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Bizkaiko Foru Aldundian 1987an jarri zen martxan genero-indarke-
riaren biktimentzako arreta, Emakumeak Babesteko eta Familiei 
Laguntzeko Zerbitzu sortu berriari esleitutako eginkizunen barruan. 

Ana Ariz diputatuaren ardurapean sortu zen, eta Lola Menchaca zerbitzu-
buruari eman zion zerbitzua osatzeko agindua. 
Ordutik pasatu diren 34 urteetan, zerbitzua egokitu egin da estatuan eta 
nazioartean genero-indarkeriaren eta indarkeria matxisten arloan es-
ku-hartzeko forma berriak ezarri dituzten lege-aldaketen arabera. Indar-
keriaren kontsiderazio eta definizio berrietara egokitu da, baita kontuan 
hartutako biktimen beharrizanetara ere. Hala, hasieran, legegintza-es-
parruen ardatza erasotzailearekin afektuzko/amodiozko harreman bat 
zuten emakumeen arreta izan zen, eta lege hauek eman ziren, besteak 
beste: 1/2004 Lege organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren 
aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa; 4/2005 Legea, otsai-
laren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa; 3/2007 Lege 
Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasun egin-
garrirakoa. 
Baina babesa biktimarioarekin amodio-harreman bat zuen edo duen 
emakumeari baino ez emateak babesik gabe uzten zituen indarkeria ho-
rren zuzeneko eraginpean zeuden beste biktima batzuk, zeinen zaurga-
rritasuna agerikoa baita. Hala da seme-alaben kasuan, adibidez. Hortaz, 
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demanda zibil eta herritarren demanda ugariren ostean, eta esku-hartze 
zentroetan ikusitako ebidentzien aurrean, Haurrak eta Nerabeak Babeste-
ko Sistema aldatzen duen 2015eko uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoa 
onetsi zen. Lege horretan, genero-indarkeriaren biktimatzat jotzen dira 
biktimen seme-alabak. 
Baina, aldi berean, indarkeria matxistaren aurkako borrokak gero eta ba-
bes gehiago lortu du nazioartean, pertsona guztiak aintzat hartzen gai-
tuzten nazioarteko itun eta hitzarmenen bidez. 
Hitzarmen horiek emakumeen aurkako indarkeriari buruzko kontsiderazio 
berrietara egokitzera behartzen gaituzte, genero-indarkeriatik haratago 
joanda. Hala, Europako Kontseiluak emakumearen aurkako indarkeriari 
eta etxeko indarkeriari aurrea hartzeko eta haien kontra borrokatzeko si-
natutako hitzarmenak (Istanbulgo Hitzarmena; 2011n sinatu zen, eta Es-
painiako estatuak 2014an berretsi zuen) zabaldu egin zuen emakumeen 
aurkako indarkeriaren esanahia (hitzarmenaren 3. artikulua), eta ezarri 
zuen emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen urraketa bat eta 
emakumeen aurkako diskriminazio bat dela. Halaber, ezarri zuen emaku-
meen aurkako indarkeria direla generoan oinarritutako indarkeria-ekintza 
guztiak, arlo publikoan edo pribatuan gertatutakoak, emakumeei kalte 
edo sufrimendu fisiko, sexual, psikologiko edo ekonomikoa eragin ahal 
dietenean edo eragiten dietenean, ekintza horiek egiteko mehatxuak, 
hertsapena edo askatasun-gabetze arbitrarioa barne. Halaber, ezartzen 
du «etxeko indarkeria» kontzeptuaren barruan sartzen direla familian, 
etxean edo unean uneko edo lehenagoko ezkontidearekin edo izatezko 
bikotekidearekin gertatzen diren indarkeria fisiko, sexual, psikologiko edo 
ekonomikoko ekintza guztiak, alde batera utzita delituaren egileak bikti-
maren bizileku bera duen edo izan duen. 
Istanbulgo Hitzarmenak honela definitzen du «generoa»: gizarte jakin 
batek emakumeei edo gizonei esleitzen dizkien rolak, portaerak, jardue-
rak eta ezaugarriak, emakumeek edo gizonek berezkoak dituztelakoan, 
sozialki eraikitakoak badira ere. Bestalde, hau da «emakumearen aurkako 
indarkeria, generoa dela eta» kontzeptuaren definizioa: emakume ba-
ten aurkako indarkeria oro, emakumea izateagatik eragiten denean edo 
emakumeei neurriz kanpo eragiten dienean. Eta «biktima» da a eta b 
apartatuetan zehaztutako portaeren eraginpean dagoen pertsona fisiko 
oro. Azkenik, f letran, «emakumea» terminoaren barruan sartzen ditu 18 
urtetik beherako neskatoak.
Istanbulgo Hitzarmena erreferente argi bihurtu da biktimatzat jo behar 
diren emakumeei eman beharreko arretari dagokionez. Geroago, Espai-

10 Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta emateko eredu berri baterako proposamena



nian, Genero-indarkeriaren aurkako Estatu Itunak (2017) jardun-esparru 
berri hori onartu eta sartu du.
Aldaketa horiek guztiak indarkeria matxistatik bizirik atera diren emaku-
meekin esku hartzeko zerbitzuak garatutako jarduera, egiteko era eta 
programa guztietan txertatuz joan gara. Ahaleginak eta programak batu 
dira emakumeen profila aldatuz joan den heinean. Izan ere, gizartea alda-
tu egiten da, eta aldatu egiten dira emakumeak eta haien inguruabarrak. 
Hortaz, Aldundia horren arabera egokitu behar da. 
Urteetako bide hori egin eta gero, beste urrats bat eman behar dugu. 
Indarkeria matxistaren biktimentzako arreta-eredu berri bat eraiki nahi 
dugu, zeina ahalik eta gehien doitu behar baita esku-hartze berriak gau-
zatzeko, emakume biziraule guztiak aitortzeko, garai berrietara eta gure 
lurraldean dauden administrazioen hedapenera egokitzeko. Sail gisa, Ge-
nero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko 
1/2004 Legean zehaztutako eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legean proiektatutako arreta-eredu-
tik eredu berri batera aldatzeko prozesuan murgilduta gaude. 
Orain arte egindako guztia funtsezkoa izan da indarkeriaren biktima diren 
emakumeentzako baliabideak ezartzeko. Baina, orain, aurrera egiteko eta 
sakontzeko unea da, gizarte-arreta partzial eta zatikatuak atzean uzteko.
Aukera bikoitza dugu. Batetik, Eusko Jaurlaritzak sustatutako Berdintasu-
nerako 4/2005 Legearen aldaketaren bidez, aldaketa esanguratsuak sar-
tu dira gizarte-zerbitzuetatik eman beharreko arretaren irismenaren eta 
edukiari dagokienez. Parametroak eta prestazioak aldatu dira, eta asko 
zabaldu da artatu behar diren pertsonen esparrua. 
Beste alde batetik, 2018an onetsitako Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako Foru Arauaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak konpromiso eta 
rol protagonista bat hartu du indarkeria matxista desagerrarazteko, eta 
betebehar legal gisa bereganatu du biktimei arreta, babesa eta laguntza 
emateko sistema bat bermatzea.
Esparru horretan, Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritzan hausnarke-
ta-prozesu bati ekin genion –duela hiru urte– arreta-eredu bat eraikitze-
ko, eta orain sortzen ari da.
Bizkaiko Foru Aldundiaren eredu berri honen helburua da arretaren xe-
dea zehaztea. Lehenik eta behin, laguntza eta zaintza espezializatuetan 
oinarritutako arreta bat egituratu nahi dugu. Fokua jarrita indarkeria ma-
txistaren ondorioz sortutako babesgabetasun-egoeretan eta moldatze-
ko ezintasuna duten egoeretan. Egoera horiek gizarte-zerbitzuen arreta 
intentsiboa behar dute, eta zerbitzu horiek zaintzak, laguntzak eta es-
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ku-hartzeak ematean espezializatu behar dira, autonomia diziplinarteko 
ikuspegi batetik garatzeko eta osatzeko. 
Bigarrenik, feminismoaren ikuspegia sendotu nahi dugu baliabideetan, ge-
nero-ikuspegitik eta ikuspegi sexologikotik, indarkeria matxistaren adiera-
zpen ezberdin eta anitzen ondorioen aurrean arreta egokia eskaintzeko. 
Emakumeek bizi izan dituzten egoerak edo bizitzen ari direnak egiturazko 
genero-desberdintasunen ikuspegitik interpretatu behar dira. Ahaldunt-
zearen ikuspegitik, beren bizitza gobernatzeko gaitasunak garatuta. 
Eredu honetan, funtsezko hiru kontzeptu daude eredua bera ulertzen la-
guntzeko: kalte soziala, intersekzionalitatea eta biziraulea.
«Kalte soziala» kontzeptua Marta Simonek garatu du Euskadin, eta funt-
sezkoa da eredu berria ulertzeko. Lan espezializatua egin nahi dugu bi-
ktima batek bere familia-harremanetan eta/edo gizarte-harremanetan, 
indarkeria matxistaren ondorioz, bizitako ondorioak direla eta: emaku-
mearen eraikuntza soziala eta haren harreman-mapa landu nahi ditugu. 
Ereduaren oinarri den bigarren kontzeptua «intersekzionalitatea» da, 
eta feminismoak aspaldi sartu zuen. Praktikan jarri behar dira femeni-
noa dena barneratzeko arrazoiak ulertzeko eta arrazoi horietan eragiteko 
aukera ematen duten tresnak eta lanabesak; elkarren artean erlaziona-
tuta dauden faktoreak eta dimentsioak dira, eta zaurgarritasun- eta dis-
kriminazio-prozesu dinamikoak sortzen dituzte artatzen ditugun pertso-
nengan. Xedea da baieztatu ahal izatea arreta gehiago eta hobea eskaini 
ahal diogula kalterik handiena jasan duenari. 
Hirugarren kontzeptuak «biziraulea» kategoria nabarmentzen du, bikti-
maren kategoriaren aurrean. Bizirauleak dira egoera gainditzeko, eusteko 
eta erresilientzia garatzeko duten gaitasunean jartzen dugulako arreta; 
egoera gainditu, eta aurrera ateratzen diren emakume indartsuak dire-
lako. Biktima gisa ikusi ordez, heroi gisa ikustea merezi duten emakumeak 
dira. Hala, emakume bakoitzak indarkeriari aurre egiteko prozesuan duen 
potentziala indartu nahi dugu, estigmatizazioa edo bidegabe jasandako 
kaltearen negatibotasuna saihestuta. Oso beharrezkotzat jotzen dut bizi-
raulearen kategoria irmotasunez erabiltzen hastea, eta, agian, «biktima» 
hitza erail dituzten emakumeentzat gordetzea. 
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Gure ereduak esku-hartzeko irizpide gisa ezarri nahi ditu printzipio 
hauek, gutxienez:

- Pertsonan zentratutako arreta 
- Arretaren jarraitutasuna  
- Ahalduntzea 
- Bizi-kalitatea eta kalteen murrizketa 
- Sororitatea 
- Ikuspegi komunitarioa 
- Erantzukizun publikoa 
- Erresilientziaren sustapena  

Komunitarioa ereduaren ganga-giltzarrietako bat da, testuinguru komu-
nitarioa kontzientzia sortzeko bidea, ahalduntzeko tresna eta erresilient-
zia-faktore sendoena dela uste baitugu. Ardatz honetatik, apustu saihet-
sezin bat dago, erabiltzaileari bere ohiko ingurunean ahalik eta denborarik 
gehien geratzeko aukera emateko, behar dituen laguntzekin. Horrek esan 
nahi du indar gutxiago eman nahi zaiola egoitza-arretaren aldeko apus-
tuari. Komunitatetik eta sektoreen arteko koordinazioetatik datozen ahal-
duntze-ekimenak dira gure ereduaren ezaugarri. 
Bat egiten dugu Arartekoarekin, Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako 
2019ko txostenean dioenean zaila dela, larrialdiko harrerarako denbora 
gainditzen denean, emakumeen autonomia pertsonala eta ahalduntzea 
lortzeko helburuak egoitza-erregimen batean erabiltzaileei kontrol zorrot-
zagoa ezarri beharrarekin uztartzea. Eta bai, Arartekoak dioen bezala, 
hausnarketa sakonagoa behar da egonaldi ertain eta luzeko egoitza-ba-
liabide kolektiboen egokitasunari –edo desegokitasunari– buruz eta ka-
suen baheketa hobetzeari buruz. Administrazio publikoen eskumena izan 
beharko litzateke pertsona guztien autonomia-gaitasuna zaintzea, kasu 
honetan emakumeena, eta bereiztea nork behar dituen bizikidetza-ba-
liabideak eta norentzat izan daitezkeen terapeutikoak, eta, beraz, agin-
dutakoak, eta noiz ez den komenigarria beste familia-unitate batzuekin 
batera bizitzea. 
Hori dela eta, arreta emateko beste bide bat zabaltzen zaigu, komunita-
rioagoa, baina ez intentsitate gutxiagokoa; zerbitzu berriak, programak 
berriak eta errealitatera egokituagoak diseinatu behar dira, diziplinarteko 
arreta eta laguntzak emateko. Gainera, halakoak hedatzen jarraitu behar-
ko dugu proposatutako ereduarekin bat. 
Bide hau ez dugu bakarrik egin. Ardura hau duten bi zuzendaritzen artean 
garatu da, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Inklusioa Sustatzeko 
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eta Berdintasuna Sustatzeko zuzendaritzen artean, baina eskertu nahi 
dut prozesu honetan Emakundek eta beste administrazio publiko batzuek 
emandako laguntza. Inspiratu egin gaituzte, eta beren ikuspegia helarazi 
digute. 
Halaber, eskertu egin behar dut beti garrantzitsua den hirugarren sektore 
sozialaren lana, haien ekarpenak eta iritziak helarazi baitizkigute. Apustu 
hau haiekin batera eraikitzen jarraituko dugu. Bereziki Gizardatzek zere-
gin honetan emandako laguntza eta izandako konplizitatea aipatu nahi 
ditut. Eskerrik asko eragile kooperante guztiei, eredu hau Bizkaiko gizar-
te-zerbitzuen ondarearen zati bat delako gizarte justuago bat eraikitzeko, 
zalantzarik gabe, baina, batez ere, biziraule bat ere ez geratzeko sistema-
tik kanpo. 

Amaituko dut

Desordenaren aro honetan, giro arrarotu honetan, inoiz baino beha-
rrezkoagoa da berriro aztertzea nolako arreta behar duten arrisku-egoera 
larrienean dauden pertsonek, egoerarik ahulenean daudenek, krisiaren 
eragina gehien jasan dutenek, egoera horren adierazpen gogorrena den 
indarkeria matxista jasan dutenek.
Pandemiak areagotu egin du aurretiaz zegoen gizarte-arrakala. Baina 
gure esku dago eredua aldatzea eta gizarte justuagoa aldarrikatzea.
Emakumeen eskubideak eta askatasunak defendatzea beti izan behar 
da gure lehentasun politiko eta instituzionalen ardatza. Une oro, denbora 
guztian.  
Pandemia honek zerbait irakatsi badigu da uste baino zaurgarriagoak ga-
rela, pertsona gisa eta gizarte gisa. Indarkeria matxistaren kurba larriago-
tu egin da. Menderatu egin behar dugu. Geldiarazi egin behar dugu.
Ezin gara babestu iraganeko irtenbideen atzean. Behar ditugun aldaketei 
ekin, eta aldaketa horiei eutsiko dien eraldaketa partekatua sustatu behar 
dugu. Erronka hauei aurre egiteko, ezin dugu erabili sortu zituen paradig-
ma bera. Eraldaketa behar dugu indarkeria matxistaren biktimei arreta 
emateko ereduan ere.
Esaera txinatar batek dioenez, zuhaitz bat landatzeko garairik onena due-
la 20 urte izan zen. Bigarren unerik onena orain da. Orain da unea. 
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Dokumentu honek Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera diren 
emakumeei gizarte-arreta emateko eredu berri baterako proposamena 
deskribatzen du.

Eredu hori Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdin-
tasuna Sustatzeko Sailak sustatutako hausnarketa bateratu baten emaitza 
da, eta bertan parte hartu dute zenbait eremutako erakundeetan ari diren 
profesionalek.

Dokumentu honen oinarri izan da, batez ere, dokumentazio hau:

- Higuero, M. (2020). Propuesta para el desarrollo de un Modelo de Aten-
ción en el servicio de mujer e intervención familiar de la Diputación Foral 
de Bizkaia y la adecuación de la red de recursos y prestaciones. Mahibar 
sexología. Bizkaiko Foru Aldundia, 2020. 85 or. [1].

- Bizkaiko Foru Aldundia. La atención social a las supervivientes de violen-
cia machista: bases para la edificación de un nuevo marco de atención 
en los servicios especializados de Bizkaia. 2020. 28 or. [2].

- Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako «Ikuspegi berri bat indarkeria ma-
txistatik bizirik atera direnei eskaintzen zaien arreta sozial espezializa-
turako» web-mintegia. Datak: 2020ko azaroaren 20a, 9:30etik 12:30era 
[3]. Partaideak:
• Teresa Laespada. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustat-

zeko foru-diputatua.
• Maite Higuero. Sexologoa eta gizarte-langilea.
• Marta Simón. Auzitegiko gizarte-langilea.
• Verónica Gallo eta Miriam Santorcuatro. Gizardatz, Bizkaiko Gizarte Eki-

meneko eta Esku Hartzeko Entitateen Elkartea1.

ÍNDICE 0AURKEZPENA
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Halaber, aintzat hartu dira erreferentziako monografia hauek:

- Ararteko, Informes anuales al Parlamento Vasco 2016-2020. [4]–[6].

- Ararteko, La situación de los Servicios Sociales municipales en la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi. Situación actual y propuestas de mejora. In-
forme extraordinario de la Institución del Ararteko al Parlamento Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. 2016. 186 p. [6].

- Ararteko, Emaiker. Respuesta institucional a la violencia contra las mu-
jeres en la CAPV. Informe extraordinario de la Institución del Ararteko al 
Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2003. 287 p. [7].

- Emakunde. La respuesta a víctimas de violencia contra las mujeres en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Datos 2019. 122 p. [8].

- Emakunde. Respuesta institucional ante el maltrato doméstico contra 
las mujeres en el ámbito de los Servicios Sociales en la CAPV, 2006: puer-
ta de entrada. Evaluación de los Servicios Sociales en materia de maltra-
to doméstico contra las mujeres. Vitoria-Gasteiz, 2007. 192 p. [9].

- Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia. III Informe Recomen-
daciones y propuestas de mejora sobre la actuación institucional en ma-
teria de violencia contras las mujeres en Bizkaia. Bilbao, 2017. 46 p. [10].

- Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia. II Informe Recomen-
daciones y propuestas de mejora sobre la actuación institucional en ma-
teria de violencia contra las mujeres en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
Bilbao, 2013. 38 p. [11].

- Grupo de Trabajo del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia. 
Recomendaciones y propuestas de mejora sobre la actuación institucio-
nal en materia de violencia contras las mujeres en el Territorio Histórico 
de Bizkaia. Bilbao, 2008. 84 p. [12].

- Diputación Foral de Bizkaia. Informe de identificación de necesidades y 
obstáculos encontrados por las mujeres víctimas de violencia de género 
en el área rural de Bizkaia en el acceso efectivo a los servicios y presta-
ciones de apoyo, atención y justicia. Bilbao, 2015. 116 p. [13].
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Azkenik, dokumentazio hau erabili da:

- Ibaibarriaga, L.; Seco, Ó. Estudio de perfil y necesidades sociales de las 
mujeres valoradas por el Instrumento de Valoración de la Exclusión So-
cial. Implicaciones y consecuencias. GPES sarearen VIII. kongresuan aur-
keztutako txostena. 2021eko martxoaren 15etik 17ra egin zen. Gizar-
te-bazterketa eta generoari buruzko lan-mahaia. Bilbo, 2021. [14].

- Alvear, I.; Zugaza, E.; Zubiaur, N.; Ormaetxea, I. Un indispensable para la 
universalización: La planificación pública de los Servicios Sociales para 
la inclusión, basada en la evidencia. GPES sarearen VIII. kongresuan aur-
keztutako txostena. 2021eko martxoaren 15etik 17ra egin zen. Gizar-
te-inklusiorako Gizarte Zerbitzuen Sistema Publikoaren unibertsaliza-
zioari buruzko lan-mahaia. [15].

- Seco, Ó. «Marco conceptual y caracterización del Servicio de Día para la 
inclusión social en Bizkaia». Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 
Sustatzeko Sailaren Koadernoak, 3. zk. Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbao, 
2020. 44 or. [16].

- Seco Ó. «Marco conceptual y caracterización del Servicio de Día para la 
inclusión social en Bizkaia». Zerbitzuan, 67. zk., 2020 (abendua), 47-78 
or. [17].

- Blanco, J., Kortajarena, N., Romero, V. Modelo INCLUE: La apuesta por una 
atención de calidad en el ámbito de la inclusión social. Emaus Fundazio 
Soziala, 2015. 141 or. [18].

- Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentua. Desgai-
tasuna duten pertsonei eta buru nahasmendua duten pertsonei ematen 
zaien arreta eredua. Ostatu zerbitzuen, eguneko zerbitzuen eta zerbitzu 
okupazionalen foru sarearen antolamendua Gipuzkoan. Donostia-San 
Sebastián, 2015. 161 p. [19].

- SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa. Reordenación de la red de re-
cursos y programas para la inclusión social de Gipuzkoa. Zerbitzuan, 59. 
zk., 2015, 5-38 or. [20].

Erreferentzia bibliografiko guztiak dokumentu honen bibliografiari buruzko 
atalean (5.2 apartatua) kontsultatu ahal dira.
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Dokumentuaren egiturari dagokionez, sei kapitulu edo apartatu ditu:

• Lehen kapitulua sarrera gisa planteatu da, eta Bizkaian indarkeria ma-
txistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta emateko eredu berri bate-
rako proposamena egitea eta garatzea justifikatzen duten arrazoiak 
aurkezten dira.

• Bigarren kapituluan, indarkeria matxistatik bizirik atera direnei arreta 
emateko gaur egun dagoen sarearen diagnostikoa egiten da. Kapitulu 
honetan, lehenik eta behin, indarkeria matxistaren arloan dauden ba-
liabideei, zerbitzuei eta programei buruzko analisi deskribatzaile bat 
egiten da, baliabide, zerbitzu eta programen kopurua eta ezaugarriak 
zehazten dira eta haien ebaluazioa egiten da. Diagnostiko orokorrarekin 
batera, arreta emateko egungo sareak dituen indargune eta aukera na-
gusiak azaltzen dira, baita hautemandako elementu ahul garrantzitsue-
nak ere.

• Hirugarren kapituluan gizarte-arreta emateko proposatutako eredua 
osatzeko prozesu honen testuingurua –erakundeei eta araudiari dago-
kienez– zehazten da.

• Dokumentuaren laugarren kapituluan –luzeena da–, indarkeria matxis-
tatik bizirik atera direnei arreta emateko eredu berriari buruzko pro-
posamenaren oinarria eta egitura osatzen duen esparru kontzeptuala 
garatzen da. Lehenik eta behin, ereduaren ikuspegiak aurkezten dira, 
hau da, ereduaren funts diren oinarri filosofikoak eta kontzeptualak eta 
hurbilketa teorikoak. Bigarrenik, arreta emateko ereduaren oinarrizko 
osagaiak deskribatzen dira; beste era batera esanda, arreta-esparruaren 
barruan lortu nahi eta ahal den jomuga markatzen duten printzipio gi-
dariak zehazten dira.

• Bosgarren kapitulua bigarren kapituluaren eranskin gisa planteatu da, 
eta, batetik, 2019an zehar Bizkaian emakumeen kontrako indarkeriaren 
arloko zerbitzuetan eta baliabideetan artatu diren emakumeei buruzko 
datuen laburpen bat du, eta, bestetik, arreta emateko oraingo sare 
orokorraren antolaketa berriro diseinatzeko behin-behineko aurrera-
pen-proposamen bat egiten da. 

• Azkenik, seigarren kapituluan, dokumentuan sartutako erreferentzia bi-
bliografiko guztien zerrenda kontsultatu ahal da.
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Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta ema-
teko proposatzen den arreta-ereduaren abiapuntua da indarkeria ma-
txista jasaten duten pertsonekin esku hartzeko indarrean dagoen pa-
radigma eguneratu beharra dagoela. Eguneratze hori paradigma horren 
oinarri teoriko, filosofiko eta kontzeptualen ikuspuntutik eta indarke-
ria-mota horretatik bizirik atera direnei eskainitako zerbitzuen sarea-
ren antolaketaren ikuspegitik egin behar da. Halaber, eredua prestatu 
da eredu egituratu, koherente eta efiziente bat behar delako, erantzun 
homogeneoak eta egokiak emateko eta emandako arretaren inpaktua 
hobetzen laguntzeko. 

Gaur egun, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdin-
tasuna Sustatzeko Saileko Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntze-
ko Zerbitzuaren funtsezko helburuetako batzuk dira emakumeen aurkako 
indarkeria desagerraraztea, emakumeen integrazioa eta sustapena lant-
zea eta familiei arreta eta laguntza ematea. Bere ardurapeko zerbitzuei 
dagokienez, zerbitzu honek hiru jardun-eremu edo zeregin ditu: lehena, 
emakumeen aurkako indarkeriaren ondorioak; bigarrena, babesgabeta-
sun-egoeran dauden eta adin-nagusitasunera iristean familia-sarerik ez 
duten ume eta nerabeei2 arreta emateko saretik datozen emakume gaz-
teen gizarteratzea eta babesa, eta hirugarrena, familiako kideak babesik 
gabe daudela edo egoera horretan egoteko arriskuan daudela pentsaraz-
ten duten adierazleak dituzten familien arreta eta babesa. 

ÍNDICE 1EREDUAREN JUSTIFIKAZIOA
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Proposatutako arreta-ereduaren xedea da Gizarte Zerbitzuen Euskal Sis-
temaren funtsezko helburu hau lortzea: babesgabetasun-egoeran daude-
nei arreta ematea eta pertsonen, familien eta taldeen gizarteratzea sus-
tatzea. Horri dagokionez, proposatzen den arreta-ereduaren helburua da, 
lehenik eta behin, arretaren xedea zehaztea, hau da, erakunde honen ar-
durapeko prestazio eta zerbitzuen bidez zein beharrizan bete behar diren 
ezartzea. Bigarrena da esku hartzeko prozedura Gizarte Zerbitzuen Eus-
kal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorrora egokitzea [23], sistema-
ri koherentzia emateko. Hirugarren helburua da erantzun homogeneoak 
eta egokiak, eta, aldi berean, kasu bakoitzean erantzun indibidualizatuak 
eta pertsonalizatuak ematen dituen arreta-sistema bat egituratzea. Eta 
ereduaren azken helburua da emandako arretaren inpaktua, eraginkorta-
suna, efizientzia eta kalitatea hobetzeko baliagarria izatea. 
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Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei benetako beharrizanei 
erantzuten dien gizarte-arreta emateko eredu berria diseinatu ahal iza-
teko, ezinbestekoa da abiapuntutzat hartzea arreta-sare horren oraingo 
egoeraren oinarrizko diagnostikoa. 

Kapitulu honetan, lehenik eta behin, emakume, ume eta nerabeen aurkako 
indarkeriaren arloan arreta emateko oraingo sarearen diagnostiko bat egin 
da, eta haren xedea da Bizkaian indarkeria matxistaren arloan dauden ba-
liabideen, zerbitzuen eta programen (Aldundiarenak, udalenak eta manko-
munitateenak) oraingo erabilgarritasunaren eta irismenaren –kopurua, ez-
augarriak eta bilakaera– irudi orokorra deskribatu eta ematea3. Egia bada ere 
dokumentu honen hurrengo kapituluetan azalduko den indarkeria matxista-
tik bizirik atera direnei arreta emateko eredu berriaren proposamenaren ar-
datz nagusia Aldundiaren eskumeneko zerbitzuak direla, diagnostikoaren le-
hen kapitulu honetan ikuspegia zabaltzea eta udalen eta mankomunitateen 
eskumeneko zerbitzuei buruzko daturen bat sartzea erabaki da, lurraldean 
dauden zerbitzuen inguruko ikuspegi orokor bat eskaintzeko. Atal honetako 
datuak Bizkaiko Indarkeria Matxistaren Behatokiak eta Emakunde–Emaku-
mearen Euskal Erakundeak aldian-aldian egindako txostenetatik hartu dira. . 

Diagnostiko orokor eta sintetiko honekin batera, arreta emateko egungo sa-
reak dituen indargune eta aukera nagusiak azaltzen dira, baita identifikatu-
tako elementu ahul garrantzitsuenak ere. Aukera nagusiak eta alderdi ahul 
garrantzitsuenak azaltzen dituen diagnostikoaren bigarren zati hori Bizkaiko 
Lurralde Historikoko oraingo arreta-sarean dago zentratuta. Diagnostiko hori 
garatzeko, arau-esparru garrantzitsuenak eta Bizkaian eta Euskadin egin-
dako oharrak, proposamenak eta gomendioak berrikusi dira. Ahal izan den 
neurrian, ikuspegi zabalagoa izateko, nazioarteko erreferentziako dokumen-
tazioa ere sartu da.

ÍNDICE 2ORAINGO ARRETA-SAREAREN 
INGURUKO DIAGNOSTIKOA
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2.1. GIZARTE-ARRETA EMATEKO ORAINGO SAREAREN ANTOLAKETA

Dokumentu honen «1. eranskina: Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera 
direnei arreta emateko sarean artatutako biztanleak» eranskinean Bizkaian 
emakumeen aurkako indarkeriaren arloan dauden zerbitzu eta baliabideetan 
2019an zehar arreta jaso duten emakumeen kopuruari buruzko datu nagu-
sien laburpen bat aurkezten da (10. taula).

Dokumentu honen «2. eranskina: Gaur egungo arreta-sare orokorraren an-
tolaketa berriro diseinatzeko proposamena» eranskinean, indarkeria ma-
txistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta emateko zerbitzu foralak berriro 
diseinatzeko behin-behineko lehen aurrerapen-proposamena aurkezten da 
(11. taula), Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Le-
gean [26] eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen 
zorroari buruzko 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan [23]ezarritakoa 
bete behar duela aintzat hartuta.

1. taulak labur azaltzen du udalerri eta mankomunitateen zerrenda, emaku-
me, ume eta nerabeen aurkako indarkeriaren arloan dituzten gizarte-baliabi-
deen eta -zerbitzuen arabera.
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1. taula. Udalerri eta mankomunitateen zerrenda, emakume, ume eta nerabeen 
aurkako indarkeriaren arloan dituzten gizarte-baliabideen eta -zerbitzuen ara-
bera, eta harrera-baliabide espezifikoetan (zentroak/pisuak) dituzten lekuen 
kopurua. Bizkaia, 2020.
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Hurrengo taulak (2. taula) aldundien baliabideetan emakume, ume eta ne-
rabeen aurkako indarkeriaren arloan 2019an izan den gutxi gorabeherako 
gastuaren laburpen bat du. 

2. taula. Gizarte-arretaren eremuan, 2019an aldundien baliabideetan emakume, 
ume eta nerabeen aurkako indarkeriaren arloan izan den gastua, gutxi gorabe-
hera.

2.1.1. Informazioa emateko, ebaluatzeko eta diagnostiko espezializatua 
egiteko zerbitzua (OGZ)

Oinarrizko gizarte-zerbitzua (OGZ) arreta eskaintzeko balio eta diziplina anit-
zeko unitatea da, udalen gizarte-zerbitzuen barruan dagoena, eta herritarrek 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemara iristeko duten lehen sarbidea da. Oi-
narrizko gizarte-zerbitzuaren helburu nagusia da dagokion jarduteko lurral-
de-eremuan dauden gizarte-zerbitzuen bidez artatu beharreko beharrizanak 
atzematea eta beharrizan horiek betetzea. Horretarako, bere eragin-eremu 
geografikoan Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren barruko baliabideetara 
iristeko modua koordinatu eta kudeatuko du. Euskadiko udal guztiek izan be-
har dute oinarrizko gizarte-zerbitzu bat, dela bakoitzak bere kasa, dela beste 
udal batzuekin elkartuta. 

2019an zehar, emakumeen aurkako indarkeriatik bizirik ateratako beste 646 
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emakume pasatu ziren Bizkaiko udaletako oinarrizko gizarte-zerbitzuetatik; 
zehazki, Euskadiko baliabide guztietan artatutako emakumeen % 57,3 [8]. 

2.1.2. Bizitoki- eta harrera-zerbitzuak

Bai Bizkaiko Foru Aldundiak bai zenbait mankomunitatek eta udalek bizitoki- 
eta harrera-zerbitzu bereziak ematen dituzte emakumeen aurkako indarke-
ria dagoenean. 

Udalen edo mankomunitateen eskumeneko zerbitzuei dagokienez (lehen 
mailako arretako zerbitzuak), zerbitzu gehienak harrera-etxebizitzak dira –
Barakaldokoa izan ezik, non arreta integralerako zentro bat baitute– (ikusi 
1. taula). Udalen eskumeneko zerbitzu horiek aldi baterako bizitokia ematen 
diete pertsonei eta bizikidetza-unitateei, errekuperatzeko eta etxeko indar-
keria-egoera gainditzeko, betiere babes-neurririk behar ez badute. Lagunt-
za emateko intentsitate txikiko zerbitzu bat da; ez dago langilerik modu 
iraunkorrean pisuan, eta pisuek ez dute langilerik bereziki atxikita. Oroko-
rrean, Bizkaiko toki-erakundeek (udalek) 116 leku zituzten guztira 2018an (3. 
taula), gehienak Bilbon (43), Barakaldon (16) eta Arrigorriagan (10). 2018an 
zehar, udalen bizitoki- eta harrera-zerbitzuek 146 pertsona (63 emakume eta 
83 seme-alaba) artatu zituzten.

3. taula. Bizkaiko udal harrera-zerbitzuek emandako arretaren adierazle ga-
rrantzitsuenen laburpena. 2018.
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Aldundiaren eskumeneko zerbitzuei dagokienez (bigarren mailako arretako 
zerbitzuak), gaur egun (2020ko datuak), Bizkaiko Foru Aldundiak 124 leku 
ditu, guztira, etxeko tratu txarretatik bizirik atera diren emakume, ume eta 
nerabeentzako harrera-baliabide berezietan (4. taula) [27]. Zehazki, batetik, 
32 leku ditu larrialdiko harrera-zerbitzuan, tratu txarretatik bizirik atera dire-
nentzat, eta lurralde osoari ematen zaio zerbitzua. Eta, bestetik, 76 leku ditu 
egonaldi ertain edo luzeko egoitza-zentroetan edo aldi baterako arreta ema-
teko zentro berezietan, emakumeentzat eta haien ardurapean dituzten 18 
urtetik beherako seme-alabentzat (umeak eta nerabeak). Halaber, Bizkaiko 
Foru Aldundiak 16 leku ditu gizarteratzeko pisuetan, genero-indarkeriatik bi-
zirik atera diren emakumeentzat eta ardurapean dituzten seme-alabentzat. 
4. taulan Bizkaiko bizitoki- eta harrera-zerbitzu foraletan 2019an emandako 
arretaren adierazle.
 
4. taula. Bizkaiko bizitoki- eta harrera-zerbitzu foralek emandako arretaren 
adierazle garrantzitsuenen laburpena. 2019.

a) Aldundiaren eskumeneko berehalako harrera-zerbitzua
Bizkaiko Foru Aldundiko berehalako harrera-zerbitzua4 etxean indarkeria ma-
txista jasan duten emakumeentzat eta haien ardurapeko seme-alabentzat 
da, arrisku-egoera dela eta, familiaren etxea utzi eta zentro batean hartuak 
izatea behar dutenerako. Zerbitzua zabalik dago eguneko 24 orduetan, ur-
teko egun guztietan, eta, haren bidez, etxeko tratu txarretatik bizirik atera 
diren emakumeek berehala izan dezakete larrialdiko bizitokia, baliabiderik 
egokienera bideratu baino lehen haien beharrizanak aztertzeko behar den 
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epean [23]; hau da, zubi bat da gainerako harrera-baliabideetara iristeko, 
halakorik behar den kasuetan.

