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Emakumeen kontrako indarkeria egiturazkoa da, eta, beraz, bizitzaren dimentsio eta

eremu guztiei eragiten die. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak emakumeen kontrako
indarkeriari emandako erantzuna diziplinartekoa da, eta emakumeen beharrak
artatzeko eskumenak dituzten Gobernuko arlo guztiak jasotzen ditu, emakumeen

bizitzetako edozein arlotan.

Emakumeek arreta sistemara sartzeko erabiltzen duten atea edozein dela ere,
EAEko administrazio publikoaren erantzuna bakarra da: emakume bakoitza
hartzen du ardatz, eta arreta pertsonalizatuan oinarritzen da, emakumeei
ahalduntzen laguntzeko. Horretarako, ezinbestekoa du erabateko
koordinazioa arreta-prozesu guztian, bai sailen artean, bai erakundeen
artean; eta halaxe garatzen da.

Gobernuaren ekintzen koodinazioa
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SAILAK ZERBITZUAK / BALIABIDEAK

EMAKUNDE
Emakumeen kontrako indarkeriaren erantzunaren koordinazioa eta prebentzio-

programen kudeaketa

SEGURTASUN SAILA Segurtasuna eta babesa

ENPLEGUKO ETA GIZARTE 

POLITIKETAKO SAILA

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta. 

Gizarte- eta lan-bitartekaritzako programa. (*)

Indarkeriaren biktima diren emakumeei eguneko 24 orduetan telefono bidezko

arreta eta informazioa emateko SATEVI zerbitzua.

Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa, genero-indarkeriaren biktima diren 

emakumeentzat. 

INGURUMEN, LURRALDE 

PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA 

SAILA

Alokairuko babes ofizialeko etxeetako barematze gehigarria.

Alokairuko etxebizitzak zuzenean esleitzea kasu larri eta ohi kanpokoetan

Langileen prestakuntza.

OSASUN SAILA

Lehen mailako arreta 

Arreta espezializatua (*)

Etengabeko arretaguneak (EAG) (*) / Ospitaleko arreta (*)

Ospitaleko larrialdiak 

LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Biktimari Laguntzeko Zerbitzua (BLZ). (**)

Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Arloko Koordinazio Zentroa (EAIAKZ). (**)

Doako aholkularitza juridikoa eta letraduen prestakuntza.

Tratu txarren emaileak berrezteko GAKOA programa.

Auzitegiko Balioespen Integraleko Unitateak. (ABIU)

Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak.

HEZKUNTZA SAILA

Matrikula-ordainketen salbuespena. 

Hezkuntza-bekak. (*)

Espedientea lekualdatzea. (*)

Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 

Gida Plana.

Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuak, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko

(*) Emakundek 

2018ko datuen 

gainean 2019an 

egindako 

kontsultan parte 

hartu ez duten 

baliabideak. 

Kontsulta egiteko, 

Emakundek 

gaitutako aplikazio 

informatiko bat 

erabiltzen da, 

zeinetan EAEn 

dauden zerbitzu 

eta baliabideak eta 

emandako 

arretaren irismena 

neurtzen baita, II. 

Erakundearteko 

Akordioaren 

Informazio 

Sistemen 

Taldearen 

markoan.

(**) BLZk eta 

EAIAKZk ez dute 

parte hartu 

2019ko kontsultan, 

eta, beraz, ez dago 

2018ko daturik. 

Aurreko 

kontsultetako 

datuak sartu dira 

(2017 eta 2016).



Martxoaren 1eko 8/2013 Dekretuaren 
arabera, Emakunderi dagokio emakumeen 
aurkako indarkeriaren arloan politikak 
zuzendu eta koordinatzea.
Emakunde honako hauekin koordinazioan aritzen da: 

• Eusko Jaurlaritzako sailak: 
- Enplegua eta Gizarte Politikak
- Osasuna
- Segurtasuna
- Lana eta Justizia
- Hezkuntza
- Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza  

• Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiak 

• Udalak - Eudel

• Erakunde autonomikoak, estatu mailakoak eta nazioartekoak. 
Adibidez, Berdintasuneko Arloko Biltzarra (estatu mailakoa)
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EMAKUNDE: Indarkeriaren aurreko erantzunaren koordinazioa



• Sailarteko Batzordea

• Erakundearteko Batzordea:

• Etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza
hobea emateko Erakundearteko II. Hitzarmena (2009):
Erakunde sinatzaileek hartutako konpromisoak daude jasota, bai eta esku-hartze esparruetako jarduera-
protokoloak ere: osasuna, polizia, justizia, gizarte zerbitzuak, hezkuntza eta abokatuen elkargoak. Honako
hauek dira partaideak: biktimei arreta emateko prozeduretan eskumenak dituzten Eusko Jaurlaritzako
sailak, hiru foru-aldundiak, Eudel – Euskadiko Udalen Elkartea, Euskadiko Fiskaltza Nagusia, Botere
Judizialaren Kontseilu Nagusia, Abokatutzaren Euskal Kontseilua, Medikuntzaren Euskal Kontseilua eta
Arartekoa.

II. Akordioaren koordinazio-taldeak:
– Erakundearteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordea

– Sailarteko Talde Teknikoa

– Informazio Sistemen Taldea

– Indarkeriaren Aurkako Sailarteko Talde Teknikoa

• Berdinsareako Indarkeria Batzordea (EUDEL)
Berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako Euskadiko udalerrien sareko lantaldea.

