
4/2005 legea aldatzeko 

aurreproiektuaren zirriborroa 



Aurrekariak 

 Legebiltzarraren LBP (2017) 

 4/2005 Legea,  aitzindaria eta saritua 

 Gobernu Programa (2016) 

 Prozesu parte-hartzailea (2017-2018) 

 Agerraldia Legebiltzarrean (2018) 

 Legegintza egutegia (2017) 



Eztabaidagai nagusiak 

Erronka nagusiak identifikatzea eta 

erantzun egokiak bilatzea 

Legearen forma juridikoa:  

lege espezifikoa egin ala 

berdintasunerako legea 

aldatu?  



Legearen forma juridikoa 

4/2005 Legea aldatzea: 

 Emakumeen aurkako indarkeria eta 

genero desberdintasunaren arteko 

lotura azpimarratu. 

 

 Indarkeria horri aurre egiteko legerik 

integralena berdintasunerako legea 

da, genero desberdintasun guztiei aurre 

egiten diena. 

 

 Erreferentea izan den ibilbideari eutsi. 



Erronkak identifikatzeko iturriak 

 NBEren programa globala   (2014-2019) 

 NBEren 2030 Agenda (2015) 

 Istanbuleko Hitzarmena (2014) 

 Prozesu parte-hartzailea (2017-2018) 

 Emakunderen ebaluazioak (2005-2018) 

 Erakundearteko batzordearen akordioak (2016-2018) 

 Estatu ituna (2017) 



Prozesu parte-hartzailea 

 Lurraldeko hiru mintegi  

    (2017ko abendua) 

 Indarkeria arloko ETTren bilera  

    (2017ko azaroa) 

 Adituekin bilera 

    (2018ko maiatza) 

 Online plataforma  

   (2018ko martxoa eta apirila) 



Erronkak eta neurriak 

ERRONKAK  NEURRIAK 

1. Ikuspegi bateratua lortu 

emakumeen aurkako indarkeria  

berdintasun ezaren arazo 

sistemikoan eta unibertsalean  

duen kokapenari dagokionez. 

- Berdintasunerako legea indartu 

esku-hartzeko eremu guztietan 

- Berdintasun egituren rola indartu. 

- Berdintasun politikei zuzendutako 

baliabide pertsonalak, ekonomikoak 

eta materialak handitu 

 

2. EAEko legedia egokitu azken 

urteetan onartutako arauetara 

 

- Berdintasunerako legean jaso 

Istanbuleko Hitzarmenak, haurrak 

eta nerabeak babesteko legeak, 

Delituaren Biktimen Estatutuak eta 

beste lege batzuek agindutakoa 

3. Eragindako profesional guztien 

prestakuntza bermatu 

- Eragindako profesional guztien 

derrigorrezko prestakuntza 

(hasierakoa eta etengabea).  



Erronkak eta neurriak 

ERRONKAK  NEURRIAK 

4. Poliziaren eta arlo judizialaren 

ikuspegiak eta salaketak duten 

erdiguneko rola gainditu 

- Biktimen eskubideak eta euren 

ahalduntzea erdigunean jarri 

- Behar duten laguntza eskuratzeko 

salatzea ez da baldintza izango 

5. Eragindako profesionalen 

ikuspegi bateratua bermatu 

 

- Hainbat sektoretako 

profesionalentzako prestakuntza 

bateratua eskaini eta trukerako 

espazioak sortu 

6. Ikuspegi intersekzionala bermatu - Biktima guztien atentzio integrala, 

doakoa eta kalitatekoa bermatu, 

bereziki zaurgarritasun handiagoko 

egoeretan dauden horiena.  



Erronkak eta neurriak 

ERRONKAK  NEURRIAK 

7. Ikerketa lana areagotu eta datuen 

bilketa eta erregistroa hobetu 

- Informazioa bateratzeko 

komunikazio sistema elektronikoa 

sortu 

- Ikerketak, baliabideen eta 

beharrizanen mapak eta biztanleria 

osoko inkesta prospektiboak egin  

8. Herritarren sentsibilizazioa handitu 

 

- Emakumeentzako ahalduntze 

programak 

- Gizonentzat maskulinitate 

berdinzaleak sustatzeko programak 

9. Prebentzio lana areagotu - Berdintasun politikak indartu, 

bereziki, hezkuntzan, hedabideetan 

eta informazio-teknologien 

esparruan  



Erronkak eta neurriak 

ERRONKAK  NEURRIAK 

10.Detekzio goiztiarra areagotu - Detekzio goiztiarrerako protokoloak 

esparru guztietan ezarri eta aplikatu 

11.Haurrei eta nerabeei babesa 

indartu 

 

- Haurren eta nerabeen goreneko 

interesaren printzipioa jaso 

- Indarkeria giroan bizi diren haurrak 

eta nerabeak biktimatzat jo 

- Euren beharrei egokitutako 

zerbitzuak bermatu 

12.Laguntzen sistema hedatu 

indarkeria mota guztien biktimei 

- Etxeko indarkeriaren eta sexu-

indarkeriaren biktimei ez ezik, 

gainontzeko indarkeria moten 

biktimei ere laguntza bermatu 



Erronkak eta neurriak 

ERRONKAK  NEURRIAK 

13.Erreparazio eskubidea bermatu - Kalte-ordainak, egiaren aitortza, 

indarkeria ez errepikatzea eta 

erabateko errekuperazioa 

bermatu 

14.Koordinazioa hobetu 

 

- Koordinazio akordioak eta 

protokoloak eguneratu eta 

zabaldu 

- Espedienteen kudeaketa 

integratua 



Helburua 

4/2005 Legearen aldaketarekin emakumeen 

aurkako indarkeriarik gabeko gizarte berdinzalea 

lortzeko aurrerapauso sendoa eman nahi da.  

 

Orain arte eraikitakotik abiatu izanagatik, 

ikuspegi eraldatzailez egin da, eskari, beharrizan 

eta erronka berriei erantzun ahal izateko. Horrez 

gain, sentsibilitate desberdinak integratu nahi 

dira, herritarren eta ardura politikoa edo/ eta 

teknikoa dutenen babes zabala lortzeko; izan ere, 

hori izango da lege aldaketaren arrakastaren 

bermea.   



Izapideak 

 Hasierako agindua (2018ko urria) 

 EJko sailei eta beste administrazioei kontsulta 

(2019ko martxoa-apirila) 

 Aurretiazko agindua (2019ko martxoa) 

 I. zirriborroa (2019ko martxoa) 

 Emakundeko Zuzendaritza 

Kontseilua (2019ko martxoa) 

 Kontsulta publikoa (2019ko martxoa-apirila) 



Izapideak 

 IV. zirriborroa (2019ko azaroa) 

 Emakundeko Zuzendaritza Kontseilua (2019ko abendua) 

 Gobernu Kontseilua (2019ko abendua) 

 KEBren eta EAJBren txostena 

(2019ko urria-azaroa) 

 Txostenen fasea (2019ko maiatza-iraila) 

 III. zirriborroa (2019ko iraila) 

 II. zirriborroa (2019ko apirila) 



Kontsulta publikoa 

 Ekarpenak egiteko moduak: 

 
• Irekia 

 

• Emakunderen web-gunea 

 

• Emakunde.legealdaketa@euskadi.eus 

 

•  Manuel Iradier, 36; 01005 Vitoria-

Gasteiz 
 

 Martxoaren 12tik apirilaren 12ra 

 Aurkezpenak hiru lurralde historikoetan 

mailto:Emakunde.legealdaketa@euskadi.eus