Bizkaiko Foru Aldundiak berehalako harrera-zerbitzua emateko zentro bat 
du, gaur egun EUDES fundazioak kudeatzen duena. 15 leku ditu emakume-
entzat eta haien ardurapeko seme-alabentzat. Azken urteetan artatutako 
kasuen kopuruak gora egin duenez, 2019an eta 2020an beste baliabide 
batzuk zabaldu dira berehalako harrera indartzeko. Gaur egun, 5 leku ditu 
Agiantza Elkarteak eta 12 leku Bizkaiko Gurutze Gorriak.

2019an zehar, 1,1 milioi euro inguru bideratu ziren zerbitzu honetara5. Bi-
zkaian zerbitzu honi atxikitako langileak 15 profesional dira, guztira. Zehazki, 
koordinatzaile bat, eta hamalau gizarte-hezitzailek osatutako taldea (pro-
fesional guztiak emakumeak dira). Haietatik, % 80k (12 profesional) pres-
takuntza du emakumeen aurkako indarkeriaren biktima-bizirauleentzako 
arretan, eta % 53k (8 profesional) prestakuntza du genero-berdintasunean6  
[8], [24].

2019an zehar, Aldundiaren eskumeneko berehalako harrera-zerbitzuak 198 
pertsona artatu zituen guztira (4. taula). Zehazki, 112 emakumeri eman zit-
zaien arreta lehen aldiz; haietatik ia erdia (% 48, 54 kasu) seme-alabekin ba-
tera joan ziren. Hain zuzen, zerbitzuak 85 seme-alaba artatu zituen guztira: 
84 pertsona adingabe (32 neskato edo nerabe eta 52 mutiko edo nerabe) eta 
mendekotasuna zuen heldu bat [27], [28]. Bizkaiko berehalako harrera-zerbit-
zuetan artatutako pertsonen kopuruak gorabeherak izan ditu 2004tik hona 
(1. grafikoa, ezkerrekoa). 2019an erregistratu zen tarte horretan (2004-2019) 
artatutako emakumeen kopururik handiena. Bai seme-alaben kopurua, bai 
guztira artatutako pertsonen kopurua (emakumeak eta seme-alabak sartu-
ta) azken 16 urteetan izandako baliorik altuenetan bigarrenak dira.

2019an Bizkaiko berehalako harrera-zerbitzuan izandako batez besteko 
egonaldia 10 egunekoa izan zen (1. grafikoa, eskuinekoa). Egonaldi-egunen 
kopuruak gora egin du 2004tik (bost egun, batez beste) 2014ra (21 egun, ba-
tez beste) bitartean. Egonaldiaren luzapen hori zerbitzuan artatutako kasuak 
gero eta konplexuagoak izan direlako gertatu da, baita sistemak arazoak izan 
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dituelako beste erakunde edo arreta-arlo batzuen eskumeneko egoitza-ba-
liabideetan harrera egiteko beharrari azkar erantzuteko [28]. Azken bi urtee-
tan, aurreko urteekin alderatuta, laburtu egin da egonaldiaren batez besteko 
iraupena, eta hamar egun ingurukoa da.

1. grafikoa. Bizkaiko Foru Aldundiko berehalako harrera-zerbitzuan artatutako 
pertsonen kopuruaren eta egonaldiaren batez besteko iraupenaren (egunak) 
bilakaera. 2004-2019.

Artatutako emakumeen profilari dagokionez, alderdi hauek nabarmendu 
behar dira:

- 2019an, hamar erabiltzailetatik zazpi (% 72,3) atzerrian jaiotakoak izan 
ziren, batez ere Latinoamerikan (% 53,0) eta Magreben (% 35,0). Alderdi 
honi dagokionez, esan behar da 2007tik aurrera –2015a kenduta–, bere-
halako harrera-zerbitzuetan, emakume atzerritarren kopuruak gainditu 
egin duela autoktonoen kopurua, bai zenbaki absolutuetan zein erlati-
boetan, eta azken urtean, 2019an, % 70etik gora egon da kopuru hori7. 

- Profil nagusia emakume heldu gazteak dira. % 42 18 eta 39 urte bitarte-
koak dira, eta % 78, berriz, 40 urtetik beherakoak dira. 

- 2019ko erabiltzaileen % 12k desgaitasun-egoerek eta/edo adikzioek era-
gindako beharrizan bereziak zituen. Zehazki, desgaitasuna zuten 10 
emakumek, eta 3k, adikzioak. Egoera horiek baldintzatu egiten dituzte 
esku-hartzea eta lan terapeutikoa.
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- 2019an berehalako harrera-zerbitzuan sartu ziren emakumeen % 41ek 
aldi baterako harreran jarraitu behar izan zuen (46 emakume, eta haien 
ardurapeko 32 pertsona adingabe). Zehazki, 25 emakume eta 12 pert-
sona adingabe (5 neskato edo nerabe eta 7 mutiko edo nerabe) Bizkaiko 
Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko 
Sailaren zentro laguntzaileetara bideratu ziren, eta 21 emakume eta 20 
pertsona adingabe (6 neskato edo nerabe eta 14 mutiko edo nerabe), 
berriz, udalen eskumeneko harrera-baliabideetara (pisuak eta zentroak). 

Lurraldeen arteko alderaketa bat eginda (2. grafikoa, ezkerrekoa), Euskadin 
dauden aldundien eskumeneko berehalako harrera-baliabide guztietatik pa-
satu diren emakumeen erdia baino gehiago artatu du Bizkaiko Lurralde His-
torikoak 2019an (% 51,9). Berehalako harreran hartutako 128 emakumeeta-
tik, gehienak (% 86,7 - 111 kasu -8) baliabide horretara lehen aldiz joandako 
emakumeak izan ziren. Berehalako harrera-baliabideetara lehen aldiz joan 
diren emakumeen kasuetan zentratuta (2. grafikoa, eskuinekoa), gehienak 
(% 86,5) bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria jasandako 
emakumeak ziren. 2019an, familia barruko indarkeriatik bizirik ateratako 
emakumeak artatutako guztien % 9 zen, eta sexu-indarkeriatik bizirik atera-
takoak, aldiz, % 4,5. 
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2. grafikoa. Emakumeen kontrako indarkeria dela eta, berehalako harrera-zer-
bitzu foraletan guztira artatutako kasuak*, lurralde historikoaren arabera, eta 
kasu berrien banaketa (%) Bizkaian, indarkeria-motaren arabera, 2019an.

b) Aldundiaren eskumeneko egonaldi ertain edo luzeko harrera-zerbitzua
Bizkaiko Foru Aldundiaren egonaldi ertain edo luzeko egoitza-zentroak edo 
arreta- eta harrera-zentro espezifikoak9 etxean tratu txarrak jasan dituz-
ten emakumeen eta guraso-ahal edo zaintzapean eta jagoletzan dituzten 
seme-alaba adingabeen (umeak eta nerabeak) babes- eta bizitoki-eskaerei 
erantzuteko dira, iraupen ertaineko esku-hartze espezializatu, integral eta 
trinkoa behar dutenean. Emakumeekin batera, zerbitzua eskura dezakete 
haien ardurapean dauden pertsonak, haiekin bizi ohi badira, ardurapeko 
seme-alabak izan –pertsona adingabeak edo ez– edo mendekotasuna du-
ten helduak izan. Halako harrera-zentroek intentsitate ertain edo handiko 
laguntza ematen dute, lehen harreraren osteko esku-hartzeen bidez: bizi-
tokia ematea, esku-hartze psikosozialean eta gizarteko eta hezkuntzako 
esku-hartzean oinarritutako laguntza trinkoarekin eta laguntza sozialarekin 
batera, teknikari espezializatuen presentzia iraunkorra behar denean. Zerbit-
zu hau jasotzeko eskabideak interesdunak erroldatuta dauden udaleko oina-
rrizko gizarte-zerbitzuaren bulegoetan izapidetzen dira10. 

Bizkaiko Foru Aldundiak egonaldi ertaineko harrera-zerbitzua emateko zen-
tro bat du, 76 leku dituena, emakumeentzat eta haien ardurapeko seme-ala-
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bentzat. Emakumeak eta pertsona adingabeak (umeak eta nerabeak) ar-
tatutako familia-unitateen ezaugarrien arabera banatzen dira [13]. 2020an 
zehar, 823.990 € bideratu ziren zerbitzu honetara. Bizkaian, 15 pertsonak 
osatutako diziplina anitzeko talde bat dago atxikita zerbitzuari: ikuskatzaile 
arduraduna, koordinatzaile bat, psikopedagogo bat, sei hezitzaile, lau zaint-
zaile, lege-aholkulari bat eta tailer-maisu bat [27]. Bizkaiko Foru Aldundiak 
egoitza-baliabide hauek ondoren aipatzen diren erakundeekin sinatutako 
lankidetza-hitzarmenen bidez kudeatzen ditu: Kemena (Berriztu elkartea); 
Artagan egoitza-harrera, zaintza edo tutoretza (Santa María de Artagan 
egoitza), Maitesuma gazteentzako egoitza-harrera, zaintza edo tutoretza 
(Congregación Adoratrices), prostituzioaren arlo emakumeak gizarteratzeko 
egoitza-harrera (Askabide elkartea), Beregain, haurdun dauden/emakume 
guraso bakarrentzako pisu autonomoak (Itaka fundazioa) eta laneratzeko 
egoitza-baliabidea (Suspergintza Elkartea).

2019an zehar, Aldundiaren eskumeneko Bizkaiko egonaldi ertain edo luzeko 
harrera-zerbitzuek 81 pertsona artatu zituzten guztira (4. taula). Zehazki, 
zerbitzuak 46 emakume eta 35 seme-alaba artatu zituen guztira. Azken 
hauetatik 34 pertsona adingabeak ziren (10 neskato edo nerabe eta 24 mu-
tiko edo nerabe). Artatutako kasuaren arabera, zerbitzuak 46kasu berri ar-
tatu zituen; zehazki, 27 emakume eta 19 seme-alaba adingabe (7 neskato 
edo nerabe eta 12 mutiko edo nerabe) [27], [28]. Artatutako kasu berrien 
ezaugarriei dagokienez, erabiltzaile berrien erdia baino gehiago (% 55,6) be-
rehalako harrera-zerbitzutik zetozen; % 74,0 atzerrian jaiotakoa zen, eta ha-
rrera-baliabide hau erabili zuten hamar emakumetatik zazpi 18 eta 30 urte 
bitartekoak ziren. Datu honek agerian uzten du adinari lotutako zaurgarrita-
sun-egoerak [28]. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren egonaldi ertain edo luzeko harrera-zerbitzuetan 
2019an zehar artatutako kasu guztien kopurua (46) eta lehen aldiz artatu-
tako kasuen kopurua (27) 2005etik erregistratu diren handienak dira (3. gra-
fikoa, ezkerrekoa). Halako baliabideetan izandako egonaldiaren batez beste-
ko iraupenak behera egin du azken urteetan, 2015ean 389 egonaldi-eguneko 
balio maximora iritsi ondoren. Hala ere, 2019an gora egin zuen berriro, eta 
baliabidean izandako batez besteko egonaldia hamar hilabetekoa (302 egun) 
izan zen.
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3. grafikoa. Bizkaiko Foru Aldundiaren egonaldi ertain edo luzeko harrera-zerbit-
zuan artatutako pertsona berrien kopuruaren eta egonaldiaren batez besteko 
iraupenaren (egunak) bilakaera. 2005-2019.

c) Aldundiaren eskumeneko gizarteratzeko pisua
Zerbitzu hau 2013. urtearen amaieran jarri zen martxan, eta haren xedea 
da Bizkaiko Foru Aldundiaren harrera-zerbitzuak erabiltzen dituzten emaku-
meak gizarteratzea. Ezaugarriei dagokienez, 2019an zerbitzu honek 16 leku 
zituen emakumeak eta haien ardurapeko seme-alabak hartzeko, eta talde 
espezializatu baten ardurapean zegoen: pisuaren arduraduna, gizarte-hezit-
zaile bat eta esku-hartzeko figura bat (lan-bitartekaria, gizarte-hezitzai-
lea edo gizarte-langilea). Programak laguntza profesional arina ematen du 
enplegua eta etxebizitza lortzeko, erabiltzaileek bizimodu independentea 
berreskura dezaten.

2019an, zerbitzuak 27 pertsona hartu zituen: 14 emakume eta 13 seme-ala-
ba adingabe (umeak eta nerabeak). Zerbitzuan lehen aldiz artatu ziren 11 
emakume eta 10 ume eta nerabe. Kasu berri ia guztiak atzerrian jaiotako 
emakumeak ziren, eta % 82 40 urtetik beherakoa zen.
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2.1.3. Aholkularitza Juridikorako Zerbitzua

Aholkularitza Juridikorako Zerbitzuak orientabide juridikoa ematen du indar-
keria matxistako egoerei aurre egiteko eta egoerak konpontzek11. Programa 
hauek laguntza indibidualizatua eta pertsonalizatua ematen diete indarkeria 
matxistatik (tratu txarrak eta sexu-askatasunaren aurkako egintzak, gertatu 
diren eremua aintzat hartu gabe) bizirik atera diren emakumeei, arlo juridi-
koan dauden baliabideei eta familia-zuzenbideari buruzko informazio legala 
eta aholkularitza nahi dutenean [8].

Bizkaian, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdinta-
suna Sustatzeko Sailak emandako Aholkularitza Juridikorako Zerbitzuarekin 
batera, lurraldeko zenbait udalerri eta mankomunitatetan etxeko indarke-
riaren eta/edo sexu-indarkeriaren arloan prozesu aurreko aholkularitza juri-
dikoa emateko doako zerbitzuak daude [28]. Zerbitzu horien bitartez, orde-
namendu juridikoak ematen dituen aukeren berri eman nahi zaie indarkeria 
jasaten duten emakumeei: dagozkien eskubideak, nola eta noren aurrean 
salatu behar duten gertatutakoa, nola eskuratu ditzaketen dauden baliabide 
juridikoak eta sozialak, etab. Halaber, behar izanez gero, prozesu judizialean 
esku hartu ahal da12 [28].

Udalen edo mankomunitateen eskumeneko aholkularitza juridikorako zerbit-
zuaren kasuan (lehen mailako arretako zerbitzuak), 10. taulak 2019an eman-
dako arretaren adierazle garrantzitsuenen laburpena erakusten du.
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5. taula. Bizkaiko aholkularitza juridikorako udal zerbitzuek emandako arretaren 
adierazle garrantzitsuenen laburpena. 2019.
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Aldundiaren eskumeneko Aholkularitza Juridikorako Zerbitzuak (bigarren 
mailako arretako zerbitzuak) prozesu aurreko laguntza soziojuridikoa ema-
ten du eta lan hauek sartzen dira: a) familia-zuzenbideari buruzko informa-
zio juridikoa ematea, baita tratu txarrak edota sexu-erasoak daudenean ere; 
b) Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuan dagoen ofiziozko txandaren esku 
geratzen diren kasuen jarraipena egitea, eta c) presako kasuetan, ezkont-
zaren banantze-prozeduraren aurretik, behin-behineko neurriak idaztea. La-
guntza doakoa da, eta lehentasuna ematen zaie mota horretako baliabiderik 
ez duten udalerrietan bizi diren pertsonei13.

2019an, Bizkaiko Foru Aldundiak 65.160 euroko aurrekontu-gastua egin 
zuen, gutxi gorabehera, zerbitzu honetan14 [8]. Gaur egun, bizirik atera di-
renei aholkularitza juridikoa ematen dieten 2 profesional ditu, eta biek dute 
emakumeen aurkako indarkeriaren arloko prestakuntza. Kudeaketari da-
gokionez, 2000. urtetik Foru Aldundiak lankidetza-hitzarmen bat du Clara 
Campoamor elkartearekin15. Haren bidez, abokatu batek zerbitzua ematen 
du gutxienez egunean 5 orduz (hilean, 100 ordu gutxienez) [8].

2019an zehar, Bizkaiko Aldundiaren Aholkularitza Juridikorako Zerbitzuak 
474 erabiltzaile hartu zituen guztira, eta haietatik 406 (% 97,0) emakumeen 
kasu berriak izan ziren. Behar izan zuten arreta-motari dagokionez, herenak 
(132 emakume) aholkularitza eskatu zuen tratu txarren ondorioz, eta % 6k 
(25 emakume), sexu-indarkeria dela eta. Orokorrean hartuta, zerbitzuan ar-
tatutako hamar erabiltzaile berritatik ia lau (% 39,0) emakumeen aurkako 
indarkeriarekin lotutako egoera batean zeuden [28]. Batez beste, zerbitzuak 
13 erabiltzaile berri hartzen ditu hilean bi indarkeria-mota horiekin lotuta 
(2005ean, hilean 6 emakume hartzen ziren batez beste).
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Bilakaerari buruzko datuek (4. grafikoa, ezkerrekoa) erakusten dute zerbit-
zu hau erabiltzen duten emakumeen artean gero eta handiagoa dela tratu 
txarren eragina; hau da, 2005etik hona baliabidera joan diren erabiltzaileen 
artean tratu txarren gero eta kasu berri gehiago erregistratu direla. Halaber, 
tratu txarrak direla-eta artatutako kasuen barruan (132), % 90 bikotekideak 
edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria-kasuak dira. Guztira, 2019an, 119 
emakumek jaso zuten aholkularitza juridikoa egoera hori dela eta (4. grafi-
koa, eskuinekoa). 

4. grafikoa. Bilakaera: Bizkaiko Foru Aldundiko Aholkularitza Juridikoko Zer-
bitzuan arreta jaso duten emakumeak (kasu berriak), indarkeriazko arazoaren 
arabera, eta bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria dela-eta 
arreta jaso duten emakumeen kopurua (kasu berriak). 2005-2019.

Erabiltzaile berrien profilari dagokionez, % 70 31 eta 50 urte artekoak dira (% 
44, 41 eta 50 urte artekoak); ia laurdena (% 24) atzerrian jaio da, eta % 13k 
desgaitasunen bat du [8].  

2.1.4. Laguntza Psikologikoa emateko Zerbitzua

Tratu txarrak eta eraso sexualak daudenean familian esku hartuz laguntza 
psikologikoa emateko zerbitzua helduentzat –emakumeak eta gizonak– eta 
ume eta nerabeentzat da. Aldundiak zenbait programaren bidez ematen du 
zerbitzu hau, hartzaile diren taldeen eta haien problematikaren arabera:  
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a) Familiako indarkeria-kasuetarako eta sexu-erasoen biktimentzako 
(emakumeak eta gizonak) programa klinikoa
Programaren helburua da, batetik, etxeko tratu txarretatik edo sexu-erasoe-
tatik bizirik atera direnei dituzten ondorio psikologikoak gainditzen lagunt-
zea. Eta, bestetik, programak berariazko esku-hartzea eskaintzen die tratu 
txarrak eragiten dituzten edota abusuzko sexu-portaerak dituzten pertsonei, 
besteak beste, haien bulkadak kontrola ditzaten, halako portaerak desager 
daitezen.

b) amilian bertan edo kanpoan tratu txarren edota sexu-erasoen biktima 
diren adingabekoentzako programa klinikoa
Programaren helburuak dira katarsi emozionala lortzea, berrebaluatze kog-
nitiboa egitea eta aurre egiteko berariazko estrategiez hornitzea, umeek eta 
nerabeek jasandako ondorio psikologikoak gainditzeko. 

Laguntza psikologikoa emateko programa abenduaren 10eko 233/2007 Foru 
Dekretuan dago araututa16 [29]. Laguntza psikologikoa emateko programe-
tan jasotako esku-hartzeetan hau sartzen da: a) diagnostikoa eta ebaluazioa; 
b) banakako laguntza psikologikoa: onuradunei laguntza psikologikoa emate-
ko eta psikoterapiako banakako tratamenduak; c) taldeko laguntza psikologi-
koa, emakume helduentzako eta pertsona adingabeentzako laguntza psiko-
logiko indibidualizatuaren osagarri gisa; d) artatutako kasuen jarraipena; e) 
artatutako kasuen ebaluazioa; f) beharrezkoa denean, beste zerbitzu batzue-
tara bideratzea, eta g) lurraldeko erakundeekin koordinatzea [27]. 

Emandako laguntza psikologikoa doakoa eta espezializatua da, eta urgentea 
izango da hur-hurreko arriskua dagoenean. Onuradunei dagokienez, hauek 
sartzen dira: a) tratu txar fisiko eta/edo psikikoetatik eta/edo sexu-erasoe-
tatik bizirik atera diren emakumeak; b) tratu txar fisiko eta/edo psikikoe-
tatik eta/edo sexu-erasoetatik bizirik atera diren gizonak; c) tratu txarrak 
ematen dituzten pertsonak; d) familian bertan edo kanpoan emandako tra-
tu txar fisiko edota psikikoetatik edota sexu-erasoetatik bizirik atera diren 
pertsona adingabeak (umeak eta nerabeak), Gizarte Ekintza Sailak babes-
pean ez dituenak, baldin eta bi gurasoak edo, bat behintzat, gauza badira 
guraso-ahalari datxezkion eginbeharrak betetzeko, eta e) tratu txarretatik 
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eta/edo sexu-erasoetatik bizirik atera diren biktimen senideak (emakumeak 
eta gizonak) eta hurrekoak, zeharkako biktimatzat jotzen direnak indarke-
ria-egoeraren ondorioz sortutako ondoeza dela eta.

Udalen edo mankomunitateen eskumeneko laguntza psikologikoa emateko 
zerbitzuaren kasuan (lehen mailako arretako zerbitzuak), 6. taulak 2019an 
emandako arretaren adierazle garrantzitsuenen laburpena erakusten du. 
Kontuan hartu behar da Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeek di-
tuzten laguntza psikologikoa emateko baliabide gehienak ez direla berariaz 
indarkeriaren arlokoak, problematika guztiak artatzeko baizik. Salbuespena 
dira Barakaldokoa eta Santurtzikoa, familia barruko indarkeria-egoerak tra-
tatzeko baitira.

6. taula. Bizkaiko laguntza psikologikoa emateko udal zerbitzuek emandako 
arretaren adierazle garrantzitsuenen laburpena. 2019.
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Tratu txarrak eta eraso sexualak gertatzen direnean, Aldundiaren eskumene-
ko familian esku hartuz laguntza psikologikoa emateko zerbitzua (bigarren 
mailako arretako zerbitzuak) Bilbon zegoen zentralizatuta 2006ra arte. Urte 
horretatik aurrera eta 2016ra arte, deszentralizatu egin zen modu progresi-
boan17. Gaur egun, laguntza emateko zazpi gune ditu lurraldean: a) Bilbo, b) 
Markina-Xemein (Lea-Artibai Mankomunitateko eta Aulesti eta Munitibarko 
biztanleak artatzen ditu), c) Zalla (Enkarterriko Mankomunitateko eta Balma-
sedako biztanleak artatzen ditu), d) Ugao-Miraballes (Nerbioialdeko biztan-
leak artatzen ditu), e) Durango (Durangoko Merinaldearen Amankomunaz-
goko eta Berrizko biztanleak artatzen ditu), f) Gernika-Lumo (Busturialdeko 
biztanleak artatzen ditu) eta g) Igorre (Arratiako Mankomunitateko biztan-
leak artatzen ditu). Egituran egindako aldaketa horren ondorioz, zerbitzu-or-
du gehiago ematen dira, gero eta handiagoa den eskaerari erantzun ahal iza-
teko. 2019an, guztira 669 ordu eskaini ziren astean. Kudeaketari dagokionez, 
Zutitu SL enpresarekin egindako lizitazioaren bidez eskaintzen du Bizkaiko 
Foru Aldundiak laguntza psikologikoa emateko zerbitzua.

2019an, guztira 1.568 pertsona artatu ziren laguntza psikologikoa emateko 
zerbitzuan18, eta % 89,5 emakumeak izan ziren. Esku hartzeko programen 
batez besteko iraupena hiru eta lau hilabete artekoa da, eta urtebeteko ja-
rraipena egiten da; beraz, urte berean, kasu berriak (espedienteak zabaltzen 
dira edo berriro zabaltzen dira) eta tratamendua lehenagoko urteetan hasi 
zuten pertsonak artatzen dira. Zehazki, 2019an 910 kasu berri artatu ziren; 
663 emakumeak izan ziren. Datuen bilakaerak erakusten du zerbitzu hone-
tan artatutako kasuen kopuruak gora egin duela 2017ra arte (5. grafikoa). 
Joera horrek bat egiten du zerbitzuaren deszentralizazioaren garapenarekin 
eta ordutegia zabaltzearekin. 
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5. grafikoa. Bizkaiko Foru Aldundiko laguntza psikologikoa emateko zerbitzuan 
artatu diren pertsonen(adin nagusikoak eta adingabeak) kopuruaren bilakaera. 
2005-2019.

Hurrengo bi taulek (7. taula eta 8. taula), tratu txarrak eta eraso sexualak 
gertatzen direnean, familian esku hartuz laguntza psikologikoa emateko 
zerbitzuan sartutako bi programen adierazle garrantzitsuenen laburpena 
erakusten dute. 

7. taula. Bizkaiko Foru Aldundiaren familiako indarkeria-kasuetarako eta se-
xu-erasoen biktimentzako programa klinikoan emandako arretaren adierazle 
garrantzitsuenen laburpena, 2019.
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8. taula. Bizkaiko Foru Aldundiaren familian bertan edo kanpoan tratu txarren 
edota sexu-erasoen biktima diren adingabekoentzako programa klinikoan eman-
dako arretaren adierazle garrantzitsuenen laburpena, 2019.

Lehenik eta behin, familiako indarkeriaren eta sexu-erasoen biktima hel-
duentzako programa klinikoa (7. taula) dela eta, alderdi hauek nabarmendu 
behar dira:

- 2019an, familiaren barruan indarkeria kronikoa edo larria (tratu txarrak) 
bizi izan zuten 1.129 pertsonak eskatu zuten zerbitzu hau, eta % 96,4 
(1.088) emakumeak ziren. Artatutako kasuen erdia baino gehiago (% 58) 
berriak izan ziren (615 emakume). 

• Erasotzailearekiko harremanaren arabera, zerbitzuan lehen aldiz ar-
tatutako emakumeen % 90 bikotekideak edo bikotekide ohiak eragin-
dako indarkeria jasan zuten emakumeak ziren (551 emakume), hau 
da, hilean 46 emakumek hasi zuten terapia programaren barruan ha-
lako indarkeriaren ondorioz. 

• Bilakaerari begiratuta (6. grafikoa, ezkerrekoa), bikotekideak edo bi-
kotekide ohiak eragindako indarkeriaren ondorioz artatutako emaku-
meen kopuruak gora egin du datuen bilakaera aztertzen hasi denetik 
(2006).

• Zerbitzuan artatutako emakume gehienek (% 83) seme-alabak zituz-
ten ardurapean; batez beste 42 urte zituzten; lautik hiru (% 75) au-
toktonoak ziren, eta % 4,4k desgaitasunen bat zuen (fisikoa, psikikoa 
edo zentzumenena). 

 
- Sexu-erasoei dagokienez (6. grafikoa, eskuinekoa), 2019an laguntza psi-

kologikoa emateko zerbitzuan sexu-erasoen ondorioz artatutako emaku-
meen kopururik handiena erregistratu zen (105 emakume), baita kasu 
berri gehien ere (63 emakume).  
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6. grafikoa. Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria dela eta, 
Bizkaiko Foru Aldundiko laguntza psikologikoa emateko zerbitzuan artatu diren 
emakumeen (kasu berriak) kopuruaren eta zerbitzuan sexu-erasoen ondorioz 
artatu diren emakumeen kopuruaren (eskuineko grafikoa) bilakaera. 

Bigarrenik, familian bertan edo kanpoan tratu txarren edota sexu-erasoen bi-
ktima diren adingabekoentzako programa klinikoa (8. taula) dela eta, alderdi 
hauek nabarmendu behar dira:

- 2019an, familian bertan edo kanpoan jasandako tratu txarretatik edota 
sexu-erasoetatik bizirik ateratako 117 ume eta nerabe artatu ziren pro-
gramaren barruan (79 kasu berri). 

- Lautik hiru (% 76) neskatoak eta adingabeak ziren, eta % 24, mutikoak 
eta nerabeak. 6 urtetik 17 urtera bitarteko ume eta nerabeak artatu 
ziren, eta gehienak 12 eta 17 urte arteko nerabeak ziren. 

- Artatutako neskato eta nerabeen erdia baino gehiago (% 52) sexu-eraso 
edo -abusu baten biktima izan ziren, kasu gehienetan familiaren ba-
rruan; kasuen % 30ean etxeko tratu txarrak zeuden, eta gainerako % 
18a bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria-kasuak zi-
ren.
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2.1.5. Etxean ematen den emakumeen aurkako indarkerian espezializatu-
tako familiako esku-hartze programa

Bizkaiko Foru Aldundiaren etxean ematen den emakumeen aurkako indar-
kerian espezializatutako familiako esku-hartze programak19 laguntza psiko-
soziala eskaintzen die indarkeriatik bizirik atera diren emakumeei indarkeria 
eragin duen pertsona bizi den etxean geratzea edo hara itzultzea erabakitzen 
dutenean. Laguntza ematen die familia horietan bizi diren ume eta nerabeei 
ere. Laguntzaren xedea da, alde batetik, egon daitezken krisi-egoerei aurre 
egiten laguntzea, eta, bestetik, programa jasotzen duten pertsonei irtenbi-
de egoki bat lortzeko beharrezkoak diren abileziak eta baliabideak ematea. 
Hauek dira programaren helburuak: a) bizi izandako indarkeria sexistarekin 
loturik, erreferentzia espazio bat eta egoera pertsonal zein kolektiboa alde-
ratzeko espazio bat ematea; b) bizirik atera den pertsonari bizitzen ari den 
indarkeria-egoeraz kontzientzia hartzeko laguntza ematea, egoera horreta-
tik eta eragiletik atera ahal izateko, bai maila pertsonalean zein taldean; c) 
genero-indarkeriaren egoerek bizirik atera diren emakumeengan duten era-
gin psikologiko eta ondorioetan esku hartzea; d) bizirik atera diren emaku-
meak menpekotasun-egoeran eta, ondorioz, indarkeria-egoeran mantentzen 
duten jarrerak, jokaerak eta sinesmenak berrikusi eta aldatzea; e) esku-hart-
ze honen xede diren pertsonen hazkuntza pertsonala eta soziala sustatzea; 
f) indarkeria justifikatzen ez duten sinesmen, portaera eta balioak lantzea 
ume eta nerabeekin, gatazkak konpontzeko bidea baita, eta harreman pert-
sonal eta sozialetarako gaitasunetan trebatzea; g) emakumeen gaitasunak 
bultzatzea amatasun egokia gauzatzean eta seme-alaben inguruko eraba-
kiak hartzeko prozesuan; h) bizirik atera diren emakumeengan haien ahal-
duntzerako beharrezkoak diren errekurtso pertsonal eta sozialak areagotzea; 
i) etorkizuneko bikote-harremanetan gerta daitezkeen indarkeria-egoerak 
eta belaunaldi arteko indarkeria prebenitzea; j) bizirik atera den pertsona 
izateak eragindako prozesu juridiko-administratiboetan laguntza ematea; k) 
emakumea gizarte-laguntzarako sareetan integratzeko laguntza ematea, 
haren isolamendua ekiditeko, eta l) gizarte-eragileak emakumeen aurkako 
indarkeriaren inguruan sentsibilizatzea [27].

Hauek dira programa jasotako esku-hartzeak: a) familiako dinamikaren eta 
familiako kide bakoitzaren egoeraren balorazio orokorra egitea; b) bai heldue-
kin zein pertsona adingabeekin egiten diren banakako eta taldeko esku-hart-
zeen plangintza, programazioa eta ebaluazioa egitea; c) garatu beharreko 
esku-hartzea praktikan jartzea, eta d) ebaluazio jarraitua egitea, esku-hartze 
prozesuan zehar eta prozesua bukatu ondoren. 
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Foru-baliabide honek lurralde historiko osoan ematen du zerbitzua, eta aben-
duaren 10eko 232/2007 Foru Dekretuan dago araututa20. Programa bi jar-
duketa-motaren bidez garatzen da: 

a) Batetik, esku-hartze indibidualen bidez, non emakume eta ume eta ne-
rabe bakoitzaren kasuan ibilbide pertsonal eta malgua diseinatzen baita, 
eta hezkuntza-proiektuko arloak lantzen baitira.

b) Bestetik, taldeko esku-hartzeen bidez, garapen pertsonalerako, ideolo-
gizaziorako eta autolaguntzarako (bai emakumeekin, bai ume eta ne-
rabeekin). Taldeko esku-hartze horren xedea da esku-hartze indibiduala 
indartzea, helburu hauekin: a) pertsonen arteko lana sustatzeko kon-
fiantzazko espazio bat eskaintzea; b) ikasitakoaren orokortzea sustat-
zea; c) esperientzia komunak partekatzen diren talde-testuinguruetan 
desbiktimizazioa eta ahalduntzea ahalbidetzea; d) tratu txarren ondo-
rioz amaren rolean dituzten zailtasunak jorratzea, kontraste- eta ikas-
kuntza-espazio seguru bat eskaintzea amaren eta seme-alaben arteko 
lotura indartzeko, hala haurren garapen integrala hobetzeko, indarkeria 
handicap komun gisa hartuta.

Esku-hartzeen iraupena hamabi hilabete ingurukoa da, baina luzatzeko 
aukera dago, kasuaren ezaugarrien eta bilakaeraren arabera. Zerbitzu hau 
tratu txarretatik bizirik atera diren eta egoera hauetakoren batean dauden 
emakumeentzat da, ardurapean adingabeak izan zein ez: a) harrera-zentro 
batean egon ondoren erasotzailea bizi den etxera itzultzen dena; b) erasot-
zailearekin bizi dena eta salaketarik jarri ez duena; c) salaketa/k behin eta 
berriro jarri eta kendu ostean, ezkontza-egoitzara itzultzen dena; d) erasot-
zailearekin bizi dena eta haren kontra salaketa bakarra jarri duena (salaketa 
hori kendu egin duena edo ez), baina tratu txarrak sarritan eta luzaroan pai-
ratu dituena; e) ez dena erasotzailearekin bizi, baina ikusten zaiona arrisku 
handia duela harekin berriz bizitzen hasteko; hau da, tratu txarrak jaso au-
rreko egoerara bueltatzeko. Azkenik, zerbitzu hau jaso dezakete tratu txarre-
tatik bizirik atera eta aurreko egoeretako batean dagoen emakumearen ar-
durapeko umeek eta nerabeek ere. Lehentasuna dute ardurapean umeak edo 
nerabeak dituzten emakumeak21. 
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Aldundiak Suspergintza Elkarteari adjudikatu dio zerbitzu honen kontratua, 
eta, guztira, 12 profesional ditu zerbitzua emateko; zehazki, koordinatzaile 
bat, arloko arduraduna, bi psikologo, zazpi gizarte-hezitzaile eta zuzenbidean 
lizentziadun bat [27]. 

2019an, guztira 168 pertsonak parte hartu zuten programa honetan: 95 
emakume eta 73 adingabe (39 neskato edo nerabe, eta 34 mutiko edo ne-
rabe). Emakumeen % 47 lehen aldiz sartu zen programara (emakumeen 45 
kasu berri), baita adingabeen % 42 ere (31 adingabe berri: 14 neskato edo 
nerabe, eta 17 mutiko edo nerabe). Programaren bilakaeran ikus daiteke (7. 
grafikoa, ezkerrekoa) urtetik urtera etengabe gora egin duela artatutako 
pertsonen kopuruak (2017an izan ezik). Beste programa batzuekin alderatu-
ta, 50 urtetik gorako emakume gehiago daude programa honetan. Izan ere, 
kasu berrien % 36 adin horretatik gorakoa zen. Jasandako indarkeria-mo-
taren arabera (7. grafikoa, eskuinekoa), programan sartu ziren erabiltzaile 
guztiek (% 100) jasan zuten indarkeria psikologikoa. Bizkaiko Indarkeria Ma-
txistaren Behatokiaren datuek erakusten duten bezala, bestelako indarke-
ria-ekintzak daudenean, aldi berean beti dago kalte psikologikoren bat. Izan 
ere, hamar emakumetatik zazpitan indarkeria-mota ezberdinak aldi berean 
agertzen dira.

