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Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren helburu nagusien artean sartzen da 
Bizkaiko Lurralde Historikoan, emakumeen kontrako indarkeriaren eremuan, era-
kunde publikoek eskaintzen dituzten zerbitzu eta prestazioetan gomendio eta hobe-
kuntza-proposamenak egitea. 

Helburu hori betetzeko, 2009an BGIBen I. Gomendio Txostena argitaratu zen, eta, 
hala, amaiera eman zitzaion organo honen lau urteko lehen jarduera-planari (2004-
2008). 2009-2012 aldia amaitzean, agiri honetan azaltzen diren gomendioei buruz-
ko txosten berriaren prestaketa-lanak hasi ziren. 

Bi kasuetan, Behatokiko Lan Taldeak egin ditu txostenak, eta erakunde horretako 
osoko bilkurak hala eskatuta, parte hartu duten erakundeen (administrazio publi-
koko hiru mailetatik eta elkarte-eremutik datozenak) hausnarketa-prozesuak garatu 

dituzte. Horrenbestez, elkarlanean, eta bakoitzaren eskumen-alorrak eta esperientzia kontuan hartuta, erakun-
de arduradunek aintzat hartu beharko lituzketen alderdiak eta hobekuntza-arloak identifikatu nahi izan dira. 

Bigarren txosten honetan bereziki azpimarratu nahi izan da berdintasun eza indarkeria bihurtzen dela, azken 
adierazpen sintomatologiko gisa. Hori horrela, prebentzioa eraginkorra izan dadin gizarte-sistemaren baloreak 
eta esanahiak aldatzeko eta eredu parekidea lortzeko lan egin behar da. Berdintasun-politikek ere beren egite-
koa dute aldaketa horretan. Hala bada, emakumeen jabekuntza sustatzeko ikuspegia presente egon behar da, 
bai politika horiek sortzeko unean, bai arreta-baliabideak diseinatzeko unean. 

Lan Taldeak 2012. urtearen amaieran hasi zuen prozesutik ehun gomendio baino gehiago irten dira. Kasu asko-
tan gomendio orokorrak dira, baina jarduera-eremuen araberako gomendio zehatzak ere egin dira. Izan ere, lan
-taldeak, plangintza handizale baten bidez, bere ustez nahitaez landu, hobetu edo zuzendu behar diren alderdi 
desberdinak jorratu nahi izan ditu, zehaztasun handiagoz edo txikiagoz, indarkeria jasaten duten emakumeen 
edota gizartearen onerako, betiere berdintasuna lortzeko asmoz. Era berean, kontuan hartu da Behatokia osa-
tzen duten kideek eta Lan Taldeko partaideek forotik garatzen diren lan eta helburuekiko duten konpromisoa. 

Hala bada, Behatoki honetako lan-talde teknikoak egindako hausnarketa hauek prebentzio-estrategiak orien-
tatzeko, arreta-neurriak planifikatu eta garatzeko eta emakumeen aurkako indarkeriari buruzko ezagutza area-
gotuko duten gakoak eskaintzeko baliagarri izatea espero dugu. Ezagutza hori sisteman aplikatuta, izan ere, 
errazagoa izango da arreta eta prebentzio hobea eta handiagoa ematea. 

Pilar ardanza Uribarren. Gizarte Ekintzako Foru Diputatua.
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiko lehendakaria

aURkeZPena
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BgiBko adieRaZLeen 
LanTaLdea oSaTZen 
dUTen eRakUndeak

kooRdinaZioa
Bizkaiko Foru aldundiko gizarte 
ekintza Saila 
(Gizarteratzea Sustatzeko 
Zuzendaritza Nagusia)

kideak
Bizkaiko Foru aldundiko gizarte 
ekintza Saila 
(Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia)

Bizkaiko Foru aldundiko ekonomia 
Sustatzeko Saila

emakunde - emakumearen euskal 
erakundea

eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila

ermuko Udala - eUdeL

gernika-Lumoko Udala - eUdeL

eUdeL

Laguntza Psikosozialerako aUZoLan 
modulua

aRgiTan emakumeentzako aholku 
etxea
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BGIBren II. Gomendio Txosten honek amaiera ematen dio 2009-
2012 aldiari, lau urteko lehen jarduera-planeko (2004-2008) txoste-
naren egituran oinarrituta. 

2012ko urritik 2013ko ekainera arte lan-taldean egindako bederatzi 
bileretan egin dira gomendioak.

Prozesuari hasiera emateko, gomendioak zein interes-arlori buruz-
koak izango diren ezartzen da. Lehen gomendio-txosteneko preben-
tzio-arloa eta arreta-arloa dira oraingoan ere hausnarketa-ardatzak eta 
beste ardatz berri bat gehitu da: errealitatearen ezagutzaren arloa, 
datuak jaso eta ikertzeari dagokienez (aurrekoan, Arreta atalaren ba-
rruan jorratu zen hori). 

Prozesua ikuspegi orokorretik jorratzea eta taldeak landu beharrezko-
tzat jotzen dituen gai anitzak jasotzea proposatu zen. Hau da, batez 
ere hobetzeko edo aldatzeko beharrizana adieraziko duen ikuspegia 
emango litzateke, nahiz eta horrek garapen-proposamenen zehazta-
suna zailduko lukeen, erakunde partaideen ezagutza eta esperientzia 
eta lan-talde gisa egindako aurretiazko ekoizpena hobeto aprobetxa-
tuko zirelakoan. 

Hausnarketa-prozesua jorratzeko informazioak honako erreferenteak 
dituela adostu zen: 

•  Bizkaiko Lurralde Historikoko emakumeen aurkako indarke-
riaren gaineko erakundeen jokabideari buruzko gomendioen 
eta hobetzeko proposamenen I. txostena (2004-2008 aldia). 
BGIBek egina. 

•  Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiak Emandako Gomen-
dioen Jarraipen-Txostena eta Balantzea. BGIBek egina.

•  Berdintasunaren eta biktimen arretarako baliabideen gaineko 
araudia. 

•  EAEn indarkeriaren biktima izan diren emakumeen arretarako 
baliabideen ebaluazio-txostenak. Emakunde - Emakumearen 
Euskal Erakundeak eginak.

meTodoLogia 
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•  Taldearen aurretiazko esperientzia, BGIBeko Idazkaritza Teknikoaren 
erregistroan eta bilera-aktetan islatua. 

•  Administrazio publikoak kontsultatzeko aukera.

Lana egiterako orduan honako faseak jarraitu dira: 
•  BGIBeko Idazkaritza Teknikoak eta taldeko koordinatzaileak eratuta-

ko idazketa-taldea eratzea, txosten bakoitzeko atal bakoitzari buruzko 
oinarri-agiriak egiteko, agiriok lan-saio bateratuetan gaiak aztertzeko 
orduan abiapuntu izan daitezen. 

•  Lan-taldearen bilerak egitea, idazketa-taldeak planteatutako hasiera-
ko proposamena eztabaidatze aldera.

• Agiriak aldatzea, taldeko eztabaidaren emaitza sartuta. 
•  Agiriak erakunde partaideei bidaltzea, berrikus ditzaten, alegazio-epe 

eta guzti.
•  Aurkeztutako alegazioak erregistratzea eta taldeari jakinaraztea, lan

-saioan.
•  Alegazioak onartzea/ukatzea.
•  Azken agiriak adostasunez onartzea. 
•  Azken txostena prestatzea.
•  BGIBren osoko bilkuran Txostenaren Aurkezpena eta Onarpena.

Profesionalen prestakuntzari buruzko gomendioen atalerako, Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Berdintasuneko zuzen-
daria den Jasone Astola Madariaga andrearen lankidetza eduki genuen. Ja-
sonek unibertsitateari buruzko zatia berrikusi eta ados zegoela adierazi zuen. 