• Sexu-esplotaziora bideratutako emakumeen eta neskatoen salerosketaren

aurkako mahaia.
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EMAKUNDE: koordinatzen dituen espazioak
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EMAKUNDE: Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko arloa

2018

Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko arloko gastu globala 909.240 €

Jabetuz prestakuntza programa: genero-indarkeriaren biktimen arretarako sistemako profesionalentzat 98.407 €

Prestakuntzarako laguntzak: Deustuko Unibertsitateko Emakumeen kontrako indarkerian esku hartzea masterreko 

ikasleak
19.683 €

NBEko Programa: genero-indarkeriaren biktimen arretako zerbitzuen kalitatearen etengabeko hobekuntza 14.953 €

BELDUR BARIK programa: biolentzia sexistaren prebentzioa gaztaroan (azaroak 25eko kanpaina) 121.224 €

Sexu-esplotaziora bideratutako emakumeen eta neskatoen salerosketa:  Salerosketaren Aurkako Mahaia, 

azterketak, programak eta biktimen arreta integralerako dirulaguntzen sustapen eta koordinazioa

104.788 €

Emakumeen aurkako indarkeriaren arloan gizarte-sentsibilizazioa eta prebentzioa sustatzen dituzten 

erakundeentzako dirulaguntzak
240.000 €

Biktima diren emakumeen elkarteei laguntza emateko programa 16.112 €

Biktimen segurtasuna bermatzeko elkarlana: epaileen baimenaz sarrailak aldatzea  6.634 €

Emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko txostenak eta estatistikak : Informazio Sistemen Taldea 36.214 €

Dokumentazioa eta argitalpenak 22.384 €

Aholkularitza, koordinazio eta kudeaketa funtzioak: arloko langileen gastua 228.840 €

Ikastaroan parte hartu duten arloko profesionalen kopurua 5

Arloko emakume profesionalen ehunekoa % 100

ZENBAIT PROGRAMA:

Emakundek emakumeen aurkako indarkeriaren arloko politikak lan arlo espezifiko baten bitartez lantzen
ditu: Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko arloa.
Profesionalei aholkularitza eman eta emakumeei arreta ematen diharduten erakunde guztien erantzuna
koordinatzeaz gain, arlo horretatik lagundu eta kudeatzen dira gizarte-sentsibilizazioko programak,
kolektibo zehatzei bideratutako prebentziokoak, profesionalen prestakuntzakoak, emakumeen kontrako
indarkeriaren gaineko informazioa eta ezagutza hobetzekoak...



Berdintasunaren aldeko lana da emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiteko bitartekorik onena. Ildo
horretan, beraz, helburu hori betetzera bideratuta dago Emakundeko langileek egindako lan guztia, edozein arlo
funtzionaletan egindakoa. Hala ere, Emakundek martxan dituen zenbait prebentzio programa nabarmentzen
ditugu, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko ahaleginean eragin agerikoagoa baitute:

• NAHIKO programa.
Lehen Hezkuntzarako hezkidetzako programa bat da, honako helburuak dituena: mutilen eta nesken arteko elkarbizitza hobetzea,
berdintasunean eta giza eskubideen errespetuan heztea, eta emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea. Ikasle, irakasle eta familiei
bideratutako material ezberdinduak eskaintzen ditu, elkarbizitza eredu berriak garatzeko:

 Neska eta mutil bakoitzaren erabateko garapena eta autonomia.

 Erantzukizuna bizitzako esparru guztietan.

 Pertsonen arteko indarkeriarik gabeko harremanak eraikitzea.

 Errealitatearen eta harremanen azterketa eta hausnarketa genero-ikuspegitik.

 Indarkeriarik gabeko maskulinitate eredu berriak.

2018ko datuak: 43 ikastetxek hartu dute parte. 2017/18 ikasturtea: 2.025 neska eta 2.088 mutil. 2018/19 ikasturtea: 2.888 neska eta
3.181 mutil. 2018ko aurrekontua: 116.660.000 €.

• GIZONDUZ programa.
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde gizonen kontzientziazioa, partaidetza eta inplikazioa sustatzeko ekimena da, honako
helburu hauek dituena:

 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde eta emakumeek jasaten duten indarkeriaren aurka sentsibilizatutako
eta inplikatutako gizonen kopurua handitzea.

 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren esparruan trebakuntza duten gizonen kopurua handitzea.

 Gizonek etxeko lanetan eta pertsonen zaintzan duten erantzukidetasuna areagotzea.

2018ko datuak: 45 ikastaro eman dira. Parte-hartzaileak: 778 pertsona (481 gizon eta 227 emakume). 2018ko aurrekontua: 90.000 €.

• EMAKUNDEREN 2018KO AURREKONTU OSOA: 5.817.000 €.
Fitxa honetako zenbatekoak ez daude sartuta aurkezpen honetan lantzen ari garen emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Eusko

Jaurlaritzaren inbertsio totalaren zenbaketan, bertan zerbitzu eta programa espezifikoak soilik biltzen baitira.

EMAKUNDE: beste prebentzio-programa batzuk  
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Segurtasun Saila: Segurtasuna eta babesa

Emakumeen aurkako indarkeria dela-eta 
Ertzaintzak artatutako biktimen banaketa, 

lurraldearen arabera. 2018

3999
3774

4020
4244

3500

4000

4500

2015 2016 2017 2018

Emakumeen aurkako indarkeria dela-eta Ertzaintzak artatutako 
biktima kopuruaren bilakaera: 2015-2018

% 5,57% 6,51-% 5,62

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:

2018

Emakumeen aurkako indarkeria dela-eta Ertzaintzak artatutako 
biktimak guztira

4.244

Emakumeen aurkako indarkeria dela-eta Ertzaintzak artatutako 18 urtez 
azpiko biktimen ehunekoa

6,1%

Emakumeen aurkako indarkeria dela-eta Ertzaintzak artatutako 65 urte 
baino gehiagoko biktimen ehunekoa

% 3,8

Emakumeen aurkako indarkeria dela-eta Ertzaintzak artatutako jatorri 
atzerritarreko biktimen ehunekoa

% 36,4

Emakumeen aurkako indarkeria dela-eta Ertzaintzak artatutako biktimen banaketa, indarkeria motaren eta 
adinaren arabera. 2018

14 urtetik 

behera

14-17 

urte

18-20 

urte

21-30 

urte

31-40 

urte

41-50 

urte

51-64 

urte

65 urte 

edo 

gehiag

o

Guztir

a

Bikotekidea / 

bikotekide ohia 0,0 2,2 5,8 25,7 33,0 24,9 6,9 1,5 100

Familia barrukoa 20,5 10,7 5,0 9,1 7,3 15,4 18,8 13,2 100

Sexuala 20,8 20,1 15,0 19,5 9,8 10,6 3,4 0,8 100

GUZTIRA 6,1 5,5 6,5 21,7 25,7 21,7 9,0 3,8 100

Bikotea/
bikote-

ohia
%70,4

Familia-
barrukoa

%20,5

Sexu-
indark.  