7. grafikoa. Emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako familiako es-
ku-hartze programan artatutako pertsonen kopuruaren (2006-2019) bilakaera, 
eta programan hartu diren emakumeen kasu berrien ehunekoa, jasandako tratu 
txarraren arabera.
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Ume eta nerabeei dagokienez, 2019an programan zeuden emakumeen er-
diak baino gehiagok (% 57) seme-alabak zituen ardurapean, gehienetan 
adingabeak. Halaber, urte horretan zerbitzuan lehen aldiz artatutako hamar 
emakumetatik zortzik seme-alabak zituzten ardurapean. Ume eta nerabe 
horien kasuan, zeharkako esku-hartzea egiten da amen bidez. Zerbitzuan 
artatutako ume eta nerabeek 7 urte zituzten, batez beste, eta nabarmendu 
behar da 5 urtetik beherakoak zela % 39. 

2.1.6. Genero-indarkeriaren biktima diren adingabeen arretan espeziali-
zatutako familiako esku-hartze programa

Bizkaiko Foru Aldundiaren genero-indarkeriaren biktima diren adingabeen 
(bizirik atera diren umeak eta nerabeak) arretan espezializatutako progra-
ma22 –«Txikiak» esan ohi zaio– 2016ko azken hiruhilekoan jarri zen martxan23. 
Programa honek hauek ditu hartzaile: a) genero-indarkeriazko egoeretan bizi 
izan diren edo bizi diren adingabeak (3 eta 18 urte bitarteko umeak eta ne-
rabeak); b) genero-indarkeriatik bizirik atera diren ume eta nerabe horien 
amak edo erreferentziako zaintzaileak; c) aitak, erasotzaileak ez direnean, 
edo bizikideak diren senideak edo egoera horren eraginpean daudenak; d) 
ume eta nerabe horien aita erasotzaileak, kontaktua mantentzen badute, 
esku-hartzea eskatzen badute eta programan parte hartzeko jarrera adie-
razten badute, betiere tartean adingabekoen alde aitarekiko babes-agindurik 
ez badago eta esku-hartzeak ez baditu seme-alabak eta emakumea bera 
arriskuan jartzen, eta e) bikotekideak hil dituen amaren seme-alaba adinga-
beak eta haiekin bizi ziren pertsonak [27]. Programak helburu hauek ditu: a) 
genero-indarkeriatik bizirik atera diren ume eta nerabeei eta seme-alaben 
eta amaren arteko loturari eragindako kaltearen ebaluazioa; b) artatutako 
kasu bakoitzean garatu behar den esku-hartze psikoterapeutikoaren eta gi-
zarte-hezkuntzakoaren plangintza eta programazioa egitea; c) garatu behar 
den esku-hartzea praktikara eramatea; d) ebaluazio iraunkorra egitea es-
ku-hartzeko prozesuaren fase guztietan, eta d) gizarte-eragileekin koordi-
natzea eta elkarlanean aritzea.

Hauek dira programaren barruko esku-hartzeak: a) seme-alabek izandako 
kaltearen balorazioa eta, halaber, (ahal den neurrian) umearen eta nerabea-
ren zuzeneko behaketa, aitarekin eta amarekin duten harremanaren zuzene-
ko behaketa, alde batetik, tratu txarraren eta abusuaren ezaugarriak aztert-
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zeko (bai seme-alabek eta bai amak bizi izan duten indarkeria-zikloa, tratu 
txarren bizipenean hartu dituzten rol eta estrategiak. etab.); bestetik, ondo-
rioak aztertzeko (emozionalak, kognitiboak eta portaerarenak, sozialak, aka-
demikoak, osasun fisikoan eta psikikoan, etab.), eta, azkenik, babes eta/edo 
arrisku faktoreen –indibidualak eta ingurunekoak– presentzia edo absent-
zia aztertzeko; b) kaltea konpontzea, zuzeneko edo zeharkako esku-hart-
zearen bidez (zuzeneko esku-hartzea kaltegarria dela baloratu denean edo 
ezinezkoa denean); c) ama eta seme-alaben arteko lotura baloratzea eta 
konpontzea; d) babes-faktoreak sustatzea, erresilientzia sustatzea, erresi-
lientzia hori ahalbidetzen duten loturak ezartzea; e) esku-hartze psikologi-
koa gauzatzea krisialdian; f) beharrezkoa denean, babes-plana egitea edo 
eskumena duten organoetara bideratzea; g) erasotzailearekiko kontaktua 
dagoenean, kontaktu horrek duen arriskua baloratzea, betiere ume edo 
nerabeen alde babes-agindurik ez bada eman aitarengandik babesteko; h) 
gatazkak ebazteko prozesuak, abilezia sozialak, etab. lantzea; i) indarkeriak 
markatutako erlazio-ereduak errepikatzea (unean bertan edo etorkizunean) 
saihestea; j) umeen eta nerabeen garapenean eta prestakuntzan inplikatuta 
dauden profesionalei aholkularitza ematea, detekziorako eta esku hartzeko, 
eta k) beharrezkoa izanez gero, beste neurri eta bitarteko batzuk aktibatzea, 
edo beste erakunde batzuei jakinaraztea.

Foru-baliabide honek lurralde historikoa osoan ematen du zerbitzua, eta es-
ku-hartze malgua eta kasu bakoitzaren ezaugarrietara egokitutakoa eskaint-
zen du, hauek aintzat hartuta: ezaugarri pertsonalak, rolak edo generoak, 
babes-faktoreak, arrisku-faktoreak, neskatoen eta nerabeen ahalduntzea, 
eta eredu berriak ume eta nerabeentzat. Esku-hartzeak bi eratakoak izan 
daitezke: batetik, esku-hartze psikoterapeutikoak, eta, bestetik, esku-hartze 
psikoterapeutikoak eta gizarte-hezkuntzakoak. 

Aldundiak kudeaketa-hitzarmena bat du Berriztu Hezkuntza Elkartearekin, 
eta guztira sei profesional daude zerbitzuan: koordinatzailea, bi gizarte-hezit-
zaile eta hiru psikoterapeuta. Programa honetan, udaletako gizarte-zerbit-
zuetatik, Bizkaiko Foru Aldundiko Umeen Zerbitzutik, erakunde judizialetatik 
eta beste erakunde edo entitate batzuetatik (Osakidetza, Hezkuntza, modulu 
psikosozialak, etab.) bidalitako kasuak24  hartzen dira, baita Bizkaiko Foru 
Aldundiko Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuak eza-
rritako kasuak ere. 
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2019an, guztira 124 pertsona artatu dira programa honetan. Zehazki, 69 ume 
eta nerabe, 46 emakume (amak, genero-indarkeriatik bizirik ateratakoak), 
lau aita erasotzaile, bi aita ez-erasotzaile eta hiru senide [28]. Orokorrean, 
artatutako pertsonak 51 familiatakoak dira. 2017a izan zen programa urte 
osoan eskaini zen lehen urtea, eta, ordutik hona, parte hartu duten ume eta 
nerabeen eta familien kopuruak gora egin du etengabe (8. grafikoa). 2019an 
artatutako kasuen % 45 kasu berriak izan ziren: 31 adingabe (% 58, neska-
toak edo nerabeak –18–, eta % 21, mutikoak edo nerabeak –13–), 20 ama, 
aita erasotzaile bat eta bi senide. Adinari dagokionez, 2019an programan 
parte hartu zuten hamar neskato edo nerabetatik zortzi (% 83) 11 urtetik 
beherakoak izan ziren. Mutiko edo mutil nerabeen kasuan, ehuneko hori oso 
altua da ere (% 69), baina 12 eta 17 urte bitarteko multzoa nabarmentzen 
da, artatutako mutiko eta nerabeen % 31 baita. Kasu berrien artean, amei 
dagokienez, % 75ek babes-agindu bat zuen bere alde, eta aiten kasuan, be-
rriz, % 16k zuen halako agindu bat.

8. grafikoa. Genero-indarkeriaren biktima diren adingabeetan espezializatutako 
programan artatu diren pertsonen kopuruaren bilakaera, artatutako pertso-
na-motaren arabera. 2017-2019.
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2.1.7. Familiako esku-hartze programa, gurasoen aurkako indarkerian es-
pezializatua

Bizkaiko Foru Aldundiaren gurasoen indarkerian espezializatutako familiako 
esku-hartze programa Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumeak Babesteko eta 
Familiei Laguntzeko Zerbitzuak ematen du, eta haren xedea da gurasoei edo 
haiekin bizi diren beste senide batzuei eraso egiten dieten nerabeen eta gaz-
teen indarkeriari aurre egitea25. Seme-alabek gurasoen aurkako indarkeria 
erabiltzen duten familientzat da programa. Halako indarkeriatzat jotzen da, 
ama edota aitaren gaineko edo beste senide batzuen gaineko boterea eta 
kontrola irabazteko, seme-alaba batek egindako edozein egintza kaltegarri. 
Programak esku-hartzeak egiten ditu abusu hauek gertatzen direnean: a) 
abusu fisikoa: kolpeak, bultzadak, gauzak botatzea, etab.; b) abusu psiko-
logikoa: irainak, mehatxuak, laidoak, ihesak, amari, aitari edo haien buruari 
min egiteko mehatxuak, etab., eta c) abusu ekonomikoa: lapurretan ibiltzea 
edo gauzak baimenik gabe hartzea, etxean edo ama edo aitaren gauzetan 
kalteak eragitea eta amak edo aitak lortu ezin dituzten gauzak eskatzea.

Programa honek ez ditu lantzen soilik indarkeria matxistako egoerak, beste-
lako indarkeria-egoerak ere hartzen baititu, baina, hala ere, arreta-eredu be-
rrian –eta, beraz, dokumentu honetan– sartzea erabaki da indarkeria matxis-
ta egon daitekeen familiei laguntza emateko zerbitzu bat den heinean. Hain 
zuzen, programaren helburua da indarkeria-egoerei familiako esku-hartze 
integral baten bidez aurre egitea, familiaren dinamikan finkatutako harre-
man-mota hori aldatzeko eta harreman-eredu osasuntsuagoa eta onuraga-
rriagoa irakasteko. Azken helburua da indarkeria desagerraraztea familia-
ren harremanetatik. Horretarako, programak laguntza ematen dio familiari; 
familiaren dinamikari buruzko eta kide bakoitzaren egoerari buruzko eba-
luazio orokorra egiten da, esku-hartze orokor bat egiteko, indibidualki zein 
familian. Esku-hartze egituratuak dira eta beste gizarte-eragile batzuekin 
koordinatuta egiten dira, hezkuntzaren arloko esku-hartze baten bidez, zein 
esku-hartze psikoterapeutikoaren bidez. Esku-hartze honetan, era berean, 
arazoaren oinarrian dagoen genero-ikuspegia ere lantzen da26,27. Aldundiak 
kudeaketa-hitzarmen bat du Berriztu Hezkuntza Elkartearekin.
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Foru-baliabide honek Bizkaiko Lurralde Historiko osoan ematen du zerbitzua, 
eta abenduaren 10eko 70/2015 Foru Dekretuan dago araututa28. Programa 
hau egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duten eta 10 eta 21 urte bitar-
teko seme-alabak dituzten pertsonentzat da, seme-alaba horiek gurasoen 
aurkako edo familia-guneko beste edozein kideren –neba-arrebak, amaren 
edo aitaren bikotekidea, aitona-amonak, etab.– aurkako indarkeria erabiltzen 
dutenean. Programak laguntza ematen du hala umea edo nerabea jatorri-
zko familiarekin bizi denean, nola bere familiarengandik aldi baterako edo 
era iraunkorrean bananduta dagoenean. Banantze hori, hain zuzen ere, izan 
daiteke edo neurri judizial baten ondorio, edo babes-neurri batena (harre-
ra-zentro edo -familia batean), edo familiak berak hartutako erabaki batena 
(semea edo alaba beste pertsona edo senide batzuekin bizi da). Onuradun 
izan daitezke ere seme-alaben erasoak jasaten dituzten pertsona adinga-
been gurasoak edo tutoreak, nahiz eta ez etorri umearekin edo adingabea-
rekin batera.

Programa honetan Bizkaiko Foru Aldundiko Umeen Zerbitzutik, erakunde ju-
dizialetatik, gizarte-zerbitzuetatik eta beste erakunde edo entitate batzue-
tatik (modulu psikosozialak, osasun-zentroak, BLZ, etab.) bidalitako kasuak 
hartzen dira, baita Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumeak Babesteko eta Fa-
miliei Laguntzeko Zerbitzuak ezarritako kasuak ere29. 

2.1.8. «Tartekari sarea», gizarte-laguntzarako eragileen sarea

2012an hasitako proiektu pilotu bat da, eta 2014ko urtarriletik Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Baliabideen Zorroan sartuta dago. «Gizarte-laguntzarako 
Eragileen Sarea» edo «Tartekari Sarea» izeneko programaren helburua da, 
batetik, gizarte-laguntzarako agenteen sarea mantentzea eta zabaltzea, 
printzipioz, bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriatik bizirik 
atera diren emakumeak detektatzeko eta erakartzeko eta emakume horiei 
informazioa, orientazioa eta laguntza emateko. Bestetik, programak gizar-
tea sentsibilizatu nahi du emakumeen aurkako indarkeriak dakarren arazo 
larriaz eta, indarkeria hori desagerrarazteko, gizarte zibilaren parte-hartzeak 
duen garrantziaz. 
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Programaren barruan, «agente soziala» da emakumeen eta erakundeen 
arteko lotura gisa diharduen boluntarioa. Horregatik, ezinbestekoa da gi-
zartearekin konpromisoa duten eta elkarteren batean parte hartzen duten 
emakumeak izatea [27]. Gizarte-laguntzarako agenteen lana da indarkeria 
sexistaren biktima diren emakumeei tratu txarren egoeratik ateratzeko dau-
den baliabideei buruzko informazioa eta orientazioa ematea, baita hasiera 
batean baliabide horietara laguntzea ere. Osagarri gisa, gizarte-laguntzarako 
agenteek emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako profesionalez 
osatutako talde baten laguntza dute. Profesional horiek agenteek egindako 
jarduketen jarraipena egiten dute. 

Gizarte-laguntzarako Agenteen Sarea bikotekideak edo bikotekide ohiak era-
gindako indarkeria sexistatik bizirik atera diren eta egoera horretan dauden 
emakumeentzat da, indarkeriazko harremanetik behin betiko ateratzeko ba-
liabideren bat behar dutenean. 

Programa kudeatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak Suspergintza Elkarteari adju-
dikatu dio kontratua, eta elkarteak koordinatzaile bat eta lau gizarte-hezit-
zaile ditu zerbitzua emateko. 2020ko maiatzaren 31n, Bizkaiko Gizarte-la-
guntzarako Agenteen Sareak 39 elkarte eta gizarte-laguntza emateko 49 
agente zituen, tratu txarretatik bizirik ateratako emakumeak antzemateko 
eta emakumeei babesa eta laguntza emateko [27]. Programa 2012aren er-
dialdean jarri zen martxan, proiektu pilotu gisa. Horretarako, elkarte batzuk 
aukeratu ziren zenbait irizpide ezarrita (besteak beste, elkartearen tamaina, 
ezaugarriak eta eragin-eremua, kokapena, ordezkagarritasuna, kideen ani-
ztasuna, etab.), eta 2013ko abendura arte gauzatu zen. Esperientziari eta 
haren eraginari buruzko ebaluazioa positiboa izan zenez, 2014an programa 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Zerbitzuen Zorroan sartu zen. Gaur egun (2020ko 
maiatzaren 31), Aldundiak 30 lankidetza-hitzarmen ditu, non erakunde 
bakoitzak foru-programan parte hartzeko baldintzak ezartzen baitira. Inda-
rrean daude 2021eko abenduaren 31ra arte. 

Era askotakoak dira sarean parte hartzen duten elkarteak. Bilboaldean, Ezke-
rraldean, Eskuinaldean, Durangaldean, Lea-Artibain, Mungialdean, Uribe Kos-
tan, Arratia-Nerbioi eskualdean eta Enkarterrin egiten dituzte beren jardue-
rak. Lurralde historiko osoa hartzen dute, beraz. Sareko kide diren elkarteak 
hainbat arlotakoak dira: kultura, gizartea, feminismoa, aisialdia eta astialdia, 
kirola. 
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2.2. GAUR EGUNGO ARRETA-SAREAREN INDARGUNEAK ETA AUKERAK

Indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumeei arreta emateko egungo 
sareak indargune eta aukera nabarmenak ditu –erronkak dira, aldi berean–. 
Besteak beste, hauek aipa daitezke:

• Arreta-zerbitzuetan artatutako kasuen kopuruak gora egin du modu 
progresiboan
Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnentzako zerbitzuetan ar-
tatutako kasuen bilakaera aztertzen duen 2.1 apartatuko datuek erakus-
ten dute biztanleek arreta jasotzeko egindako eskaerek gorako joera dutela. 
Izan ere, arreta eman zaien kasu berrien kopuruak gora egin du progresiboki 
azken hamarkadan, lurralde historiko honetan dauden zerbitzu guztietan.
Indarguneen eta aukeren ikuspuntutik, goranzko bilakaera hori positibotzat 
jo daiteke, alderdi hauek agerian jartzen dituen heinean: aurrerapausoak 
eman dira arazo hau gizartean ikusarazteko; halako egoeretan laguntza es-
katzeko beharrari buruzko kontzientziazioa areagotu egin da eta, aldi be-
rean, herritarrek konfiantza handiago dute erakundeetan eta, zehazki, in-
darkeria jasaten duten emakumeak, umeak eta nerabeak artatzen dituzten 
gizarte-zerbitzuetan.
Kasuen kopuruaren goranzko joera horretara egokitzeko ahaleginaren adibi-
de bat da 2020an beste 17 leku jarri direla berehalako harrera-zerbitzuan. 
Hala ere, gaur egun indarkeria matxista jasaten duten emakumeei, umeei 
eta nerabeei arreta emateko baliabideak ez dira nahikoak oraingo deman-
da guztiari erantzuteko, eta inguruabar horrek agerian uzten ditu oraingo 
arreta-sistemak dituen ahuleziak eta hurrengo urteetan aintzat hartu behar 
diren erronkak.

• Artatutako pertsonen profila aldatu da eta beharrizan berriak haute-
man dira
Artatutako kasuen kopuruak gora egin dutela erakusteaz gainera, 2.1 apar-
tatuan aztertutako datuek erakusten dute zerbitzu eta baliabide hauetara 
doazen pertsonen profila aldatu egin dela eta artatu behar diren beharrizan 
berriak agertu direla.

- Alde batetik, Aldundiaren baliabideetan artatutako emakume gehienak 
bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriatik bizirik atera 
diren emakumeak dira, eta gutxiago dira familia barruko indarkeriaren 
eta sexu-indarkeriaren ondoriozko kasuak.

- Bestetik, adinari dagokionez, Aldundiaren egoitza-baliabideetan artatu-
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tako emakume gehienak 40 urtetik beherako emakume gazteak dira 
(berehalako harrera-zerbitzuan artatutako pertsonen % 80 inguru).

- Halaber, nabarmendu behar da egoitzako arretarako baliabideetan ar-
tatutako emakumeen artean handiagoa dela atzerrian jaiotakoen pro-
portzioa (berehalako harrera-zerbitzuan artatutako hamarretik zazpi 
atzerrian jaiotakoak dira), eta aholkularitza juridikorako zerbitzuan eta 
laguntza psikologikoa emateko zerbitzuan, berriz, autoktonoak direla 
gehienak (lautik hiru inguru autoktonoak izan dira). Datu hau beste he-
rrialde batzuetan ere ikusi da30 [32].

- Horrez gainera, 2019an berehalako harrera-zerbitzuan artatutako pert-
sonen % 12k desgaitasun-egoerek eta/edo adikzioek eragindako beharri-
zan bereziak zituen.

- Artatutako pertsonen profilean hautemandako beste aldaketa esangu-
ratsu bat da gero eta ume eta nerabe gehiago artatu direla dauden 
zerbitzu, baliabide eta programetan.

- Azkenik, ikuspegi orokorrago batetik, bigarren mailako arreta jasotzen 
duten emakumeen inklusio-prozesua, orokorrean, gizonena baino in-
tentsiboagoa da [14]. Zehazki, eusteko gaitasuna kaltetuago egon ohi 
da; gizonek baino kaltetuago dute bizitzeko gogoa eta kalte sozial han-
diagoa jasan dute. Hori dela eta, arreta luzeagoa behar izaten dute, baita 
esku-hartzean prestazio gehiago ematea ere.

Horrenbestez, gizarteak gero eta arreta gehiago eskatuko duela ikusita, eta 
oraindik ere indarkeria-mota batzuk ezkutuan daudela aintzat hartuta, baita 
zerbitzu horietara doazen pertsonen profilean eta beharrizanetan ikusitako 
aldaketen ondorioz ere, ezin da arreta-eredua orain planteatuta dagoen be-
zala mantendu.

• Gizartean gero eta onartuago dago indarkeria matxistaren existentzia 
eta gero eta handiagoa dira sentsibilizazioa eta kontzientziazioa
Nabaria da azken hamarkadetan indarkeria matxistaren existentzia onartze-
ko eta indarkeria hori ikusarazteko euskal gizarteak izan duen bilakaera, eta 
horrek erakundeetan izan duen eragina [33]. Halaber, oso modu positiboan 
nabarmendu behar dira ordenamendu juridikoan indarkeria matxistaren ar-
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loko araudia zehazteko eman diren aurrerapen garrantzitsuak [9].
Hala ere, Emakundek duela urte batzuk aipatu zuen bezala, indarkeria ma-
txistari aurre egiteko konpromisoa mezuan isla daiteke, baina aurrekontuan, 
baliabideen erabileran –ekonomikoak, materialak eta giza baliabideak–, ere-
mu honi dedikatzen zaion denboran, prestakuntzaren arloko lehentasunetan 
eta abarretan gauzatu behar da, modu praktikoan [9].

• Zuzeneko arreta ematen duten profesionalek ezagutza, esperientzia eta 
konpromiso zabala dute
Euskadiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren 
aldaketa egiteko lege-proiektuak [33] jasotzen duenez, edozein proiekturen 
arrakasta atzean dituen pertsonen araberakoa izango da. Horretarako, ezin-
bestekoa da gaikuntza eta prestakuntza egokiak dituzten profesionalak iza-
tea.
Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei arreta emateko oraingo 
sarearen indargune nagusietako bat da indarkeria matxistatik bizirik atera 
direnei zuzeneko arreta ematen dieten profesionalak adituak direla eta espe-
rientzia zabala dutela arlo horretan. Horrez gainera, zuzeneko arreta ematen 
duten profesionalek jarrera proaktiboa, engaiatua eta konprometitua dute 
egiten duten lanaren aurrean [9].

• Arretan eta esku-hartzean diharduten profesionalek indarkeria matxis-
taren arloko prestakuntza dute, baita genero-indarkeriaren arloan ere, gu-
txiago bada ere
Diagnostikoaren atalean ikusi dugunez, Emakundek emandako datuen ara-
bera [25], zerbitzu bakoitzari atxikitako profesional gehienek –baina ez da 
% 100– prestakuntza dute emakumeen aurkako indarkeriatik bizirik atera 
direnei arreta emateari dagokionez, eta ehuneko hori txikiagoa da genero-in-
darkeriaren arloko prestakuntzari dagokionez. Komenigarriena litzateke bi 
arlo horiei buruzko prestakuntza izatea baliabideetako langile guztiek.
Ildo beretik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren 
aldaketa egiteko legearen proiektuak [33] ezartzen du indarkeriatik bizirik 
ateratakoei emandako arretaren arloko gako garrantzitsuenetako bat dela 
inplikatutako profesionalek gaikuntza eta prestakuntza egokia izatea berdin-
tasunaren eta indarkeria matxistaren arloan [33], baita, giza eskubideen eta 
haurren eskubideen ikuspegitik, prestakuntza tekniko espezializatua izatea 
ere [34]. Hori dela eta, inplikatutako profesional guztien etengabeko pres-
takuntza orokortua indartzen jarraitu beharko dugu [34].
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• Hizkuntza-eskubideak eta eskuragarritasuna babestu behar dira
Duela urte batzuetatik hona, arreta-zerbitzuek zenbait erronka dituzte zer-
bitzua guztien eskura jartzeko, hizkuntzaren eta komunikazioaren arloko 
oztopoak direla eta[9]. Lehenik eta behin, globalizazioak, migrazio-mugimen-
duek eta eremu geografiko eta kultural ugaritako pertsonen iritsierak erronka 
berriak planteatu dituzte zerbitzuen funtzionamenduan bertan. Erronka ho-
rietako bat da kulturarteko bitartekari-zerbitzuak izatea, hau da, hizkuntza 
ezagutzeaz gainera, immigrazioaren egoera eta ezaugarri koiunturalak eta 
kulturalak ezagutzen dituzten pertsonak izatea. Bigarrenik, desgaitasunen 
bat dute pertsonek –entzuteko arazoak dituzten emakumeak, adibidez– dis-
kriminazio bikoitza jasaten dute, eta zaurgarritasun-egoera larrian daude 
[9], [35]. Indarkeria jasaten duten eta desgaitasunen bat duten emakumeek 
arreta-baliabideak eskura izateko gomendioetako bat da zerbitzuetan dau-
den oztopo guztiak –fisikoak, zentzumenenak, informazioa eskuratzekoak, 
komunikatzekoak eta kognitiboak– aztertzea eta desagerraraztea. Horrez 
gainera, adierazi da oztopo nagusietako bat dela desgaitasunen bat duten 
emakumeei arreta emateko zerbitzu berezirik ez egotea [36]–[38].
Arlo honetan emandako gomendioei jarraiki, esan da indartu egin behar dire-
la komunikazio egokia ahalbidetzen duten eta emakume horiekiko distantzia 
murrizten duten tresnak. Aintzat hartu beharreko tresnetako batzuk dira 
itzulpen-zerbitzuak edo arreta ematen duten profesionalek beste kultura 
batzuk, haien arteko harremanak, ohiturak eta tradizioak, etab. ezagutze-
ko prestakuntza izatea [7]. Halaber, Euskadiko hizkuntza-politika betez, bi 
hizkuntza ofizialak (euskara eta gaztelania) erabiltzeko eskubidea bermatu 
behar da arreta emateko oinarrizko unitate guztietan.
Irisgarritasun linguistikoari dagokionez, Bizkaiko arreta-zerbitzuek itzul-
pen-zerbitzu bat dute gaur egun, telefonoz edo aurrez aurre erabiltzeko, 
hainbat hizkuntzatan, hizkuntzak sortu ahal dituen arazoei aurre egin ahal 
izateko. Hizkuntza- eta komunikazio-oztopoak murrizteko, hitzarmen bat 
dago zeinu-hizkuntza erabiltzen dakiten teknikariez baliatzeko beharrezkoa 
denean, baita interpretazio-zerbitzu bat ere, telefonoz edo aurrez aurre 
erabiltzeko, arabieraz, frantsesez edo ingelesez. Funtsezko zerbitzu hauei 
buruzko informazioa hainbat formatutan dago (fisikoa, elektronikoa, ent-
zunezkoa, etab.), hizkera erraz eta ulergarrian, informazioa eskuratzeko hi-
zkuntza-oztoporik eragin ez dezan. Hala ere, arlo honetan emandako gomen-
dioetako bat da itzulpen- eta interpretazio-lanak egiten dituzten pertsonek 
prestakuntza egokia izatea genero-ikuspegiaren eta indarkerian arloan [9].
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• Baimen informatua lortzen dela eta datuak babesten direla bermatzen 
da
Arreta emateko prozesu osoan zehar, artatutako pertsonaren baimen in-
formatua dagoela bermatzen da, baita bere informazioa emateko baimena 
ematen duela eta emandako datuen isilpekotasuna bermatzen dela ere, Datu 
Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 2018ko abendua-
ren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritako jarraibideekin bat etorrita [39].

• Indarkeria matxistaren biziraule agerikoenei eta ugarienei arreta eman 
zaie: emakumeei
Gaur egun, Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta 
emateko zerbitzuek emakumeei ematen diete zerbitzua gehien bat, indar-
keria-mota horren biziraule agerikoenak eta ugarienak baitira. Hala era, gaur 
egungo proposamen eta planteamenduen ildotik, beharrezkoa da arreta be-
har duten populazio-sektoreen kontzeptua gainditzea, eta hartzailetzat jot-
zea genero-ikuspegi eta -inposizioak betetzen ez dituztelako (homosexualak, 
transexualak, etab.) diskriminazioa eta indarkeria jasaten duten pertsonak 
ere.

• Larrialdiko egoeretan berehalako arreta ematen da beti
Bizkaiko Foru Aldundiko berehalako harrera-zerbitzuak larrialdiko arreta eta 
bizitokia ematen du. Zerbitzu hori eguneko 24 orduetan eta urteko egun guz-
tietan erabili ahal da, eta berehala hartzen ditu indarkeria matxistatik bizirik 
atera direnak, baliabiderik egokienera bideratu baino lehen haien beharriza-
nak aztertzeko behar den denboran.

• Indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumeei arreta ematen di-
harduten GKE, emakumeen elkarte eta erakundeekin koordinatzen gara
Oro har, indarkeria matxista jasaten duten emakumeei, neskatoei eta neska 
nerabeei laguntza eta arreta emateko zerbitzuak gobernu-agintariek kudea-
tu eta finantzatzen dituzte, baina herrialde askotan GKEek ematen dituzte. 
Nazioarteko gomendioen arabera, gobernuz kanpoko erakunde espezializa-
tuek emandako zerbitzuek funtsezko zeregina betetzen dute emakumeek, 
neskatoek eta neska nerabeek dituzten beharrizanei erantzutean, sistema-
rekin harremanetan jartzeko eta sistemara iristeko bide garrantzitsuenetako 
bat baitira. Ildo horretan, funtsezkoa da GKE horiek gobernuen babesa eta 
aitorpena izatea. Izatez, testuinguru askotan, arlo honetako zerbitzu nagu-
siak ematen dituzte, eta funtsezkoak dira estatuko organismoek esku-hartze 
eraginkorragoak gara ditzaten, bereziki arlo juridikoan eta legalean [40].
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Ildo beretik, Emakundek eta Eudelek –Euskadiko Udalen Elkartea– egindako 
Indarkeria matxistaren biktimak erreparatzeko tokiko ekintzak gidak [41] es-
ku-hartze kolektiboa eta komunitarioa gomendatzen du, eta, horretarako, 
asoziazionismoa sustatu behar dela dio, bizirik atera diren emakumeen tal-
deei laguntza eta babesa emateko bide gisa ulertuta [41], sororitatea eta 
elkarrekikotasuna sustatzeko. Hau da, haien ezaugarriak eta potentzialta-
sunak onartzeko eta aitortzeko mekanismoak garatzeko, ezaugarri eta po-
tentzialtasun horiei balioa emanda, emantzipazio eta ahalduntze prozesuak 
ahalbidetzeko [14]. Planteamendu hori oinarri hartuta, zerbitzu horiek ez dira 
zertan publikoak izan (emakumeen elkarteek, ahalduntze-eskolek, emaku-
meen etxeek… eman ahal dituzte), eta haien xedea izan behar da bizirik 
atera direnak komunitatean integratzea eta, horretarako, haien autonomia 
eta ahalduntzea lantzea [41].
Nazioarteko [42] eta erkidegoko [33], [41] gomendio horiekin bat etorrita, 
Bizkaiko Foru Aldundiak urteak daramatza babesa, talde-lana eta koordina-
zioa sustatzen lurralde honetan indarkeria matxistatik bizirik atera direnei 
zerbitzua eta laguntza ematen lan egiten duten elkarte, entitate, GKE eta 
bestelako komunitate-baliabideei (adibidez, emakumeen etxeak, talde femi-
nistak, etab.) dagokienez. Horren adibide da, gaur egun, Bizkaiko Foru Al-
dundiak eta Gizardatz lantaldeak martxan jarritako «Gizarte-laguntzarako 
agenteen sarea» edo «Tartekari Sarea» izeneko programa, non Bizkaiko eki-
men eta esku-hartze sozialerako zenbait elkartek parte hartzen duen. Koor-
dinazio horri esker, gainera, gizarte-problematika anizkoitzari lotutako beha-
rrizan bereziak dituzten taldeetara hurbiltzeko aukera izan dugu: emakume 
etorkinak, desgaitasunen bat dutenak, buruko osasun-arazoak dituztenak, 
adikzioak dituztenak, etab. 
Hala ere, Emakunderen eta Eudelen proposamenak ezartzen duen bezala, 
elkartegintza eta bizirik atera diren emakumeentzako laguntza eta babesa 
lehengoratze-prozesuaren barruan egokientzat jotzen diren moduan sustatu 
behar badira ere [41], ezinbestekoa da, halaber, agenteek eta boluntarioek 
egiten duten lanari buruzko hausnarketa egitea, elkarrekikotasuna aintzat 
hartuta. Ildo horretan, beharrezkotzat jotzen da komunitatearen sentsibi-
lizazioa eta dinamizazioa lantzea, Bizkaiko Foru Aldundiko berdintasunaren 
arloarekin batera.
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2.3. GAUR EGUNGO ARRETA-SAREAREN MEHATXUAK ETA AHULEZIAK

Azken urte hauetan arlo honetan aurrerapen nabarmenak egon badira 
ere, eta sareak indargune eta aukera ugari izan arren, indarkeria matxis-
tatik bizirik atera direnei arreta emateko oraingo sareak zenbait mehatxu 
eta ahulezia ditu egituraketari eta funtzionamenduari dagokionez, eta 
aintzat hartu behar dira arreta-eredu berria diseinatzeko. Zehazki, ahu-
lezia eta erronka hauek nabarmendu behar dira: 

• Indarkeria matxistatik bizirik atera direnentzako arreta-zerbitzuen 
sarearen arreta eta antolaketa ez daude dibertsifikatuta eta egokituta 
bizirik ateratako bakoitzaren inguruabarrak eta beharrizanak aintzat 
hartuta.
Bizkaiko Foru Aldundiak indarkeria matxistatik bizirik atera direnei arreta 
emateko gaur egun dituen zerbitzuak ez daude diseinatuta eta prestatu-
ta halako indarkeriatik bizirik atera direnei erantzun integral bat emateko; 
arreta ez dago dibertsifikatuta edo egokituta bizirik atera den pertsona 
bakoitzak dituen inguruabar eta beharrizan zehatzei erantzuteko. Zerbit-
zu bakoitza modu indibidualizatu batean sortu zen helburu jakin batzuk 
betetzeko. Zerbitzuen multzo hori berriro diseinatu behar da orain, arre-
ta-sare publikoaren planteamendu integral batetik, indarkeria matxistatik 
bizirik atera direnek dituzten beharrizan zehatzei erantzun ahal izateko, 
modu lerrokatuan, iraunkorrean eta koordinatuan. Duela urte batzuetatik 
hona, arreta-sistema forala ahalegin handia egiten ari da arreta-sare ar-
tikulatu eta kohesionatua sortzeko, non esku hartzeko ibilbide ezberdinak 
koordinatu eta bideratuko dituen erreferentziako profesional bat egongo 
den. Hala ere, ezin da esan gaur egun sare integral bat dagoenik, baliabi-
de, zerbitzu edo programa bakoitzak bere eremuan egiten du lan, modu 
partzelatuan. 
Arlo honetako azterlanek erakusten dutenez, indarkeria matxistari erant-
zuna emateko arreta-sarea antolatzeko erak eta zerbitzuak emateko erak 
eragin handia dute sareak emaitza onak lortzeko, baliabideak optimizat-
zeko eta emandako arreta efikazagoa eta eraginkorragoa izateko auke-
retan.