Azkenik, aipatzekoa da agirian jasotako gomendioetako bi Behatokiaren 
osoko bilkurak 2012ko azaroaren 15eko bileran hartutako akordioetatik 
datozela eta aipatu bilera horretako aktan atxikita daudela. II. Gomendio 
Txosten hau egitean egokia iruditu zaigu agiri honetako honakoak sartzea: 
34 eta 53. Gomendioak.
II Gomendio Txostenaren aurkezpena eta onarpena BGIBren 2013ko 
irailaren 27ko saioko osoko bilkuran eman zen.

meTodoLogia
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ii. gomendio TXoSTena egiTeko PRoZeSUaRen LaBURPena 

egiTURa eta HaUSnaRkeTa 
aRdaTZak zehaztea Gomendioen iRiSmena zehaztea

II GOMENDIO TXOSTENA - BGIB

2.  eRReaLiTaTeaRen 
eZagUTZa 
Datu-bilketa 
Ikerketa eta hedapena

3.  aRReRa  
Zerbitzuak 
Prestakuntza 
Koordinazioa

1.  PReBenTZioa 
Genero-ikuspegia 
Jabekuntza

gaRaPena
Oin. Agiria
    LT bilera
        Aurrerap. Agiria  
          Alegazioak
              LT bilera
                    Onarpena
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PReBenTZioaRen GAINEKO gomendioak 

a. Genero-ikuspegiaren zeharkakotasuna. Berdintasun-politika

b. Emakumeen jabekuntza

c. Prebentzioaren gaineko beste gomendio batzuk

SaRReRa

Emakumeen aurkako indarkeria emakumeen eta gizonen egiturazko desber-
dintasun sozialaren muturreko sintoma da. Hori dela eta, indarkeria prebe-
nitzeko ezinbestekoa da berau ezabatzeko jarduerak garatzea, gizarte-egitu-
raren, baloreen, eta harreman-ereduen eraldaketa lortzeko asmoz. Aldaketa 
horretan funtsezkoak dira emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen 
duten politikak. Horrez gain, emakumeen jabekuntza sustatzen duten eta 
beren partaidetza sozial eta politiko handiagoa eragiten duten neurriak jorra-
tu behar dira. 

Eta berdintasun-politiken sorkuntzan, aplikazioan, jarraipenean eta ebalua-
zioan eragina daukate erakundeen barruan berdintasuna sustatzeko egitu-
rak egoteak eta mantentzeak, baita administrazioko hierarkian duen koka-
penak ere; ekintza zehatzak eta horiek garatzeko baliabideak jaso eta ados-
ten dituzten planek; langile adituek eta iraunkorrek, neurriak koordinatu eta 
ezartzeko. Hori horrela, berdintasunerako udal-ordenantzak egin eta onartuz 
gero, berdintasun-politikek toki-mailan duten kudeaketa indartu egin daite-
ke. Horretarako, tokiko erakundeek Berdinsareak (Berdintasunaren Aldeko 
eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Euskadiko Udalen Sareak) 
egindako tresna zehatz bat daukate. 

Bestalde, emakumeen partaidetza sozial eta politikoa ezinbestekoa da beren 
interesak eta beharrizanak kontuan har daitezen politika publikoen edukian 

PReBenTZioaRen 
GAINEKO  

gomendioak
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eta ezartzen diren jarduera-lehentasunetan. Elkartegintza sustatzea eta in-
dartzea asmo horren bermea da eta, era berean, erakundeen babesa ezin-
bestekoa da. Hori horrela, baliabideak esleitu, partaidetza-bideak gaitu eta 
emakume-elkarteen ekarpen eta ezagutza baloratzen dira. 

 
Ikuspegi hori abiapuntutzat hartuta, Behatokiko Lan Taldeak dio oso garran-
tzitsua dela berdintasuneko udal-politiken kudeaketa-esparrua indartzeko 
neurriak hartzea, eta, bide horretan, jarraian adieraziko diren epigrafeeta-
ko lehenengoan jasotzen diren gomendioak aurkeztu dira. Bigarrenik, gi-
zarte-aldaketarako estrategia gisa emakumeen jabekuntza indartzeak be-
rebiziko garrantzia duela adierazi du taldeak. Azkenik, gizonak zuzenean 
inplikatzen dituzten ekintzen ikuspegia eta komunikabideetan emakumeen 
aurkako indarkeriari informazio-trataera egokia ematearen garrantzia dira go-
mendio-kapitulu honen amaierako zatiak, Emakumeenganako indarkeriaren 
prebentzioan. 

a.  geneRo-ikUSPegiaRen ZeHaRkakoTaSUna. BeRdinTaSUn-PoLi-
Tikak 

BLHko udalerri eta mankomunitateei zuzendutako gomendioak, emaku-
meenganako indarkeriari aurre egiteko eta berdintasuna garatzeko egitu-
ren planifikazioarekin eta sustapenarekin lotuta. 

1.   Administrazioaren barruan berdintasun-agentearen figurari edo, beste-
la, udalerrian edo mankomunitatean berdintasun-politikak ezartzeko eta 
garatzeko eginkizunak dituzten langile tekniko adituenari egonkor eus-
tea.

PReBenTZioaRen 
GAINEKO  

gomendioak
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2.   Udaletako berdintasun-arloak indartzea, langile adituak eta baliabide 
ekonomikoak eskuragarri daudela bermatuz; eta, administrazio-egitura-
ren barruan, maila altuagoen mendetasunean kokatzen saiatzea, zehar-
kakotasunaren printzipioaren aplikazioarekin bat. 

3.   Emakumeenganako indarkeriaren aurkako plana egitea, gai honetan 
esku hartzeko neurrien planifikazioa jasoko duena, prebentzio eta arreta-
rako guneak jorratuko dituena eta aplikazio eraginkorrerako beharrezko 
bitartekoak izango dituena.

4.   Berdinsareak (Berdintasunaren Aldeko eta Emakumeenganako Indarke-
riaren aurkako Euskadiko Udalen Sareak) egindako “EAEko emakume 
eta gizonen berdintasunaren eremuko ordenantza-esparrua” udalerri 
edo mankomunitatearen errealitatera egokitzea. Eudelen barruko sare 
honek garatu du tresna hau, tokiko erakundeei berdintasun-politika era-
ginkorra sustatzeko gida gisa baliagarri izan dakieken.

5.   Generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioari jarraiki, 
arauak idaztea eta Bizkaiko udalerri eta mankomunitate desberdinetako 
aurrekontu-programetan eta arauetan berdintasunerako berariazko au-
rrekontuen sarrera eta genero-ikuspegia aurreikustea.

6.   Genero-ikuspegia duten hiri-diagnostiko partaideak egitea, emakumeek 
espazio publikoetan sartu eta mugitzeko dituzten mugetan eragiten du-
ten faktoreak identifikatzeko, prebentzioaren eta aldaketaren ikuspegiak 
kontuan hartuta. Ikuspuntu zabal horretan oinarrituta, diagnostikoei es-
ker emakumeen hiri-segurtasuna hobetuko da. Izan ere, balorazioaren 
arabera identifikatuko dira udalerrian oso seguruak ez diren tokiak eta 
identifikatutako toki gatazkatsuetan segurtasuna hobetzeko beharrezko 
obrak egiten direla bermatuko da.

7.   Berdintasuna, hezkidetza, erantzukidetasuna… sustatzen dituzten pro-
grama hezitzaileak mantendu eta indartzea, emakumeen aurkako indar-
keria prebenitzeko. 