%9,1

Emakumeen aurkako indarkeria dela-eta Ertzaintzak 
artatutako biktimen banaketa, indarkeria motaren 

arabera. 2018
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2018
Segurtasun Sailaren gastu totala indarkeriaren biktima diren emakumeak artatzeko 9.162.142 €
Emakumeak babestu eta artatzera bideratutako Ertzaintzako langileetan gastua (78 ertzain) 4.013.346 €
Bortxa telefonoaren gastua 232.320 €
Segurtasun Pribatuan gastua 4.916.475€

BALIABIDEAREN GAINEKO ZENBAIT DATU:

Segurtasun Saila: Segurtasuna eta babesa

Arau-hauste penalei buruzko datuek Ertzainak bere jarduketa eta eskumenen eremuan ezagututako eta agiri
polizialetan erregistratuta dauden emakumeen aurkako indarkeriaren biktimen kopurua jasotzen dute.

7.433.346,7€ 7.465.328,0€

9.162.142,3€

0

5.000.000

10.000.000

2016 2017 2018

Segurtasun Sailak emakumearen aurkako indarkeriari aurre 
egitera bideratutako aurrekontuaren bilakaera. 2016- 2018

% 0,43 % 22,73
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DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA LEHEN 
ALDIZ JASOTZEN DUTEN EMAKUMEZKO 

BIKTIMEN BANAKETA, ADINAREN ARABERA. 2018

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila: Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 

(*) Diru-sarrerak Bermatzeko 

Errentaren gaineko datuak lortzeko 

datu oso ezberdinak eskaintzen 

dituzten bi datu-base desberdin erabili 

dira, eta, beraz, datuok 

interpretatzerako orduan zuhurtziaz 

jokatu behar da

2018

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jaso duten emakumezko biktimen kopurua 848

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta lehen aldiz jaso duten emakumezko biktimen kopurua 308
Bikotekide/bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan eta Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errenta lehen aldiz jaso duten emakumezko biktimen ehunekoa

% 100,0

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta lehen aldiz jaso duten 18 urtetik beherako emakumezko 
biktimen ehunekoa 

% 0

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta lehen aldiz jaso duten 65 urte baino gehiagoko emakumezko 
biktimen ehunekoa 

% 0

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta lehen aldiz jaso eta adingabeko seme-alabak dituzten 
emakumezko biktimen kopurua 

233

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta lehen aldiz jaso duten eta adingabeko seme-alabak dituzten 
emakumezko biktimen ehunekoa

% 75,6

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta lehen aldiz jaso duten jatorri atzerritarreko emakumezko 
biktimen ehunekoa

% 33,1

Desgaitasunen bat izan eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta lehen aldiz jaso duten 
emakumezko biktimen ehunekoa

% 3,2

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:

DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA 
LEHEN ALDIZ JASOTZEN DUTEN 

EMAKUMEZKO BIKTIMEN BANAKETA, 
LURRALDEAREN ARABERA. 2018

150

368

164

308

0

100

200

300

400

2015 2016 2017 2018

DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA LEHEN ALDIZ JASO DUTEN 
EMAKUMEZKO BIKTIMEN KOPURUAREN BILAKAERA. 2015-2018

57,8% 27,1%

15%

18-20 
urte
1,3%

21-30 
urte

26,9%

31-40 
urte

40,6%

41-50 
urte

25,6%

51-64 
urte
5,5%
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Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila: Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 

BALIABIDEAREN GAINEKO ZENBAIT DATU:

2018
Baliabide horretan lanean diharduten profesional kopurua 133
Baliabide horretan lanean diharduten emakume profesionalen % % 92,5
Emakumeen indarkeriaren aurkako prestakuntza jaso eta baliabide horretan lanean 
diharduten profesionalen % 

% 85,7

Berdintasun arloko prestakuntza jaso eta baliabide horretan lanean diharduten profesionalen 
ehunekoa % 85,7
Baliabidean prebentzio edo/eta sentsibilizazio ekintzarik egin da? Ez

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta hileroko prestazio ekonomiko bat da, nahikoa baliabide ez duten 
pertsona eta familien oinarrizko premiak asetzeko eta lan-irteera bat topatzen laguntzeko ematen dena. 
Genero-indarkeriaren biktima den inork Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzeko eskaera egiten badu, 
Lanbidek lehentasunezko tratamendua ematen dio, haren premietara egokituta. 