• Zerbitzu guztiek esparru kontzeptual bera izan behar dute abiapuntu, 
eta arreta-eredu partekatua izan behar dute.
Beharrezkotzat jotzen da administrazio-unitatearen (kasu honetan, Bi-
zkaiko Foru Aldundia) ardurapeko zerbitzu guztiek esparru kontzeptual 
bera izatea abiapuntu (hau da, gizarte-babesgabetasuna eta indarke-
ria gizakiaren izaeraren berezko elementu gisa ikustea eta esku-hartze 
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sozialerako metodologia ulertzea), baliabideen hedapena (zerbitzu-mota, 
sartzeko baldintzak, esku-hartzearen helburuak, artatutako profilak, au-
rrez ezarritako prestazio teknikoak), arlo pertsonalean eta familian esku 
hartzeko prozesuen antolaketa eta prozesuen sistematizazioaren bidez 
arreta zuzena emateko zentro eta programan funtzionamendua araut-
zeko arauak esparru kontzeptual horren arabera ezartzeko eta ez beste 
edozeinen arabera [1]. 
Arreta-eredu partekatua izateak oinarriak ezartzen ditu arreta-zerbitzu 
ezberdinetatik arazoari ematen zaion erantzuna eta ematen den arreta 
aurretiaz adostutako irizpide homogeneo batzuen araberakoa izan dadin. 
Halaber, arreta-eredu adostu bat izateak erantzuna egokia dela eta erre-
ferentziako arau-esparruetan ezarritakoarekin bat datorrela bermatzen 
du.  

• Arretaren eremuko profesionalek ez dute ikuspegi partekatu bat in-
darkeria matxistaren kontzeptualizazioaren, ikuspegi feminista inter-
sekzionalaren eta ahalduntzearen inguruan, esku-hartze prozesuetan 
aplikatzeko.
Kalitateko gizarte-zerbitzuen bidez indarkeria matxista jasaten duten 
emakumeen, umeen eta nerabeen babesa eta segurtasuna bermatzeko 
deskribatu den funtsezko alderdietako bat da indarkeria matxistaren ge-
nero-osagaia, indarkeria horren arrazoiak eta ondorioak ulertzea, baita 
zerbitzuak emakumeak ahalduntzeko kultura oinarritzat hartuta ematea. 
Horrek esan nahi du zerbitzuen abiapuntua izan behar dela emakumee-
tan zentratutako ikuspegi bat, haien beharrizanei egokiro erantzuten die-
na, inor errudun sentiarazi gabe, eta emakume, ume eta nerabeei eskura 
dituzten aukerak hautatzen laguntzen diena eta erabaki horietan babes-
ten dituena [43]. Horretarako, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Legearen bigarren aldaketa egiteko legearen proiektuak [33] ezartzen 
du, sistema bakoitzak bere profesionalei eman beharreko prestakunt-
zaz gainera, sektoreetako profesionalentzako prestakuntza-tresnak eta 
trukerako espazioak egotea bermatu behar dela, emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurkako esku-hartzeetako baterako ikaskuntza eta ikuspegi 
partekatua sustatzeko. 
Ikuspegi feministan oinarritutako diseinu edo planteamendua baino ha-
ratago joanda, ezinbestekoa da praktikara eta arlo zehatzera eramatea, 
emandako arretaren kalitatearen onerako izan dadin [9]. Hala ere, beti 
ez da gauzatzen aplikazio hori. Ildo horretan, helburua izan beharko lit-
zateke gizarte-zerbitzuek genero-ikuspegia txertatzea, modu orokorrean, 
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bai teknikarien prestakuntzari dagokionez, bai, bereziki, esku-hartzeko 
zerbitzu espezializatuetara iristeko bideei, ebaluazio-, diagnostiko- eta 
jarraipen-tresnei, esku-hartze sozialerako metodologiei eta zerbitzuen di-
seinuari dagokienez [14]. Indarkeria matxistatik bizirik atera direnei arre-
ta eta babesa emateko langileen prestakuntzari dagokionez, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egiteko legea-
ren proiektuak hau ezartzen du: «(…) prestakuntzak giza eskubideen, ge-
neroaren eta feminismoaren ikuspegian eta ikuspegi intersekzionalean 
oinarrituta garatu behar dira» [33].

• Ikuspegi intersekzionala txertatu behar da arreta-zerbitzuetan.
Indarkeria matxistaren eraginari eta prebalentziari buruzko datu estatis-
tikoek eta prebentzioaren eta esku-hartzearen arloan lan egiten duten 
erakundeek agerian jarri dute indarkeria jasaten duten emakumeek ez 
dutela profil jakin bat, eta forma ugari hartzen dituen arazo bat dela [25]. 
Gai hau dela-eta Emakundek 2019ko datuekin egindako azken txostenak 
azpimarratzen du adina, jatorria, desgaitasun-egoerak eta gaixotasun 
mentala eta bizilekurik ez izatea direla funtsezko gakoak [25]. Nazioarte 
mailan adierazi da emakumeek beharrizan bereziak izan ditzaketela eta 
egoera ahulagoan egon daitezkeela era askotan diskriminatuak izateko, 
arraza, etnia, erlijioa edo sinesmenak, egoera zibila, etxebizitza, migrat-
zaile izaera, adina, desgaitasuna, klase soziala, orientazio sexuala eta ge-
nero-identitatea direla eta [42].
Tratu eta ekitatearen berdintasun-ikuspegi batetik, arreta-zerbitzuek 
bermatu behar dute diskriminazio-egoerak eragin ditzaketen faktoreak 
(arraza, jatorri etnikoa, hizkuntza, adina, erlijioa, iritzi politikoak edo bes-
telakoak) dituzten bizirauleek arreta jasotzen dutela, baita gutxiengo ba-
tekoak diren, desgaitasunen bat duten, nagusi den orientazio sexuala edo 
sexu-identitatea ez den beste bat duten edo beste edozein egoera edo 
inguruabar pertsonal edo sozialean dauden bizirauleek ere [44]. Faktore 
horiek modu indibidualizatuan kontuan hartu beharrean, arreta-zerbit-
zuan ikuspegi intersekzionala izateak ekarri behar du, sexuaz gainera, aldi 
berean eta gainjarrita ematen diren beste faktore batzuk batera lantzea 
[33].
Arreta-zerbitzuen erronka nagusietako bat da ikuspegi intersekziona-
la txertatzea [33], [45]. Intersekzionalitatea honela definitu da: emaku-
meen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan egiten den edozein 
esku-hartze publikotan izan behar den ikuspegia. Ikuspegi horrek esan 
nahi du, emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiteko, erakun-
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deek ematen duten erantzuna egokitu egin behar dela bizirik atera den 
edozein emakumek arreta integrala, doakoa eta kalitatekoa jasotzeko 
duen eskubidea bermatzeko, edozein delarik ere haien egoera pertsona-
la, soziala eta administratiboa, eta, bereziki egoera ahulenean daudenen 
kasuan [33].

• Erabiltzaileek orokorrean hartuta dituzten beharrizanei erantzuteko 
diseinatu eta egokitu behar dira arreta-zerbitzuak.
Adostasun zabala dago ideia honen inguruan: indarkeria matxista jasa-
ten duten eta babesgabe egoteko arriskuan dauden pertsonen beharrizan 
berezien arabera egokitutako erantzun-sistema bat bermatu behar da, 
pertsona horien egoera soziala, administratiboa, sanitarioa edo ekonomi-
koa aintzat hartu gabe [10], [28]. Horretarako, ezinbestekoa da indarkeria 
matxistatik bizirik atera direnei emandako erantzuna egokitzea, aintzat 
hartuta, lehenik eta behin, gora egin duela kasuen kopuruak; bigarrenik, 
profil eta beharrizanak anitzagoak direla; hirugarrenik, esku hartzeko 
ibilbide gehiago behar direla, eta azkenik, arretaren iraupena eta errit-
moa malgutu behar direla. Hau da, zerbitzuek prestatuta egon behar dute 
egon daitezkeen erabiltzaile guztiei erantzuna emateko, egoera arinetatik 
larrienetara, babesa behar dutenei eta babesik behar ez dutenei, beharri-
zan bereziak dituzten emakumeei eta erabateko autonomia eta funtzio-
namendua dutenei.
Hala ere, ez dirudi gaur egun Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden zer-
bitzuak diseinatuta daudenik zerbitzu bakoitzera doazen indarkeria ma-
txistatik bizirik direnen beharrizanei erantzun egokiena eskaintzeko [9]. 
Oraingo arreta-sarearen diseinuaren oinarria arretaren kontzeptualizazio 
«klasikoa» da. Hasiera batean, diseinu hori halako egoeretan egondako 
emakumeen beharrizan orokorrak betetzeko planteatu zen. Kontzep-
tualizazio hori aintzat hartuta, erantzun homogeneoak ematen zituzten 
zerbitzuak diseinatu ziren, abiapuntutzat hartuta indarkeria matxista 
jasaten duten emakumeek patroi berbera zutela. Baina zerbitzu haueta-
ra doazen emakumeek, indarkeria matxista jasateaz gainera, bestelako 
egoera ugari jasan ahal dituzte: diskriminazioa, bazterketa eta/edo zaur-
garritasuna. Gainera, bilakaera-datuen arabera, azken urteetan, artatu 
diren emakumeen artean gora egin du era askotako inguruabar edo be-
harrizan dituztenen kopuruak.
Arreta-zerbitzuak erabiltzaileen beharrizan anitzei erantzun orokorra 
emateko egokitzeak arretaren kontzeptualizazio «klasikoa» baztertzea 
dakar, eta lana modu bereizian egitea, alde batetik, erabilitako indar-

71Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta emateko eredu berri baterako proposamena



keria-mota ezberdinei eta indarkeria jasaten dutenen izaera ezberdinei 
erantzuteko; bestetik, indarkeriaren zikloaren fase guztiak aintzat hart-
zeko, eta, azkenik, esku-hartzeak emakume bakoitzaren ezaugarri eta in-
guruabarren (pertsonalak, kulturalak, sozialak, etab.) arabera egokitzeko.
Gai horri dagokionez, zehaztu behar da, baliabideak eta zerbitzuak era-
biltzaileen beharrizanen arabera egokitzea beharrezkotzat jo arren, hel-
buru hori ez dela mugatzen indarkeriatik bizirik ateratako pertsonentzat 
berariaz prestatutako zerbitzu eta baliabideetara. Hain zuzen, generoaren 
zeharkakotasuna eta indarkeria matxistako egoeretan eman beharreko 
arreta zerbitzu guztietan aplikatu beharko litzateke. Besteak beste –bai-
na ez esklusiboki–, gizarte-inklusioaren arloko beharrizanak, desgaitasu-
nen bat edo gaixotasun mentalak dituztenen edo adinekoen beharrizanak 
betetzeko dauden zerbitzuetan. 
• Sistemaren barruko konpartimentazioa: lehen mailako arreta eta bi-
garren mailako arreta ematen duten zerbitzuak ez daude behar beste 
koordinatuta.
Foru Aldundiak lurralde historiko honetan sustatutako Bizkaiko Indarke-
ria Matxistaren Behatokia31 aurrerapen nabarmena izan da, tokiko ere-
muaren eta eremu foralaren arteko komunikazioa errazteko tresna gisa. 
Erakundeek indarkeria matxistaren aurrean emandako erantzuna de-
la-eta Emakundek egindako ebaluazio-txostenean jasotakoaren arabera 
[9], behatoki honek Bizkaiko udalerrien eta mankomunitateen arteko ha-
rremana eta informazio-trukea ahalbidetu ditu, mankomunitateetan eta 
udalerrietan indarkeria matxistaren aurrean emandako arretari buruzko 
informazioa bilduta.
Aurrerapen horiek gorabehera, gaur egun koordinazio eskasa dago udalen 
edo mankomunitateen eskumeneko lehen mailako arretako zerbitzuen 
eta Aldundiaren eskumeneko bigarren mailako arretako zerbitzuen ar-
tean (baita Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoekin ere). Zehazki, baliabi-
deetara sartzeko eta handik irteteko hasierako ebaluazioa egiteko proze-
duretan, beste zerbitzu batera bideratzeko erabakietan, ebaluazioaren 
iraupenean, profesionalen arteko desadostasunetan eta arreta emateko 
eskumena duten zerbitzu bakoitzaren bidez artatu ahal diren kasuak es-
leitzeko unean. Halaber, dauden arreta-zerbitzuak ez dira homogeneoak 
lurraldean, eta ezberdinak dira udalerri batetik bestera [6]. Eskumenen ar-
loko bereizketa honek zaildu egiten du lurralde mailako sare komunitario 
orekatu bat eraikitzea Bizkaiko Lurralde Historikoan, Gizarte Zerbitzuen 
12/2008 Legean ezarritako unibertsalizazioarekin bat [26].
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Esan den bezala, helburua izan behar da Bizkaiko Foru Aldundiak eta uda-
len eta mankomunitateen eskumeneko zerbitzu eta baliabideek ematen 
duten erantzuna ez izatea esklusiboa eskumen-maila batena edo bestea-
rena, eta ez jardutea modu independentean, indarkeria matxistatik bizirik 
atera diren emakumeei arreta emateko sare orokor baten barruan bai-
zik [6], [10]. Horretarako, agente eta sistema guztien arteko koordinazio 
«bertikala» hobetu behar da, baita politika eta ikuspegi guztien lerrokatze 
bateratu bat ezarri ere. Arartekoaren 2016ko aparteko txostenean jaso-
takoaren arabera [6], lehen mailako arreta eta bigarren mailakoa ema-
teko baliabideak daudenez, batzuetan antzeko beharrizanei erantzuten 
dizkietenak, argi dago lankidetza estua eta osagarritasuna behar dela zer-
bitzuen artean, arretaren jarraitutasunaren printzipioa betetzeko.
Lehenago esan dugun bezala, aldi bereko esku-hartzeak behar dira, bai 
sistemaren «bertikaltasunean», bai Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 
Legean jasotako inguruabarretan arreta ematen duten sistemen artean 
[26].

• Sistemen arteko konpartimentazioa: gizarte-zerbitzuen sistema 
orokor, sailen arteko eta komunitario bat ezartzeko prozesua garatu 
behar da.
Arretaren jarraitutasuna eta dibertsifikazioa dela eta, zerbitzuak emateko 
prozesua maila komunitarioan antolatu eta planifikatu behar da, hartzai-
leei arretaren jarraitutasuna bermatzeko zerbitzu guztietan eta bizi-ziklo 
osoan zehar, nahiz eta prozesu horretan administrazio eta sistema bat 
baino gehiago inplikatuta egon [42]. Gizarte-zerbitzuei buruzko legerian 
definitutako ikuspegi komunitarioaren ildotik, arreta integrala, pertso-
nalizatua, hurbila, parte-hartzailea eta deszentralizatua eman behar da. 
Horretarako, gaur egun dauden zerbitzuak eta baliabideak gizarte-zerbit-
zuen sistema orokor bati egokitu behar zaizkio, Gizarte Zerbitzuei buruzko 
Legean [26] eta Zorroari buruzko Dekretuan [23]ezarritakoarekin bat. 
Agerikoa da azken urteetan egindako koordinazio-lan «horizontal» ga-
rrantzitsua, non Etxeko Tratu Txarrak eta Sexu Indarkeria Jasaten dituz-
ten Emakumeei Harrera Hobea Egiteko Erakundeen arteko II. Akordioa 
nabarmendu behar den [46]. Hala ere, ezinbestekoa da erakundeen arte-
ko eta sailen arteko koordinazioa [33], taldeko lana eta sistema osatzen 
duten alderdien arteko informazio-trukea lantzen jarraitzea. Batetik, Bi-
zkaiko Foru Aldundiko arlo ezberdinen artean. Besteak beste, hauek dira 
arloak: Umeen Zerbitzua, Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia, indar-
keria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko eta gizarte-inklu-
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sioa sustatzeko zerbitzua, etab. Izan ere, gaur egun ez dute prozedura 
estandarizaturik. Bestetik, beste eremu batzuekiko lotura sustatu behar 
da: oinarrizko gizarte-zerbitzuak, polizia, epaitegiak, hezkuntza, etxebizit-
za edo osasuna, besteak beste.
Proposatutako arreta-eredua inplikatutako profesionalen eta agenteen 
arteko koordinaziora bideratuta dago, bai Bizkaiko Foru Aldundiko zerbit-
zuen barruan (Umeen Zerbitzua, Berdintasuna, Inklusioa, etab.), bai beste 
sistema batzuetan (arlo judiziala, osasunarena, polizia, laneratzea, etab.). 

• dago koordinaziorik erakundeen artean eta gizarte-zerbitzuen funt-
zioa indartzeko erronka dugu aurrean.
Gizarte-zerbitzuen sistemaren beste erronketako bat da administrazio 
eta sistema ezberdinen artean erakunde arteko koordinazioa sustatzea 
(tokiko erakundeak, foralak eta autonomikoak), eskumenak zehaztea eta 
ongizatea sustatzeko sistema guztien (osasuna, hezkuntza, gizarte-zer-
bitzuak, etab.) arteko koordinazioa lortzea.
Gorago aipatutako koordinazioa «bertikala» (lehen mailako arretako eta 
bigarren mailako arretako zerbitzuen artean) eta «horizontala» (Bizkaiko 
Foru Aldundiko arloen artean, beste eremu batzuei dagokienez) ezartzeaz 
gainera, erronka garrantzitsu bat da ere gizarte-zerbitzuek beste sistema 
batzuen aurrean (osasuna, enplegua, etxebizitza, etab.) betetzen duten 
espazioa zehaztea eta dagokien zeregina indartzea. Hau da, indarkeria 
matxista jasan dutenei arreta emateko zerbitzuek egindako lana ikusa-
raztea, sustatzea eta haren balioa ezagutzera ematea.

• Esku-hartze terapeutikoan oinarritutako eredu batetik gizar-
te-hezkuntzako esku-hartzean eta esku-hartze psikosozialean oinarri-
tutako eredu baterako bidea egin behar da.
Arreta terapeutikoa esku-hartze psikologista eta klinikoetara mugatzen 
da, eta arlo indibidualean zentratuta dago. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sis-
temaren prestazioen eta zerbitzuen zorroak [47], berriz, osasun-sistema-
ren eskumentzat jotzen ditu halako zerbitzuak. Halaber, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egiteko legearen 
proiektuak [33] ezartzen du Euskadiko Osasun Sistemari dagokiola arreta 
psikologiko espezializatua bermatzea indarkeria matxistatik bizirik atera-
tako guztiei. Hala ere, praktikan, osasun-sisteman (osasuna, orokorrean, 
eta/edo buruko osasuna) patologia psikiatrikoren bat duen emakume bat 
artatzean etxean indarkeria matxista jasaten duela hautematen dute-
nean, gizarte-zerbitzuen eremura bideratu ohi dute gehienetan [1].
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Egiaztatu denez, terapia indibidualean baino zentratzen ez den orienta-
zioa –taldeko lana eta ikuspegi komunitarioa aintzat hartzen ez dituena 
[33]– ez da komenigarria kasu guztietan, eta arriskuan jar ditzake es-
ku-hartzearen efikazia eta ondorioak, gerta baitaiteke esku-hartze ho-
rren bidez ez artatzea bizirik atera diren pertsonaren beste beharrizan 
garrantzitsu batzuk (besteak beste, laguntza informaleko sarea, baliabide 
materialak –etxebizitza, adibidez–, baliabide ekonomikoak, etab.). Baliteke, 
beste zerbitzu batzuk (zerbitzu psikosoziala edo gizarte-hezkuntzakoa) 
ez izatearen ondorioz, arreta terapeutikoa emateko zerbitzura bideratzea 
halako esku-hartzerik behar ez duten kasuak. Halaber, baliteke zerbitzua-
ren diseinu malguago bat eta ez hain zurruna izateak arreta egokiagoa 
eta kasu bakoitzaren beharrizanen arabera egokituagoa emateko aukera 
eskaintzea.
Ildo horretan, Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumeak Babesteko eta Familiei 
Laguntzeko Zerbitzua lanean ari da ematen diren zerbitzuak arreta uni-
bertsala emateko zerbitzuak izan daitezen –eta ez auto-preskripzioaren 
bidezkoak–. Hau da, preskripzio tekniko bat egotea, zerbitzu hau egokia 
izatea eragiten duten beharrizanetan oinarrituta.

• Ez dago esparru kontzeptual zabalik, ezta terminologia adosturik ere 
ez.
Gaur egun indarrean dagoen araudian termino ezberdinak erabiltzen dira 
antzeko errealitateak –baina ez berdinak– aipatzeko, erakunde ezberdi-
nek denboran zehar hartuta. Orain arte, Bizkaiko Lurralde Historikoak ez 
du garatu esparru kontzeptual propiorik, eta ez du adostu terminologiarik 
arlo honetan gaia argitzeko eta arreta-zerbitzuetako profesionalek hobe-
to ulertzeko [9], [10]. Erronka da, beraz, erreferentziako esparru estrategi-
ko argi bat garatzea lurralde honetan, indarkeria matxista jasaten duten 
bizirauleentzat.

• Ez daude definituta eta mugatuta zerbitzuen arretaren xedea eta ba-
liabideak erabiltzeko irizpideak.
Gaur egun, ez daude argi mugatuta Aldundiaren eskumeneko bigarren 
mailako arretako zerbitzuen esku-hartzearen hartzaileak, ezta baliabi-
deak erabiltzeko eta kudeatzeko oinarrizko irizpideak eta esku-hartzeko 
planak ere, diskriminazio anizkoitza jasaten duten pertsonen oinarrizko 
eskubide sozialak bermatzeko, inplikatutako agente guztiek aintzat har 
ditzaten. Mugatze horren falta arlo hau definitzeko dagoen terminolo-
giaren aniztasunean ikusten da: genero-indarkeria, etxeko tratu txarrak, 
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indarkeria matxista, etab. Halaber, falta horren adierazlea da gaur egun 
ez direla artatzen indarkeria-mota guztiak eta arlo horretan beharrizanak 
dituzten pertsonen kolektibo guztiak, ezta artatutako pertsonek dituzten 
beharrizan guztiak ere.

• Indarkeria matxistaren definizioa zabaldu behar da, indarkeria-mota 
guztiak sartzeko.
Nazioarteko gomendioei jarraiki, arreta-eredu berrian ezartzen den indar-
keria matxistaren definizioak aintzat hartu behar ditu Emakumeen aur-
kako indarkeria prebenitzeko eta indarkeria horren aurka borrokatzeko 
Europako Kontseiluaren Hitzarmenean [48], [49] –Istanbulgo Hitzarmena 
esaten zaio ere– jasotako indarkeria-mota guztiak, eta, indarkeria fisikoa, 
psikologikoa eta sexuala sartzeaz gainera, hauek ere sartzea, besteak 
beste: bortxaketa, emakumeen mutilazio genitala, ezkontza behartua, se-
xu-jazarpena eta generoak eragindako jazarpena, esterilizazioa edo abor-
tu behartua.
Espainiako estatuan, CEDAW Batzordearen azken oharren jarraipen part-
zialari buruzko 2017ko txostenak [50] esaten zuen, autonomia-erkidego 
gehienek emakumeen aurkako legeak badituzte ere, ez direla jasotzen 
indarkeriaren mota eta eremu guztiak. Euskadin, 2020an egindako azken 
txostenean [25], Emakundek ere nabarmentzen du, gehienetan erasotzai-
lea bizirik atera den emakumearen bikotekidea edo bikotekide ohia izaten 
bada ere, ezin direla baztertu emakumeen aurkako beste indarkeria-mota 
batzuk. Horren adibidea da Arartekoaren «Juan San Martín» Giza Eskubi-
deen Bildumako azken ikerketa-txostena, Euskadin sexu-esplotaziorako 
pertsonen salerosketari buruzkoa [51], non, azken gomendioetan, azpi-
marratzen baita salerosketa horren errealitatea sartu behar dela gizar-
te-zerbitzuetan, prostituzio-egoeran dauden eta zaurgarritasun-egoeran 
eta/edo gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen beharrizanak 
artatzeko.
Zerbitzu gehienetan ez da a priori murrizketarik edo mugarik ezartzen 
zerbitzuak erabiltzeko, baina, hala ere, gaur egun, arreta-zerbitzuek ez 
dute arreta ematen aitortutako indarkeria matxistaren mota guztietan. 
Bizkaiko diagnostikoaren lehen zatian ikusi dugunez (2.1 apartatua), arta-
tutako kasu gehienak lotura dute genero-indarkeriarekin eta familia ba-
rruko indarkeriarekin. Ume eta nerabeen kasuan, ostera, muga gehiago 
ezartzen zaizkie esku-hartzearen subjektu gisa. Horregatik, biktimei arre-
ta emango gaur egungo sistemaren erronka nagusietako bat da sistema 
zabaltzea indarkeria-mota guztien biktimak artatzeko [33]. Arreta indar-
keria-mota guztietara egokitzeko ahaleginaren adibide bat da Sexu-esplo-
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tazioa helburu duen Salerosketaren Biktimen eta Bizirauleen aldeko Es-
ku-hartze Sozialerako Bizkaiko Foru Aldundiaren 2019-2021erako Plana32 
[52]. Izan ere, arlo honetan egindako aurrerapenen ildotik, Emakumeak 
Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuak leku bereziak ezarri ditu 
salerosketa horren biktima-bizirauleentzat.
Argitu behar da ez dela proposatzen baliabide bereziak sortzea indarke-
ria-mota bakoitzeko kasuak (dokumentu honen 4.2.1 apartatuan aipatzen 
dira) artatzeko, ezta indarkeria jasaten duten pertsonen talde bakoitza-
rentzat leku bereziak sortzea ere. Aitzitik, nabarmendu nahi da sistema 
egokitu egin behar dela erantzun orokortua eman ahal izateko kasu eta 
indarkeria-mota gehiagori, arreta espezializatua behar duten guztietan.

• Arreta-zerbitzuetan artatutako pertsonen multzoa handitu behar da.
Arreta-eredu dibertsifikatuago bat ezartzeak indarkeria matxista dela-eta 
artatutako bizirauleen kolektiboa handitzea dakar. Gaur egun, pertsona 
batzuei ez zaie arretarik ematen. Besteak beste, transexualei, homo-
sexualei… Halaber, indarkeria matxistatik bizirik ateratakoei ematen zaien 
laguntza soziala eta psikologikoa ez zaie ematen indarkeria matxistatik 
bizirik atera direnen senideei eta inguru hurbileko lagunei, hala eskatu 
arren. Zenbait proposamenetan jasota dago aukera hori [33]. 
Aurreko kasuan bezala, argitu behar da ez dela proposatzen baliabide be-
reziak sortzea kolektibo horietako bakoitzarentzat, arreta-sistema gizar-
te-arreta espezializatua behar duten pertsona guztiak artatu ahal izateko 
egokitzea baizik.

• Bizitokia emateko baliabide gehiago behar dira eta lekuen kopurua 
handitu behar da.
Dauden datuen arabera, indarkeria matxistatik bizirik atera direnei os-
tatua emateko baliabideak ez dira nahikoak gaur egun dagoen eskaerari 
erantzun ahal izateko. Gainera, kontuan hartu behar da zerbitzu guztiek 
ez dituztela hartzen egoera bereziki zaurgarrietan dauden emakumeak 
(adibidez, desgaitasunen bat dutenak, buruko gaixotasunen bat edo adi-
kzio-arazoak dituztenak, besteak beste). Halaber, baliabideak ez daude 
deszentralizatuta eta, beraz, lurraldean bizi diren pertsona guztiek ez 
dute aukera bera baliabideez baliatzeko [27].
Zaila izan arren dauden beharrizanei edo eskaerei erantzuteko beharko li-
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ratekeen bizitoki-baliabideen inguruko aurreikuspen bat egitea, nazioarte 
mailan gomendio-ratio batzuk ezarri dira. 

a) Istanbulgo Hitzarmenaren azalpen-txostenak [48], [53] ezartzen 
du familia-leku bat egon behar dela 10.000 biztanleko. Horrek esan 
nahi du familia-leku bat 10.000 biztanleko, bi oherekin, bat emaku-
me batentzat eta bestea, ume edo nerabe batentzat. Hitzarmenak 
ezartzen du, halaber, gutxieneko ratio bat dela, eta bizitokia emateko 
baliabideetako lekuen kopurua leku eta une jakin batean dagoen be-
netako beharrizanaren mende dagoela.

b) Bestalde, WAVEk (Women Against Violence Europe) [54] argitaratu-
tako txostenetako metodologiaren arabera, familiari bizitokia emate-
ko leku bakoitzari ohe bat dagokio. Ratio hori Istanbulgo Hitzarmena-
ren azalpen-txostenean jasotako gomendioan ezarritakoaren azpitik 
dago. 

Horrez gainera, bizitokia emateko baliabide gehiago izateaz eta harre-
ra-leku gehiago izateaz gainera, baliabide horiek artatzen diren pertsonen 
beharrizanetara egokitu beharko lirateke.

• Indarkeria aitortzeko eta arreta-zerbitzuetara iristeko oztopoak.
Aurreko diagnostiko-fasean egiaztatu ahal izan dugunez, Bizkaiko arre-
ta-zerbitzuetan artatutako pertsonen kopuruak gora egin du azken urtee-
tan. Hala ere, gaur egun arreta-zerbitzuetara doazen bizirauleen kopurua 
Ertzaintzak erregistratutako kasuen kopurua baino txikiagoa da. Hau da, 
emakume asko ez dira iristen zerbitzu hauetara, haien beharrik ez dute-
lako edo zerbitzuetara iristea eragozten duten zenbait oztopo daudelako, 
bereziki profil jakin bat duten pertsonen kasuan.
Indarkeria-motaren bat jasaten dela onartzea eta salaketa bat jartze-
ra joatea aukera aparta dira indarkeria matxistatik bizirik atera diren 
emakumeak arreta-zerbitzuetara joan, eta lehengoratze-prozesu bati 
ekin diezaioten. Hala ere, prozesu horri hasiera emateko urratsak eta bide 
judizial horretan bizirik atera direnek aurkitzen dituzten oztopoek33, ho-
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rrek guztiak bizirik atera direnengan izan dezaken inpaktuarekin batera, 
erakusten dute indartu egin behar direla sistema judizialarekiko koordina-
zioa eta Bizkaiko Foru Aldundiko bigarren mailako arretako zerbitzuen, bi-
zirik atera direnei arreta emateko baliabideen, abokatutzaren eta Justizia 
Administrazioak dituen beste zerbitzu publiko batzuen arteko elkarlana.
Indarkeria aitortzeko eta laguntza eskatzeko unean agertzen diren ozto-
poak era askotakoak dira, bai Bizkaiko Lurralde Historikoan, bai beste lu-
rralde eta estatu batzuetan. Oztopo horiek aintzat hartu beharko lirateke 
arreta-zerbitzuek egiten duten lana ikusarazteko eta ezagutzera emate-
ko, eta, ondorioz, zerbitzu horien erabilera sustatzeko [9].
Nazioarteko literaturak agerian utzi duen bezala, bizirik atera diren pert-
sonek prozesu hori isilarazteko dituzten arrazoiak era askotakoak dira, eta 
lotura dute faktore indibidualekin, pertsonen arteko faktoreekin, faktore 
soziokultural eta testuingurukoekin, baita arreta-sistemarekin berarekin 
zuzenean lotutako faktoreekin ere. Gainera, arreta-zerbitzuak erabiltze-
ko zailtasuna elkarren artean lotuta dauden faktore askoren ondorioa da 
[32], [57]–[59]. 
Gai horri dagokionez, garrantzitsua da identifikatzea emakumeek bigarren 
mailako arretako gizarte-zerbitzuak erabiltzeko eta zerbitzu horietara bi-
deratzeko aurkitzen dituzten iragazkiak eta oztopoak. Zehazki, iragazki 
hauek: laguntza eskatzeko, zerbitzuak erabiltzeko aukera-berdintasuna 
izateko, biktimizazio sekundarioa saihesteko eta, haien bizimoduko ekint-
zengatik, ahalmenengatik edo errua eta erantzukizuna egozten zaielako 
(adibidez, genero-rolei dagozkien lanak ondo ez egiteagatik, edo gizartean 
gizonak egiten dituztenean balorazio hobea duten jarduerak egiteagatik 
edo jokabideak izateagatik) epaituak edo estigmatizatuak izan gabe arta-
tuak izateko [14], [41]. 

• Esku-hartzean planteatutako helburuak lortzeko ezarritako epeak 
malgutu behar dira.
Esku-hartzean planteatutako helburuak lortzeko ezarritako epeak mal-
gutzea da aztertzeko proposatu den beste gai bat. Hain zuzen, bai Indar-
keria Matxistaren Behatokiaren gomendioen azken txostenean [10], baia 
Arartekoaren txosten berezian [4], oraingo ereduaren hobekuntza gisa na-
barmentzen zen arreta-baliabideak eta -zerbitzuak denboran iraunkorrak 
eta egonkorrak direla bermatu behar dela, eta, horretarako, beharrezkoak 
diren baliabide materialak eta giza baliabideak ezarri behar direla [10].
Egia bada ere gaur egun arreta behar den denbora guztian bermatzen 
dela, baliteke kasu batzuetan zerbitzuak aurrez ikusitako epeak ez etort-
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zea bat artatutako pertsonek dituzten beharrizanen erritmo errealekin, 
eta, ondorioz, epeak luzatu behar izatea, arreta indibidualizatua emateko 
planean planteatutako hasierako helburuak lortu ez direlako. Horregatik 
planteatu da zerbitzu bakoitzeko esku-hartze prozeduretan ezarritako 
epeak aztertzeko aukera, modu «errealistagoan» egokitu daitezen beha-
rrizanetara. Hau da, profesional bakoitzarekin egin beharreko gutxieneko 
ordu-kopurua eta erabiltzaileen beharrizanen arabera luzatzeko aukera 
adostu behar dira, modu orokorrean estandarizatu gabe [6]. Hala, beharri-
zan gehien dituzten edo arazo larrienak dituzten bizirauleek aukera izan-
go dute denbora luzeagoan jasotzeko tratamendua. 

• Jarraipen-protokolo bat izan behar da esku-hartzea amaitzen denetik 
aurrera.
Proposatu den beste alderdietako bat da jarraipena indartzea erabiltzai-
leekin egindako esku-hartzea eta gero. Gaur egun, arreta-zerbitzuek eta 
-baliabideek kasuen jarraipena egiten dute esku-hartzea amaitu ondoren. 
Baina jarraipen-prozedura hori ez dago sistematizatuta, eta gaur egun ez 
dago protokolo berezirik horretarako.

• Berriro aztertu behar dira zerbitzu batzuk erabiltzeko eskatutako be-
tekizunak eta zerbitzu horiek erabiltzeko arauak.
Egia bada ere, printzipioz, harrera-zerbitzuek ez dutela mugarik erabilt-
zeko, babesgabetasun-egoeran dauden pertsona guztiek baitute aitortu-
ta zerbitzu horiek modu unibertsalean erabiltzeko eskubidea, praktikan 
erabilera hori mugatuta egon daiteke baliabideetan egoteko ezarritako 
baldintzak direla eta. Zehazki, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren pres-
tazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Dekretuak [23] betekizun hauek 
ezartzen ditu zerbitzuak erabiltzeko, besteak beste: gizarte-zerbitzuen 
sarearen berezko zuzkiduren irismenetik eta aukeretatik kanpo dagoen 
osasun-laguntza espezializatua eta/edo iraunkorra behar ez izatea, jokabi-
de-nahasterik ez izatea eta/edo zerbitzuaren funtzionamendua edo zer-
bitzuko bizikidetza normala larriki nahas dezakeen edota pertsonarentzat 
berarentzat; beste erabiltzaile batzuentzat edo profesionalentzat arris-
kutsua izan daitekeen portaerarik ez izatea, eta, gaixotasun infekzioso 
eta kutsakor bat eta/edo gaixotasun mentalen bat izanez gero, dagokion 
tratamendua ez baztertzea.
Egungo diseinuaren arabera, lehen-harrera eta gero, zenbait arrazoi direla 
medio baliabidea erabiltzeko egokitasunaren edo egokitzapenaren balo-
razioa betetzen ez dutenek utzi egin behar izaten dute zerbitzua baliabi-
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dearen funtzionamendu normala bermatzeko. Egoera horren ondorioz, 
batzuetan, arreta behar duten biziraule batzuk sistematik kanpo geratzen 
dira, eta ez beti ordezko aukera batekin. Hori dela eta, erasotzailearenga-
na itzultzeko arriskua oso handia da. Egoera horren aurrean, proposatu da 
berriro aztertzeko zerbitzuak erabiltzeko gaur egun dauden betekizunak, 
edo, betekizun horiek mantenduz gero, babesgabetasun-egoeran izateko 
arrisku larrian dauden edo zaurgarritasun-maila altua duten emakume-
entzat berariaz prestatutako egoitza-harrerarako zerbitzu berriak izatea. 
Edonola ere, komenigarria litzateke harrera-baliabideen barne-erregela-
mendua aztertzea penalizazioei eta kanporatzeei dagokienez. 
Gai hau dela eta, onartzeko baldintzak kentzeaz gainera, Arartekoaren 
gomendioetako bat da erabiltzeko arauak malgutzea. Adibidez, bizito-
ki-zerbitzuen kasuan, baliabide normalizatuagoak sortzea, artatutako 
pertsonek aukera izan dezaten harremanetan egoteko laguntza eman 
diezaieketen pertsonekin (senideak, lagunak, etab.). Hala ere, argitu behar 
da pertsona adingabeen harrerarako espazioak dauden kasuetan, baliabi-
dea erabiltzeko arauak malgutuz gero, beti bermatu behar dela umeen 
eta nerabeen segurtasuna eta babesa.