PReBenTZioaRen 
GAINEKO  

gomendioak
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8.   Hezkuntzaren eremutik, nerabeei zuzendutako programak ezartzea, in-
darkeria-egoerak identifikatu, prebenitu eta horietan jokatzeko tresnak 
emate aldera. 

B. emakUmeen JaBekUnTZa 

emakumeen gizarte-partaidetza sustatzearekin eta elkarte-sarea indartu 
eta babestearekin lotutako gomendioak.

9.   Jabekuntza Eskolak martxan jartzea, emakumeek udalerrian duten par-
taidetza sozial eta politikoa sustatu eta areagotzeko asmoz.

10.   Tokiko politikan emakumeen eta emakume-elkarteen partaidetza susta-
tzeko bideak bultzatu eta indartzea, Berdintasun Kontseiluen edo horre-
tarako sortutako egituren bidez. 

11.   Emakumeek eta elkarteek tokiko politikan duten partaidetza beharrez-
koa den genero-prestakuntzatik egin dadin beharrezko laguntza eta ba-
liabideak erraztea.

12.   Lurraldeko emakume-elkarteek emakumeen aurka egindako indarkeria
-mota desberdinen egoerak identifikatzeko eta biktimei babes eraikitzai-
lea emateko duten gaitasuna indartzea. 

13.   Elkarteen eremuan emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko ezagu-
tza eta berdintasun-balioak indartzea.

14.   Lan-dinamika bateratuak (kanpainak, prestakuntza…) egiteko eta sa-
reak ezartzeko genero-ikuspegiarekin lan egiten duten eremu desberdi-
netako elkarteen artean (feministak, soziokulturalak, aisialdikoak, lagun-
tzakoak…) harremanak eta ekimenak sustatu edo indartzea.

PReBenTZioaRen 
GAINEKO  

gomendioak
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15.   Indarkeria jasaten duten emakumeen arreta-programen planifikazioan 
jabekuntza-helburuak sartzea, beren herrian eta elkarteetan duten par-
taidetza sustatzeko neurriak sartuz. 

16.   Tokiko elkarteek eta emakumeek hiri-diagnostiko partaideak egiteko or-
duan parte hartzen dutela bermatzea, diagnostiko horiek Bizkaian egin 
badira, emakumeek espazio publikoetan sartu eta mugitzeko dituzten 
mugetan eragiten duten faktoreak identifikatzeko. Berdin dio diagnos-
tiko horiek lurraldeko toki-erakundeek sustatu dituzten edo gizarte-eki-
menak berak sustatuko dituen.

Partaidetza hau diseinatzerako orduan, emakumeen aniztasun osoa 
egon beharko da presente -kontuan hartuta adin, osasun, bizileku… 
desberdinen araberakoa dela azpiegitura eta espazio publikoen erabi-
lera-. 

17.   Emakumeen jabekuntzarako auto-babes tailer feministak maiztasunez 
antolatzea; horien deialdia eta adin-tarte desberdinen arteko hedape-
na orientatzea, horrelako jardueretan adin guztietako emakumeek parte 
har dezaten. 

c. PReBenTZioaRen gaineko BeSTe gomendio BaTZUk 

18.   Adin desberdinetako gizonak emakumeenganako indarkeriaren kontra-
ko jardueretan inplikatzeko bultzada ematea, berariazko sentsibilizazio
-kanpainak, tailerrak, hausnarketa-taldeak eta abar antolatuz.

19.   Publizitateko eta komunikabideetako eduki sexistei eta emakumeen 
aurkako indarkeriarekin lotutako albisteen trataera desegokiari buruzko 
herritarren kexen komunikabide bat prestatzea. 

PReBenTZioaRen 
GAINEKO  

gomendioak
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eRReaLiTaTeaRen eZagUTZaRen GAINEKO 
gomendioak 

a. Datuen erregistroa eta jarraipena 

b. Ikerketa eta hedapena

SaRReRa

Emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko errealitatearen ezagutza ho-
betzeko gomendioen kapituluko lehen zati honetan, zerbitzu publikoetatik 
eskuratutako datuak bilduko dira. Material hori ezinbestekoa da Behatokia-
ren lanerako. Datu horiei esker jakin ahalko dugu, hain zuzen ere, zenbat 
emakumek erabiltzen dituzten zerbitzuak, zeintzuk diren beharrizanak eta 
zein laguntza-mota eskuratzen duten baliabide horien bidez. 

Datuen erregistroa hobetzeko, erreferentzia terminologiko eta kontzeptua-
len esparru komuna indartu beharko litzatekeela adierazi da. Hala, jardue-
ra-eremu bakoitzeko beharrezko zehaztasunekin, arreta-zerbitzuetako pro-
fesionalek arazoaren gainean duten ulermena erraztuko da eta erakunde 
desberdinen artean alderatu daitekeen informazioa jaso ahalko da. Bide 
horretan, gizarte-zerbitzuen eremua bereziki azpimarratu behar da, eta, 
hori dela eta, agirian hainbat gomendio jaso dira, eremu horretako infor-
mazio-sistema bat diseinatzeko, eta, zehatzago, udalerri-mailatik datu-e-
rregistroa hobetzeko. 

Garrantzitsua da erabiltzaileek zerbitzuen erabileran sakontzeko datuak 
erregistratzea eta erabiltzaileen nahiz zerbitzua ematen duten profesiona-
len asetasun-maila ezagutzea; egun ikusgarri ez dauden iturrietatik (esa-
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terako elkarte-eremuko erakundeetatik) eskuratutako datuak ezagutzera 
ematea; Behatokiak egiten duen datu-bilketan etengabe hobetzen jarrai-
tzeko ikuspegia mantentzea, tresnei, prozesuei, informatzaileei, datuei eta 
informazioari dagokienez. 

Kapituluko bigarren zatian hainbat gomendio jasotzen dira arazoaren alder-
di desberdinei buruz. Horren harira, alderdion gaineko ezagutza handiagoa 
izan behar dela antzeman da. Horren adibide da emakumeen aurkako in-
darkeriari buruzko ikuspegi sozialaren bilakaera, orokorrean, eta adin des-
berdinetako gizonek egindakoa, zehazki; eta arreta eta babeserako neurrien 
eta prebentzio-jardueren eraginkortasunarekin lotutako gai zehatzak. 

a. daTUen eRRegiSTRoa eTa JaRRaiPena 

a.1. Gizarte-zerbitzuen eremua 

eaeko udalaz gaindiko erakunde instituzionalei zuzendutako gomendioak, 
emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko datuen erregistroarekin lotuta. 

20.   Emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko erreferentzia kontzeptual 
eta terminologikoen esparru komuna finkatzea, arreta-zerbitzuetako 
profesionalek arazoa errazago eta argiago uler dezaten.

21.   Gizarte-zerbitzuen eremuan informazio-sistema bat diseinatzea, gizar-
te-zerbitzuetan arreta jasotzen duten emakumeen aurkako indarkeria 
kasuen bolumena eta ezaugarriak ezagutu ahal izateko. Horretarako, 
beharrezkoa da: 

eRReaLiTaTeaRen  
eZagUTZaRen
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•  Erakunde arteko Akordioaren Jarraipen Batzordeak adostutako “etxe-
ko tratu txarren eta sexu-indarkeriaren gaineko informazioa jasotzeko 
gizarte-zerbitzuentzako ereduaren” erabilera aztertzea, aurrerapenak, 
eragozpenak eta beharrizanak identifikatuz, batez ere udaleko gizar-
te-zerbitzuen kasuan. Azterketa horretan, aipatu ereduaren erabilera 
sartuko da, Gizarte.Net bidez kudeatutako diagnostiko sozialaren eta 
esku-hartzearen tresna informatikoan eta gizarte-zerbitzuen eremuan 
erabilitako aplikazio informatikoetan oinarrituta. 