Indarkeriaren biktima diren emakumeei Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta ordaintzeko 

gastua 6.531.254 €



% 24,2-% 11,6% 6,69
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Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila: Indarkeriaren biktima diren emakumeei 
eguneko 24 orduetan telefono bidezko arreta eta informazioa emateko SATEVI 
zerbitzua 

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:
2018

Artatutako emakumezko biktimen kopurua 1.833 

Lehen aldiz artatutako emakumezko biktimen kopurua 1.470
Lehen aldiz artatutako emakumezko biktimen ehunekoa artatutako emakumezko biktima 
guztiekiko

% 80,2

Lehen aldiz artatutako emakumezko biktimen ehunekoa erasotzailea bikotekidea/bikotekide ohia
izanik

% 93,5

Lehen aldiz artatutako emakumezko biktimen ehunekoa erasotzailea familia barrukoa izanik % 3,0

Sexu-indarkeria jasan duten lehen aldiz artatutako emakumezko biktimen ehunekoa % 3,5

Lehen aldiz 18 urte baino gutxiagorekin artatutako emakumezko biktimen ehunekoa % 0,6

Lehen aldiz 60 urte baino gehiagorekin artatutako emakumezko biktimen ehunekoa % 10,3

Adingabeko seme-alabak beren kargu izan eta lehen aldiz artatutako emakumezko biktimen 
kopurua

797

Lehen aldiz artatutako emakumezko biktimen artean adingabeko seme-alabak beren kargu 
dituztenen ehunekoa

54,2%

Lehen aldiz artatutako emakumezko biktimek beren kargu dituzten adingabeko seme-alaben 
kopurua

1.223

Lehen aldiz artatutako emakumezko biktimen artean atzerriko jatorria dutenen ehunekoa % 30

% 55,5 % 26,4

% 18,0

LEHEN ALDIZ ARTATUTAKO EMAKUMEZKO 
BIKTIMEN BANAKETA, LURRALDEAREN 

ARABERA. 2018

18 urtetik 
behera

18-30 
urte

31-40 
urte

41-50 
urte

51-60 
urte

60 
baino 
gehiag

o 

Guztira

Bikotekidea / 

bikotekide ohia
0,7 17,8 29,7 27,9 13,8 10,1 100

Familia 

barrukoa
0,0 22,2 11,1 22,2 27,8 16,7 100

Sexuala 0,0 45,5 18,2 18,2 9,1 9,1 100

GUZTIRA 0,6 18,4 29,0 27,6 14,1 10,3 100

LEHEN ALDIZ ARTATUTAKO EMAKUMEZKO 
BIKTIMEN BANAKETA, INDARKERIA MOTAREN 

ETA ADINAREN ARABERA. 2018

LEHEN ALDIZ ARTATUTAKO EMAKUMEZKO BIKTIMA KOPURUAREN 
BILAKAERA. 2015-2018
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Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila: Indarkeriaren biktima diren emakumeei 
eguneko 24 orduetan telefono bidezko arreta eta informazioa emateko SATEVI 
zerbitzua 

2018

SATEVI zerbitzuaren aurrekontua 374.000 €

Azaroak 25eko SATEVI-Puntu Lila kanpainaren eta autobus eta kioskoetan egindako kanpainaren aurrekontua 2.295 €

Baliabide horretan lanean diharduten profesionalen kopurua 8

Baliabideko emakume profesionalen ehunekoa % 100

Emakumeen indarkeriaren aurkako prestakuntza jaso eta baliabide horretan lanean diharduten profesionalen 

ehunekoa
% 100

Berdintasun arloko prestakuntza jaso eta baliabide horretan lanean diharduten profesionalen ehunekoa % 100

Baliabidean prebentzio edo/eta sentsibilizazio ekintzarik egin da? Bai

Baliabidean egindako prebentzio edo/eta sentsibilizazio ekintzen kopurua 1

SATEVI zerbitzuko gastua guztira 376.295 €

2019

Gastu aurreikuspena 374.000 €

BALIABIDEAREN GAINEKO ZENBAIT DATU:

Indarkeriaren biktima diren emakumeei telefono bidezko arreta eta informazioa emateko SATEVI zerbitzua (900 840 111),

zerbitzu anonimo, konfidentzial doako eta berehalakoa da, urteko 365 egunetan eguneko 24 orduetan arreta ematea

bermatzen duena. Zerbitzuko lantaldea emakumeen aurkako indarkeria mota oro jasan duten biktimei laguntza ematen
espezializatutako profesionalek osatzen dute.

SATEVI ZERBITZUKO AURREKONTUAREN BILAKAERA 2016- 2018

345.408,0€ 345.408,0€

374.400,0€

320.000

340.000

360.000

380.000

2016 2017 2018
% 0,0 % 8,39
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Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila: Ordainketa bakarreko prestazio 
ekonomikoa, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat

PRESTAZIOA JASO DUTEN EMAKUMEZKO BIKTIMEN KOPURUAREN 
BILAKAERA. 2015-2018

0,0%% 18,8-4,67

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:

2018

Prestazioa eskatu duten emakumezko biktimen kopurua 295

Prestazioa jaso duten emakumezko biktimen kopurua 170

Prestazioa jaso duten emakumezko biktimen ehunekoa eskatu duten emakume guztiekiko % 57,6

Prestazioa jaso duten bikotekidearen/bikotekide ohiaren biktima diren emakumeen ehunekoa % 100,0

Prestazioa 18 urte baino gutxiagorekin jaso duten emakumezko biktimen ehunekoa % 0,0

Prestazioa 65 urte baino gehiagorekin jaso duten emakumezko biktimen ehunekoa % 2,4

Adingabeko seme-alabak dituzten emakumezko biktimen kopurua 131

Adingabeko seme-alabak dituzten emakumezko biktimen ehunekoa 77,0%

Emakumezko biktimek dituzten adingabeko seme-alaben kopurua 236

Prestazioa jaso duten emakumezko biktimen kargu dauden adingabeko nesken ehunekoa % 51,7

Prestazioa jaso duten atzerriko jatorriko emakumezko biktimen ehunekoa % 47,1

Prestazioa jaso duten desgaitasunen bat duten emakumezko biktimen ehunekoa % 5,9

% 56,5 % 22,9

% 20,6

PRESTAZIOA JASO DUTEN EMAKUMEEN 
BANAKETA, LURRALDEAREN ARABERA. 