• Irisgarritasun geografikoaren arloko arazoak eta zerbitzuen deszen-
tralizaziorik eza.
UGizarte Zerbitzuei buruzko Legeak ezartzen duen printzipioetako bat 
da zerbitzuen eta baliabideen deszentralizazioa; hau da, zerbitzuek 
erabiltzaileengandik ahalik eta hurbilen egon behar dutela. Emakundek 
erakundeen baliabideen ebaluazioa dela-eta egindako txostenak ere esa-
ten zuen berdintasuna eta ekitatea bermatu behar zirela gizarte-zerbit-
zuen erabileran, erabiltzailea dagoen lurralde-eremua edozein dela ere, 
eta baliabideen banaketa orekatua bermatu behar dela Euskadi osoan 
[9]. Ildo beretik, nazioarteko itunen eta arlo honetan aplikatu beharreko 
araudiaren [33] arabera, komenigarria da neurriak hartzea baliabideetan, 
zerbitzuetan eta prozeduretan doikuntzak egiteko irisgarritasun unibert-
sala bermatzeari begira, zerbitzua erabiltzeko oztoporik edo eragozpenik 
ez izateko muga geografikoak edo bestelako edozein muga dela eta. 
Bizkaiko Foru Aldundiak indarkeria matxistatik bizirik atera diren emaku-
meei arreta emateko zerbitzuak kudeatzen ditu, eta lurralde historiko 
osoan ematen dira zerbitzu horiek. Hala ere, zerbitzu horiek erabiltze-
ko aukera ez da berdina biztanle guztientzat, biztanleriaren banaketa 
geografikoa kontuan hartuta [6], [9], [13]. Lurralde mailako ezberdinta-
sun horiek zerbitzu guztietan ematen dira, era askotan: bizitokia izateko 
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aukerak, zerbitzuen hurbiltasuna, arreta jasotzeko denbora, babes-maila, 
etab. [6] Halako egoeren aurrean erantzuna emateko dauden programa 
eta zerbitzu gehienak hiriburuan daude, nahiz eta zerbitzu batzuk biz-
tanle asko dituzten beste udalerri batzuetara heldu. Horrez gainera, zer-
bitzu mankomunatuak sortu dira biztanle gutxiago dituzten udalerrien 
artean. Ezberdintasun geografiko horiek eta distantziak eta joan-etorrien 
denborak zerbitzua erabiltzeko eragindako arazoek eragina izan dezakete 
emandako arretaren intentsitatean [6], [10], eta biktimizazio sekundarioa 
areagotu dezakete. 
Egoera horren aurrean, arlo horretako gomendioetan esaten da zerbitzuen 
espezializazioa eta zerbitzuen hurbiltasuna ahalik eta modurik onenean 
uztartu behar direla, baita Bizkaiko Lurralde Historikoan harrera-baliabi-
deen lurralde mailako sare bat eratu behar dela ere, bizi diren emakume 
guztiei, bizi diren udalerria edo eskualdea edozein dela ere, zerbitzuak 
erabiltzeko aukera emateko [10].

• Beharrizanaren araberako irizpideetan oinarritutako arreta-eredu ba-
terantz, preskripzio tekniko profesionalaren bidez, gizarte-diagnostiko 
baten esparruan.
Gaur egun, Bizkaiko Foru Aldundiak arreta emateko dituen zerbitzu eta 
baliabideak erabiltzeko baldintzak ez dira homogeneoak, eta aldatu egi-
ten dira zerbitzu batetik bestera. Orokorrean, beste zerbitzu batzueta-
tik (oinarrizko gizarte-zerbitzuak, Foru Aldundiaren deribazioa, polizia, 
osasun-sistema, etab.) deribatuta iristen dira erabiltzaileak, profesional 
batek balorazioa eta diagnostiko espezializatua egin ondoren. Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren fitxa sozialari eta gizarte-diagnostikoari 
buruzko 353/2013 [60] eta 385/2013 [61] Dekretuetan jasotako adie-
razleak aintzat hartuta egiten dira fitxa eta diagnostikoa. Gaur egun, soi-
lik laguntza psikologikoa emateko zerbitzuak eta aholkularitza juridiko-
rako zerbitzuak dute zuzeneko sarbidea, norberaren ekimenez, eta hala 
da zerbitzuaren berezko ezaugarrien ondorioz. 
Zerbitzuetara iristeko ezberdintasun horiek argi ikusten dira artatutako 
kasuen kopuruan, baina, hala ere, kasu gehiago izatea ez da ezinbestean 
zerbitzu horren eraginkortasunaren adierazle. 2.1 apartatuan azaldu du-
gun bezala, indarkeria matxistatik bizirik atera direnei laguntza psikologi-
koa emateko zerbitzua da emakume gehien artatzen dituena Bizkaiko Lu-
rralde Historikoan eskainitako zerbitzu guztietatik (663 emakume guztira 
lehen aldiz 2019an); ondoren, aholkularitza juridikorako zerbitzua dago 
(emakumeen 143 kasu berri), eta, gero, oso urrun, etxeko tratu txarretatik 
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bizirik atera diren emakumeentzako berehalako harrera-zerbitzua (112 
kasu berri), etxeko tratu txarretatik bizirik atera diren emakumeentzako 
egoitza-zentroak (39 kasu berri) eta beste programa espezializatu batzuk 
(31).
Zerbitzu guztietan zuzeneko sarbidea ezartzeko aukerari buruzko ezta-
baida Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea garatu 
baino lehen planteatu zen [26]. Bide horrek zenbait aukera eskaintzen 
ditu, baina aintzat hartu beharreko arriskuak ere baditu.

- Batetik, egia bada ere zerbitzuetarako zuzeneko sarbidea handicap 
handia dela biztanleek erabil ditzaten eta aurretiaz gizarte-zerbitzue-
tatik pasatu behar izateak ekar dezakeen oztopoa kentzeko, azken 
urteetan badirudi erabiltzaile ugarik utzi dutela zerbitzua, itxaro-
te-zerrendak luzatu egin direla eta, ondorioz, beharrizanak bete gabe 
geratu direla. Baliteke zerbitzu hauetara beharrik ez duten emaku-
meak iristea eta zerbitzua «gainkargatzea», zerbitzua benetan behar 
duten emakumeen kaltetan.

- Bestetik, baliteke, zuzeneko sarbidearen ikuspegitik planteatuta, ba-
lorazio, diagnostiko eta deribazio profesionalik gabe, ez artatzea arre-
ta benetan behar duten emakumeen kasuak.

 Gai honi dagokionez, nabarmendu behar da profesionalek betetzen 
duten zereginaren garrantzia, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren es-
ku-hartze bat behar den ala ez eta nolakoa behar den zehazteko. 

Zuzeneko sarbidearen edo sarbide itxiaren arteko eztabaidatik haratago, 
proposatutako arreta-ereduak arreta unibertsala emateko zerbitzua ga-
ratzearen alde egiten du, eta zerbitzu horrek oinarritzat izango du profe-
sional batek egindako gizarte-diagnostikoa eta beharrizanen ebaluazioa, 
non, tresna bateratuen bidez, erabiltzailearen beharrizanak eta boronda-
tea, gizarte-zerbitzuen arloko esku-hartzearen intentsitatea eta beharra, 
arretaren testuingurua, helburuak eta prestazio teknikoak ezarriko baiti-
ra. Hau da, une oro errespetatu eta adostuko da emakumeen erabakia, 
baina beti eskainiko da arreta profesional batek beharrizanak oinarritzat 
hartuta egindako preskripzio teknikoaren arabera.

• Zalantzan jarri behar da «erasotzailearekin dagoen harremana ete-
tea» zerbitzua eskuratzeko baldintza gisa jartzea.
Gaur egun, iritzi nahiko partekatua da arreta-sareak duen erronketako 
bat dela salaketaren eta ikuspegi polizial eta judizialaren zentraltasuna 
gainditzea [33], baita bizirik atera denak erasotzailearekin duen harre-
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mana nahitaez eten behar duela ezartzen duen baldintza gainditzea ere. 
Baliteke arreta behar duten pertsonek ez izatea, laguntza eskatzen du-
ten unean, behar beste baliabide eta abilezia harreman hori eteteko, eta 
erabaki hori esku-hartzearen etorkizuneko faseetan hartu ahal izango 
litzateke [1]. Erasotzailearekin duen harremana eteteko erabakia bizirik 
atera dena horretarako prest dagoenean hartuko da, beraz. Ordura arte, 
Arartekoak bere proposamenetan jaso duen bezala, emakume bakoitzak 
behar dituen denborak errespetatu beharko dira [4]. 
Egia da sistema poliziala eta judiziala oso garrantzitsuak direla emaku-
meen aurkako indarkeriari aurre egiteko esku-hartzean eta biktima-bizi-
rauleei babesa emateko. Hala ere, gaur egungo gomendioen arabera, be-
harrezkoa da bizirauleen eskubideak eta haien ahalduntzea jartzea neurri 
guztien erdigunean, prozedura judizialean duten inplikazioa edo horretan 
ematen duten laguntza aintzat hartu gabe [33]. Praktikan, planteamen-
du horrek esan nahi du ez dagoela oinarririk zerbitzua erabili ahal izate-
ko baldintza gisa jartzeko salaketa penala jartzea edo erasotzailearekin 
dagoen harremana etetea. Emakume batek urratsa eman, eta laguntza 
eskatzea erabakitzen duenean, lehenengo helburua, beraz, haren babe-
sa bermatzea izan behar da, etxean jarraitzea edo, utzi ondoren, hara 
itzultzea erabakitzen badu ere, eta ulertu behar da erabaki hori prozesu 
pertsonalaren faseen barruan eman daitekeela [7].
Europak giza eskubideen arloan emandako gomendioen arabera, zerbit-
zuaren erabiltzaileek informazioa eta laguntza jasotzeko duten eskubidea 
ezin da eragotzi salaketa penala ez delako jarri edo talde edo zerbitzu 
batean parte hartzea ez delako onartu. Artatutako pertsonek behar beste 
denbora izan behar dute eman zaien informazioaz hausnartzeko, eraba-
kiak jakinaren gainean hartzeko [40]. Halaber, gure testuinguru hurbile-
nean, Arartekoak ere adierazi du bizirik atera direnak babesteko sistema 
egokitu egin behar dela biktima izaera egiaztatu beharrik izan ez dezaten 
eta emakumeak salaketa penal bat jartzera ez behartzeko. Hau da, sa-
laketarik jarri ez arren, laguntza lortzeko eta benetan babesteko behar 
dituzten prestazioak jasotzeko aukera eman behar zaie. Ideia bera ja-
sotzen du Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren 
aldaketa egiteko legearen proiektuak. Zehazki, ezartzen du, zerbitzuak 
eskuratzeko eta emateko, ezin dela baldintza gisa jarri bizirik atera dire-
nek delitugilearen aurka lege-ekintzak baliatzeko edo lekukotza emateko 
borondatea izatea, ekintza judizialak gauzatzera bideratutako zerbitzue-
tan izan ezik [33].
Dokumentu honetan proposatutako gizarte-arretarako ereduak azaldu-
tako gomendioak aintzat hartzen baditu ere eta abiapuntutzat, zerbitzua 
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eskuratzeko edo bizirik atera diren emakumeei arreta emateko, erasot-
zailearekiko harremana etetea ez dela baldintza bat izan behar badu ere, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko 
Zerbitzuak ezinbestekotzat jotzen du eztabaidatzea egoera horrek pertso-
na adingabeak daudenean izan ditzakeen inplikazio, eragin eta ondorioei 
buruz (adingabeen segurtasunari eta babesari dagokionez) eta, haien es-
kubideak bermatuta, ume eta nerabe horiek entzutearen garrantziaz eta 
halako egoeretan arreta-zerbitzuek bete behar duten lanaz hausnarketa 
egitea.

• Garrantzitsua da umeen eta nerabeen interes gorena aintzat hartzea, 
eskubideen subjektu diren heinean, eta haien beharrizan eta eskubideei 
eta biziraule-izaerari arreta berezia eskaini behar zaie.
Arreta-zerbitzuen hasierako diseinuan ez ziren aintzat hartu umeek eta 
nerabeek, zuzeneko esku-hartzearen subjektu diren heinean, dituzten 
beharrizan zehatzak, bereziki egoitza-harrerako zerbitzuetan. Egia bada 
ere duela urte batzuetatik hona ahalegin handia egiten ari dela dituzten 
beharrizanak aintzat hartzeko eta lan berezi bat egiten hasi dela kolek-
tibo horrekin, beharrezkoa da pertsona adingabeek behar duten arreta 
lantzen eta indartzen jarraitzea. Izatez, oraingo arreta-eredua hobetzeko 
egin den proposamen nagusietako bat da indarkeria matxistatik bizirik 
atera diren umeen eta nerabeen interes gorena aintzat hartzea, eskubi-
deen subjektu diren heinean. Horretarako, haien identifikazioa bermatu 
behar da eta egoera bakoitzean behar duten esku-hartzea eskaini behar 
zaie [10].
Sarritan, umeen eta nerabeen arreta amak jasandako indarkeria-egoerak 
eraginda eta haren ondorioz gauzatu da eta ez adingabeak bizirik atera 
diren zuzeneko biktimatzat jo direlako. Izaera hori aitortzea da proposa-
men honen xedea. Arreta-eredu berri honetan, kasu eta egoera guztie-
tan umeak eta nerabeak indarkeria matxistatik bizirik atera diren bikti-
matzat jotzea proposatzen da, bai indarkeria zuzenean haien kontrakoa 
izan bada, bai indarkeria-egoeraren eraginpean egon badira. Hain zuzen, 
proposamen honen abiapuntuko premisa da indarkeriaren eraginpean 
egoteak berak kalte bat eragin diela, eta kalte horrek ondorioak dituela 
–nahitasuna egonda edo ez–, eta, beraz, bizirik atera diren biktimatzat jo 
behar dira.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa 
egiteko legearen proiektuak [33] ere jotzen du funtsezkotzat babes ge-
hiago ematea umeei eta nerabeei. Legearen proiektuak berariaz jasotzen 
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du, batetik, umeen eta nerabeen interesaren defentsa printzipio gidari 
gisa, eta, bestetik, indarkeria zuzenean pairatzen duten emakume, neska-
to eta neska nerabeez gainera, indarkeria matxistaren biktimatzat jotzen 
ditu indarkeria hori gauzatzen den ingurunean bizi diren mendeko beste 
pertsona batzuk, beren egoera ahula dela-eta, indarkeria horrek zuzenean 
eragiten dienean. Hori dela eta, legearen proiektuak ezartzen du euskal 
administrazio publikoen betebeharra dela biktima-biziraule horientzako 
eta haien beharrizan bereziak betetzeko arreta-zerbitzuak bermatzea 
[33]. 
Halaber, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioak [62], Haurrak eta Ne-
rabeak Zaintzeko otsailaren 18ko 3/2005 Legeak [63] eta Haurrei eta ne-
rabeei indarkeriaren aurrean erabateko babesa emateko ekainaren 4ko 
8/2021 Lege Organikoak [64] aipatzen dute umeei eta nerabeei zuzeneko 
arreta emateko egiten diren jarduketa publiko guztietan aintzat hartu 
behar direla adingabeen eskubideak, eta bermatu egin behar direla beti.
Indarrean dagoen legeriak indarkeriaren biktimatzat jotzen ditu indarke-
ria matxistaren biktima diren emakumeen seme-alabak. Hala ere, orga-
nismo ugarik nabarmentzen dute haien egoera identifikatzen eta ikusa-
razten jarraitzeko beharra, baita esku-hartzea haien beharrizan berezien 
arabera egokitzeko beharra ere, arreta-zerbitzu berezien bitartez. Hala 
egiten dute nazioarte mailako erakundeek [40], [42], [44], [50], zein, gure 
testuinguruan, Emakundek [28] edo Arartekoak. Arartekoaren gomen-
dioen arabera, beharrezkoa da, batetik, indarkeria matxista jasaten duten 
emakumeen seme-alabak babesteko mekanismoak sortzea, zuzeneko bi-
ktimak baitira; bestetik, umeak eta nerabeak bizirik atera diren emaku-
meen arriskuen ebaluazioetan sartzea, eta, azkenik, indarkeria matxista-
ren biktimatzat jotzea bikotekideak edo bikotekide ohiak bere seme-ala-
bak erail dizkieten emakumeak.
Euskadin haur eta nerabeen kontrako sexu-abusua eta sexu-esplotazioa 
gertatzen direnean jarduteko jarraibideei buruzko Arartekoaren 2021eko 
maiatzaren 18ko 2/2021 Erabakian jasotako gomendio orokorren artean 
[34] ezartzen da Gizarte Zerbitzuen Sistemak, arreta integralerako eredu 
baten aldeko apustuaren barruko lehen urrats gisa, beharrezko zerbitzuak 
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ezarri behar dituela sexu-abusuen biktima diren ume eta nerabe guztiei 
tratamendu publikoa bermatzeko, haien familien babesteko ahalmenari 
buruzko ebaluazioa edozein dela ere34.

• Umeek eta nerabeek parte hartzeko eta iritzia emateko duen eskubi-
dea bermatu behar da
Umearen (umeak eta nerabeak) Eskubideen Batzordeak bere 13 zenbaki-
ko Ohar Orokorrean [65] adierazten du umeen eta nerabeen parte-hart-
zea oso garrantzitsua dela eta haien babesa errazten duela. 12. artiku-
luan jasotakoaren arabera, umeek eta nerabeek eskubidea dute entzunak 
izateko txikiak direnetik, indarkeriaren aurrean egoera bereziki zaurga-
rrian daudenean. Horretarako, artikulu horretan jasotakoaren arabera, 
beharrezkotzat jotzen da pertsona adingabeak iritziak ematera animat-
zea eta iritzi horiek aintzat hartzea babesa emateko prozesuaren etapa 
bakoitzean. Indarkeriaren bizipena inhibitzailea da berez, eta, ondorioz, 
jardun behar da babesteko esku-hartzeek umeak edo nerabeek gehiago 
inhibitu ez ditzaten; helburua izan behar da lehengoratzen eta gizarte-
ratzen laguntzeko esku-hartzeak gauzatzea, arreta handiz sustatutako 
parte-hartzearen bidez [65]. 
Lehenago esan den bezala, arreta-eredu berri hau azaldutako gomendioen 
ildotik planteatzen da, eta abiapuntutzat du erasotzailearekiko harrema-
na etetea ez izatea bizirik atera diren emakumeei arreta emateko edo ez 
emateko baldintza. Hala ere, kasu batzuetan baliteke erasotzailearekin 
bizitzen jarraitzeak umeak eta nerabeak indarkeriaren eraginpean jarrait-
zea ekartzea, eta, ondorioz, egoera horrek kalte bat eragitea adingabeei 
–nahita edo nahi gabe–. Halako egoeren aurrean, eta indarkeria-egoeren 
berri emateari dagokionez legeak ezarritakoari jarraiki35, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuak 
garrantzitsutzat jotzen du, batetik, ume eta nerabe horiei hitz egiteko 
aukera ematea, haien eskubideak bermatuta, eta, bestetik, aztertzea eta 
hausnartzea arreta-zerbitzuek zer zeregin izan behar duten eskubideen 
bi subjekturen interesak aurrez aurre dauden egoeretan.
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• Gizonak ez daude sartuta Gizarte Zerbitzuen Sisteman.
Orokorrean, indarkeria eragiten dute gizonek ez dute arreta eta trata-
mendu askorik jasotzen Gizarte Zerbitzuen Sisteman. Kasu askotan, sis-
tema judizialarekin eta penalarekin baino ez dute harremana. Hori dela 
eta, zaila da halako zerbitzuen arreta jaso dezaketela ikustea, eta, beraz, 
zerbitzu horiek eskatzea. Emakunderen azken txostenaren (2020) arabe-
ra, esan behar da kasu askotan erasotzaileak gizon gazteak direla [25]. 
Arlo horretan egin diren azterlanek agerian utzi dute bizirik atera direnek 
jasotako tratamendua oso garrantzitsua dela, baina, erasotzaileekin lanik 
egiten ez bada, ez dela nahikoa arazoaren ikuspegi holistiko eta integral 
batetik. Emakundek, adibidez, fokua erasotzaileengan jartzearen eta arre-
ta-sistema indarkeria hori jasaten duten emakumeen beharrizan guztiei 
erantzuna ematen jarraitzeko indartzearen garrantzia nabarmentzen du 
[25].
Azken hamarkadetan, asko areagotu da profesionalen –ikerketaren ar-
lokoak zein arretaren arlokoak– interesa indarkeria eragiten duten gizo-
nekin esku-hartzeko eta haien jokabidea ebaluatzeko programak ezart-
zearen inguruan [66]. Izan ere, badirudi ez dagoela zalantzarik gizonekin 
esku-hartzearen komenigarritasunaren inguruan, eta gero eta profesional 
gehiagok nabarmentzen dute gizonekin lan egitearen beharra, problema-
tikaren erantzule diren heinean [66]–[68]. Hainbat arrazoi daude gizone-
kin esku hartzeko, eta, haien artean, nabarmentzekoak dira aldatzeko eta 
berdintasunetik hurbilago dauden jokabideak hartzeko eta indarkeriatik 
urruntzeko aukera ematea gizonei, eta, bereziki, indarkeria jasan duten 
emakumeen eta seme-alaben segurtasuna eta ongizatea hobetzea, eta 
indarkeria matxista prebenitu eta desagerraraztea [66]. 
Gaur egun, eztabaida zabala dago indarkeria eragiten duten gizonentzako 
programa eta esku-hartzeen eraginkortasunari buruz [66] eta, bereziki, 
esku-hartze indibidualak edo indarkeria jasaten duten emakumeekin es-
ku-hartze bateratuak eskaintzeak sortu ahal dituen zalantzen inguruan. 
Gizonak sartzen dituzten familiako esku-hartze programei egindako kri-
tiken artean nagusiena da programa horien bidez erasotzailearen jokabi-
dea «balidatzeko» arriskua dagoela, eta/edo programan sartzea arriskut-
sua izan daitekeela emakumearentzat edo seme-alabentzat.
Nazioarteko zenbait erakunderen gomendioetako bat da emakumeen eta 
umeen eta nerabeen aurkako indarkeria eragiten duten gizonekin esku 
hartzeko eta gizon horiek tratatzeko programak ezartzea, betiere progra-
ma horien jarraipena eta ebaluazioa orokortzen bada. Bestalde, Ararte-
koak ere nabarmentzen du gizon erasotzaileei tratamendu psikologikoa 
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emateko programak indartu eta ebaluatzearen garrantzia, baina zehaz-
ten du, batetik, programa horiek ez direla inoiz indartu behar emakume-
entzako diren beste baliabide batzuen kaltetan, eta, bestetik, programa 
horien xedea ez dela izan behar soilik jokabide erasokorrak aldatzea, in-
darkeria matxistaren sustrai kultural eta sozialak aztertzea baizik [7]. 
Horrenbestez, gizonekin lan egiten duten programen eremuan, maskuli-
nitate berriak sartzen dituzten ereduak garatu beharko lirateke, baita in-
darkeria matxista bere adierazpen guztietan aztertzen dituzten ereduak 
ere [14], ebaluatu eta baliozkotu diren programa eraginkorren bidez, bai-
na inoiz ahaztu gabe arreta-sistema indarkeria jasaten duten pertsonent-
zat dela eta pertsona horiei arreta emateko dela.

• Umeen eta nerabeen arretan gizon profesionalak sartu behar dira, 
maskulinitate positiboaren ereduak eraikitzeko erreferente gisa.
Bizkaian, gainerako lurraldeetan bezala, indarkeria matxistatik bizirik atera 
direnentzat dauden zerbitzu, baliabide eta programa gehienen jarraibide ba-
teratu eta orokorra da, artatutako pertsona bakoitzari (emakumea, haren 
seme-alabak edo haren mendeko pertsonak) arreta emateko plan indibi-
dualizatua garatzeko eta geroko jarraipena egiteko erreferentziako profe-
sional bat esleitzen zaionean, profesional hori emakumea izatea. Hala da. 
Indarkeria matxistatik bizirik atera direnekin zuzeneko harremana duten 
profesional gehienak emakumeak dira.
Justizia penalaren sistemaren edo polizia-sistemaren kasuan, zenbait go-
mendio eta araudi daude non berariaz aipatzen baita indarkeriatik bizirik 
ateratakoei arreta sexu bereko pertsonek emateko aukera. NBEko Batzar 
Orokorrak, emakumeen aurkako indarkeriaren arloan delitua prebenitzea-
ri eta justizia penala ezartzeari dagokionez, erantzunak indartzeari buruz 
hartutako erabakian [69] ezartzen da estatu kideei eskatzen zaiela indarke-
riaren biktimei aitortzeko, ahal denean, emakume funtzionarioek artatzeko 
eskubidea, bai poliziak direnean, bai justizia penalaren sistemako beste funt-
zionario batzuk direnean [69]. Halaber, Delituaren Biktimaren Estatutuaren 
2015eko apirilaren 27ko 4/2015 Legeak [70] hau ezartzen du: «Baldin eta 
(…) biktimaren bat edo sexu-esplotazioko xedeekin salerostearen biktimak 
badira, deklarazioa biktimaren sexu bereko pertsona batek hartzea, betiere 
biktimak horrela  eskatzen badu, eta horrek ez badu nabarmen kaltetzen 
prozesuaren garapena edo deklarazioa epaile edo fiskal batek zuzenean 
hartu behar ez badu» [70]. Gizarte-zerbitzuek eman beharreko arretaren 
kasuan, ez dago jarraibide edo gomendio berezirik ildo horretan, baina, ai-
patu den bezala, ohikoa da bizirik atera diren emakumeekin eta ume eta 
nerabeekin zuzeneko harremana duten profesionalak emakumeak izatea.
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Azken urteetan, eztabaida sortu da umeak eta nerabeak artatzeko gizo-
nak sartzeko aukeraren inguruan. Hain zuzen, ikerketa batzuek esaten 
dute, indarkeriatik bizirik atera diren pertsona adingabeei eman beharre-
ko arretan, zerbitzuetako profesionalen artean gizonak daudenean, erre-
ferente izan daitezkeela aitentzat eta semeentzat, bereziki nerabeen ka-
suan, baita emakumeentzat eta neskatoentzat ere [71]. Save the Children 
erakundeak genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen seme-alaben 
arretari buruz egindako txostenak dioenez, arreta ematen duten gizo-
nezko profesionalak erreferente positiboak izan daitezke seme-alabent-
zat –eta haien amentzat–, indarkeria erabiltzen duen gizonarekin aldera-
tuta, gizonaren beste ikuspegi bat eskaini ahal baitute, errespetuan, kon-
fiantzan eta afektuan oinarrituta, eta maskulinitate positiboaren eredu 
berriak eratzen lagundu ahal dute [71].
Ildo horretan, interesgarria dirudi arreta-eredu berrian indarkeriari aurre 
egiteko proposamen berri hauek sartzeko aukera aztertzea, gizon profe-
sionalak sartzeko arretan, maskulinitate positiboaren ereduak eraikitzeko 
erreferente gisa. Ildo horretan, garrantzitsua da, batetik, gizon profesio-
nal horien sentsibilizazioa, kontzientziazioa eta prestakuntza espeziali-
zatu egokia bermatzea aurretiaz –emakume profesionalekin egiten den 
bezala–, eta, bestetik, botere-desberdintasuna egon daitekeen kasuen 
inguruan hausnartzea (adibidez, gizon profesionalek aginte-postuak be-
tetzen dituztenean arreta-sistemaren barruan).

• Bizirik atera direnei arreta erreparatzailea emateko irizpideak zehaztu 
behar dira.
Giza eskubideen urraketen biktima guztiek erreparaziorako eskubidea ba-
dute ere, indarkeria matxistatik bizirik atera direnak ez dira sartu beste 
indarkeria batzuen biktimak sartu diren plano berean, eta, hortaz, eslei-
tutako baliabideek ez dute beti betetzen helburu hori. Orokorrean, orain 
arte, ez da ia politika publikorik diseinatu erreparazioaren ikuspegitik gure 
testuinguruan indarkeria matxistatik bizirik atera direnei dagokionez. 
Hala ere, ibilbide luzea eta esperientzia zabala dago eremu horretan, bai 
berdintasunerako zerbitzuetan zein gizarte-zerbitzuetan, udal mailan, fo-
ralean eta autonomikoan [41]. 
Erreparazio-printzipioak esan nahi du emakume bizirauleei arreta ematen 
dieten zerbitzu publikoek ekintzak bideratzea maila guztietan jasandako 
kalteak arintzera; esan nahi du, halaber, indarkeriak emakumeengan ut-
zitako ondorioei arreta jarriko zaiela bermatu behar dela, eta neurriak 
hartuko direla emakumeen eskubideak urratzea ekarri dituzten egoerak 
berriro ez errepikatzeko [41].
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Emakumearen aurkako indarkeriari eta etxeko indarkeriari aurrea hart-
zeko eta haien kontra borrokatzeko Europako Kontseiluak sinatutako 
hitzarmenak [48] –Istanbulgo Hitzarmena– 2011n ezarri zuen indarke-
ria matxista giza eskubideen beste urraketa bat dela. Giza Eskubideen 
Munduko Konferentziak dioen bezala –Vienan egin zen, 1993an–, estatuek 
giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak bermatu eta babestu be-
har dituzte –edozein dela ere duten sistema politikoa, ekonomikoa eta 
kulturala–. Definizio hori oinarritzat hartuta, ezarrita geratu da estatuen 
betebeharra dela indarkeria matxistaren biktimei behar duten laguntza 
ematea. 
Bai nazioartean –Nazio Batuen Batzar Orokorra [72], [73], Europako Kont-
seilua [48] edo Europako Parlamentua [74], besteak beste–, bai Euskadin 
[33], [41] erabat onartu da bizirik atera direnei jasandako kaltearen erre-
parazio azkarra eta justua jasotzeko eskubidea, egiaren aitorpena, ger-
taera bortitzak berriro ez gertatzea eta, arreta-baliabide publikoen bidez, 
erabateko errekuperazioa lortzeko aukera bermatu behar zaiela [33], [41].

• Gizarte Zerbitzuen Sisteman, indarkeria matxistatik bizirik atera-
takoak ez dira hartzen lehentasunezko kolektibotzat.
Indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumeentzako zerbitzuetatik 
haratago, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren ikuspegi orokor batetik garrant-
zitsutzat jotzen da emakume hauek lehentasuna izatea arretan Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren barruko gainerako prestazio eta zerbitzue-
tan [23].
Gai horri dagokionez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea-
ren bigarren aldaketa egiteko legearen aurreproiektuak [33] ezartzen du, 
arreta-prozesuan egokitzat jotzen diren plaza eta zerbitzu publiko eta 
itunduak emateko orduan, lehentasunez artatzeko kolektibotzat hartu 
behar direla indarkeria matxistatik bizirik atera direnak [33]. 
Bizkaiko Foru Aldundiaren kasuan, aipatu behar da emakumeen sarbidea 
lehenesteko aukera praktikan jarri dela bi kasu hauetan: lehenik eta be-
hin, gazteei arreta emateko programa espezializaturako sarbidean, eta, 
bigarrenik, «housing first» metodologian oinarritutako Habitat Bizkaia 
izeneko programan.
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• Indarkeria matxistatik bizirik atera diren pertsonek bizilekua lortzeko 
eta laneratzeko dituzten oztopoak.
Indarkeria matxista jasan duten emakumeek bizitokia behar dute bere-
hala eta/edo epe labur eta ertainera36, eta behar hori gaur egun dagoen 
bizitokia eta egoitza-arreta emateko sarearen bidez betetzen da. Hala ere, 
etxebizitzaren arazoa ez dago konponduta artatutako pertsonek harre-
ra-baliabideetatik alde egiten dutenean.
Arartekoaren txosten bereziak [6] eta Emakundek erakundeen erantzu-
na ebaluatzeko egindako txostenak [9] agerian utzi zuten enplegua eta 
etxebizitza lortzeko zailtasunak zirela bai emakumeek bai profesionalek 
planteatutako arazo nagusietako bi [75].
Egoera horren aurrean, Emakundek proposatzen du laneratzea erraztuko 
duten formula berritzaileak erabiltzea. Besteak beste, laguntza psikologi-
koa emateko programak lan-bitartekaritzarako zerbitzuekin koordinatzea 
edo Etxebidek ezarritako baldintzak malgutzea, erasotzaileari baja eman 
ahal izateko espediente bateratutik, antzinatasuna galdu gabe [9]. Bes-
talde, Arartekoaren gomendioen artean [6], batetik, laguntza indibidua-
lizatua emateko programen garrantzia azpimarratzen da, eta, bestetik, 
diskriminazio positiboa lantzeko neurriak hartzeak edo, dauden progra-
metan, indarkeria matxistatik bizirik atera direnak zailtasun bereziko ko-
lektibotzat jotzeak duen garrantzia.
Gaur egun, ekintza positiboko bi neurri daude genero-indarkeriatik bizirik 
atera diren emakumeentzat, etxebizitzari dagokionez37, eta Eusko Jaurla-
ritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak kudeatzen ditu38. 
Alde batetik, etxebizitza zuzenean esleitzen da, alokairuan, kasu larrietan 
eta salbuespenekoetan. Eta, bestetik, aparteko puntuak ematen dira ba-
bes ofizialeko etxebizitzen (BOE) sustapenetarako baremazioan. Halaber, 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) prestazio ekonomikoetan eta 
etxebizitzarako prestazio osagarrian (EPO), eskuratzeko baldintzak mal-
guagoak dira indarkeria-egoerak bizi izan dituzten emakumeentzat.
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a) Kasu larri eta salbuespenekoetan, etxebizitzaren zuzeneko esleipena, 
alokairuan, eskatzailea udalen edo aldundien harrera-etxebizitzen eta 
-zentroen erabiltzailea denean:

 Kasu larri eta salbuespenekoetan, betiere baldintza batzuk betetzen 
badira, genero-indarkeria jasan duten emakumeei etxe bat esleitu 
ahal zaie, alokairuan, eta kuota haien diru-sarreren araberakoa izan-
go da. Kuota hori urtero berrikusten da [8]. Hauek dira baldintzak: 
eskatzailea lehenago udalen edo foru-aldundien harrera-etxebizitzen 
eta -zentroen erabiltzailea izatea; haietan gehienez egin ahal den 
egonaldia beteta izatea; haietan ezin jarraitu dutela egiaztatzea; 
etxebizitza behar beste denborak bilatzen ibili arren, ez aurkitzea, 
eta bizilekua eman diezaiokeen gizarte- edo familia-sarerik ez izatea. 
Eskabidea alkateak edo dagokion zinegotziak sinatu beharko du, eta 
eskumena duen gizarte-zerbitzuaren txosten baten bidez justifikatu 
beharko da39.

 2019an, 17 adjudikazio egin ziren Bizkaian, hau da, Euskadin oroko-
rrean onartu ziren eskabideen % 56,7. Eskabideetako zortzi Bizkaiko 
Foru Aldundiarenak ziren; zazpi, Bilboko Udalarenak; bat, Amorebie-
ta-Etxanoko Udalarena, eta beste bat, Santurtziko Udalarena. Guzti-
ra, 27 eskabide erregistratu ziren Bizkaian (2019an aurkeztutako 22, 
eta 2018tik ebazpenaren zain zeuden bost). Haietatik hiru ukatu egin 
ziren baldintzak ez betetzeagatik, eta beste zazpi ebazpenaren zain 
geratu ziren [28].

b) Aparteko puntuak babes ofizialeko etxebizitzen sustapenetan, etxe-
bizitza bat alokairuan lortzeko baremazioan:

 Indarkeriaren biktima diren emakumeak etxebizitza bat alokairuan 
lortzeko eskatzaile gisa inskribatu ahal dira Etxebiden, genero-in-
darkeriaren biktima gisa. Pertsona horiei 10 puntu gehiago ematen 
zaizkie baremazio orokorrean; ez dituzte egiaztatu behar gutxieneko 
sarrerak, ezta etxebizitza eskatzeko aukeratu dituzten udalerrietako 
edozeinetan erroldatuta daudenik ere [8]. 