•  Azterketaren ondorioz, fitxa-eredu hau aldatzea, gizarte-zerbitzuen 
eremuan oinarrizko erregistro-tresna gisa duen eraginkortasuna eta 
betearazpena errazteko; eta fitxaren erabiltzaile profesionalekin egiaz-
tatzea ea egokia den. 

•  Adostutako fitxa gizarte-zerbitzuen eremuan erabilitako aplikazio in-
formatikoetan sartzea. 

•  Gizarte-zerbitzuek betetako fitxa honetan dauden datuak datu-base 
batean zentralizatzeko proiektua egitea, datu-base horretatik gizarte
-zerbitzuetan artatutako emakumeen aurkako indarkeria-kasuei bu-
ruzko informazioa jaso ahal izateko, askotan arreta-sistema instituzio-
nalerako sarrera-atea berau izanik. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri eta mankomunitateei zuzendutako 
gomendioak, emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko datuen erregis-
troarekin lotuta. 

22.   Erakunde arteko (II) Akordioaren esparruan gizarte-zerbitzuen eremuko 
informazio-bilketari buruz ezarritakoa betetzea. 

23.   Emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko datu-erregistrorako euska-
rri informatikoak hobetzea, informazio horren irisgarritasun handiagoa 
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lortzeko, kasuak ezagutu, jarraitu eta ebaluatze aldera; eta beste era-
kunde batzuei jakinaraztea, azterketa eta ikerketak egiteko, beharrez-
koa denean.

24.   Programei buruzko urteko memoria eta txostenetan artatutako emaku-
meen aurkako indarkeria-kasuei buruzko datuak jasotzea. 

25.   Tokiko erakundearekiko kontratu edo hitzarmenen bidez, Erakunde ar-
teko (II) Akordioa eta haren ondoriozko agiriak (proposamen terminolo-
gikoei buruzkoak), informazioa jasotzeko tresnak eta erakunde arteko 
koordinazioaren esparruan horren harira egiten diren jarraibideak ema-
tea indarkeriaren biktima diren emakumeen arretarekin lotutako zerbi-
tzuak ematen dituzten erakundeei. 

26.   Emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko datu-bilketaren lan siste-
matizatuaren garrantzia aitortzea; eta gizarte-zerbitzuetako profesiona-
len lana eta udalaz gaindiko erakundeekiko edo gai horren gaineko in-
formazioa jaso, tratatu eta prestatzen duten bestelako organismoekiko 
koordinazioa erraztuko duen espazio bat gaitzea, zerbitzu instituziona-
len erregistroetako datuak baitira euren iturri nagusia.

arreta-zerbitzuak dauzkaten erakunde instituzionalei zuzendutako gomen-
dioak, emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko datuen erregistroarekin 
lotuta. 

27.   Zerbitzua ematen duten profesionalen eta erabiltzaileen asetasun-maila 
ezagutzeko mekanismoak ezartzea, tresnen eta prozeduren homoge-
neizazio-ikuspegitik. Horretarako, beharrezkoa da: 

•  Erabiltzaileen eta profesionalen asetasun-maila neurtzeko adierazle 
komunak, uneak eta bitartekoak zehaztea eta arreta-zerbitzuak dituz-
ten erakundeen artean hedatzea. 

eRReaLiTaTeaRen  
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•  Arreta-zerbitzuak dauzkaten erakundeek era sistematikoan sartzea 
zerbitzuetan erabiltzaileen asetasun-mailari buruzko informazioa eta 
beren hobekuntza-proposamenak jasotzeko mekanismoak.

28.   Erabiltzaileen zerbitzu eta baliabideen erabilerari buruzko ezagutza sa-
kontzea, ibilbideen emaitzak egoera eta ezaugarrien arabera identifika-
tuz: adina, beste ahulezia batzuk eta beren menpeko pertsonak kon-
tuan hartuz. Horretarako, beharrezkoa da: 

•  Arreta-zerbitzuak dauzkaten erakundeek errekurtsoetara sartzeko 
eta bideratzeko datuak jasotzea, talde honek ibilbidea zein tokitan 
abandonatzen duen ikusteko. Tokiko erakundeen kasuan, tokiko 
koordinazio-protokoloen jarraipen-lanen artean jorratu nahi da al-
derdi hau. 

•  Talde zehatzek baliabide desberdinen gainean egiten dituzten sarrera 
eta erabilera desberdinak aztertzeko azterlanak egitea, bideratzean 
dauden joera posibleak ere ikertuko direlarik, talde desberdinek ba-
liabide hauen gainean duten erabilera desberdina azaltzeko. 

Bizkaiko genero indarkeriaren Behatokiari zuzendutako gomendioak, 
emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko datu-bilketarekin lotuta. 

29.   Behatokiak Bizkaian emakumeen aurkako indarkeriarekin lotutako 
arretari buruzko datuak batzeko erabiltzen dituen tresnak etengabe ho-
betzea, edukiari eta informatzaileek egin behar duten erabilerari dago-
kienez. 

30.   Datuak biltzeko prozesua optimizatzea, garapena etengabe aztertuz 
eta eraginkortasuna baldintzatzen duten faktoreak identifikatuz, eta 
antzemandako eragozpenak murrizten dituzten neurri zuzentzaileak 
sartuta. 

eRReaLiTaTeaRen  
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31.   Udalerri eta mankomunitateetako informatzaile-sarea finkatzea, Beha-
tokira hurbiltzeko estrategien bidez. 

32.   Behatokiak poliziaren eremuan egindako informazioa hedatzea:

a.   Ertzaintzak ezagutzen dituen adierazle berriak sartzea (emakume 
biktimen kopurua, babes-aginduekin lotutako informazioa, polizia-
ren babes-neurriak, eta abar).

b.   Udaltzainek emakumeen aurkako indarkeriaren gainean ezagutzen 
dituzten datuak jasotzea. 

Beste informazio-iturri batzuekin lotutako gomendioak.

Emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko datu-erregistroarekin lotutako 
gomendioak, beste informazio-iturri batzuetatik hartuak: 

33.   Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazioa eta datuak jaso, 
tratatu eta hedatzeko sistemetan egun zailtasunez ikus daitezkeen itu-
rrietatik (adibidez, elkarte-eremuko erakundeen erregistroetatik) hartu-
tako datuak sartzea. 

B. ikeRkeTa eTa HedaPena

Udalaz gaindiko erakunde instituzionalei zuzendutako gomendioak, ema-
kumeen aurkako indarkeriaren gaineko ikerketarekin lotuta.

34.   Bikotekideak edo bikotekide ohiak emakumeen aurka egindako indar-
keria-kasuetako babes-aginduak sakon aztertzea, besteak beste neurri 
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horren eskaera aurkezteko edo ez aurkezteko arrazoiak, kontzesioen 
eragina eta hartutako aginduen edukia, nahiz horien ondorioak kontuan 
hartuta1.

35.   Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko ikuspegi sozialean aldaketak 
antzemateko azterlanak egitea; eta adin desberdinetako gizonek ema-
kumeen aurkako indarkeriari buruz dituzten iritziak eta kontzeptuak sa-
kontzea. 

36.   Emakumeen aurkako indarkeriaren alderdi desberdinak eta irismena 
aztertu eta hedatzea, baita ahultasunak dituzten taldeen zehaztasunak 
ere, prebentzio eta babeserako neurrien eta arreta-zerbitzuen diseinuan 
abiapuntu izan daitezen, ikuspegi integraletik erreparatuta: 

•  Adingabeak emakumeen aurkako indarkeriaren zuzeneko biktima 
gisa ikustea, amaren aurkako indarkeria jasaten duten familietako 
kide direnean. 