2018

PRESTAZIOA JASO DUTEN EMAKUMEEN BANAKETA, ADINAREN 
ARABERA. 2018

18-20 urte
%4,1

21-30 urte
%31,2

31-40 urte
%33,5

41-50 urte
%26,5 52-64 urte

%2,4
65etik 

gora %2,4
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Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila: Ordainketa bakarreko prestazio 
ekonomikoa, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat

BALIABIDEAREN GAINEKO ZENBAIT DATU:

2018
Baliabidearen aurrekontua 1.009.620 €
Baliabide horretan lanean diharduten profesionalen kopurua 2
Baliabide horretan lanean diharduten emakume profesionalen % % 100
Emakumeen indarkeriaren aurkako prestakuntza jaso eta baliabide horretan 
lanean diharduten profesionalen % % 100
Berdintasun arloko prestakuntza jaso eta baliabidean lanean diharduten 
profesionalen % % 100
Baliabidean prebentzio edo/eta sentsibilizazio ekintzarik egin da? Ez

2019

Gastu aurreikuspena 1.100.000 € 
(2018arekin alderatuta +% 8,95)

Emakume batek gizon batekin erlazio afektibo bat duenean edo izan duenean eta gizonak emakumearen aurka
genero-indarkeriaren erabili duenean, emakumezko biktima horrek ordainketa bakarreko laguntza jaso dezake,
baldin enplegu bat lortzeko zailtasun berezia badu bere adinagatik, prestakuntza orokor edo espezializatu
ezagatik edota egoera sozialarengatik.

987.156,0€

1.068.408,0€

1.009.620,0€

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

2016 2017 2018

INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEENTZAKO ORDAINKETA BAKARREKO 
PRESTAZIO EKONOMIKOAREN AURREKONTUAREN BILAKAERA. 2016-2018

% 8,2
3

–
% 5,5
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Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila: Alokairuko babes 
ofizialeko etxeetako baremazio gehigarria

ALOKAIRUKO BPE-EN SUSTAPENETAN LEHEN ALDIZ BAREMAZIO 
GEHIGARRIA DUTEN EMAKUMEZKO BIKTIMEN KOPURUAREN BILAKAERA. 

2015-2018

–% 9,91% 4,72% 120

2018

Alokairuko BPE-en sustapenetan baremazio gehigarria duten emakumezko biktimak, guztira 861

Alokairuko BPE-en sustapenetan lehen aldiz baremazio gehigarria duten emakumezko biktimak, guztira 200
Alokairuko BPEen sustapenetan lehen aldiz baremazio gehigarria duten emakumezko biktimen ehunekoa, 
baremazio gehigarria duten emakume guztien aldean

% 23,2

Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan eta alokairuko BPEen sustapenetan 
baremazio gehigarria duten emakumeen ehunekoa

% 100,
0

18 urte baino gutxiago izan eta alokairuko BPE-en sustapenetan baremazio gehigarria duten emakumezko 
biktimen ehunekoa

% 0,0

65 urte baino gehiago izan eta alokairuko BPE-en sustapenetan baremazio gehigarria duten emakumezko 
biktimen ehunekoa

% 1,0

Alokairuko BPE-en sustapenetan baremazio gehigarria duten jatorri atzerritarreko emakumezko biktimen 
ehunekoa

% 35,0

Desgaitasunen bat izan eta alokairuko BPE-en sustapenetan baremazio gehigarria duten emakumezko 
biktimen ehunekoa

% 2,0

18-20 
urte
%2,5

21-30 
urte

%28,5

31-40 
urte

%38,5

41-50 
urte

%22,5 51-54 
urte %7,0

65etik 
gora
%1,0

ALOKAIRUKO BPE-EN SUSTAPENETAN 
LEHEN ALDIZ BAREMAZIO GEHIGARRIA 

DUTEN EMAKUMEZKO BIKTIMEN 
BANAKETA, ADINAREN ARABERA. 2018

% 50 % 21,5

% 28,5

ALOKAIRUKO BPE-EN SUSTAPENETAN LEHEN ALDIZ 
BAREMAZIO GEHIGARRIA DUTEN EMAKUMEZKO 
BIKTIMEN BANAKETA, LURRALDEAREN ARABERA. 

2018

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:
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Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila: Alokairuko babes 
ofizialeko etxeetako baremazio gehigarria

BALIABIDEAREN GAINEKO ZENBAIT DATU:

Indarkeriaren biktima diren emakumeek Alokabiden eman dezakete izena alokairuko
etxebizitzaren eskatzaile izateko, genero-indarkeriaren biktima diren aldetik. Baremo orokorrean
10 puntu gehiago emango zaizkie; ez da eskatuko gutxieneko diru-sarrerarik egiaztatzea, ezta
etxebizitza eskatzen den udalerrian erroldatuta egotea ere.

2018

Baliabidean prebentzioko eta sentsibilizazioko ekintzak gauzatzea Bai
Baliabidean lanean diharduten profesionalen kopurua (Etxebizitzako Plangintzaren eta 
Prozesu Eragileen Zuzendaritza, ordezkaritzak eta Alokabide) 11
Langileak indarkeriaren arloan prestatzeko gastua 1.905 €
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Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila: Alokairuko 
etxebizitzak zuzenean esleitzea kasu larri eta ohiz kanpokoetan

ETXEBIZITZA BAT ALOKAIRUKO ERREGIMENEAN ESLEITU ZAIEN 
EMAKUME KOPURUAREN BILAKAERA. 2015-2018

% 10% 11,1% 50

2018

Etxebizitza bat alokairuko erregimenean esleitu zaien emakumezko biktimak, guztira 22

Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan eta etxebizitza bat alokairuko

erregimenean esleitu zaien emakumeen ehunekoa
% 100,0

Etxebizitza bat alokairuko erregimenean esleitu zaien 18 urte baino gutxiagoko emakumezko 
biktimen ehunekoa

% 0,0

Etxebizitza bat alokairuko erregimenean esleitu zaien 65 urte baino gehiagoko emakumezko 
biktimen ehunekoa