 Bizkaian, 2019ko abenduaren 31n, genero-indarkeriaren biktima dire-
la egiaztatu zuten emakumeen espediente aktiboak Etxebiden (Etxe-
bizitzaren Euskal Zerbitzua) 548 ziren, hau da, aurreko urtean baino 
% 11,2 gehiago [28].
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c) Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osa-
garria:

 Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) baliabide nahikorik ez du-
ten pertsonen eta familien oinarrizko beharrizanak betetzeko hilero 
jasotzen den prestazio ekonomiko bat da, eta lan munduan irtenbide 
bat bilatzeko laguntza ematen du. Lanbide – Euskal Enplegu Zerbit-
zuaren40 bidez kudeatzen den baliabide bat da

 Etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) aldizkako prestazio ekono-
miko bat da, diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) osatzeko era-
tutakoa. Haren helburua da ohiko etxebizitzaren edo ohiko bizitokia-
ren alokairu-gastuak ordaintzen laguntzea, alokairuaren edozein mo-
dalitatetan: errentamendua, azpierrentamendua, baterako alokairua, 
ostatatzea eta gelen alokairua. EPOren gehieneko zenbatekoa, hilean, 
250 euro da, gehitzeko inolako aukerarik gabe, alokairuaren edozein 
modalitatetan: errentamendua, azpierrentamendua, baterako alokai-
rua, ostatatzea eta gelen alokairua. 
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 Diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) prestazioek eta etxebi-
zitzarako prestazio osagarriak (EPO) baldintza bereziak dituzte gene-
ro-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat41. 

d) Bitartekaritza soziolaboraleko programa:
 Bitartekaritza soziolaboraleko programa enplegua eskatzen duten 

genero-indarkeriaren biktimei laneratzeko plan bat ezartzeko aholku-
laritza ematen dien programa bat da. 2019an, guztira genero-indar-
keriaren biktima izandako 1.622 emakumek jaso zuten 
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• Jarraipen, monitorizazio eta ebaluaziorako adierazleen sistema bat 
falta da.
Indarkeria matxistatik bizirik atera direnei kalitateko arreta eskaini ahal 
izateko, beste edozein kolektiborekin gertatzen den bezala, ezinbestekoa 
da plangintza eta programazio egokia izatea, eta, horretarako, artatu 
behar diren pertsonen kopuruari eta pertsona horien ezaugarriei buruz 
informazio zehatza behar da. Aldizkako ebaluazioei esker, arazoaren 
magnitudea ezagutu ahal da, baita dauden baliabideen erabilgarritasuna, 
irisgarritasuna eta kalitatea ere. Halaber, funtsezkotzat jotzen da etenga-
beko hobekuntzaren eta kontuak ematearen ikuspuntutik [33], [34], [76]. 
Azken urteetan, indarkeria matxistatik bizirik atera direnei arreta emate-
ko zerbitzuek hobetu egin dituzte datuak jasotzeko eta erregistratzeko 
sistemak. Hala ere, gaur egun premiazkoa da informazioa jasotzeko eredu 
berri bat diseinatzea, oraingoa ordezteko. Helburua da, batetik, jarraipena 
eta ebaluazioa egiteko behar beste garatutako adierazleen sistema ho-
mogeneo bat izatea, helburuak bete diren ala ez neurtzeko edo emaitzen 
aurreikuspena lortu den ala ez neurtzeko; eta, bestetik, profesionalek sis-
tema hori gizarte-zerbitzuen arloan erregistrorako oinarrizko tresna gisa 
erabiltzea sustatzea [10]. Arartekoak dioen bezala [6], Euskadik ez du da-
tuen erregistro homogeneo bat administrazio guztietan. 
Egoera horren aurrean, komenigarria litzateke datuak jasotzeko irizpideak 
bateratzea eta zerbitzuetara doazen indarkeria matxistatik bizirik atera-
takoen kasuak identifikatzeko eta bereizteko aldagaiak definitzea, trata-
mendua jasotzen ari direnak eta tratamenduari uko egin diotenak edo 
esku-hartzea ukatu zaienak bereizteko, bete gabe dauden beharrizanak 
identifikatu ahal izateko [10]. 
Indarkeria matxistari aurre egiteko hartutako neurrien eraginkortasuna 
ebaluatzea ezinbestekoa da politika, administrazio-jardun edo zerbitzu 
guztietan. Bizkaiko emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko erakun-
deen jokabideari buruzko gomendioak eta hobetzeko proposamenak ja-
sotzen dituen III. txostenak ezarritakoaren arabera, arreta-zerbitzuak 
ikuskatu eta ebaluatu egin behar dira erabilgarritasunari, irisgarritasunari 
eta kalitateari dagokienez, betiere erabiltzaileen parte-hartzea berma-
tuta [10]. Emaitzen ebaluazioak eta monitorizazioak aukera ematen du 
lortutako emaitzak ezagutzeko [9], hartutako neurrien eraginkortasuna 
neurtzeko eta ezarritako koordinazio-sistemen egokitasuna aztertzeko, 
eta, hala, emandako arretan izandako akatsak edo nahi ez diren ondo-
rioak zuzendu ahal izango dira [7], [77].
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• Ez dago tresna adostu, zehatz eta homogeneorik detekzio, ebaluazio 
eta diagnostikorako.
Gaur egun ez dago tresna adosturik hasierako egoera ebaluatu eta diag-
nostikatzeko, arreta eskaintzen zaien indarkeria matxistatik bizirik atera 
direnen beharrizanetara egokitua [1]. Gaur egun, baliabide gehienek tres-
na propioak dituzte diagnostikoa, jarraipena, etab. egiteko. Ebaluazioa egi-
teko irizpideak bateratzeko ebaluazio-tresna bateraturik ez izateak zaildu 
egiten du esku-hartzea, baita sistemen arteko deribazioak ere.
Ebaluazioa egiteko tresna bateratuak sortu beharko lirateke, bai siste-
mara sartzeko baldintzak betetzen direla zehazteko, bai erabiltzailearen 
beharrizanak, esku-hartzearen intentsitatea eta baldintzak eta prestazio 
teknikoak zehazteko. Horrez gainera, tresna bateratu horiek balorazio-, 
jarraipen- eta ebaluazio-lanak egiteko abiapuntua izango lirateke [15].
Arartekoak dioen bezala [6], beharrezkoa da hasierako balorazio edo diag-
nostiko hori egiteko prozedura berrikustea, esku-hartzea erabiltzailearen 
beharrizanetara hobeto egokitu ahal izateko. Horretarako, indarkeria ma-
txista jasaten egon daitezkeen eta egoera hori adierazten ez duten emaku-
meentzat adierazleak definitzea proposatzen da. Adierazleen multzo hori 
gizarte-zerbitzuen arloan eta osasunaren, poliziaren eta epaitegien arloan 
aplikatu beharko litzateke. Halaber, detekzio- eta diagnostiko-sistemei da-
gokienez, ezinbestekotzat jotzen da protokolo eguneratuak izatea, arlo 
sozialeko profesionalek eta beste arloetakoek –hezkuntza, osasuna, po-
lizia, epaitegiak, lana– modu proaktiboan eta koordinatuan jokatu ahal 
izateko emakumeen aurkako indarkeria-egoerak detektatzeko eta modu 
egokian deribatzeko [33].
Bizkaiko Foru Aldundiko esku-hartze sozialaren, berdintasunaren eta hau-
rren arloen arteko koordinazio-protokoloak ezarri behar direla ere esan 
da. Helburua litzateke elkarrekin lan egitea emakumeen aurkako indarke-
ria-kasuak hobeto detektatzeko, arreta hobea emateko eta jarraipena ho-
betzeko, identifikaziorako irizpideak eta tresnak eta jarduteko prozedurak 
partekatuz emakumeen ibilbide osoan, espedientea itxi arte [10].
Gizarte-bazterketa ebaluatzeko tresnen ondorio metodologikoei dagokie-
nez, garrantzitsua da genero-ikuspegia txertatuta egitea, artatutako gi-
zonen eta emakumeen desberdintasunak eta faktore bereizgarriak ezku-
tatu gabe eta oinarritzat ikuspegi androzentrikoa izan gabe [14]. Osagarri 
gisa, komenigarria litzateke tresnek aukera ematea emakumeek jasaten 
dituzten diskriminazio guztiak neurtzeko, hau da, kontuan hartzea inter-
sekzionalitatea. Ildo horretan, garrantzitsua da nabarmentzea Bizkaiko 
Foru Aldundiak egin duen aurrerapen handia diagnostikorako tresnetan, 
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gizarte-bazterketa aztertzeaz gainera, emakumeen babesgabetasun 
soziala aztertzeko aukera ematen duten interpretazio-irizpideak eta iri-
zpide terminologikoak sartuta [14]. Ildo horretan lan egiten jarraitu behar 
da.

• Gutxieneko kalitate-irizpideak garatu behar dira zerbitzuetan.
Emakundek arreta emateko programen eta efikaziari buruz egindako 
ebaluazioak definitzen du zerbitzuen kudeaketan kalitatearen ikuspegia 
izatea dela datuen kudeaketari buruzko informazioa ematea, zerbitzua 
bizirauleen beharrizanak betetzera bideratzea, etengabeko hobekuntza 
eta plangintza estrategikoa erabiltzea, profesionalen eta erabiltzaileen 
parte-hartzea sustatzea, kudeaketa prozesuen arabera egitea zerbitzuak 
hobetzeko tresna gisa, antolaketa-egitura eraginkorrak eta problemati-
karen egoera zehatzetara egokitutakoak ezartzea, eta neurrien efikazia 
adierazleen bidez ebaluatzea. 
Txosten horrek zioenez, gaur egun kalitateko kudeaketa homogeneoa eta 
zerbitzuen artean koordinatutakoa izatea eragozten duten zenbait ozto-
po daude. Lehenik eta behin, gaur egun, zerbitzuak erakunde independen-
te ugaritan sakabanatuta daude eta erakunde horien arteko koordinazioa 
eskasa da; horren ondorioz, zaila da prestakuntza, ikerketa, ezagutzaren 
kudeaketa eta berrikuntza lantzea, eta ondorioz, politika orokorrak ezart-
zea eragozten du. Bigarrenik, kalitateko kudeaketak eskatzen du arreta 
emateaz arduratzen diren langileek (gizarte-langileak batez ere) ondo 
planifikatutako sustapen- eta onarpen-politika bat izatea, haien identitate 
profesionala eta kasuaren kudeatzaile gisa egiten duten lana indartzeko, 
gaikuntza eta prestakuntza egokia eskainita eta baliabide egokiak izanda. 
Hirugarrenik zerbitzuak kudeatzeaz arduratzen diren langileek, ezagutza 
praktikoak eskuratzeaz gainera, komunikazio- eta koordinazio-mekanis-
mo egokiak behar dituzte programak gauzatzean diseinuaren eta ezarpe-
naren arteko arrakala murrizteko. Azkenik, eguneroko kudeaketari dago-
kionez, irtenbide bat eman behar zaie lan burokratiko edo administrati-
boei, arreta ematen duten profesionalei detekziorako eta diagnostikorako 
lanak errazteko.

• Gizarte-zerbitzuen eremuan, gizarte-arreta difertsifikatua behar 
da, indarkeria matxistatik bizirik atera direnei egokitutakoa, egoera 
konplexuagoei erantzun anitzagoa eman ahal izateko.
Indarkeria matxistaren arazo sozialak dimentsio ugari ditu, eta, beraz, in-
darkeria matxistatik bizirik atera direnei eta haien seme-alabei –bizirau-
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leak baitira– ematen zaien erantzuna integrala, espezializatua, doakoa, 
berehalakoa, eskuragarria, hurbila eta emakumeen beharrizanetan zen-
tratutakoa dela bermatu behar da; giza eskubideetan oinarritu behar da, 
emakumeak ahalduntzera bideratu eta genero-ikuspegitik garatuta be-
har da [10].
Dokumentu honetan behin baino gehiagotan aipatu den indarkeria ma-
txistaren ikuspegi «orokorra», «integrala» eta «holistikoa» lantzeari da-
gokionez42, argitu behar da gizarte-zerbitzuen barruan laguntza emateko 
arreta dibertsifikatuagoa ematearen aldeko apustuaz ari dela, bizirik ate-
ra den bakoitzak dituen kontingentzia eta inguruabar ugariak artatu ahal 
izateko. Hau da, apustua da zerbitzu espezializatu ugariz osatutako arre-
ta-sare batetik gizarte-arretarako eredu berri batera pasatzea, zeinaren 
bidez erantzun anitzagoak eta haien beharrizanetara –diagnostikoaren 
atalean ikusi dugunez, gero eta konplexuagoak dira– egokituagoak eman 
ahal izango baitzaizkie bizirauleei. 
Ikuspegi estruktural baten testuinguruan kokatzeaz gainera, erantzun 
orokor bat behar da, non arreta instituzionalaren eremua eta prebent-
zioarena integratuko diren. Horretarako, aintzat hartu behar da prebent-
zioaren eremua –lehen mailako prebentzioa zein bigarren mailakoa– 
elkarrekin aldatzeko aukera.
Gai honi buruzko datuak aztertu direnean ikusi dugunez, arreta-zerbit-
zuetan artatutako pertsonen profila gaztea da. Arartekoak proposatzen 
duenez [7], gazteentzako edo nerabeentzako lehen mailako prebentzioak 
etekin bikoitza izango luke, bai arlo indibidualean, zein gizartearenean, 
epe ertain eta luzera, eta, astiro-astiro, murriztu egingo litzateke indarke-
ria jasaten duten emakumeen kopurua. Lehen mailako prebentzioari da-
gokionez, hartu beharreko neurrien artean, hauek proposatu dira: batetik, 
informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak indartzea –orokorrak zein talde 
bereziei (adibidez, arrisku-egoeran dauden emakumeak) bideratutakoak–, 
eta, bestetik, gizonen inplikazio aktiboaren garrantzia azpimarratzea. Bi-
garren mailako prebentzioa ere oso garrantzitsutzat jotzen da. Ildo ho-
rretan, tratu txarrak direla-eta etxebizitza utzi ondoren, bertara itzultzen 
diren emakumeekin egin beharreko lana indartzea proposatzen da, eta 
jarraipena egiteko plan bat eta krisialdietan erasotzailearengandik babes-
ten laguntzeko zenbait jarraibide eskaintzea [7].
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• Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuari buruzko 
sentsibilizazioa, zabalkundea eta informazioa landu behar da, indarke-
ria matxistaren egoerak detektatu ahal izateko.
Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeak [6], [26] kasuak detektatzeko eskume-
nen banaketari buruz eragin ahal dituen zalantzak gorabehera, dauden 
zerbitzuei eta baliabideei buruzko sentsibilizazioa, zabalkundea eta infor-
mazioa lantzeko eginkizunak ez dagozkio, berez, Bizkaiko Foru Aldundia-
ren Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuari. Hala ere, 
gaur egun, zerbitzu honek betetzen ditu, gehien bat, indarkeria-egoeren 
berri emateko eta halako egoerak detektatzeko eginkizuna.
Arlo honetako gomendioek esaten dute sentsibilizazio-, zabalkunde- eta 
informazio-jarduera gehiago egin behar direla, bai biztanleentzat oroko-
rrean, lurralde historikoan dauden zerbitzu eta baliabideen berri emateko, 
bai kasuak deribatzen dituzten erakundeentzat (oinarrizko gizarte-zer-
bitzuak, Ertzaintza, Osakidetza, etab.). Herritarrei zein agente ezberdinei 
dauden zerbitzuen zorroari buruzko informazioa emateko eginkizuna in-
dartzeak indarkeria-egoeren eta zerbitzu horietan arreta jaso dezaketen 
biztanleen detekzioa hobetzea eragin dezake. [10].
Hala ere, zerbitzu bakoitzaren inguruko sentsibilizazio-, zabalkunde- eta 
informazio-jarduerak modu indibidualizatuan egitea baino, Bizkaiko Indar-
keria Matxistaren Behatokiaren asmoa da gaur egun dauden baliabide 
guztien zabalkunderako estrategia bateratu bat definitzea. Hau da, hel-
burua ez da programa bakoitza ezagutzera ematea, indarkeria matxis-
tatik bizirik atera direnei eskainitako gizarte-arretako sistema beraren 
inguruan sentsibilizatzea baizik. Sistema horretan balorazioa eta gizar-
te-diagnostikoa jasotzen dituen azterlan bat egiten da, eta zenbait pres-
tazio tekniko eskaintzen dira profesional batek aztertutako beharrizan-iri-
zpideen arabera.

• Arreta ematen duten langileek beharrizanak dituzte prestakuntzaren 
arloan.
Profesionalen prestakuntza-maila hobetu egin bada ere, maila hori ez da 
orokorra, ezta planifikatua eta egituratua ere [9]. Egoera horren aurrean, 
Emakunderen azken ebaluazio-txostenean eta Bizkaiko Indarkeria Matxis-
taren Behatokiaren III. txostenean proposatzen da erakunde bakoitzean 
prestakuntza-planak egitea urtero, eta plan horietan, betetako eginkizu-
nen arabera, espezializazio gehiagoko edo gutxiagoko prestakuntza-jar-
duerak sartzea [10]. 
Ildo horretan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen biga-
rren aldaketa egiteko legearen proiektuan [33] ezarritako erronka nagu-
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sietako bat da tartean dauden langile guztien prestakuntza bermatzea. 
Lege-proiektu horrek berdintasunaren arloko prestakuntza oinarrizkoa, 
progresiboa, etengabekoa eta derrigorrezkoa aurreikusten du euskal bo-
tere publikoetako langile guztientzat, eta, bereziki, emakumeen kontrako 
indarkeria matxistari aurre egiteko erantzunean parte hartzen dutenei 
dagokienez, hasierako eta etengabeko prestakuntza, nahitaezkoa [33]. 
Ildo beretik, Arartekoak [7] nabarmendu zuen profesionalen prestakunt-
za espezializatua –eta etengabea– oinarrizko eta ezinbesteko baldintza 
dela arreta egokia emateko, bereziki arlo honetan, non planteamenduak 
hain azkar eboluzionatzen duten. Prestakuntza-motari dagokionez, txos-
tenak islatzen zuen prestakuntza derrigorrezkoa izan behar zela, eta ez 
borondatezkoa, jada arazoarekin kontzientziatuta dauden pertsonak soi-
lik sartzea saihesteko. Halaber, prestakuntza-eskaintza orokorra planteat-
zen da, indarkeriatik bizirik atera direnei arreta eman ahal dieten langile 
guztientzat, zerbitzua aldi baterako ematen duten profesionalak barne. 
Halaber, prestakuntza hau kolektibo honi arreta emateko zerbitzuen eta 
programen erakunde laguntzaileetako profesionalei ere eskaintzea propo-
satu da [10].
Ildo horretan, beharrezkoa da etengabeko prestakuntzarako sarbidea 
bermatzea, baita dauden zerbitzu, baliabide eta programetan arreta ja-
sotzen duten pertsonen profil guztietara eta pertsona bakoitzaren beha-
rrizanetara egokitutako erantzun egokia eman ahal izateko gaitasunak 
eskuratzen direla bermatzea ere. Zehazki, beharrezkotzat jotzen da ho-
betzea, bereziki, haurren eta nerabeen eskubideen arloko prestakuntza 
eta haurrekin eta nerabeekin egin beharreko esku-hartzeari buruzkoa –
hala jasotzen du Arartekoak, eskubideen, atxikimenduaren teoriaren eta 
traumaren psikologiaren ikuspegitik [34]–, baita zenbait beharrizan duten 
pertsonen ingurukoa (adibidez, prestakuntza espezializatua atzerritarta-
sunari, kultura-aniztasunaren kudeaketari, kultura-talde ezberdinetako 
migratzaileei, dibertsitate funtzionala dutenei, adikzioei, osasun menta-
leko gaixotasunei eta abarrei buruz).
Haurrei eta nerabeei indarkeriaren aurrean erabateko babesa emateko 
2021eko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoak ezartzen duenez [64], gi-
zarte-zerbitzuen arloko esku-hartze taldeen prestakuntzari dagokionez, 
pertsona adingabeen gainean eragindako indarkeriaren detekzio goiztia-
rrean, ebaluazioan eta esku-hartzean trebakuntza berezia duten familian 
esku hartzeko eta haurrekin eta nerabeekin esku hartzeko profesionalak 
jarriko dituzte administrazio publiko eskudunek lehen mailako arreta eta 
arreta espezializatua emateko gizarte zerbitzuetan. Halaber ezartzen du 
adingabeei eragindako indarkeriaren arloan lan egiten duten gizarte-zer-
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bitzuetako esku-hartze taldeak haurren eta nerabeen kontrako indarke-
ria-kasuetan espezializatutako abokatuek osatu beharko dituztela batez 
ere [64].  

• Arreta ematen duten profesionalen lan-baldintzen eragina.
Profesionalek duten lan-bolumenaz gainera, profesionalen lana arlo pert-
sonala (estres-egoerak, gehiegizko esfortzua, etab.) eta emandako arre-
taren kalitatea baldintzatu ahal duten beste ezaugarri eta lan-baldintza 
batzuk daude. 
Profesionalen lana baldintzatzen duten faktoreen artean, hauek nabar-
mendu behar dira: artatutako pertsonen txandakatzea, urteko garai 
jakin batzuetan sartutako kasu berrien kopuru handia, koordinazio eta 
talde-lan urriak eragindako zailtasunak, erabakiak hartzeko autonomiarik 
eza, lan-karga, lanaldi-mota, izapide burokratikoak eta administratiboak, 
aparteko lana edo, beharrizan zehatzen ondorioz, erabiltzaile batzuen 
zailtasun-maila [9].

• Kuantifikazioa, datuen erregistroa eta kudeaketa-tresnak hobetu be-
har dira.
Indarkeria matxistarik buruzko datuak jasotzeko eta erregistratzeko sis-
tema adostu eta homogeneo bat izateak emaitzen azterketa konparati-
boa eta ebolutiboa egiteko aukera ematen du, baita estatistikak eta ja-
rraipen-txostenak egiteko ere. Bide horretan orain arte egindako lana oso 
positiboa da, eta nabarmentzekoa da gaur egun Euskadi mailan dugun 
informazioa, bereziki Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Bat-
zordeak adostutako «Etxeko tratu txarrei eta sexu-indarkeriari buruzko 
informazioa jasotzeko eredua, gizarte-zerbitzuentzat» dokumentuari da-
gokionez [46].
Hala ere, Emakundek 2020ko txostenean dioenez, garrantzitsua da bide 
horretan aurrera egiten jarraitzea [25], eta bereziki nabarmentzen du ga-
rrantzitsua dela irizpideak bateratzea, datuak batu ahal izateko eta lortu-
tako erradiografiak lurraldeen konparazioak egiteko aukera eman dezan. 
Datuen iturri diren administrazioen edo zerbitzuen (Ertzaintza, udalt-
zaingoak, gizarte-zerbitzu espezializatuak, osasun-zerbitzuak, judizialak, 
etab.) sakabanaketa kontuan hartuta, komenigarria da irizpide batera-
tuak ezartzea iturri ezberdinetatik datozen datuen homogeneotasuna 
eta osagarritasuna ahalbidetzeko [7]. Horretarako, batetik, informazioa 
jasotzeko eredu berria adostu behar da, oraingoa ordezteko, eta, bestetik, 
eredu horren erabilera ahalbidetu eta sustatu behar da, gizarte-zerbit-
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zuen arloan erregistrorako oinarrizko tresna den heinean [10]. Bizkaiko 
Indarkeria Matxistaren Behatokiaren gomendioa da gizarte.net bidez ku-
deatutako gizarte-diagnostikorako eta esku-hartzerako tresna informa-
tikoa erabiltzea, eta tresna horren bidez egitea indarkeria jasaten duten 
emakumeen, umeen eta nerabeen kasuen detekzioa, arreta, koordinazioa 
eta jarraipena, baita datuen analisia ere. Edonola ere, datu pertsonalak 
halako datuak babesteko araudian ezarritakoa kontuan hartuta erregis-
tratu behar dira. Hau da, datuak jaso direla eta jasotze horren xedea ja-
kinarazi behar zaio datuak eman dituen pertsonari, datuak erregistratu 
baino lehen, eta datuen isilpekotasuna eta segurtasuna bermatu behar 
da, baimen informatua lortu behar da datuak lagatzeko eta indarkeriatik 
bizirik atera direnek bere SZEA eskubideak (sartzeko, zuzentzeko, eze-
rezteko eta aurka egiteko eskubideak) egikaritu ahal dituztela bermatu 
behar da.
Datuen bilketa eta datuen komunikazioa eta zabalkundea hobetuta, ana-
lisiaren eta ikerketaren kalitatea hobetu ahal izango da43. Ildo horretan, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa 
egiteko legearen proiektuak xedatzen du [33] beharrezkoa dela informa-
zioa partekatzeko eta koordinatzeko sistema elektroniko bat ezartzea 
eremu hauetan: osasuna, hezkuntza, polizia, arlo judiziala eta soziala.  

• Egindako lanaren ebaluazioan erabiltzaileen parte-hartzea bermatu 
behar da. 
Nazioarte mailako gomendioei jarraiki, arreta-zerbitzuetan egindako lana-
ren ebaluazioan erabiltzaileek eta zerbitzua ematen duten profesionalek 
parte hartu beharko lukete. Erabiltzaileen parte-hartzeari esker, ideiak 
trukatu ahal dira eta lanean sartu daitezkeen hobekuntzei buruzko haus-
narketa egin ahal da. Horretarako, batetik, adierazle bateratuak, aplikat-
zeko epeak eta gogobetetasun-maila neurtzeko bitartekoak definitu be-
har dira, eta, bestetik, haien erabilera sustatu behar da arreta-zerbitzuak 
dituzten erakundeetan [10]. 
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• COVID-19ak eragindako osasun-krisiak arreta-eredu berriaren garape-
nean izan duen inpaktua. 
COVID-19ak eragindako pandemian, eta, bereziki, itxialdiek eta mugitzeko 
murrizketek sortu dituzten zaurgarritasun-egoeren aurrean, zenbait agin-
tarik eta erakundek –nazioartekoak (Europako Batzordea44 edo Biktimen 
Eskubideak Bermatzeko Europako Sarea45), zein Euskadikoak (Arartekoa 
eta Emakunde) [5]–delituen biktimak babesteko arreta berezia jartzearen 
beharra nabarmendu dute, bereziki genero-indarkeriaren biktimen ka-
suan, umeak eta nerabeak barne [79]. Erakunde horiek nabarmendu dute 
estatu kideek nahitaez bermatu behar dutela delituen biktima guztiek 
laguntza emateko zerbitzu orokorrak eta espezializatuak jasotzen dituz-
tela, COVID-19ak eragindako pandemian sortutako egoera berezian ere.
COVID-19ak eragindako krisiak, oraingo arreta-sarean eragina izateaz 
gainera, gizarte-zerbitzuen sistemaren erantzuteko benetako aukerak 
baldintzatu ditu. Aurreikuspenen arabera, osasun-krisi honek –ekonomi-
koa eta soziala ere bada– eragin handiagoa izango du indarkeriazko bi-
kote-harreman baten testuinguruan dauden emakumeengan, gatazkak 
konpontzeko indarkeria erabili ohi duten familietan dauden pertsonengan 
eta itxialdiaren estresak, ondasun eta eskubideen murrizketak eta enple-
guaren eta itxaropenen galerak egoera horren berezko inguruabarrei au-
rre egiteko abileziak murriztea eragin dieten pertsonengan [1]. 
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Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta emate-
ko eredu berriari buruzko proposamena testuinguru sozial, ekonomiko eta 
politiko jakin batean kokatuta dago, baina antolaketaren eta araudiaren 
arloko testuinguru jakin batean ere, eta horrek eragina dauka, ezinbestean, 
haren aplikazio praktikoan eta nahitaezko ezarpen mailakatuan. Jarraian, 
labur azaltzen dira aplikazio-testuinguru horren faktore nagusietako bat-
zuk.

3.1. TESTUINGURU INSTITUZIONALA
Arreta-eredu honen apustua da indarkeria matxistatik bizirik atera direnei 
gizarte-arreta ematea gizarte-zerbitzuetatik. Proposatutako arreta-ereduak 
beharrezkotzat jotzen du Bizkaiko Lurralde Historikoko zerbitzuen eta ba-
liabideen oraingo sarea gizarte-zerbitzuen sistema orokor batera egokitzea, 
Gizarte Zerbitzuei buruzko 2018ko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak [26] 
eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari 
buruzko 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuak [47] ezarritakora egokit-
zeko. 

Euskadin, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema erantzukizun publikoko arre-
ta-sare antolatu gisa eratzen da, titulartasun publikoko eta pribatu itunduko 
prestazio, zerbitzu eta ekipamenduz osatuta. Haren xedea da pertsona, fa-
milia eta talde guztien gizarteratzea eta autonomia sustatzea, eta, horreta-
rako, sustatzeko, prebenitzeko, babesteko eta laguntza emateko eginkizunak 
betetzen ditu, prestazio eta zerbitzu pertsonalen eta harremanetan oinarri-
tutakoen bidez. Zehazki, helburu hauek ditu: a) pertsonen autonomia sustat-
zea eta mendekotasun-egoerek pertsonei eta familiei eragiten dizkieten be-
harrizanei aurrea hartu eta erantzutea; b) babesgabetasun-egoerek eragiten 
dituzten beharrizanei aurrea hartu eta erantzutea; c) bazterketa-egoerei au-
rrea hartu eta erantzutea eta pertsonen, familien eta taldeen gizarteratzea 
sustatzea, eta d) larrialdi-egoerek pertsonei eta familiei eragiten dizkieten 
beharrizanei aurrea hartu eta erantzutea [26].

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazioen eta Zerbitzuen Katalogoa 
[47] administrazio publiko eskudunek bermatu behar dituzten prestazio eko-
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nomikoak eta zerbitzuak identifikatzeko tresna da. Zorro horrek hauek de-
finitzen ditu: zerbitzuen ezaugarriak (izena eta definizioa, eta behar diren 
prestazio teknikoak zehazten ditu); zerbitzu-motak, mota bat baino gehiago 
baldin badago; zerbitzuaren helburuak eta zein beharrizani erantzuten dioen; 
zerbitzua jasotzeko eta, hala badagokio, zerbitzuak dituen prestazioak jaso 
ahal izateko baldintzak eta prozedura, hartzaileen ezaugarriak barne; prezio-
rik edo tasarik dagoenean, prezio publikoa edo tasa ordaintzeko baldintzak, 
eta zerbitzua eteteko edo bertan behera uzteko arrazoiak eta prozedura. 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak lehen mailako arretako gizarte-zerbit-
zuak eta bigarren mailako arreta-zerbitzuak bereizten ditu. Bereizketa hori 
emandako laguntzaren intentsitatearen arabera zehazten da, beste irizpide 
edo aldagai batzuen artean. Kasu bietan, laguntza hori espezializatua izan 
daiteke. Egitura horren arabera, hiru jarduketa-maila daude: batetik, tokiko 
gizarte-zerbitzuen esku-hartzea, udalen gizarte-zerbitzuen bidez; bestetik, 
lurralde mailako esku-hartzea, foru-aldundien bidez, eta, azkenik, erkidego 
mailako esku-hartzea, Eusko Jaurlaritzaren bidez [26].

a) Lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuak: erabiltzaileei gizarte-zerbit-
zuen sistema osora iristeko aukera ematen diete, eta autonomiaren, gi-
zarteratzearen eta larrialdien edo babesgabetasunaren inguruko egoerei 
erantzuten diete, eta arreta berezia jartzen diote arrisku-egoeren pre-
bentzioari. Udalen gizarte-zerbitzuei dagokie zerbitzu horiek eskaintzea 
eta ematea (Eusko Jaurlaritzaren esku dagoen telelaguntza zerbitzua 
izan ezik).

b) Bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuak: erantzuna ematen diete 
bazterketa-, mendekotasun- edo babesgabetasun-egoerek eragindako 
beharrizanei. Foru-aldundien gizarte-zerbitzuei dagokie zerbitzu horiek 
eskaintzea eta ematea, eta, kasu batzuetan, autonomia-erkidegoko gi-
zarte-zerbitzuei.

Foru-aldundiei dagokie, gizarte-zerbitzu foralen bidez, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren esparruan egotzi zaizkien eskumenak erabiltzea eta es-
kumen horiek garatzeko xedapenak ematea beren lurralde-eremuan. Gizar-
te Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak [26]ezarri-
takoaren arabera, balorazioa eta diagnostiko espezializatua egiteko eginki-
zunak betetzeko, foru-aldundiek elkarren artean koordinaturik aritu beharko 
dute, eta bai oinarrizko gizarte-zerbitzuari bai ordura arte erabiltzaileari eta/
edo haren familiari jarraibideak ematen jardun duen profesionalari ere parte 
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hartzen utzi behar diote, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren parte den 
edo ez begiratu gabe. Hala, balorazio eta diagnostiko espezializatua egiteko 
ardura duten profesionalek dagokion administrazio-organoaren bidez har-
tutako erabakiak lotesleak izango dira erabakiari dagokion kasuaren ardura 
duen profesionalarentzat, beren ardurapeko prestazio edo zerbitzuren ba-
terako sarbidea onartzeko edo ukatzeko erabakiak direnean. Halaber, lege 
horrek [26] ezartzen du foru-aldundiek, gizarte-zerbitzuen inguruko eskume-
nak erabiltzen dituztenean, gizarte-ongizatea lortu nahian lan egiten duten 
beste sistema edo politika publiko kideko edo osagarri batzuekin koordinatu-
rik eta elkarlanean jardungo dutela. [26].

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari 
buruzko Dekretuak [47] ezartzen duenez, genero-indarkeriatik bizirik atera 
diren emakumeentzako berariazko prestazioak eta zerbitzuak dira hauek: 
etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako harrera-etxea, udala-
ren eskumenekoa (1.9.1); etxean tratu txarren biktima izan diren emaku-
meentzako egoitza-zentroak eta emakumeentzako beste egoitza-zerbitzu 
batzuk, aldundien eskumenekoak (2.4.6); etxeko indarkeriaren edo sexu-era-
soen biktima izan diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzua, 
aldundien eskumenekoa (2.7.1.2); familiekin gizarte- eta hezkuntza-arloan 
eta/edo arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua, aldundien eskumene-
koa (2.7.3.1); tratu txarren eta sexu-erasoen biktima izan diren emakumeei, 
pertsona adingabeei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsonei laguntza 
psikosoziala eta soziojuridikoa emateko zerbitzua, aldundien eskumenekoa 
(2.7.5), eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako ordainketa 
bakarreko prestazio ekonomikoa (3.1.2).

Hala ere, kontuan hartu behar da indarkeria matxistaren egoerak ez direla 
mugatzen indarkeria hori jasaten duten pertsonentzat berariaz prestatu-
tako zerbitzuetara. Gerta daiteke halako kasuak egotea beste zerbitzu eta 
prestazio batzuetan artatutako pertsonen artean. Besteak beste –baina ez 
esklusiboki–, gizarte-inklusioaren arloko beharrizanak, desgaitasunen bat 
edo gaixotasun mentalak dituztenen edo adinekoen beharrizanak betetzeko 
dauden zerbitzuetan: gizarteratze-premiei erantzuteko eguneko zerbitzua 
edo zentroa(2.2.3); adinekoentzako egoitza-zentroak (2.4.1); desgaituentzako 
egoitza-zentroak (2.4.2); gaixotasun mentala duten pertsonentzako egoit-
za-zentroak (2.4.3).