•  Desabantailan dauden, gutxiengoetakoak diren edo estigmatizatuta 
dauden taldeetako emakumeen biktimizazioen ezaugarriak aztertzea, 
horien artean: etorkinak, gutxiengo kulturaletako kideak, 60 urtetik 
gorako emakumeak, lesbianak, aniztasun funtzionaldun emaku-
meak, droga-mendekotasun arazoak dituztenak, buruko gaixotasu-
nak dituztenak...

37.   Prebentziorako tresna egokien azterketa eta hedapena sakontzea eremu 
desberdinetatik (gizarte-zerbitzuak, hezkuntza, osasuna…) eta arretatik 
erreparatuta: 

•  Emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko garatutako tresnen he-
dapena, gizarte-zerbitzuetan egindako arrisku-mailaren balorazioari 
dagokionez. 

eRReaLiTaTeaRen  
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38.   Emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko arreta-baliabideen beharri-
zanei buruzko jarraipen sistematikoa egitea, EAEn indarkeriaren gaineko 
baliabide eta programei buruzko ebaluazioa baliabide espezializatuen 
gabezia posibleak ezagutzeko sistema iraunkor gisa hartuta. Sistema 
horretan oinarrituta jardun beharko da, bada, horien eskuragarritasuna 
ziurtatzeko eremu guztietan -funtsezkoak soziala, judiziala, poliziala eta 
osasunekoa izanik- eta existitzen direnen jarraipenean lan egiteko.

39.   Sentsibilizazio-kanpainen eragina aztertzea eta indarkeriaren biktima 
izan diren emakumeen arreta-baliabideak eta prozedurak hedatzeko 
kanpainen eraginkortasuna ebaluatzea, jendearen eta biktimen gainean 
duten eragina ezagutzeko: 

•  Sentsibilizazio-kanpainen eta baliabide-hedapenaren eragina neur-
tzeko adierazleak eta bitartekoak zehaztea eta kanpainen planifika-
zioan sartzea. 

eRReaLiTaTeaRen  
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aRReTaRen GAINEKO gomendioak 

a. Arreta-zerbitzuak 

b. Profesionalen prestakuntza

c. Koordinazioa 

SaRReRa

Zerbitzu publikoetatik emakumeenganako indarkeriaren gainean emandako 
arretan eragina duten hiru alderdi azpimarratu dira kapitulu honetan: balia-
bideen existentzia eta diseinua; biktimekin harremanetan dauden profesio-
nalek gaiaren gainean duten ezagutza-maila eta espezializazioa. 

Egungo testuingurua kontuan hartuta, lehenengo eta behin administrazioen 
aurrekontuetan indarkeria honen biktimei (emakumeei eta beren seme-a-
labei) arreta emateko baliabide eta zerbitzuen mantenamendu egokirako 
beharrezko hornidura egotea eskatzen da: bitartekoak eta zerbitzuak, ema-
kumeen jabekuntzara orientatutako eta genero-ikuspegitik egindako arreta 
integral, espezializatu, doako eta berehalakoa eskaini ahal izateko. Biktimen 
beharrizanak ezagututa egitea diseinuak, ahultasun osagarriak dituzten tal-
deei arreta emateko, baliabide-mota berriak sortuz eta daudenak hobetuz.

Laguntza egokia ematea, neurri handi batean, sektore desberdinetan arre-
ta ematen duten profesionalen prestakuntzaren araberakoa da: gizarte-ar-
loa, polizia, justizia, osasuna, hezkuntza. Eremu honetan esku hartzen 
duten profil profesional guztien hasierako prestakuntza eta etengabeko 
prestakuntza koordinatzea beharrezkoa dela uste da, eta, abiapuntu gisa, 
azterketa sakon bat egin behar da, hezkuntzaren eta profesionaltasunaren 

aRReTaRen
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eremuetatik, arretan esku hartzen duten sektore profesional desberdine-
tako egungo ikasketa-planetan eta trebakuntzan ematen den prestakun-
tzari buruz. 

Atal honen amaieran azaltzen dira orokorrean ezartzeko protokoloekin eta 
toki-mailan ezartzeko protokoloekin lotutako gomendioak, biktimen arreta 
hobetzeko. Besteak beste, horrelako prozesuen sustapena, jarraipena eta 
ebaluazioa, horretarako sortutako koordinazio-egituretako partaidetza akti-
boa edo konpromisoen berrespen formala aipatzen dira; baita jarduera-ere-
muen araberako bestelako berariazko eskariak ere, erakundeen koordinazio 
hobe eta handiagoa eskatzen dutenak, eskatutako arreta integrala eskain-
tzeko gako gisa.

a. aRReTa-ZeRBiTZUak

indarkeriaren biktima diren emakumeen arreta-baliabideen planifikazioa-
rekin, osaerarekin eta irismenarekin lotutako gomendioak, eaeko arreta
-zerbitzudun erakundeei zuzenduak.

a.1. zeharkako Gomendioak

40.   Aurrekontuetan indarkeriaren biktima diren emakumeei eta beren se-
me-alabei (horiek ere biktimak) arreta bermatzeko beharrezko balia-
bideen hornidura lehenetsi eta blindatzea, aurrekontu-murrizketak 
saihestuz. 

41.   Indarkeriaren biktima diren emakumeei eta beren seme-alabei (amek 
jasaten duten indarkeriaren biktima zuzenak direnez gero) ematen 
zaien arreta globala, espezializatua, doakoa, berehalakoa, irisgarria eta 

aRReTaRen
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hurbila dela bermatzea; emakumeen jabekuntzara bideratua eta gene-
ro-ikuspegitik egina dela ziurtatzea. 

42.   Arreta-baliabideak etengabe eta egonkorki ematen ote diren bermatzea, 
horretarako beharrezkoak diren bitarteko materialak eta giza baliabi-
deak esleituz.

43.   Baliabideak erabiltzen dituzten emakumeen konfidentzialtasuna eta 
anonimatua ziurtatzea: 

a.   Inplikatutako erakunde guztiek gaiaren gaineko indarreko lege eta 
arauak betetzen dituztela bermatzea; 

b.   Emakume biktimei bere eskubideen, dauden baliabideen eta aba-
rren kontsulta egiteko eta informazioa eskatzeko eskubidea aitor-
tzea, datu pertsonalak jakinarazteko beharrizanik gabe. 

44.   Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren eskutik indarkeria jasan duten 
emakumeen arretarako baliabidea diseinatzerakoan era sistematikoan 
aurreikustea indarkeria-mota hau jasaten duten etxeetan bizi diren 
adingabeen arreta eta beharrizan zehatzak, indarkeriaren biktima zuze-
nak baitira. Horren harira, programa berriak diseinatu eta ezartzea edo 
dauden zerbitzuak egokitzea, adingabeei arreta espezializatua eskaini 
ahal izateko. 

45.   Indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta-zerbitzuen irismena he-
datzea, beren seme-alaba adingabeak puntualki zaintzeko babes-neu-
rriekin, baliabide hauetara jotzeko erraztasunak izan ditzaten.

46.   Arreta-programa desberdinak aztertu eta diseinatzean lehentasunez balo-
ratzea erlazionatutako ahuleziak dituzten taldeetako biktimen beharrizanak. 

47.   Biktimen arreta-programetan antzeko indarkeria-kasuren bat gainditu 
duten emakumeekiko harremana sartzea, erreferente positiboak eduki 
ditzaten. 

aRReTaRen
gaineko  
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a.2.  Gomendio zehatzak esku-hartze eremuaren eta baliabide
-motaren arabera 

Gizarte-eremua 

Harrera-baliabideak 

48.   Harrera-baliabideen alorrean beste aukera batzuk aztertu eta martxan 
jartzea, egun daudenak osatzeko eta baliabide hauek emakume era-
biltzaileen profil desberdinek dituzten beharrizanetara egokitzeko, dau-
kagun testuinguru sozioekonomikoaren ezaugarriak kontuan hartuta, 
sarrerak arrazoirik gabe luzatzeko joera baitago. 