% 0,0

Etxebizitza bat alokairuko erregimenean esleitu zaien jatorri atzerritarreko emakumezko 
biktimen ehunekoa

% 50,0

Desgaitasunen bat izan eta etxebizitza bat alokairuko erregimenean esleitu zaien emakumezko 
biktimen ehunekoa

% 4,5

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:

21-30 
urte
27,3

31-40 
urte
27,3

41-50 
urte
31,8

51-64 
urte 13,6

ETXEBIZITZA BAT ALOKAIRUKO ERREGIMENEAN 
ESLEITU ZAIEN EMAKUMEEN BANAKETA, 

ADINAREN ARABERA. 2018

% 50 % 22,7

% 27,3

ETXEBIZITZA BAT ALOKAIRUKO 
ERREGIMENEAN ESLEITU ZAIEN 

EMAKUMEEN BANAKETA, LURRALDEAREN 
ARABERA. 2018
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Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila: Alokairuko 
etxebizitzak zuzenean esleitzea kasu larri eta ohiz kanpokoetan

BALIABIDEAREN GAINEKO ZENBAIT DATU:

2018

Baliabidean prebentzioko eta sentsibilizazioko ekintzak gauzatzea Bai
Baliabidean gauzatutako prebentzioko eta sentsibilizazioko ekintzen kopurua 1

Genero-indarkeriaren biktimei etxebizitza bat esleitzen zaie, alokairuko erregimenean, eta horren
kuota haien diru-sarreren araberakoa izango da, eta urtero berrikusi ahalko da. Kasu larrietan eta
salbuespenetan aplikatzen da aipatu neurria, eta eskakizun sorta jakin bat betez gero.

Alokairuko etxebizitzen esleipen zuzenaren gastua 19.536 €
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Osasun Saila: Lehen Mailako Arreta 

LEHEN MAILAKO ARRETAN ARTATUTAKO 
EMAKUMEZKO BIKTIMEN BANAKETA, ADINAREN 

ARABERA. 2018

14-17 urte
1,3

18-20 urte
3,1

21-30 urte
15,8

31-40 urte
28,7

41-50 urte
24,1

51-64 urte
13,4 65etik 

gora 13,6

LEHEN MAILAKO ARRETAN ARTATUTAKO EMAKUMEZKO BIKTIMA 
KOPURUAREN BILAKAERA. 2015-2018

% 14,0–% 8,05% 16,0

2018

Lehen Mailako Arretan artatutako emakumezko biktimen kopurua 456
Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan eta Lehen Mailako 
Arretan artatu diren emakumeen ehunekoa % 100,0
Familia-barneko indarkeriaren biktima izan eta Lehen Mailako Arretan artatu diren 
emakumeen ehunekoa % 0,0
Sexu-indarkeriaren biktima izan eta Lehen Mailako Arretan artatu diren emakumeen 
ehunekoa % 0,0
Lehen Mailako Arretan artatutako 18 urte baino gutxiagoko emakumezko biktimen 
ehunekoa % 1,3
Lehen Mailako Arretan artatutako 65 urte baino gehiagoko emakumezko biktimen 
ehunekoa % 13,6

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:
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Osasun Saila: Ospitaleko larrialdiak

OSPITALEKO LARRIALDIETAN ARTATUTAKO 
EMAKUMEZKO BIKTIMEN BANAKETA, ADINAREN 

ARABERA. 2018

14-17 urte
4,3

18-20 urte
8,6

21-30 
urte 27,7

31-40 
urte 28,9

41-50 
urte 20,1

51-64 urte
7,2

65etik 
gora 3,3

OSPITALEKO LARRIALDIETAN ARTATUTAKO EMAKUMEZKO BIKTIMA 
KOPURUAREN BILAKAERA. 2015-2018

% 8,44% 7,66% 8,29

2018

Ospitaleko Larrialdietan artatutako emakumezko biktimen kopurua 488
Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan eta ospitaleko 

Larrialdietan artatu diren emakumeen ehunekoa % 100,0

Familia-barneko indarkeriaren biktima izan eta ospitaleko Larrialdietan artatu diren 

emakumeen ehunekoa % 0,0

Sexu-indarkeriaren biktima izan eta ospitaleko Larrialdietan artatu diren emakumeen 

ehunekoa % 0,0
Ospitaleko Larrialdietan artatutako 18 urte baino gutxiagoko emakumezko biktimen 

ehunekoa % 4,3
Ospitaleko Larrialdietan artatutako 65 urte baino gehiagoko emakumezko biktimen 

ehunekoa % 3,3

Ospitaleko larrialdi deritzo larrialdietarako zerbitzuetara iristen direnei ematen zaien berehalako arreta
sanitarioa.

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:



22

Osasun Saila

DATU BATZUK:
2018

Euskal Sistema Sanitario Publikoak erabilitako aurrekontua
Genero-indarkeriari zuzenean lotuta emandako asistentzia sanitarioari dagokion gainkostua, 
guztira, mota horretako emakumezko biktimetan, 2018an

469.829 €

Berariazko prestakuntzara bideratutako aurrekontua 9.976 €

Genero-indarkeriari buruzko jardunaldien gastua 250 €
Genero-indarkeriako prestakuntzaren gastua 2.756 €
Beste batzuk (gidak osatzea...) 6.970 €

2019

Aurreikusitako prestakuntza-gastua
11.000 € 

(+% 10,25, 2018ren aldean)
Genero-indarkeriari buruzko jardunaldiak 2.000 €
Genero-indarkeriako prestakuntza 9.000 €

6.936,2€
5.180,9€

9.976,7€

0

5.000

10.000

15.000

2016 2017 2018

INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEAK ARTATZEKO BERARIAZKO 
PRESTAKUNTZARAKO OSASUN SAILAK DUEN AURREKONTUAREN BILAKAERA 
2015-2018