Bizkaiko Foru Aldundiaren apustua da arreta-eredu bakar bat sortzea lu-
rralde historiko osorako, non udalen eskumeneko lehen mailako arretako 
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gizarte-zerbitzuek eta Aldundiaren eskumeneko bigarren mailako arretako 
gizarte-zerbitzuek esparru kontzeptual bera izango baitute abiapuntu, lu-
rralde historikoan indarkeria matxistatik bizirik atera direnei arreta emateko 
sarearen multzoari koherentzia emateko.

3.2. TESTUINGURU ARAUEMAILEA
Indarkeria matxistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta emateko eredua 
eraikitzeko prozesu honen oinarri den testuinguru arauemailearen ezaugarria 
da zerbitzu hauen prestazioan zuzeneko eragina duten arauen ugaritasuna 
da. Nazioarteko, Europako, estatuko, autonomia-erkidegoko, lurraldeetako 
eta udalerrietako araudiak eskubide eta neurri asko ezarri ditu emakumeen 
aurkako indarkeria desagerrarazteko, bai emakumeen eta gizonen artean 
berdintasuna lortzeko edo genero-indarkeria desagerrarazteko arau-espa-
rrutik, bai emakumeak eta umeak eta nerabeak artatzeko eta babesteko 
gizarte-zerbitzuen prestaziotik. Arreta-eredu honen printzipioak bat datoz 
nazioarteko estatuko, erkidegoko eta aldundietako arau-esparruetan eta go-
mendioetan jasotakoekin.  

Nazioartean, hauek dira aipatzekoak: 
- Emakumearen aurkako Bereizkeria-mota guztiak Ezabatzeko Konbent-

zioa (CEDAW), NBEko Batzar Orokorrak 1979an onartutakoa [80], eta 
hari dagokion 1999ko hautazko protokoloa [81]. Konbentzioak berariaz 
aitortzen du jarrerak aldatzeko beharra, gizonen eta emakumeen hezi-
ketaren bidez, eskubideen berdintasuna onar dezaten eta rol estereoti-
patuetan oinarritutako jardunbideak eta aurreiritziak gainditu ditzaten. 
Protokoloak erreparazioa eskatzeko eskubidea ezartzen du emakume-
entzat, haien eskubideak urratzen direnean.

- Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa, 1989koa [62]. NBEk onartu-
tako itun honek umeen eta nerabeen eskubide ekonomikoak, sozialak, 
kulturalak, zibilak eta politikoak jasotzen ditu bere 54 artikuluetan. 

- Vienako Giza Eskubideen Konferentzia (1993) [82], non aldarrikatu bait-
zen emakumeen eta neskatoen eta neska nerabeen giza eskubideak es-
kubide unibertsalen zati banaezina zirela.

- Emakumeari buruzko Mundu Konferentziak (Mexiko, 1975; Kopenhage, 
1980; Nairobi 1985 eta Pekin, 1995). Emakumeei buruzko IV. Mundu Kon-
ferentzian egindako Pekingo Adierazpenean (1995) [83]lehen aldiz onar-
tu zen indarkeriaren kausak egiturazkoak direla.
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- Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordearen 1997ko Ebazpena [84], non 
emakumeen aurka gauzatutako indarkeria sexista guztiak kondenatu 
ziren, familian eta komunitatean indarkeria matxista desagerrarazteko 
eskatu zen eta gobernuei eskatu zitzaien indarkeriazko egintzak pre-
benitzeko, ikertzeko eta zigortzeko jarduketak egiteko eta emakumeei 
erreparazio justuak eta laguntza espezializatua eskaintzeko. 

- Emakumearen aurkako indarkeriari eta etxeko indarkeriari aurrea hart-
zeko eta haien kontra borrokatzeko Europako Kontseiluaren Hitzarmena, 
2011 [48]. Espainiako estatuak 2014an berretsi zuen [49].

- Nazio Batuen Mundu Programa, Indarkeria jasan duten Emakume eta 
Neskatoentzako Funtsezko Zerbitzuei buruzkoa, 2014koa [43]. Lankidet-
za-programa bat da: NBE Emakumeak, FNUAP, OME, ONUD eta ONUDD. 
Programa honen helburua da herrialdeei laguntza ematea indarkeriaren 
biktima diren emakumeei, neskatoei eta neska nerabeei arreta emateko 
zerbitzuak diseinatu, bideratu eta ebaluatzeko, testuinguru eta egoera 
ezberdinetan. 

- Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda (2015) [85], non herrialde guztiei 
planteatzen baitzaie emakumeen aurkako diskriminazio eta indarkeria 
oro desagerrarazteko erronka (5. helburua). Erronka hau Euskadi Basque 
Country 2030 agendan ere jaso da [86].

Europan, hauek nabarmendu behar dira:
- Europako Parlamentuaren 1997ko iraileko Ebazpena, «zero tolerantzia 

emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean» deritzona [87], 1999an 
garatutakoa, eta Europako Kontseiluaren 2001eko Esparru-erabakia, bi-
ktimari prozesu penalean dagokion estatutuari buruzkoa. Bertan adie-
razten da oso garrantzitsua dela biktimizazio sekundarioa saihestea eta 
biktimari laguntza emateko zerbitzu espezializatuak eta erakundeak 
izatea.

- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 
2006/54/EB Zuzentaraua [88], lanaren eta enpleguaren arloan gizonen 
eta emakumeen arteko printzipioa aplikatzeari buruzkoa.
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Estatu mailan, azken urteetan aurrerapenak egon dira legegintzan indar-
keria matxistari dagokionez. Hauek dira garrantzitsuenak: 

- 1/2004 Lege organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka 
oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa [89]. Europako lehen lege 
integrala da bikote-harremanen barruan emakumeen aurka gauzatzen 
den indarkeriari aurre egiteko erantzun osoa jasotzen duena, eta zen-
bait faktore sartzen ditu: prebentzioa, hezkuntza, gizartea, lana, lagunt-
za, osasuna eta arlo penala. 

- 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen ber-
dintasun egingarrirakoa [90], non funtsezko kontzeptuak sartu baitziren: 
tratu-berdintasunaren printzipioa, zuzeneko eta zeharkako bereizkeria, 
sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena, ekintza positiboak, 
besteak beste. Horrez gainera, zenbait artikulutan administrazio publi-
koetan eta enpresetan eta sektore pribatuan eragina duten alderdiak 
ezarri zituen.

- Genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna [91], [92]. Esku-hartzeko 10 
ardatz ezartzen ditu, besteak beste arlo hauetan eragiteko: erantzun 
instituzionalaren hobekuntzan, biktimei emandako laguntzan, arreta 
eta babesaren hobekuntzan eta adingabeei (umeak eta nerabeak) eman 
beharreko laguntzan eta babesean. Itun honi dagokionez, garrantzitsua 
da abuztuaren 3ko 9/2018 Errege Lege Dekretua [93], non zehazten 
baita genero-indarkeriazko egoerak administrazio publiko eskudunaren 
gizarte-zerbitzuen, zerbitzu espezializatuen edo genero-indarkeriaren 
biktimentzako harrera-zerbitzuen txosten baten bidez egiaztatu ahal 
izango direla.

- Halaber, zenbait autonomia-erkidegok beren eskumenen barruan onar-
tutako legeak nabarmendu behar dira, baita laurogeiko hamarkadaren 
amaieran agertutako indarkeria matxistaren aurkako plan bereziak –le-
henengo, estatu mailakoak, eta, gero, erkidegoetan eta udalerrietan– 
eta erakundeen arteko protokoloak eta akordioak.

Euskadin, hauek nabarmendu behar dira:
- 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa [94], non 

emakumeen eta gizonen eskubide-berdintasuna gizarte zuzenagoa, bil-
duagoa eta alor sozial eta ekonomikoan garatuagoa eraikitzeko beharri-
zan estrategikotzat jotzen baita. Eskumenen banaketak eta esleipenak 
eginkizun hauek ematen dizkie aldundiei: azpiegiturak, programak eta 
prozedurak egokitu eta sortzea beren administrazio-jardueran gene-
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ro-ikuspegia integratzeko eta ekintza positiboko neurri bereziak eta aldi 
baterakoak egikaritzea. Halaber, aldundien eginkizuna da bereizkeria 
anizkoitza jasaten duten emakumeek oinarrizko gizarte-eskubideeta-
rako sarbidea izan dezaten programa edo zerbitzuak ematea, zerbit-
zuon izaera dela-eta udalez gainetik eman beharrekoak direnean.

- 12/2008 Legea, abenduaren 5eko, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa, [26], non 
ezartzen baita Zerbitzuen Sistema Publikoak jarduketak eta zerbitzuak 
garatu behar dituela emakumeei gizarte-inklusiorako laguntza emateko 
eta, zehazki, bazterkeriari, babesgabetasunari, tratu txarrei eta indarke-
riari aurre egiteko. 

- 185/2015 Dekretua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta 
zerbitzuen zorroari buruzkoa [47], non ezartzen baita genero-indarke-
riatik bizirik atera diren emakumeentzako berariazko prestazioak eta 
zerbitzuak direla hauek: etxeko indarkeriaren biktima diren emakume-
entzako udal harrera-etxea (1.9.1); etxean tratu txarren biktima izan 
diren emakumeentzako egoitza-zentroak eta emakumeentzako beste 
egoitza-zerbitzu batzuk (2.4.6); etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen 
biktima izan diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzua 
(2.7.1.2); familiekin gizarte- eta hezkuntza-arloan eta/edo arlo psikosozia-
lean esku hartzeko zerbitzuak (2.7.3.1); tratu txarren eta sexu-erasoen 
biktima izan diren emakumeei, adingabeei, adinekoei eta desgaitasuna 
duten pertsonei laguntza psikosoziala eta soziojuridikoa emateko zerbit-
zuak (2.7.5), eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako 
ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa (3.1.2).

- EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana [95]: politika 
efikazagoak eta eraginkorragoak ezarri nahi dira, eta horrekin, erdigu-
nean jarri nahi dira bizirik atera diren biktimak (emakumeak, seme-ala-
bak) eta indarkeriak haien bizitzetan dituen ondorioak. Helburuetako 
bat da, batetik, emakumeen aurkako indarkeriatik bizirik atera diren 
biktimei arreta integrala bermatzea, ahalduntzearen ikuspegitik –es-
ku-hartze horretan nazioarteko estandarrekin bat eginez–, eta, bestetik, 
norbanakoek eta taldeek kaltearen ordaina jasotzeko duten eskubidea 
bermatzea. 

- Autonomia-erkidegoaren mailan, nabarmentzekoa da Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egiteko le-
gearen aurreproiektua. Proposamen honek feminismo instituzionalean 
txertatutako ideia nabarmentzen du, defendatzen baitu gizartearen 
lehen erronka, eta funtsezkoena, dela bermatzea ikuspuntu bera iza-
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tea emakumeen kontrako indarkeria emakumeen eta gizonen berdinta-
sun-ezaren arazo sistemiko eta unibertsalean kokatzeari buruz. Proiektu 
honek dio emakumeen kontrako indarkeria matxista emakumeen eta 
gizonen berdintasun-ezaren eta haien arteko botere-harreman asime-
trikoen ondorio dela. 

- EHAA 64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onartu baita 
Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta pro-
fesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta 
kexen araubidea [96]. 

- EHAA 353/2013 Dekretua, maiatzaren 28koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gi-
zarte-diagnostikoa egiteko tresnari buruzkoa [60].

- Halaber, nabarmendu behar da Emakunde–Emakumearen Euskal 
Erakundeak egindako Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten 
duten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioa 
[46], non jarduteko protokolo bat ezartzen baita osasun-arlorako, poli-
ziarenerako, epaitegietarako, abokatuen elkargoetarako, gizarte-zerbit-
zuetarako eta hezkuntzarako.

Arlo foralean, hauek nabarmendu daitezke: 
- 4/2018 Foru Araua. Indarkeria matxista desagerrarazteari dagokionez 

[97], foru-arauak ezartzen du gizarte-zerbitzuen arloko eskumena du-
ten Bizkaiko foru-sektore publikoko erakundeetako sailek emakumeen 
kontrako indarkeriaren biktimei arreta, babesa eta laguntza emateko 
sistema bat bermatuko dutela, zeina ahalduntzearen ikuspegiaren ara-
bera egituratuko den. Sistema horretan, gutxienez ere, zerbitzu hauek 
emango dira: laguntza sozio-juridikoa, laguntza psikologikoa, familiako 
esku-hartze soziala eta harrera-baliabideak (gizarte-zerbitzuen zorroari 
buruzko dekretuan ezarritakoarekin bat). Sisteman, indarkeria matxista 
jasaten duten emakumeen seme-alaba adingabeak eta haien zaintza-
ren, jagoletzaren edo guraso-ahalaren pean dauden umeak eta nera-
beak sartuko dira, indarkeria honen biktima baitira. 

- Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Plana, 
2016-2019 [98]: mikromatxismoak, maskulinitate berriak eta baterako 
hezkuntza dira helburu nagusiak. 

- Genero-indarkeriaren kontrako borroka Koordinatzeko Batzordea [99]. 
Bizkaiko Probintzia Auzitegiko presidentea da burua, eta kideak dira Pro-
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bintziako Fiskaltza, abokatuak, prokuradoreak, poliziak, Auzitegiko Me-
dikuntzaren Euskal Zerbitzua eta Eusko Jaurlaritzako Justizia Saileko, 
Emakundeko, Bizkaiko Foru Aldundiko eta udaletako ordezkariak. Bat-
zorde honen helburua da erakundeetatik biktimei ematen zaien arreta 
hobetzeko jarduketak koordinatzea eta ildo hori garatzeko protokoloak 
onartzea. 

- Sexu-esplotazioa helburu duen Salerosketaren Biktimen eta Bizirauleen al-
deko Esku-hartze Sozialerako Bizkaiko Foru Aldundiaren 2019-2021erako 
Plana [52]. Planak sei jarduketa-ardatz ditu: arreta integrala, prestakunt-
za, prebentzioa eta sentsibilizazioa, koordinazioa eta sare-lana, ikerke-
ta eta ezagutzaren hobekuntza. Horrez gainera, neurriak eta helburu 
zehatzak ezartzeko egutegi bat du, epe jakin batzuekin. Planak Botere 
Judizialeko, Fiskaltzako, Segurtasun Indar eta Kidegoetako, Emakundeko 
eta Eusko Jaurlaritzako arduradunen ekarpenak ditu, baita unibertsita-
teko adituena, Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariena eta Deustuko Uni-
bertsitateko Psikologia Fakultatearenak ere. Halaber, hirugarren sekto-
reko erakundeen ekarpenak ditu: Askabide, Hermanas Oblatas, Gurutze 
Gorria, CEAR-Euskadi, HIESaren aurkako Batzordea, Save the Children 
Euskadi eta Munduko Medikuak.

Jarraian (9. taula), labur aurkezten dira Bizkaiko Lurralde Historikoan gene-
ro-indarkeriari aurre egiteko dauden zerbitzuen eta baliabideen arautzean 
eragina duten arau nagusiak.

• Genero-indarkeriaren arloko arau-esparrua.
• Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko arau-esparrua.
• Haurrei eta nerabeei laguntza eta babesa emateko arau-esparrua.
• Gizarte-zerbitzuen arauketaren arloko arau-esparrua.
• Zerbitzu eta baliabide bakoitza arautzeko arau berezia.

Halaber, testuinguru arauemaile honetan, kontuan hartu behar da Bizkaiko 
Lurralde Historikoko udalerrien eskumen-esparrua, eskumenak baitituzte in-
darkeria prebenitzeko eta indarkeriatik bizirik atera diren emakumeei infor-
mazioa eta arreta emateko.
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9. taula. Indarkeria matxistari aurreko egiteko zerbitzu eta baliabideen araut-
zean eragina duen araudia, eremuaren eta zerbitzu eta baliabidearen arabera 
eta aplikazio-eremuaren arabera
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Jarraian, Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei arreta ema-
teko eredu berriari buruzko proposamenaren oinarria eta egitura osatzen 
duen esparru kontzeptuala azaltzen da. Lehenik eta behin, proposatutako 
arreta-ereduaren ikuspegia –edo ikuspegiak– aurkezten dira, hau da, ere-
duaren funts diren oinarri filosofikoak eta kontzeptualak eta hurbilketa 
teorikoak. Bigarrenik, arreta emateko ereduaren oinarrizko osagaiak des-
kribatzen dira, hau da, arreta-esparruaren barruan lortu nahi eta ahal den 
helburua markatuko duten printzipio gidariak zehazten dira. 

Ezinbestekotzat jotzen da indarkeria matxistatik bizirik atera direnentzako 
arreta-zerbitzu guztiek esparru kontzeptual bera izatea abiapuntu (indarke-
ria matxistaren kontzeptua, gizarte-babesgabetasuna, arreta-ereduak eta 
esku-hartze sozialerako metodologia ulertzea), baliabideen hedapena (zerbit-
zu-mota, sartzeko baldintzak, esku-hartzearen helburuak, artatutako profi-
lak, aurrez ezarritako prestazio teknikoak), esku-hartze indibidual eta kolekti-
boko prozesuen antolaketa eta zuzeneko arreta-zerbitzuen funtzionamendua 
arautzeko arauak esparru kontzeptual horren arabera ezartzeko eta ez beste 
edozeinen arabera [1], [16].

Beharrezkoa da aintzat hartzea, arretaren filosofia hau teoria hutsean, ia 
atzemanezinean, gera ez dadin, ezinbestekoa dela haren inplikazio errealak 
onartzea, eredua praktikan jartzea prozesu konplexua eta epe luzerakoa dela 
barneratzea, eta argi izatea helburuak pausuz pausu lortuko direla. Jarraian, 
arreta-ereduaren osagai horietako bakoitzaren funtsezko alderdiak azaltzen 
dira, banan-banan..
 
4.1. ARRETA-EREDUAREN IKUSPEGIAK

Azpiapartatu honetan, indarkeria matxistaren arloan azken urteetan gara-
tu diren orientazio edo oinarri filosofiko eta kontzeptual garrantzitsuenak 
azaltzen dira. Ikuspegi horiek unibertsalak direnez, funtsezkotzat jotzen dira 
Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnentzako gizarte-arretaren 
eredu berria definitu eta antolatzeko. 

ÍNDICE 4
INDARKERIA MATXISTATIK BIZIRIK ATERA 

DIRENEI GIZARTE-ARRETA EMATEKO EREDU 
BERRI BATERAKO PROPOSAMENA
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Lanerako ikuspegiak dira indarkeria matxistaren arazoa ulertzeko eta arazo 
horri erantzuteko modu propioa eta ezberdina definitzen duten ildoak. Ildo 
horretan, proposatzen den arreta-eredua indarkeria matxista ulertzeko ikus-
pegi integral batean oinarritzen da, eta haren funtsa da, indarkeria horren di-
namika aztertzeko, genero-ikuspegi sexologikoa eta intersekzionala jasotzen 
duen ikuspegi feminista, eskubideen ikuspegiarekin, eta, bereziki, umeen eta 
nerabeen eskubideen ikuspegiarekin uztartuta.

4.1.1. Indarkeria matxista ulertzeko eta indarkeria horri aurre egiteko 
azalpen-ikuspegi integrala

Indarkeria matxista unibertsala, konplexua, dimentsio anitzekoa eta heteroge-
neoa da. Azalpen-teoria ugari garatu dira indarkeria matxistaren fenomenoa 
ulertu ahal izateko. Teoria horiek lau eredu handitan elkartu ahal dira: psikologi-
ko-psikiatrikoa, psikosoziala, soziokulturala eta azalpen-eredu integrala. Aukera-
tutako ereduaren arabera, ezberdinak dira proposatutako irtenbideak edo esku 
hartzeko ildoak [1], [121].

a) Eredu psikologikoa edo psikiatrikoa: Garatu zen lehen eredua da, eta indar-
keria erabiltzen duen indibiduoaren ezaugarriak ditu ardatz: haren nor-
tasuna, gaixotasun psikiatrikoa, alkoholismoa eta drogazaletasuna. Hori 
dela eta, indarkeriaren eragilea patologia indibidual bat dela esaten denez, 
eredu horren konponbideen jarduketaren ardatza indibiduoa da. Eredu 
honek terapia neurologikoak eta psikiatrikoak proposatzen ditu pertsona 
bortitzak tratatzeko. 

 Eredu psikologikoa edo psikiatrikoaren oinarria ikuspegi biologizista bat 
da, eta azalpen biologikoak bilatzen ditu gizonen ustezko «izaera erasoko-
rra» azaltzeko, eta garrantzia kentzen die testuinguru sozialari eta gi-
zarteratze-prozesuei. Izan ere, puntu hori da proposamen honi egindako 
kritika gehienen ardatza.

b) Eredu psikosoziala: batetik, eredu honek bikote-harremanaren zailtasu-
nean zentratzen du bere analisia. Harreman horretan, erasoa ezkontideen 
arteko komunikazio-era bat da, indarkeria pizten duena. Eta bestetik, ja-
torrizko familian ematen den indarkeriaren ikaskuntzan zentratzen da, 
zeina belaunaldiz belaunaldi transmititzen baita. 

 Eredu psikosozialak erasotzaileen ezaugarriak nabarmentzen ditu, eta, gi-
zarteratze-prozesuei balioa ematen bazaie ere (indarkeriaren ikaskuntza, 
komunikaziorako abileziak, etab.), indibiduoan zentratutako ikuspegi ba-
tetik egiten da, eta ez gizarte-egituretan edo gizarteratzean zentratuta. 

c) Eredu soziokulturala: berriena da eta gaur egun babes handiena duena da. 
Feminismo hegemonikoak eta instituzionalenak eredu honen alde egiten 
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du indarkeria matxista azaltzeko, fenomenoaren kontzeptualizazio osoa-
goa eskaintzen baitu. Eredu honek gizarte-egiturak eta gizarteratze-ere-
duak indarkeria matxista toleratu eta sustatzen duten faktore gisa duten 
garrantzia nabarmentzen du. Indarkeria matxistaren hedapenaren eta gi-
zartean duen onarpenaren ondorioz, gero eta aditu gehiagok jarri dituzte 
zalantzan ezaugarri pertsonal eta indibidualekin lotutako azalpenak, eta 
azalpen sozial bat planteatzen dute. Eredu honen arabera, emakumeek 
etxean jasaten duten indarkeriaren arrazoia da, erasoa eragiten duten 
faktoreak (alkohola, langabezia, pobrezia, etab.) baino, emakumeek gizar-
tean duten benetako desberdintasun-egoera estrukturala. 

 Eredu soziokulturalak indarkeria eragiten duten arrazoiak ugariak direla 
azpimarratzen du, eta indarkeriarekin eta rol sexualekin lotutako balio 
soziokulturalek gainerako faktoreetan eragiten dutela planteatzen du. 
Besteak beste, faktore hauek aipatzen dira: 

 • Familiaren eta indibiduoaren zaurgarritasuna: aurreko belaunaldietan 
indarkeriaren eraginpean egotea, indibiduoaren ezaugarriak eta familia-
ren ezaugarriak, adibidez. 

 • Egoerak eragindako estresa: bizitzako gertaerekin edo ustekabeko al-
daketekin lotuta. 

 • Faktore indibidualak, familiarenak eta gizartearenak: zaurgarritasunari 
eta estresari aurre egiteko, hala nola egoera ekonomikoa, hezkuntza-mai-
la, osasun-egoera edo nortasunaren ezaugarriak. 

 • Testuinguru soziokulturala: aurreko guztia hartzen du. Hau da, komu-
nitate, gizarte eta kultura bereko familiek partekatutako balioak eta 
arauak.

d) Azalpen-eredu integrala: Indarkeria matxistari buruzko azalpen integrala 
nahi zuten zenbait autorek gorago azaldutako ikuspegiak integratzen di-
tuzten ereduak proposatu dituzte. Eredu horien artean, eredu ekologiko 
integratua nabarmendu behar da. 

 Eredu tradizionalek indarkeria matxistaren jatorria arrazoi bakarrean 
kokatzeko joera izan dute. Eredu alternatibo hauek, berriz, fenomeno 
hori dimentsio askotatik aztertu behar dela planteatzen dute. Eredu eko-
logiko integratuaren jatorria Bronfenbrenneren giza garapenari buruzko 
proposamena da [122]. Ikuspegi horren abiapuntua da pertsona bakoit-
zak harreman-maila ugaritan (indibiduala, familiarena, komunitatearena 
eta gizartearena) sartuta dagoela egunero. Geroago, Heisek [123] egokitu 
egin zuen ikuspegi hori, indarkeria matxista indarkeria-adierazpenak eta 
-dinamikak gertatu ahal diren lau esferetatik abiatuta azaltzeko. 

123Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta emateko eredu berri baterako proposamena



 Nazioarteko organismo askok –Osasunaren Mundu Erakundea[124], Nazio 
Batuen Emakumearentzako Garapen Funtsa edo Amerikako Psikologia 
Elkartea [125]– gomendatzen dute eredu ekologikoa erabiltzea indarkeria 
matxista azaltzeko eta fenomeno horren babes- eta arrisku-faktoreak 
identifikatzeko.

 Heisek proposatutako esparru ekologiko integratua [123] oinarritzat har-
tuta, pertsona bakoitza harreman-maila ugaritan sartuta dago. Zenbait 
egitura zentrokide dira, eta bakoitzak aurrekoa hartzen du: mikrosiste-
ma, mesosistema, exosistema eta makrosistema. Eredu honen arabera 
[123], indarkeria matxistan inplikatutako arrisku-faktoreak lau mailetatik 
datoz eta haietako edozeinetan gerta daitezke. Hori dela eta, ereduaren 
xedea da faktore kulturalen, sozialen eta psikologikoen arteko interakzioa 
aztertzea (1. koadroa) [126].

 • Maila indibiduala (historia pertsonala): eredu honen lehen mailaren hel-
burua da pertsona batek indarkeria-egintza bat egiteko edo halako baten 
biktima izateko probabilitatea areagotzen duten faktore biologiko pert-
sonalak identifikatzea. 

 • Harreman-maila (mikrosistema): maila honek aztertzen du nola area-
gotzen duten hurbileko gizarte-harremanek (familia, bikotekidea, lagu-
nak, etab.) indarkeria jasateko edo erabiltzeko arriskua. Faktore horiek 
pertsonaren gizarte-zirkulu estuena osatzen dute, eta eragina dute pert-
sonaren jokabidean eta haren esperientzien aniztasunean.

 • Maila komunitarioa (exosistema edo mesosistema): gizarte-harremanak 
ematen diren komunitateko testuingurua hartzen du (eskola, lantokiak, 
auzuneak). Esfera honen xedea da pertsona batek indarkeria-egintzak 
egitearekin edo pertsona bat egintza horien biktima izatearekin lotzen 
diren inguruneen ezaugarriak definitzea. 

 • Maila soziala (makrosistema): indarkerian eragina duten makrosiste-
mako faktore zabalenak jasotzen ditu, hala nola, genero-desberdinta-
sunak, erlijio- edo kultura-sinesmenen sistemak, pertsona-taldeen artean 
desberdintasunak eta tentsioak sortzen edo mantentzen dituzten gizar-
te-arauak eta politika ekonomiko edo sozialak. 
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1. koadroa. Indarkeria matxistan inplikatutako sistemen interrelazioaren es-
parru ekologikoa integratua.

 

«Boterearen eta Kontrolaren Gurpila» delakoak [127] –Duluth eredua esaten 
zaio– [128]osatzen du esparru ekologikoa, eta gizonek emakumeekiko indar-
keriazko harremanak ezartzeko dituzten arrazoiak ikertzen ditu (2. koadroa). 
Gurpil hau bikotearen barruan jasandako indarkeriatik bizirik ateratakoei eta 
erasotzaileei egindako elkarrizketen emaitzatik sortu zen. Bizirik ateratakoei 
galdetzen zitzaien ea nola sentitzen ziren kontrolatuak, eta erasotzaileei, 
berriz, kontrola gauzatzeko erabiltzen zituzten estrategiei buruz galdetzen 
zitzaien. Emaitza «Boterearen eta Kontrolaren Gurpila» da (2. koadroa), non 
erasotzaile batek bere biktimaz abusatzeko eta biktima kontrolatzeko erabili 
ohi dituen estrategia nagusiak ikusten baitira. 

«Boterearen eta Kontrolaren Gurpila»ri kontrajarrita, Pence eta Paymaren 
«Berdintasunaren Gurpila»k [128] (3. koadroa) berdintasunean oinarritutako 
eta indarkeriarik gabeko harreman afektiboak sustatu eta bizitzeko zenbait 
ezaugarri jasotzen ditu [129].
.
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2. koadroa. Boterearen eta Kontrolaren Iturria

 

3. koadroa. Berdintasunaren Gurpila
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Beste alde batetik, indarkeria matxistaren arrazoiak ulertzeko azalpen-teo-
riak garatzeaz gainera, indarkeriatik bizirik ateratako emakumeek indarke-
riazko harremanetik alde ez egiteko dituzten arrazoiak aztertu dira ere. 
Hauek dira arlo horretako teoria nagusietako batzuk [56]: 

a) Babesgabetasun ikasiaren teoria: hasiera batean Seligmanek [130] pro-
posatutako atribuzio-teoria honek pertsona bakoitzak bizitzan gertatzen 
zaizkion gauza onak eta txarrak norbere buruaren aurrean argudiatzeko 
edo azaltzeko erabiltzen duen bidearen ondorio gisa azaltzen du babes-
gabetasuna. Indarkeria matxistako egoeretara aplikatuta, teoria honek 
azaltzen du, neke psikologikoaren ondorioz, eta indarkeriazko egintza 
errepikatuak eta gero, emakumeek egintza horiek saihesteko dituzten 
estrategien baliorik eza barneratzen dutela eta menderatuta eta hutsera-
tuta geratzen dira, egiten duten edozer alferrik dela uste baitute. 

b) Indarkeriaren zikloaren teoria: (4) «babesgabetasunaren eredua» edo 
«itxaropen-gabetasun ikasia» ere esaten zaio; Leonor Walkerek [131] pro-
posatu zuen, eta abiapuntua da bikote-harremanetan ematen den indar-
keria ez dela ausazkoa, ezta etengabea ere, eta errepikatzen diren zikloe-
tan gertatzen dela. Ziklo bakoitzaren iraupena eta intentsitatea aldatu 
egiten da bikote batetik bestera, baita bikote bakoitzaren barruan ere. 
Eredu horren arabera, tratu txarrak hiru fase hauetan ematen dira: 

 • Lehen fasea: Tentsioaren metaketa. Fase honetan, zenbait gertaeren 
ondorioz, areagotu egiten da etsaitasuna bikotearen barruan, eta emaku-
meak ez du ulertzen zergatik gertatzen den. Denborak aurrera egin ahala, 
maizago ematen dira gertaera bortitzak, fisikoak zein psikikoak.

 • Bigarren fasea: Indarkeriaren eztanda edo fase akutua Fase honetan, 
indarkeria fisikoa pizten da, eta, batzuetan, abusu psikologikoa eta se-
xu-abusua ematen dira aldi berean. Larritasuna areagotu egiten da pro-
gresiboki.

 • Hirugarren fasea: Damutze-fasea, baretasuna edo adiskidetzea, edo 
«eztei-bidaia». Fase honetan, itxuraz, erasotzailea damutu egiten da, bar-
kamena eskatzen du, eta aldatuko dela esaten du. Atsegin eta maitekor 
agertzen da, eta biktimak beste aukera bat ematen dio, berriro egingo ez 
duela sinetsita.  

c) Lotura traumatikoaren teoria: Duttonek eta Painterek garatu zuten teoria 
hau, eta bi pertsonen artean ezartzen den lotura emozionalaz hitz egi-
ten dute. Lotura horretan, botere-asimetria bat dago bi pertsonen artean 
haietako batek tratu txarrak eragiten dizkionean besteari, aldizka, indar-
keriaren faseetan oinarrituta. Biktimak zenbat eta tratu txar gehiago ja-
san, orduan eta kaltetuago dago haren autoestimua, eta, horren ondorioz, 
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indarkeria eragiten duen pertsonaren behar handiagoa sentitzen du, eta, 
azkenean, interdependentzia bihurtzen da.

d) Paradoxazko zigorraren eredua: Long eta MacNamara autoreek proposatu 
zuten teoria hau, 1989an, eta esan zuten indarkeria jasaten duen emaku-
meak luzatu egiten duela tratu txarren egoeran irautea interakzio-pa-
troi zikliko baten arabera ezartzen diren indartze-kontingentzia batzuen 
ondorioz. Patroi horrek bost fase ditu: tentsioaren eraketa, tentsioaren 
deskarga indarkeria eragiten duen pertsonaren aldetik, biktimaren ihesa, 
erasotzailearen damua eta biktimaren itzulera.

e) «Indarkeriaren gorakada» (5. koadroa) mailaz mailako eta goranzko proze-
su bat da, non erasoen intentsitatea eta maiztasuna areagotu egiten bai-
tira denborak aurrera egin ahala. Laroucheren [132] proposamen honen 
arabera, indarkeriaren gorakada abusu psikologikoa eragiten duten jokabi-
deekin hasten da; erasotzaileak biktima zaindu eta babestu nahi duela 
adierazten du, eta zaila da jokabide horiek detektatzea itxura maitekor 
horrengatik, baina murriztu egiten dute emakumeak bere buruarengan 
duen segurtasuna eta konfiantza, baita emakumearen erantzuteko gai-
tasuna ere. Jokabide murriztaile eta kontrolatzaileak dira, emakumearen 
autonomia hondatzen dutenak, eta, aldi berean, mendekotasun- eta iso-
lamendu-egoeran jartzen dute [126]. Halako jokabideak tratu txar fisi-
koaren aurreko fasea dira, eta bikotekidearen izaeraren adierazpen gisa 
eta gizonengan nagusi diren bereizgarrien (rol menderatzailea, babeslea) 
adierazletzat jotzen dira; hortaz, ez zaie garrantzirik ematen. Hori dela 
eta, babesgabetasun ikasiaren eta zaurgarritasun-egoerak ematen dira. 
Indarkeriak gora egiten du astiro-astiro, eta eraso fisikoetara iristen da, 
baita heriotza eragitera ere. Denbora luzez mantendu ahal da egoera hori. 

4. koadroa. Indarkeriaren zikloa                    5. koadroa. Indarkeriaren gorakada
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4.1.2. Paradigma feminista

Arreta-ereduaren oinarrian dagoen ikuspegi nagusietako bat feminismoa –
edo paradigma feminista– da. Pentsamendu feministen korronteen arteko 
ezberdintasunak eta dimentsioak gorabehera, orokorrean esan daiteke teoria 
eta praktiko politiko feministaren bidez azaldu eta ulertu ahal dela nola eta 
zergatik ematen diren desberdintasunak eta genero-bereizkeriak.

Feminismoa pentsamendu moral eta politikoaren tradizio bat da, eta mo-
dernitatean sortutako mugimendu sozial bat, eduki berdinzalea eta izaera 
emantzipatzailea dituena, inor baztertua izan ez dadin ondasun edo eskubi-
de batetik sexua dela eta [133]. 

60ko hamarkadan, feminismoak genero-indarkeriari buruzko azalpenak eta 
hedapena landu zituen, eta patriarkatua kontzeptua proposatu zuen48: se-
xu-generoan oinarritutako menderatze- eta botere-sistema, gainerako sis-
temekiko independentea, baina haiekin interakzioan dagoena. Paradigma 
feministaren barruan, indarkeria matxista genero femeninoaren sumisioa, 
mendekotasuna eta desberdintasuna iraunarazteko menderatze-, abusu- 
eta kontrol-harremantzat jotzen da, eta harreman hori gizarteratze-proze-
suaren eta subjektibotasunaren eraikuntzaren bidez ezartzen da, sistema 
kapitalista patriarkalaren barruan. 