49.   Udal eskumeneko harrera-pisuetan laguntza-zerbitzua eskaintzea, arta-
tutako biktimekiko esku-hartzea babestu eta sustatzeko.

50.   Etxean tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako errekuperazio- 
eta gizarteratze-zentro bat sortu eta martxan jartzea, ahalik eta arinen, 
arazo sozial anitzarekin lotutako beharrizan bereziak kontuan hartuta, 
etxean tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako harrera-baliabi-
deak arautzen dituen irailaren 11ko 148/2007 Dekretuan jasotzen den 
bezala (2-2 art.).

51.   Harrera-baliabideen lurralde-sare bat eratzea, Bizkaiko Lurralde Histori-
koan bizi diren emakume guztiek berau erabiltzeko aukera izan dezaten 
eta baliabide horiek optimizatu daitezen.

arreta psikologikoko baliabideak

52.   Bizkaiko Foru Aldundiko Tratu Txarren eta Sexu Erasoen kasuetarako 
Esku-hartze familiarraren Arreta Psikologikorako Zerbitzuaren irisgarri-
tasuna hobetzea, horretarako berau deszentralizatzen jarraituz eta arre-
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ta-puntu berriak irekiz, programa Bizkaiko udalerri eta eskualde desber-
dinetara hurbil dadin, lekualdaketen distantziak eta denborak eragiten 
dituzten sarbide-arazoak ezabatuta.

53.   Eusko Jaurlaritzak erasotzaileak errehabilitatzeko duen baliabidearen 
jarraitutasuna eta egonkortasuna ziurtatzea, ezarritako neurri penala 
betez, betiere genero-indarkeriaren biktimak babesteko funtzioaren ba-
rruan. Funtzio hori da esku-hartze hauen helburu nagusia, eta horreta-
rako, Eusko Jaurlaritzari eskatu zaio finantzazio eta aurrekontu-hornidu-
ra egokia bermatzeko2.

deribazio judizialaren Familia elkargunea (amaren aldeko Babes agindua 
duten kasuak)

54.   Beharrezko neurriak hartzea, adingabeak Familia Elkargunera bidera-
tzean (beren amaren erasotzailearen bisitak betetzeko) ez dadin on-
dorio negatiborik egon eta ez dadin arriskuan jarri beren ongizatea eta 
garapen fisiko eta emozionala. 

etxebizitza 

55.   Indarkeriaren biktima diren emakume guztiek etxebizitza bat eskuratzeko 
aukera dutela bermatzea, horretarako beharrezko bitartekoak ezarriz. 

56.   Alokairuko etxebizitzen tramitazio eta adjudikazio zuzena sinplifika-
tu eta erraztea, harrera-baliabideetan dauden emakume biktimentzat, 
zentroetan behar baino gehiago egon ez daitezen eta horrek eragiten 
dituen ondorio negatiboak saihestu daitezen.

aRReTaRen
gaineko  
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gizarte- eta lan-eremua 

57.   Gizartean eta lanean esku hartzeko eremuetatik, tratu txarren kasuak 
antzemateko lana sustatzea. Ildo horretatik, funtsezkoa da kasuak an-
tzemateko sistema jarduera-eremu honetan zehaztu, hedatu eta aplika-
tzea.

58.   Biktima diren emakumeak gizarteratu eta laneratzeko prozesua hobe-
tzea, beren autonomia eta jabekuntza ahalbidetzeko.

59.   Familia-kargak dituzten emakume biktimen beharrizanetara egokituta-
ko ibilbide zehatzak diseinatzea, emakumeok laneratu ahal izateko. Ho-
rren harira, beharrezkoa da emakume biktimen seme-alabak (0-3 urte) 
haurtzaindegi publikoetara sartzen direla bermatzea, kontuan hartuta 
gaur egun tokiaren arabera ezinezkoa dela plaza-eskaria estaltzea. 

Beste batzuk

60.   Udaleko gizarte-baliabideak erabiltzen dituzten emakume biktimek gi-
zarte-arretan pertsona erreferente bera edukitzeko aukera aztertzea, 
baita arlo espezifikoetako profesionalen kasuan ere (psikologoak, ahol-
kulari juridikoak, eta abar), beste udalerri batera lekualdatu behar dire-
nean eta gai horretan lehentasun hori adierazten dutenean. Gauza bera 
beren seme-alaben arretari dagokionez. 

61.   Gizarte Laneko profesionalak, emakumeen aurkako indarkeriaren eta 
berdintasunaren gaineko ezagutza zehatzak dituztenak, gizarte-zerbi-
tzuez bestelakoak diren eta biktimen sarbide zuzena diren bestelako 
eremu instituzionaletan (eremu judiziala, poliziala, osasuna...) presente 
egoteko beharra kontuan hartzea. 

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 
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hezkuntza-eremua

62.   Tratu txarren kasuak antzemateko lana sustatzea, eskolaratuta dauden 
haur eta nerabeen bidez. Ildo horretatik, funtsezkoa da kasuak antze-
mateko sistema hezkuntza-eremuan zehaztu, hedatu eta aplikatzea.

osasun-eremua

63.   Tratu txarren biktima diren emakume eta adingabeak antzemateko mo-
duak sustatzea, Osasun Zentroetako Lehen Arretako eta Pediatriako 
kontsultetatik. 

Polizia-eremua

64.   Komisariek Bizkaiko Abokatuen Elkarteko Etxeko Indarkeria eta Sexu 
Erasoen Berariazko Txandari abisua ematen diotela bermatzea, bikti-
mek salaketa jartzean aurrez aurreko laguntza dutela berma dadin. 

65.   Indarkeriaren biktima izan diren emakumeen seme-alabak salaketa jarri 
eta aitorpena egiteko orduan presente egon ez daitezen neurriak ezar-
tzea. 

ePailearen eta laGuntza letradunaren eremua

66.   Erasotzailea kontrolatzeko neurriak ezartzea, emakumeak ez biktimiza-
tzeko; horretarako, biktimen babesa areagotuko da. 

67.   Ustezko erasotzaileak eta biktimak epaitegietan espazio komunik par-
tekatzen ez dutela bermatzea eta biktimek epaitegietan itxaron behar 
dituzten tarte luzeak arintzea.

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 
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68.   Eusko Jaurlaritzako justiziaren gaineko eskumendun sailak erasotzai-
leak berriz hezteko programa finantzatzen eta ematen duela bermatzea.

69.   Babes Aginduaren eskaera eta salaketa baino lehenagoko laguntza le-
traduna kasu guztietan aurrez aurrekoa izan dadin finantzazio nahikoa 
bermatzea, kontuan hartuta biktimei aurrezko aurreko laguntza letra-
dun espezializatua eskaintzea garrantzitsua dela kasuari orientazio ego-
kia emateko. 

B. PRoFeSionaLen PReSTakUnTZa

emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko planifikazioarekin, profesio-
nalen prestakuntzaren irismenarekin eta prestakuntza-birziklapenarekin 
lotutako gomendioak. 

b.1. Gomendio orokorrak

70.   Hezkuntzaren eta profesionalen eremutik sakon aztertzea ikasketa-pla-
netan emandako prestakuntza eta egungo prestakuntza emakumeen 
aurkako indarkeriaren gainean, biktimei arreta ematen dieten sektore 
profesional desberdinetan, prestakuntzan zein sistematizazio-mailan 
aplikatu den jakiteko, egokitzapena diagnostikatzeko, prestakuntza
-beharrizanak identifikatzeko eta hobekuntza proposamenak arreta
-mailaren eta -motaren arabera antolatzeko.