–
% 25,31

% 92,57
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Lan eta Justizia Saila: Biktimari Laguntzeko Zerbitzua (BLZ)  

2017 (*)

Artatutako emakumeak guztira 1.763
Genero-indarkeriagatik, familia barneko indarkeriagatik eta sexu-askatasunaren aurkako 
delituengatik izapidetutako espedienteak guztira

1.474

Genero-indarkeriagatik, familia barneko indarkeriagatik eta sexu-askatasunaren aurkako 
delituengatik izapidetutako espedienteen ehunekoa, artatutako emakume guztien aldean

% 83,6

Genero-indarkeriagatik izapidetutako espedienteen ehunekoa % 71,8

Familia barneko indarkeriagatik izapidetutako espedienteen ehunekoa % 18,7

Sexu-askatasunaren aurkako delituengatik izapidetutako espedienteen ehunekoa % 9,5

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:

(*) Ez dago 2018ko daturik, ez duelako kontsultan parte hartu. 2017ko datuak erakutsi dira.

(**) 2015eko datuak indarkeriagatik izapidetutako espediente guztiei buruzkoak dira, izan gizonezkoenak izan 
emakumezkoenak, eta tentuz hartu behar dira baliabidearen bilakaera-datuak interpretatzeko garaian.

2013
1764

1474

0

1000

2000

3000

2015 2016 2017

GENERO-INDARKERIAGATIK, FAMILIA BARNEKO INDARKERIAGATIK ETA SEXU-
ASKATASUNAREN AURKAKO DELITUENGATIK IZAPIDETUTAKO ESPEDIENTE 

KOPURUAREN BILAKAERA 2015-2017

–% 16,4

**
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Lan eta Justizia Saila: Biktimari Laguntzeko Zerbitzua (BLZ)

BALIABIDEAREN GAINEKO ZENBAIT DATU:

2018

Baliabidearen aurrekontu osoa 609.600 €

Emakumeen kontrako indarkeriaren biktimentzako baliabidearen aurrekontu ehunekoa % 50,0

Emakumeen kontrako indarkeriaren biktimentzako baliabidearen aurrekontua 304.800 €

Baliabide horretan lanean diharduten profesionalen kopurua 15

Baliabide horretan lanean diharduten emakume profesionalen ehunekoa % 73,3

2019

Baliabidearen gastu aurreikusia guztira 609.600 €

Delituen biktimen eskubideak babestea da BLZ zerbitzuaren egitekoa, eta legelariek, gizarte-
langileek eta psikologoek osatutako diziplina anitzeko taldeek ematen dute. Orientazio eta
aholkularitza aurrez aurreko, doako, isilpeko, banakako eta pertsonalizatua eskaintzen du zerbitzuak
prozesu osoan: laguntza psikologikoa, zerbitzu sanitarioetara edo gizarte-zerbitzuetara bideratzea,
prozesu judizialari buruzko aholkularitza, doako justiziaren izapideak, etab.
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Lan eta Justizia Saila: Emakumearen aurkako Indarkeriaren Koordinazio 
Zentroa

2017 (*)

Prozeduraren bat hasita duten emakumezko biktimak guztira 2.485

Azken urtean prozeduraren bat hasi duten emakumezko biktimak guztira 1.365

Prozeduraren bat irekita duten emakumezko biktimen ehunekoa, prozeduraren bat irekita 

duten emakume guztien aldean
% 54,9

bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izan eta prozeduraren bat hasita 
duten emakumeen ehunekoa

% 100,0

Azken urtean prozeduraren bat hasi duten 18 urte baino gutxiagoko emakumezko biktimen 

ehunekoa (2016ko datua)
% 0,4

Azken urtean prozeduraren bat hasi duten 65 urte baino gehiagoko emakumezko biktimen 

ehunekoa

(2016ko datua)

% 2,5

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:

(*) Ez dago 2018ko daturik, ez duelako kontsultan parte hartu. Lehenagoko kontsultetako datuak erakutsi dira (2017 eta 2016 urteetakoak).

3132

1565
1365

0

1000

2000

3000

4000

2015 2016 2017

–% 12,77

PROZEDURA HASIA DUEN EMAKUMEZKO BIKTIMA KOPURUAREN BILAKAERA. 2015-017

14-17 
urte %0,4

21-30 
urte

%29,1

31-40 
urte

%35,6

41-50 
urte

%22,7

51-64 
%9,6

65etik 
gora
%2,5

PROZEDURAREN BAT HASITA DUTEN 
EMAKUMEEN BANAKETA, ADINAREN ARABERA. 

2016KO DATUAK

(**) 2015eko datuak kontuzko neurrien guztizkoari buruzkoak dira, beraz, tentuz 

interpretatu behar da baliabide honen bilakaera.

**
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Lan eta Justizia Saila: Emakumearen aurkako Indarkeriaren Koordinazio 
Zentroa

2018

Baliabide horrek langileetan egiten duen gastua guztira 152.932 €

Baliabidera atxikitako profesionalak 3

Baliabidera atxikitako emakumezko profesionalen ehunekoa % 33,3

2019

Baliabidearen gastu aurreikusia guztira
151.800,7€

(%-0,74a 2018. urtearekin
alderatuta)

BALIABIDEAREN GAINEKO ZENBAIT DATU:

Emakumearen aurkako Indarkeriaren Koordinazio Zentroak eginkizun hauek ditu: 
 Genero-indarkeriako auzien gaineko neurriren bat duten ebazpen judizialak jasotzen ditu.
 Biktimari Laguntzeko Zerbitzuak eskaintzen dituen prestazioen berri ematen dien biktimei. 
 Etxeko indarkeriaren biktimen babeserako Estatuko Erregistro Nagusiko informaziorako sarbidea du. 
 Erakundeekin harremanetan dago, genero-indarkeriako egoeren segimendua egiteko.
 Justiziarekin elkarlanean aritzeko zerbitzuen datuak mantendu eta argitaratzen ditu —batik bat, Biktimari Laguntzeko 

Zerbitzuarenak—.

