adierazpen Instituzional bat onartu genuen. Bertan, premiazkotzat jo genuen 

emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean ematen den erantzunean  zuzenbidea 

biktimen erreparaziora sartzea. 

Jaun-andreok, amaitzen joango naiz. Hain handia da arazoa, ezen adostutako erantzuna 

behar du. 

Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea agindu demokratikoa da, zeinak 

gizarte-eragileak, alderdi politikoak eta administrazio publikoak hartuko dituen gizarte-

akordioa behar duen. 

Gizarteak oro har eman behar du erantzun irmo eta eraginkorra.  

Ni neu optimista naiz, eta genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna sustatzeko unean 

diputatuen biltzarrean lortu zen adostasun zabalak abenduaren 28ko 1/2004 Lege 

Organikoaren onarpena gidatu zuen espiritua sakontzen laguntzea espero dut, lege hori 

zabaldu eta hobetu daiteke-eta. 

Horixe da etorkizunera begira dugun erronka, eta horri aurre egitera gonbidatzen 

zaituztet guztiok. 
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Legebiltzarkide jaun-andreok, uste dut oso interesgarria izango litzatekeela azaldu 

dizkizuedan zerbitzu guztiak ezagutuko bazenituzte eta zerbitzu horiek kudeatzen 

dituzten profesional guztiekin hartu-eman zuzena edukitzeko aukera edukiko bazenute. 

Presidentearen baimenarekin, Biktimei Arreta emateko Zerbitzura, Emakumeen aurkako 

Indarkeriaren Koordinazio Zentrora eta Talde Psikosozialetara eta Gakoara bisitan 

joatea proposatzen dizuet. 

Galderarik egin nahi izanez gero, hementxe naukazue zuen esanetara. 

Eskerrik asko. 

 