71.   Etengabeko prozesuan koordinatzea eremu honetan jarduten duten 
profesional desberdinen hasierako eta etengabeko prestakuntza (gizar-

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 
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te-lana, zuzenbidea, psikologia, medikuntza, erizaintza, polizia, epaile-
tza, fiskaltza eta abar):

•  Hasierako prestakuntzan, emakumeen aurkako indarkeriaren gaine-
ko gaiak sartzea emakumeen kontrako indarkeriaren eremuko pro-
fesionalen lanarekin lotutako unibertsitateko ikasketa-plan guztietan. 

•  Prestakuntza etengabean, erakunde bakoitzean urteko prestakuntza
-planak egitea, aurretiazko diagnostikoan (langile hartzaileek era akti-
boan parte hartuko dutelarik) antzemandako prestakuntza-beharrizanei 
erantzun egokia emateko diseinatutako prestakuntza-ekintzak barne.

Urteko plan hauen barruan, emandako ikastaro eta prestakuntza-e-
kintzen ebaluazioa aurreikusiko da, beren helburuak, edukiak eta 
ikasketa-maila betetzen ote dituzten neurtzeko, eta irakasleek gara-
tutako lana ebaluatzeko, gaiei eta irakasleei dagokienez eskaintza ho-
betu dadin.

Prestakuntza hedatzea, ez soilik arreta zuzeneko profesionalengana, 
baizik eta baita langile politikoengana eta zerbitzuak kudeatzen di-
tuztenengana ere, kasuan kasu egokitzat jotzen den sakontze-mai-
larekin.

•  Prestakuntzan adingabeen (bikotekideak/bikotekide ohiak emaku-
mearen aurka egindako indarkeriaren biktima zuzenak) eta ahulezia 
osagarriak dituzten emakumeen (buruko gaixotasunak, droga-men-
dekotasuna, etorkinak, gutxiengo kulturalak, ezgaitasundunak…) 
arretari buruzko berariazko alderdiak sartzea.

•  Erakundeetatik langileak gai honetako unibertsitate-espezializazioko 
ikastaroetara sartzeko laguntza eta bultzada ematea.

72.   Osasun, hezkuntza eta gizarteko eremuen artean koordinazioa eta lan-
kidetza hobetzea, profesionalen prestakuntza hobetuko duten espazio 
eta ekintzak ezartzeko.

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 
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b.2.  Gomendio zehatzak jarduera-eremuaren arabera: Gizar-
te zerbitzuak 

gizarte-eremuko profesionalen prestakuntzarekin lotutako gomendioak.

73.   Erreferentziazko esparru komuna ezartzea, helburuak, edukiak, orduak, 
ebaluazio-irizpideak eta abar jasoko dituena, tokiko erakundeei oinarri 
komuna emateko, gai honetako prestakuntzaren planifikazioa erraztu 
dadin. 

74.   Erakundeen arteko koordinazioa indartzea, prestakuntza-ekintza handi-
zaleagoak egiteko.

75.   Gizarte-langileek emakumeen aurkako indarkeriaren gainean duten 
prestakuntza-maila areagotzea, kasuak antzeman, prebenitu, zuzenean 
artatu eta jarraitzeari dagokienez beren praktika profesionala hobetzeko 
prestakuntza jarraituko jarduerak eginez.

76.   Oinarrizko unitateak osatzen dituzten talde profesionaletan emakumeen 
aurkako indarkeriaren gaineko prestakuntza espezializatua duten langi-
leak daudela bermatzea. 

77.   Etengabeko lan-taldeak mantentzea, beharrizanei eta prestakuntza
-plan egokiei buruzko ekarpenak egiteko. 

78.   Indarkeriaren biktima diren emakumeen arreta-zailtasunei buruzko 
hausnarketa eta azterketa bateratuko espazioak irekitzea. 

Langileak hautatzeko prozesuen egokitzapenarekin lotutako gomendioak.

79.   Erakunde publikoek sustatutako enplegu-eskaintza publikoen ondorioz-
ko plazen deialdi guztietako gaietan sartzea aukera-berdintasunaren eta 
genero-politiken gaineko gaiak. 

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 
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80.   Erakundeek sustatutako enplegu-eskaintza publikoen ondoriozko pla-
zen deialdietako gaietan, zehazki, etxean indarkeriaren biktima diren 
emakumeei arreta emateko lan profesionalarekin lotutako espezialita-
teetan, legedi, auzitegi, polizia, osasun, psikologia edota gizarteko al-
derdiei buruzko gaiak sartzea, beharrezkoa denean eta kasuan kasuko 
hedapen eta zehaztasunarekin, gaiaren gaineko prestakuntzaren edota 
esperientziaren berariazko baldintzak kontuan hartuta. 

81.   Tratu txarren biktimen taldeari (emakumeak eta haurrak) berariaz zu-
zendutako lan profesionalak garatzeko, aurreko atalean jasotakoaz gain, 
emakumeen edota adingabeen arreta orokorrerako plazen deialdietan, 
eta genero-indarkeriaren kasuak antzemateko eta era egokian orienta-
tzeko, dagozkion espezialitate guztietan (gizartea, osasuna, polizia, hez-
kuntza eta abar) genero-indarkeria jasoko da (definizioak, motak, indar-
keriaren zikloa, adierazpenak eta biktimen ondorioak).

administrazio publikoek emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko pro-
grama, zerbitzu eta prestazioak kontratatu, adostu edo kontzertatzearekin 
lotutako gomendioak.

82.   Administrazioak tratu txarren biktimei arreta ematen dieten zerbitzudun 
enpresa edo erakundeei eskatzea horretarako ezarri dituen esperien-
tzia- eta prestakuntza-baldintzak bete eta egiaztatzeko programa eman-
go dutela profesionalei dagokienez: titulazioaren baldintzak, arloak eta 
esperientzia profesional gisa eskatutako denbora.

Talde profesionala osatzen duten figuretan ordezkapen edo aldaketa 
bat dagoen bakoitzean, aldaketa hori behar bezala komunikatzeko es-
katzea, proposatutako pertsonek eskakizunak betetzen dituztela aurre-
tiaz eta “curriculum vitae” bidez egiaztatu beharko delarik.

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 

emakumeen aurkako indarkeriaren 
gaineko programa, zerbitzu eta 
prestazioak kontratatu, adostu edo 
kontzertatzearekin
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Laneratzearen eremuarekin lotutako gomendioak. 

83.   Lanbiden Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta emakumeen aurkako 
indarkeriaren eta berdintasunaren gaineko lan-orientazioa kudeatzeaz 
arduratzen den langileriari prestakuntza ematea, arlo honetan ezagutza 
zehatzak eta nahikoak dituen aditu batek eman diezaion arreta talde honi.

c. eRakUndeen kooRdinaZioa

Gizarte-eremua

oro har ezarri beharreko protokoloekin eta koordinazioarekin lotutako go-
mendioak.

84.   Etxeko eta sexu-indarkeriako eremuan emakume biktimei arreta ho-
betzeko Erakunde arteko II. Akordioaren esparruan eskuratutako kon-
promisoak betetzen direla sustatzeko ezarritako jarraipen-egituren fun-
tzionamendua bermatzea: Jarraipen Batzordea, Erakunde arteko Talde 
Teknikoa, Gizarte Zerbitzuen Azpi-batzordea, eta hala badagokio, era-
kundeen koordinazioa etengabe hobetzen dela sustatzeko sortutako lan
-taldeak.

85.   Hezkuntza- eta osasun-eremuen partaidetza aktiboa erakundeen koor-
dinazioko foro guztietan.

86.   Eremu desberdinetan antzemandako disfuntzioen ezagutzari eta azter-
ketari buruz egindako hobekuntza-ekintzak zehaztea.