147.566,7€
148.847,9€

152.932,0€

140.000

145.000

150.000

155.000

2016 2017 2018

BALIABIDEAREN GASTU OROKORRAREN GARAPENA. 2016-2018

+0,86% +2,74%
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Lan eta Justizia Saila: Doako asistentzia juridikoa, prestakuntza, Gakoa, 
BIUFak

ZERBITZU ETA PROGRAMA HORIEN GAINEKO DATU BATZUK:

2018

Zerbitzuen eta programen aurrekontua guztira 4.882.029 €

Doako Asistentzia Juridikoa (GIko ofizioko txanda) 1.111.209 €

Letraduen prestakuntza (GIko ofizioko txanda) 10.580 €

Tratu txarren emaileak berrezteko GAKOA programa 80.000 €

Balorazio Integraleko Unitate Forentseetako (BIUF) langileetan egiten den gastua 1.223.003 €

Emakumeen kontrako indarkeriaren epaitegietako langileetan egiten den gastua 2.457.237 €

Taulan aipatu gastuak hauei buruzkoak dira: doako asistentzia juridikoa, GIko ofizioko txanda; GIko
ofizioko txandako letraduentzako prestakuntza (Doako Justiziaren Zerbitzuak kudeatuta); Gakoa –
Tratu txarren emaileak berrezteko programa (Zigorrak kudeatzeko EAEko Zerbitzuak kudeatuta); eta
Balorazio Integraleko Unitate Forentseen langileetan egiten den gastua (Auzitegi Medikuntzako
Euskal Institutuaren mendekoak).
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Hezkuntza Saila: Unibertsitate-irakaskuntzak ordaintzetik salbuestea 

BIKTIMEN ARRETAKO ADIERAZLEAK:

2018/19

Emandako matrikula-salbuespenen kopurua 152

Klausula bat sartu da 2018-2019 ikasturteko unibertsitate-zerbitzu akademikoak emateko prezioak
finkatzen dituen aginduan. Horren bidez, genero-indarkeriaren biktimak eta haien seme-alabak
erabat salbuetsita daude unibertsitate-matrikulen prezio publikoak ordaintzetik.

UPV/EHU 140

Deustuko Unibertsitatea/Universidad de Deusto 10

Mondragon Unibertsitatea 2

Aurrekontua, guztira 121.003 €
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Hezkuntza Saila: Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren 
prebentzioa lantzeko Gida Plana

DATU BATZUK:

2018/19

Programan lehenengoz parte hartu duten zentroak, guztira 54
Ikastetxe publikoen kopurua 28

Itundutako ikastetxe berrien kopurua 26

Gida-planaren aurrekontua guztira 1.214.160 €

Planak eskola-eredu hezkidea bermatu nahi du, pertsonen garapen integralean oinarritua, eta,
sexu-estereotipoak eta -rolak baztertuta, bazterketa eta genero-indarkeria mota ororen
gaitzespenean hezi, orientazio akademiko profesional ez-sexistari bide emateko. Horretarako,
beharrezkoak dira hezkuntza-komunitateko pertsona guztien partaidetza eta inplikazioa.
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ERAKUNDEAK/ SAILAK ZERBITZUAK / BALIABIDEAK GASTUA, 2018

SEGURTASUNA . Babesa (ertzainak GI, Bortxa, segurtasun pribatua) 9.162.142 €

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

. GIren emakumezko biktimen DBEa 6.531.254 €

. Bitartekaritza soziolaborala (119 tutore GIan): GIren biktima-izaerarekin artatutako emakumeen gastu 

zenbatetsia; batez besteko arretaldia, arreta ematen duen profesionalaren kostu/ordu gordina
48.043€

. Arreta zerbitzua - SATEVI 376.295 €

. Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa 1.009.620 €

INGURUMEN, LURRALDE 

PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA

. Alokairuko BOEaren baremazio gehigarria (langileetan egiten den gastuak) Gastu ezezaguna

. Alokairuko BOEaren zuzeneko esleipena 19.536 €

. Langileen prestakuntza 1.905 €

OSASUNA
. EAEko sistema sanitario publikoa (Genero-indarkeriari zuzenean lotuta emandako asistentzia 

sanitarioari dagokion gainkostua, guztira, mota horretako emakumezko biktimetan, 2018an)
469.829€

. Prestakuntza eta jardunaldiak 9.976 €

LANA ETA JUSTIZIA

. Biktimari Laguntzeko Zerbitzua (BLZ) 304.800 €

. Koordinazio-zentroa (EAIKZ) 152.932 €

. Doako Asistentzia Juridikoa (GIko ofizioko txanda) 1.111.209 €

. Letraduen prestakuntza (GIko ofizioko txanda) 10.580 €

. GAKOA, tratu txarren emaileak berrezteko programa 80.000 €

. BIUFen langileetan egiten den gastuak 1.223.003 €

. Indarkeria-epaitegietako  langileetan egiten den gastuak 2.457.237 €

HEZKUNTZA

. Matrikula-ordainketen salbuespena 121.003 €

. Hezkuntza-bekak Gastu ezezaguna

. Espedientearen lekualdatzea Kosturik gabe

. Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana 1.214.160 €

EMAKUNDE 909.240 €

Guztira    25.212.764 €

Eusko Jaurlaritzako zerbitzuek 2018an erabilitako aurrekontua
Gutxi gorabeherakoak dira datuak; izan ere, baliabide batzuetan ezin da gastua kalkulatu (langile batzuk ez dihardutelako soilik indarkeria
matxistaren arretan; erregistrorik ez dagoelako; kalkulatzeko zailtasunak daudelako; kontu-sailak ez direlako berariazkoak; materialak,
prestakuntza eta sentsibilizazioa bertako langileek egin dutelako, etab.)