87.   Etxean eta sexu-indarkerian tratu txarren biktima diren emakumeen 
arreta hobetzeko Erakunde arteko II. Akordioaren prozesua eta emai-
tzak ebaluatzea. 

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 
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88.   Udalerri eta mankomunitateetako gizarte-ongizatearen eta berdintasu-
naren arteko koordinazioa hobetzea, biktimen arreta egokia, emaku-
meen kontrako indarkeriaren gaineko prestakuntza-ekintzen programa-
zioa eta abar sustatzeko informazio-trukea bermatzen duten lan-estra-
tegiak hitzartuz. 

89.   Udalerri eta mankomunitate desberdinen arteko koordinazioa kontuan 
hartzea, indarkeriaren biktima diren emakumeen arreta-zerbitzu edo 
-baliabideen baterako erabileraren bidez, nola erakundeek dituzten ba-
liabideei dagokienez, hala baliabide berriak elkarren artean martxan jar-
tzeari dagokionez. 

Toki-mailan ezarri beharreko protokoloekin eta koordinazioarekin lotutako 
gomendioak.

90.   Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legea (62. artikulua) betez, tokiko erakundeek akordio eta pro-
tokolo orokorrak beren errealitateen arabera garatu, zehaztu eta ego-
kitzeko lankidetza-akordioak eta jarduera-protokoloak ezartzea beren 
lurraldean. 

91.   Erakunde arteko II. Akordioa sinatu duten erakunde guztiek beren kon-
promisoa tokian-tokian ezartzen diren koordinazio-protokoloetan apli-
katzea, akordio horiek sinatuz eta koordinazio-prozesuko fase guztietan 
era aktiboan parte hartuz: diagnostikoa, egikaritza, eta esparruan ezar-
tzen diren koordinazio eta jarraipenerako egiturak. 

92.   Tokiko protokoloa egiteko diagnostikoa ikuspegi partaidearekin bete-
tzea, tokiko agente gako guztiak garapenean aplikatuz, protokoloaren 
prozesuan konprometituta eta inplikatuta egon daitezela sustatzeko. 

93.   Tokiko protokolo guztietan sexu-erasoen arretari buruzko zatia indar-
tzea.

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 
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94.   Tokiko arreta-protokoloetan bakoitzean parte hartzen duten erakunde 
desberdinen artean informazioa trukatzeko tresnak ezartzea, betiere 
Datuak babesteko Lege Organikoaren arabera, eta biktimen adostasu-
na izanda.

95.   Tokiko protokoloen esparruan erakunde arteko koordinazioaren jarrai-
pena eta ebaluazioa bermatzea.

Bizkaiko genero indarkeriaren Behatokiko egitura eta jarduerekin lotutako 
gomendioak.

96.   Bizkaiko Genero Behatokiaren egitura hedatzea, Eusko Jaurlaritzako bi 
sail berri sartuta: Osasun Saila eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Saila, osasunak eta hezkuntzak erakunde arteko foroetan parte 
har dezaten.

97.   Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiko erakundeek beren jardue-
ra-esparruan egindako tresna, azterketa eta txostenen eta behatokiaren 
beraren hedapena areagotzea.

98.   Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren eskuragarritasuna ziurta-
tzea, dauzkan bitartekoen bidez berdintasunaren eta emakumeen aur-
kako indarkeriaren gaineko koordinazio-ekimenak eta protokoloak ezar-
tzeari buruzko informazioaren hedapena areagotzeko.

99.   Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren eskuragarritasuna adie-
raztea, bere baitan sortutako hausnarketei (hau da, erakunde eta el-
karteetako ordezkarien topagunean indarkeriaren biktima izan diren 
emakumeen arretarako ezarritako koordinazio-prozedurei eta arreta
-sareari buruzko funtzionamenduaren gainean egindako hausnarke-
tei) forma emateko; eta hausnarketa horiek organo eskudunari hela-
raztea. 

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 



[34] [35][40-109 gomendioak]

Polizia-eremua

100.   Ertzaintzaren eta udaltzaingo desberdinen koordinazio-akordioen 
mapa osatzea, genero-indarkeriaren edota indarkeria familiarraren ka-
suak lantzeko. 

101.   Polizia-eremuaren eta gizarte-eremuaren arteko lankidetza indartzea, 
biek jarduera-protokoloak eta baliabideak ezagutu ditzaten eta sekto-
reen artean koordinazioa erraztu dadin, biktimei emandako arretaren 
barruan.

eremu judiziala

102.   Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko 
Legearen eta Etxeko Indarkeriaren biktimak babesteko Aginduaren 
eraginkortasunerako Koordinazio Protokoloaren jarraipenerako lurral-
de-batzordeen funtzionamenduari ekitea, funtsezko garrantzia baitau-
ka aurreko ibilbidean, jarduera-eremu desberdinetatik antzemandako 
zailtasun eta disfuntzioak aztertzeko eta kasu bereziki gatazkatsuei 
erantzuteko proposamenak planteatzeko orduan. 

osasun-eremua

103.   Osasun- eta gizarte-eremuen arteko koordinazioa eta lankidetza hobe-
tzea, egoera gatazkatsuak antzemateko adierazle-sistemaren aplika-
zioa erraztuko duten lan-espazioak ezar daitezen, eta biktimen arreta-
ren gaineko gizarte-baliabide espezializatuen ezagutza hobetzea.

104.   Tratu txarren biktimei arreta ematen inplikatutako beste erakunde ba-
tzuekin batera, emakume eta adingabeei zuzendutako jarduerak koor-
dinatzea, Osasun Zentroetako Lehen Arretako eta Pediatriako kontsul-
tetatik antzemandakoen kasuan. 

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 



[36][40-109 gomendioak]

105.   Erlazionatutako buru-patologiak dituzten eta tratu txarrak jasan dituz-
ten emakume eta adingabeei erantzun eraginkorra emateko espazio 
sozio-sanitarioa ezartzea, osasun-arreta zehatza behar baitute gizar-
te-ekintzez gain.

106.   Tratu txarren biktima diren emakumeen beharrezko konfidentzial-
tasuna bermatzeko moduak ezartzea, berauen kokapena zaintzea 
beharrezkoa denean (adibidez, beren kargurako seme-alabekin ba-
tera harrera-baliabideetan dauden emakumeak, segurtasun-arrazoien 
ondorioz etxebizitza aldatu duten emakumeak, eta abar), aitak bere 
seme-alaben osasunari buruzko informazioa eskatzen dionean Osaki-
detzari.

hezkuntza-eremua

107.   Hezkuntza- eta gizarte-eremuen arteko koordinazioa eta lankidetza 
hobetzea, egoera gatazkatsuak antzemateko adierazleen sistema 
ahalbidetzen duten lan-espazioak ezartzeko asmoz.

108.   Genero-indarkeriaren biktimen (adingabe eta emakumeen) arretan 
inplikatutako beste erakunde batzuekin batera eskola-eremuan antze-
mandako kasuak koordinatzea. 

109.   Tratu txarren biktima diren emakumeen beharrezko konfidentzial-
tasuna bermatzeko moduak ezartzea, berauen kokapena zaintzea 
beharrezkoa denean (adibidez, beren kargurako seme-alabekin ba-
tera harrera-baliabideetan dauden emakumeak, segurtasun-arrazoien 
ondorioz etxebizitza aldatu duten emakumeak, eta abar), aitak bere 
seme-alaben eskolaratzeari edota hezkuntza-prozesuari buruzko in-
formazioa eskatzen dionean Hezkuntzari.

aRReTaRen
gaineko  

GOMENDIOAK 
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