Hauek dira teoria feministak indarkeria matxistari egindako ekarpen ga-
rrantzitsuenak, arreta-ereduak aintzat hartu behar dituenak [134]: 

a) Genero-dimentsioaren garrantzia: Ikuspegi feminista kritikoa izan da ge-
nero-indarkeria etxeko indarkeriaren azpimota huts gisa ulertzeko ideia-
rekin, ideia horrek desitxuratu egiten duelako generoaren dimentsioak 
arazoan duen eragina eta harekin loturarik ez duten beste dimentsio 
batzuk sartzen dituelako, hala nola, umeen eta nerabeen aurkako abu-
sua edo adinekoen aurkakoa, besteak beste. Halaber, indarkeria matxista 
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren emaitza da, baina, 
halaber, feminitatearen eta maskulinitatearen eraikuntza normatiboaren 
eta genero maskulinoa femeninoaren gainetik jartzeko joeraren emaitza 
da49. 
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b) Subjektibotasun anizkoitzak: ikuspegi feministak agerian jarri du sub-
jektibotasun ugari daudela inplikatuta indarkeriaren esperientzian, eta 
subjektibotasun horiek lotuta daudela baldintza intersekzionalekin eta 
testuinguruaren araberakoekin. Orokorrean aztertu behar dira baldintza 
horiek. 

c) Ikuspegi soziala: feminismoak indarkeria matxistaren izaera soziala, eta 
ez indibiduala, nabarmendu du, eta horrek erakusten du aintzat hartu 
behar dela indarkeria gauzatzen den testuinguru kulturala, ekonomi-
koa eta soziala. Beraz, baztertu egiten ditu indarkeria erabiltzen duen 
pertsonaren eta bizirik atera den pertsonaren nortasun indibidualean 
baino zentratzen ez diren ikuspegi psikologikoak. Patriarkatuaren ideiak 
emakumearen mendekotasunaren baldintza sozialak eta indarkeria-mo-
ta horiek sortzen eta elikatzen dituzten irudikapen sexistak azaleratzen 
ditu. 

d) Familia eta ezkontza, testuinguru historikoaren mende dagoen ins-
tituzioa: Familiaren eredu tradizional eta patriarkalak bere printzipio 
propioen inguruan antolatutako unitate pribatu gisa islatzen du etxeko 
harremanen espazioa. Esfera publikoa autonomiaren, justiziaren eta es-
kubideen eremua da; etxea, aldiz, mendekotasunaren, beharrizanen eta 
elkartasunaren eremua da. Teoria feministaren ekarpen nagusietako bat 
izan da berriro definitu duela publikoa/pribatua dikotomia. Emakumeen 
eta gizonen artean intimitatean gertatzen denak interes politikoa eta 
soziala duela eta «pribatutik» haratago doala salatu du. Mugimendu 
feministak oinarriak jarri zituen indarkeria matxistaren inguruan gaur 
egun dagoen kontzientziazioa lortzeko. Batetik, agerian jarri da eremu 
pribatua mendekotasunaren eta ordaindu gabeko prestazioen espazioa 
dela, zeinak, pribatutasunean eta intimitatean oinarrituta, genero mas-
kulinoaren botereak eta pribilegioak ezkutatzen baititu. Beste alde ba-
tetik, ideia hau azpimarratu da: familiaren eta ezkontzaren instituzio 
sozialak genero femeninoarekiko diskriminazioa modu berezian ahalbi-
detzen eta babesten duten testuinguruak dira eta instituzioa osatzen 
duten indibiduoen funtsezko eskubideen urraketak ezkutatzeko erabili 
ahal dira. 

e) Arazoaren azterketan eta tratamenduan emakumeen [eta umeen eta 
nerabeen] esperientzia sartzearen garrantzia: Teoria feministak erakutsi 
du tratu txarren kasuak ebaluatzeko erreferentetzat hartzen diren ba-
lioak eta interesak eta, egoera horiei aurre egiteko, erakundeek ematen 
dituzten erantzunak ustez modu neutralean diseinatuta daudela, baina, 
benetan, gizonen ikuspegia ezkutatzen dutela. Emakumeen esperient-
zia haien erreferentzia-esparru propioetatik sartzea eta emakumeen 
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esperientziak, harreman afektiboak eta jokoan dauden interesak modu 
egokiagoan islatzen dituzten esku-hartzeak garatzea lagungarria izan 
daiteke arazoa konpontzeko –kontu etiko eta politikoa izateaz gainera–. 

Teoria feministaren ustez, indarkeria matxistaren arazoaren analisiak hau 
behar du:

a) Batetik, ordura arte bereizita aztertutako zenbait arazo multzoan az-
tertzeko aukera ematen duen ikuspegi zabal eta konplexu bat hartzea.

b) Bestetik, indarkeria matxistaren eta kontrol eta menderatze maskuli-
noaren artean dagoen funtsezko lotura azpimarratzea.

c) Indarkeria ahalbidetzen duten egiturazko elementuen pluraltasuna aint-
zat hartzea: genero-estereotipoak eta -rolak, familiaren eredu tradizio-
nala edo desberdintasun ekonomikoak, besteak beste. 

Teoria feministak agerian jarri du gizonei gizartearen eremu guztietan leku 
hegemoniko bat ematen dien gizarte-egitura bat dagoela. Ildo horretan, 
funtsezkoa da esku-hartze sozialean halako indarkeriaren agerpena eragiten 
duten egiturazko faktoreen analisia sartzea. Indarkeria matxista emakume 
eta gizonen arteko desberdintasun-testuinguru batean eraikitzen da, non ge-
nero maskulinoak genero femeninoak baino botere eta legitimotasun sozial 
gehiago duen. Horrenbestez, emandako arretak aintzat hartu behar ditu 
emakumeek bizi dituzten desberdintasuna, diskriminazioa eta botere-ha-
rreman desberdinak. Indarkeria matxista genero femeninoaren sumisioa eta 
desberdintasuna iraunarazteko menderatze-, abusu- eta kontrol-harreman 
gisa ulertu behar da [2]. Halaber, ikuspegi horren barruan, planteatzen den 
arreta-ereduak indarkeria matxista hurbiltze zabal batetik ulertu eta landu 
behar dela azpimarratu behar du, indarkeria horren sustraien eta adierazpe-
nen konplexutasuna hautemateko aukera ematen duten ikuspegiak uztartu-
ta, diziplina anitzeko hurbiltze batetik. 

Indarkeria matxista ez dela onartzen, toleratzen edo iraunarazten bermat-
zeko, ezinbestekoa da ikuspegi feminista kritiko eta eraldatzailea izatea, eta 
ikuspegi horrek genero-inposizio normatiboei egotzitako bidegabekeriak iku-
sarazi behar ditu, zenbait faktorek emakumeengan eta gizonengan duten 
eragina kontuan hartu behar du eta indarkeriaren genero-dimentsioa, indar-
keriaren eragileak eta ondorioak izan behar ditu ardatz [1].
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4.1.3. Genero-ikuspegia
Bigarrenik, arreta-eredua genero-ikuspegian edo -ikuspuntuan oinarritzen 
da. Genero-ikuspegia honela definitu ahal da: ezarritako ezagutzak zalant-
zan jartzeko gai den pentsamendu edo ikuspegi kritikoa, sinesmenak, balioak 
eta printzipioak aldatzeko eta harreman sozial ezberdinak eraikitzeko auke-
ra ematen duena. Genero-ikuspegiaren helburu nagusietako bat da eraketa 
berri baten eraikuntza subjektiboa eta soziala ahalbidetzea, historiaren, gi-
zartearen, kulturaren eta politikaren esangura berriro ezartzea emakumeen 
ikuspegitik eta emakumeekin. 

Analisirako eta lanerako metodologia gisa, ikuspegi honek agerian jartzen 
ditu emakumeen eta gizonen desberdintasunak, eta, ondorioz, lantzeko mo-
dukoak direla erakusten du [95]. Genero-ikuspegia edo -ikuspuntua feminis-
moen alderdi akademiko ezberdinetatik sortzen diren azterlanetatik abia-
tutako kategoria analitiko bat da; plataforma teoriko horretatik, zalantzan 
jartzen dira estereotipoak, eta eduki berriak sortzen dira, berdintasuna eta 
ekitatea xede dituen gizarte baten iruditeria kolektiboan eragin ahal izate-
ko. Indarkeria matxistaren testuinguruan genero-ikuspegia txertatzeak hau 
esan nahi du:

a) Generoen artean ematen diren botere-harremanak aitortzea, eta, oro 
har, aitortzea harreman horiek onuragarriagoak direla gizonentzat eta 
diskriminatzaileak emakumeentzat.

b) Harreman horiek gizartearen, historiaren eta kulturaren barruan eratu 
direla aitortzea.

c) Botere-harreman horiek gizarte-sare osoa hartzen dutela eta egiturazko 
beste ardatz batzuekin –klase soziala, jatorria, adina, etab.– uztartzen 
direla aitortzea.

Beharrezkotzat jotzen da genero-ikuspegia edo -ikuspuntua lanbide-jardue-
ran txertatzea, bereziki indarkeria matxistatik bizirik atera direnekin egiten 
den esku-hartzean, erantzun informatuagoak, egokiagoak eta ekitatiboa-
goak ematea ahalbidetzen duen tresna baita. Horretarako, desberdintasunak 
sortzen dituzten alderdiak aztertu behar dira, aldatzeko aukera ebaluatu be-
har da, eta, batez ere, ekiteko proposamenak prestatu behar dira, desberdin-
tasun horiek aldatzen laguntzeko eta, hala, emakumeen aurkako indarkeria 
prebenitzen eta desagerrarazten laguntzeko [135]. 

Zehazki, proposamena da genero-begirada indartzea gizarte-zerbitzuetako 
erabiltzaileekin egiten diren prozesu eta esku-hartze hauetan: emakumee-
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kin esku-hartzeko ibilbide bereziak ezartzea, lanbide-jardunean onartutako 
edo natural bihurtutako rol eta estereotipoez jabetzea, eta zerbitzuak eta 
zentroak berriro diseinatzea, espazio seguru gisa sendotzeko eta, mistoak 
izanda ere, arreta berezitua eskaintzeko [15].

Proposatzen den arreta-ereduaren oinarria da emakumeek bizi dituzten 
desberdintasuna, diskriminazioa eta botere-harreman desberdinak ardatz 
dituen ikuspegia. Ereduaren ikuspegia genero-harremanak ulertzean eta 
emakumeen ahalduntzea eta bizirik atera direnen eskubideak neurri guztien 
erdigunean jartzean oinarritzen da, betiere emakumeen baimen aktiboa ber-
matuta inplikatuta dauden erakunde publikoekin dituen harremanetan eta 
biktimizazio sekundarioa saihestuta [1]..

4.1.4. Ikuspegi sexologikoa

Sexologiaren xede epistemikoa ez da «egiten den» sexua ( jokaera), ezta 
«duzun sexua» ere (atributua), «zaren sexua» (izaera) baizik. Horrenbestez, 
Sexologia Zientziaren adar bat da, gai hauek aztertzen dituena: sexu-ezber-
dintasunak, sexuen identitateak, nahaste intersexualak eta sexuen arteko 
interakzioak –publikoak eta pribatuak–. Sexologiak hauek ulertzen lagundu 
ahal du: sexuen arteko sexu-ezberdintasunak (baita sexu bakoitzaren ba-
rrukoak ere, badaude eta); bakoitza nola identifikatzen den sexualki (eta nola 
sortzen eta kudeatzen diren identitate sexual indibidualak eta kolektiboak); 
indibiduo bakoitza nola dagoen osatuta sexu bien ezaugarriekin (eta, beraz, 
alderdi maskulinoak eta femeninoak ditu), eta nola elkarri eragiten dioten 
sexuek (ez soilik arlo pribatuan, arlo publikoan ere, baita indibiduoaren ba-
rruan ere) [1].

Gizon eta emakume izateko modu, era eta berezitasun ugarien aniztasuna, 
dibertsitatea eta intersexualitatea onartzea eta ulertzea Sexologiak kultu-
rari eskaini ahal dion balio preziatuena da (Sexologia sexuak eta haien arte-
ko harremanak aztertzen dituen zientzia den heinean): izaera sexudunaren 
ezagutza, aitorpena eta balorazioa. Horrek esan nahi du jakitea, kontuan 
hartzea eta baloratzea emakumeak, gizonak eta haien arteko interakzioak 
–publikoak eta pribatuak–, eta subjektu sexudunak, sexualak eta erotikoak 
direla [1].

Ikuspegi feminista askok eta genero-ikuspegi askok sexuen arteko harre-
manen inguruan egiten duten analisiak boterea, hierarkia, menderatzea eta 
borroka nabarmendu dituzte, eta apur bat gutxiago, desioa, erakarpena, mai-
tasuna eta kooperazioa. Ikuspegi sexologikotik indarkeria matxistaren bes-
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te ikuspegi bat, osagarria, eman nahi da. Hala, ikuspegi sexologikoa aintzat 
hartzeak gizon eta emakume izateko modu, era eta berezitasun ugarien ani-
ztasuna, dibertsitatea eta intersexualitatea onartzea eta ulertzea dakar [1].

4.1.5. Ikuspegi intersekzionala

Ikuspegi feminista eta genero-ikuspegia aintzat hartzeaz gainera, arre-
ta-ereduak begirada intersekzionala du. Ikuspegi intersekzionala da aztert-
zen duena nola dauden ezberdintasun-ardatz guztiak maila ugari eta aldi 
berekoetan artikulatzen diren, eta nola eragiten duten testuinguru batzue-
tan bazterketa, desberdintasuna eta subjektu jakin batzuen eraketa [136]. 

Indarkeria matxistari dagokionez, arreta-eredu honek generoak beste des-
berdintasun batzuekin duen intersekzionalitatea onartzen du diseinuan. 
Emakumeek genero-identitatea partekatzeak ez du esan nahi haien iden-
titatearen ezaugarri bakarra denik. Beren aniztasunean, emakumeak ere 
desberdinak dira euren artean, generoa eta beste desberdintasun- eta dis-
kriminazio-iturri batzuekin (adina, klase soziala, jaioterria, hezkuntza-mai-
la, sexu-orientazio eta genero-identitatea, dibertsitate funtzionala eta abar) 
elkarrekikotasunean erlazionatzeko duten moduaren arabera [95]. Interse-
kzionalitatea funtsezko kontzeptua da, identitate sozial gainjarriak edo in-
tersekzioan daudenak eta bakoitzaren diskriminazioak aztertzeko bide gisa 
ulertuta. Intersekzionalitateak berekin dakar arreta konplexuagoa eta inte-
gratzaileagoa proposatzea, zeinak agerian jarriko baititu emakumeen aur-
kako desberdintasunak areagotzea dakarten egoerak. Intersekzionalitateak, 
tresna analitikoa gisa, aukera ematen digu aztertzeko eta ulertzeko generoa 
nola gurutzatzen den identitateekin eta nola gurutzatze horiek desberdinta-
suna sustatzen duten, eta aukera ematen ditu egoera horiei aurre egiteko 
ere. Era askotako identitate horiek elkarri lotuta daude, eta ezin dira bakarka 
edo banaka aztertu.

Intersekzionalitatearen kategoria laurogeiko hamarkadan sortu zen, arraza 
beltzeko aktibista batzuek ikusi zutenean orduko feminismoak ez zituela be-
ren interesak ordezkatzen, Mendebaldeko eta erdi-mailako klaseko emakume 
zuri eta heterosexualen interesak baizik. Zuria ez zen beste arraza bateko 
emakumeek, emakume pobreek edo lesbianek beste emakume feminista 
batzuen eskaeretako asko partekatu arren, sentitzen zuten beren esperient-
ziak eta diskriminazioak ezberdinak zirela eta oztopo handiagoak zituztela 
gainditzeko, eta inguruabar horiek genero-desberdintasunaren parekoak izan 
zitezkeela [136]. 
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Terminoa erabili zuen lehen autoreetako bat Kimberlé Crenshaw izan zen, 
eta honela definitu zuen intersekzionalitatea: subjektu marginalizatuek bizi-
tako esperientzien dimentsioaniztasuna. Beste autore batzuen –Avtar Brah, 
adibidez– ekarpenak oinarritzat hartuta, honela definitu ahal da intersekzio-
nalitatea: desberdintasun-ardatz ugarik –ekonomikoa, politikoa, kulturala, 
psikikoa, subjektiboa, esperientziarena– testuinguru historiko espezifikoetan 
bat egiten dutenean sortzen diren ondorio konplexu, menderaezin, anitz eta 
aldakorrak [137]. 

Ikuspegi intersekzionalaren arabera, desberdintasun sozialak eta instituzio-
nalak zenbait faktoreren –generoa, klase soziala edo sexualitatea– arteko 
interakzioen ondorioa dira, eta pertsonak haien identitatearen ezaugarri ja-
kin batzuen arabera dira zapalduak edo diskriminatuak. Hala, pertsona ba-
tek bizitzan zehar jasaten dituen diskriminazioak ez dira identitateen batura 
hutsaren emaitza; diskriminazioak elkarren artean erlazionatuta daude eta 
desberdintasun sozial are konplexuagoak sortzen dituzte. Ikuspegi hori kon-
tuan hartuta, arreta-ereduaren helburua indarkeria matxistatik bizirik atera 
diren emakumeak eta ume eta nerabeak badira ere, ezin da ahaztu, indarke-
ria matxista hori jasateaz gainera, bizirik atera diren pertsonek beste diskri-
minazio eta indarkeria batzuk jasan ahal dituztela.

Adingabeen kasuan, Haurrei eta nerabeei indarkeriaren aurrean erabate-
ko babesa emateko Lege Organikoak [64] ume hauen eta nerabe adinga-
be hauen beharrizan bereziak aintzat hartzearen garrantzia nabarmentzen 
du: desgaitasunen bat dutenenak; arraza-, etnia- edo nazio-jatorri ezberdina 
dutenenak; egoera ekonomiko ahulean daudenenak; LGTBIQ+ kolektibokoak 
diren adingabeenak edo beste edozein sexu-aukera edo -orientazio eta/edo 
genero-identitate dutenenak, eta bakarrik dauden adingabeenak [64].

Arreta-ereduan ikuspegi intersekzionala sartzeak esan nahi du, indarkeria 
matxistari aurre egiteko, erakundeek ematen duten erantzuna egokitu egin 
behar dela biziraule guztiek arreta integrala, doakoa eta kalitatezkoa jasot-
zeko duten eskubidea bermatzeko, edozein dela ere haien egoera pertso-
nala, soziala eta administratiboa, eta, bereziki, egoera ahulenean daudenen 
kasuan. Ildo horretan, garrantzitsua da erantzun egokia ematea diskrimi-
nazio-era anitzak jasaten dituztenei, eta ez soilik emakume edo adingabe 
(umeak edo nerabeak) izateagatik eta indarkeria jasateagatik; halaber, aint-
zat hartu behar da, arraza, jatorri etnikoa, sexu-orientazioa, erlijioa, mende-
kotasuna, desgaitasuna, egoera zibila, lanbidea edo beste ezaugarri batzuk 
direla-eta jasaten duten diskriminazioa. 
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Hain zuzen, garrantzitsua da arreta berezia jartzea zenbait talderi dago-
kionez. Besteak beste, hauek dira taldeak (baina ez bakarrak):

 • Desgaitasunen bat dute emakumeak: Indarkeria matxista jasaten du-
ten eta desgaitasunen bat (fisikoa, zentzumenena, intelektuala edo psi-
kosoziala) duten emakumeek egoera zaurgarriagoan dagoen beste ko-
lektiboetako bat osatzen dute [35], [36]. Lehenik eta behin, emakume 
hauek arazo gehiago dituzte gizarte-zerbitzuetara iristeko, besteak beste, 
oztopo arkitektonikoek edo profesionalek dituzten irisgarritasun-arazoek 
(zeinu-hizkuntza, komunikazio-arazoak, etab.) eragindako zailtasunen on-
dorioz.

 • Gaixotasun mentala eta/edo adikzio-arazoak dituzten emakumeak: 
gaixotasun mental bat eta/edo adikzioren bat duten emakumeen bizi-bal-
dintzen ondorioz, denbora luzeagoan egon daitezke indarkeria matxista 
jasaten erakundeetan laguntza eskatu gabe. Bi inguruabarrak batzeak 
are gehiago larritu ahal du haien egoera eta, horregatik hain zuzen ere, 
arreta gehiago behar dute. Hala ere, duten problematikaren konplexuta-
sunaren ondorioz, zerbitzu batzuk jasotzeko baldintzetatik kanpo daude. 

 • Emakume etorkinak: indarkeria matxistak eragindako ohiko arazoei au-
rre egin behar izateaz gainera, emakume etorkinak eta beren seme-ala-
bak beste emakumeak baino egoera soziokultural eta ekonomiko ahula-
goan daude, eta egoera zaurgarriagoan jartzen ditu: ez dute hizkuntza 
ezagutzen, hezkuntza-maila baxuagoa izan ohi dute, harreman sozial gu-
txi dituzte, enplegu-arazoak dituzte, babesgabetasun juridikoa bizi dute, 
osasun-kultura falta zaie, lotura estuagoa dute emakume-trafikoarekin, 
prostituzioarekin…

 Ikuspegi intersekzionalaren beharrari dagokionez, oso garrantzitsua da 
testuinguru sozial eta kultural ezberdinetatik datozen emakumeei eman-
dako erantzuna egokitzea. Migrazio-prozesuak estres-faktore bat dira 
migrazioa eragin duen arrazoiaren, prozesuaren eta helmugako herrial-
deko egoeraren arabera, inguruabar horiek sakoneko aldaketak eragin 
baititzakete familiaren egituretan eta eginkizunetan; rolak aldatu egin 
daitezke, eta botere-harremanak zalantzan jarri eta aldatu egin daitezke. 
Migrazio prozesuak larriagotu egin ditzake indarkeria latenteko edo ageri-
ko egoerak, indarkeria sinbolikoaren agerraldiak eragin ditzake, edo, bes-
terik gabe, jaioterrian jada gertatzen ziren genero-indarkeriazko egoerak 
erreproduzitu ditzake. Baliteke indarkeria berak justifikatzea emigrazioa. 

 Deskribatu den moduan [138], emakume migratzaileen helmugako gizar-
teetan indarkeria bizitzeko eraren inguruko bizipenak eta dinamismoak 
ezberdinak dira emakume autoktonoek bizi dituzten prozesuekin aldera-
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tuta. Prozesu horiek aldatu egiten dira gizon migratzaileen indarkeria ja-
sotzen duten emakume autoktonoen kasuan, eta alderantziz. Ezberdinta-
sun horiek kulturarekin eta portaerarekin lotutako faktoreen ondorio dira, 
baita, batez ere, emakume migratzaileek bizi dituzten indarkeria-egoerak 
haien arraza- eta klase-identitateen egiturazko dimentsioekin nahastea-
ren ondorio ere. Beraz, logikoa dirudi kasu honetan egin beharreko lanaren 
ikuspuntua ezberdina izatea. 

Hortaz, ikuspegi intersekzionala ezartzeak indarkeriaren bizipena eta kont-
zientzia biziraulearen bizitzako hainbat alderditan oinarrituta eraikitzen di-
rela onartzea dakar, eta alderdi horiei beste faktore batzuek eragiten dietela, 
eta hauek kontuan hartu behar direla onartzea ere [41]. Arretaren eta es-
ku-hartzearen arloan, esan nahi du aintzat hartu behar direla indarkeria-
ren ziklo guztiak eta artatutako pertsonen beharrizanak. Hau da, arretaren 
kontzeptualizazio «klasikoa» gainditu behar da, eta esku-hartzea ezaugarri 
horietara guztietara egokitu, ezaugarri horiek bereizten baitituzte istori0 eta 
bizipen bakoitza, emakume bakoitzaren egoera eta ezaugarrien (pertsona-
lak, kulturalak, sozialak, etab.) arabera.

4.1.6. Eskubideen ikuspegia eta umeen eta nerabeen eskubideen ikuspe-
gia

Indarkeria matxistatik bizirik atera direnentzako arreta eraginkortasunez 
emateko baldintza nagusietako bat da arazo honen dimentsioa eta garrant-
zia onartzea. Indarkeria matxista giza eskubideen urraketa larria da [95], eta 
biztanle gehienei eragiten die –zuzenean edo zeharka–; beraz, beste arazo 
sozial larri batzuekin erabiltzen denari ematen zaion arreta bera edo antzekoa 
eman behar zaio, hala nola, segurtasunarekin edo osasun publikoarekin lotu-
takoetan ematen denaren antzekoa. Arartekoaren txostenak dioenez, «Gure 
Autonomia Erkidegoan pertsona guztiek oinarrizko heziketa eta osasun-arre-
ta jasotzeko duten eskubidetik ondorioztatutako beharrei erantzuten zaien 
moduan, emakumeek indarkeriarik gabe bizi izateko duten eskubidea ber-
matzen duten neurriak eratu behar dira» [7].

Eskubideak bermatzearekin lotutako ikuspegitik, arreta-eredua giza eskubi-
deen errespetuan, babesean eta sustapenean oinarritzen da. Programak eta 
esku-hartzeak gizarte-zerbitzuen erabiltzaileei dagozkien eskubideen aitor-
penean kokatu behar dira. Oinarrizko eta funtsezko eskubideak (aukera-ber-
dintasuna, diskriminaziorik eza, irisgarritasun unibertsala, etab.) eta gizar-
te-babeseko sistemak aitortzen dituen eskubideak (arreta-zerbitzua, lagunt-
za-zerbitzua, etab.) izateaz gainera, gizarte-zerbitzuen erabiltzaileek aukera 
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izan behar dute praktikan egikaritzeko pribatutasunerako eta duintasunerako 
eskubidea, autodeterminazioa eta autonomia, aukeratzeko gaitasuna eta 
asetasun eta errealizazio pertsonala [18].

Eskubideen inguruko ikuspegi orokorra izateaz gainera, erakundeek indar-
keria matxistaren aurrean eman beharreko erantzunak aintzat hartu be-
har du, bereziki, umeen eta nerabeen interes gorena; haiei eragiten dieten 
indarkeria-modu espezifikoak artatu behar dira, eta prebentzio-, detekzio-, 
babes- eta arreta-sistemak haien beharrizan espezifikoetara egokitu behar 
dira, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa 
egiteko legearen proiektuan jasotakoarekin bat [33]. 

Haurren (haurrak eta nerabeak) Eskubideen Batzordeak 13. zenbakiko Ohar 
Orokorrean dioen bezala [65], indarkeriak arrisku larrian jartzen du umeen eta 
nerabeen biziraupena, baita haien garapen fisiko, mental, espiritual, moral eta 
soziala ere, eta ondorio larriak ditu epe labur eta luzera. Halako ekintzek ondo-
rio ugari izan ditzakete: lesio hilgarriak eta hilgarriak ez direna (desgaitasuna 
eragin dezaketenak), osasun fisikoko arazoak (hala nola, atzerapena garapen 
fisikoan, eta gerora birikietako, bihotzeko eta gibeleko gaixotasunak eta trans-
misio sozialeko infekzioak agertzea), ikasteko zailtasunak (eskolan eta lanean 
errendimendu ona izateko arazoak barne), ondorio psikologiko emozionalak 
(gaitzespen- eta abandonu-sentsazioa, afektibitate-nahasmenduak, trauma, 
beldurrak, antsietatea, segurtasun-gabezia eta autoestimuaren suntsipena), 
osasun mentaleko arazoak (antsietatea eta nahasmendu depresiboak, haluzi-
nazioak, oroimenaren nahasmenduak edo suizidio-saiakerak) eta osasunerako 
kaltegarriak diren portaerak (substantzia mendekotasun-sortzaileen abusua 
edo sexu-jardueraren hasiera goiztiarra) [65]. 

Izan ere, Haurrei eta nerabeei indarkeriaren aurrean erabateko babesa ema-
teko 2021eko uztailaren 4ko 8/2021 Lege Organikoak jasotzen duenez, adinga-
beei eragindako indarkeria fronte askotara zabaldutako errealitate gaitzesga-
rria da. Oharkabekoa izan daiteke sarritan, gertatzen den eremuen intimita-
tea dela eta; adibidez familiaren ingurunean eta eskolan gertatzen dira halako 
ekintza gehienak, hau da, umeentzat eta nerabeentzat seguru sentitzeko eta 
garapen pertsonala lantzeko esparruak izan behar direnetan [64]. 

Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa NBEk 1989an onartu zuen itun bat 
da, non haurren eskubideak jasotzen baitira, eta haurrak eta nerabeak gi-
zarte-eragile gisa eta beren eskubideen titular aktibo gisa onartzen dituen 
nazioarteko lehen tresna da. Haurren eta nerabeen ongizatea lortzeko be-
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harrezkoak diren babesa eta arreta bermatzea Haurren Eskubideei buruzko 
Konbentzioa sinatu duten estatu guztiek hartutako konpromisoa da. 196 he-
rrialdek berretsi dute konbentzio hori, Espainiak barne (1990) [139]. Horrez 
gainera, funtsezko baldintza da nazioarteko komunitateak 2015ean onartu-
tako Garapen Jasangarrirako 2030erako Helburuak lortzeko [85].

Konbentzioak dituen 54 artikuluetan umeen eta nerabeen eskubide ekonomi-
koak, sozialak, kulturalak, zibilak eta politikoak jasotzen dira [62]. Konbentzio 
honek paradigma-aldaketa handia ekarri zuen, haurrak, babestu beharreko 
elementu gisa ez ezik, eskubideen subjektu substantibotzat jotzen hasi bait-
zen –giza eskubide orokorren eta herritar gisa dituzten eskubideen jabe gisa, 
alegia– [140]. Haurren eta nerabeen interes gorena aintzat hartzeak eta le-
henesteak esan nahi du haien oinarrizko eskubideak (haien nortasunari, fa-
milia-esparrua eta harremanak zaintzeari, zainketei, babes eta segurtasunari, 
haien hauskortasun-egoerari, osasunerako eskubideari, hezkuntzari eta ha-
lako alderdiei dagokienez) kontuan izatea eta lehentasuna ematea, bestelako 
hainbat eskubide eta interes kolektiboren aurrean. [140].

Eskubideen ikuspegiaren garapenetik abiatuta, haurren arloko printzipio 
orokorrak ezarri dira, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa oinarritzat 
hartuta [141]. Printzipio orokor horien artean hauek nabarmentzen dira: 

 1. Diskriminaziorik ezeko printzipioa (2. art.): lehenik eta behin, esta-
tuek Konbentzioan jasotako eskubide guztiak bermatu behar dizkiete 
18 urtetik beherako pertsona guztiei (haurrak eta nerabeak), inongo 
bereizkeriarik egin gabe arraza, kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, irit-
zi publikoa edo beste edozein iritzi, nazio, etnia edo gizarteko jatorria, 
egoera ekonomikoa, ezintasun fisikoak, jaiotza edo haurraren eta nera-
bearen beste edozein izaera direla eta. 

 2. Haurraren [haurra edo nerabea] interes gorena (3. art.): bigarrenik, 
haurraren eta nerabearen interes gorena haurren eta nerabeen arloko 
politika publikoak diseinatu eta ezartzeko gida gisa erabili behar den 
funtsezko printzipioa da. Printzipio horrek esan nahi du hartzen den 
edozein neurrik aintzat hartu behar dituela haurrentzat eta nerabeent-
zat onenak diren interesak, eta, haien interes gorenari mesede egingo 
dion erabaki bat hartzeko, behar duten informazio eta aholkularitza 
guztia jasotzen dutela bermatzen dela. 

 3. Bizitzeko, bizirik irauteko eta garatzeko eskubidea(6. art.): printzipio 
hau dela-eta bere zentzurik zabalenean ulertu behar da «garapena», 
haurraren eta nerabearen garapen fisikoa, mentala, espirituala, morala, 
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psikologikoa eta soziala jasotzen dituen kontzeptu holistiko gisa. Hau-
rrek eta nerabeek eskubidea dute bizitza ken ez diezaieten, baita bizirik 
irauteko, heldu izatera iristeko eta garatzeko –zentzurik zabalenean– 
aukera emango dieten neurri ekonomiko eta sozialen onuradun izate-
ko eskubidea ere. Printzipio hau lotuta dago elikadura egokia izateko 
eskubidea eta zaintza-eskubidea bermatzearekin, estatuei dagozkien 
betebehar ugari elkarren artean erlazionatuta agertzen diren ikuspegi 
integral batetik ulertuta.

 4. Haurraren (haurra eta nerabea) iritzia adierazteko eta iritzi hori aint-
zat hartua izateko eskubidea (12. art.): printzipio honen arabera, hau-
rrek eta nerabeek esaten dutena entzutea ez da xedetzat hartu behar, 
bitarteko sistematiko eta iraunkortzat baizik. Horretarako, garrantzit-
sua da haurrak eta nerabeak partaide aktiboak izatea beren eskubideen 
sustapen, babes eta zaintzan. 

Bai Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioak [62], zein Haurrak eta nera-
beak babesteko 2005eko otsailaren 18ko 3/2005 Legeak [63] eta Haurrei eta 
nerabeei indarkeriaren aurrean erabateko babesa emateko 2021eko ekaina-
ren 4ko 8/2021 Lege Organikoak [64] haurrei eta nerabeei zuzenean eragiten 
dieten jarduketa publiko guztietan adingabeen eskubideak aintzat hartzea-
ren eta bermatzearen garrantzia azpimarratzen dute. Zehazki, Haurrak eta 
nerabeak zaintzeko eta babesteko 2005eko otsailaren 18ko 3/2005 Legeak 
[63] hau zehazten du 4. artikuluan: «Adingabearen gaineko Babes Juridikoari 
buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren [104] 2. artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz (Kode Zibilaren eta Prozedura Zibilaren Legearen 
zati batzuk ere aldatu zituen lege organikoa da hori), haurren eta nerabeen 
interes gorena, haien eskubideen babesa eta eskubide horien garapenaren 
bermea izango dira gurasoek, tutoreek edo zaintzaileek haiei buruz hart-
zen dituzten erabakien eta gauzatzen dituzten jarduketa guztien oinarrizko 
printzipio gidariak. Orobat, haur eta nerabeekin zerikusi zuzena duten jar-
duketa publiko guztietan aintzat hartuko dira printzipio horiek, eta, zehazki, 
epaileek, herri-administrazioetako agintariek edo haur eta nerabeak zaindu 
eta babesteko erantzukizuna duten erakunde publiko edo pribatuek hartzen 
dituzten erabaki guztietan» [63].

Zehazki, arretaren arloan, hildako biktimen seme-alabei eman beharreko 
laguntza eta babesa indartzearen garrantzia nabarmendu da, zaurgarrita-
sun-egoera berezian baitaude. Indarkeria jasaten duten emakume eta nes-
katoentzako funtsezko zerbitzuei buruzko Nazio Batuen Mundu Programan 
ezarritakoaren arabera, eskubideetan oinarritutako ikuspegiek aitortzen 
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dute estatuek erantzukizun oso garrantzitsua dutela emakumeen eta nes-
katoen eskubideak errespetatzeari, babesteari eta betetzeari dagokionez. 
Ildo horretan, emakumeen eta neskatoen aurkako indarkeria haien giza es-
kubideen urraketa larri bat da, bereziki beldurrik eta indarkeriarik gabe bizit-
zeko eskubidearena. Giza eskubideetan oinarritutako ikuspegiak zerbitzuek 
emakumeen eta neskatoen segurtasunari eta ongizateari lehentasuna ema-
tea dakar, baita duintasunez, errespetuz eta sentsibilitatez tratatzea ere. 
Horrez gainera, osasun-zerbitzuek, gizarte-zerbitzuek eta polizia-zerbitzuek 
eta zerbitzu judizialek ahalik eta estandar gorenak lortu behar dituzte, hau 
da, kalitate oneko zerbitzuak, eskuragarriak, irisgarriak eta onargarriak izan 
behar dituzte emakumeentzat eta neskatoentzat [142]. 

Sarritan, emakumeen aurkako indarkeriak lotuta izaten du umeen eta ne-
rabeen aurkako indarkeria, eta, hala, umeengan eta nerabeengan betikotu 
egiten dira portaera suntsitzaileen ziklo bat eta jokabide negatiboen ereduak, 
ume eta nerabe horiek indarkeriazko giro batean hazten baitira. Zuzeneko 
indarkeriaren eraginpean egoteaz gainera, amak tratu txarrak jasaten dituen 
familia batean bizitzeak desberdintasunezko eta botere-abusuzko patroi ba-
tean oinarritutako zapalkuntza- eta kontrol-egoeren eraginpean daudela 
[126]. Hau da, arreta-eredu berri honetan, indarkeriaren eraginpean egon 
diren umeak eta nerabeak biktima-bizirauletzat jotzea proposatzen da –na-
hikotasuna egon zein ez–, oinarria baita indarkeriaren eraginpean egote hut-
sak kaltea eragin diela, eta, beraz, ondorioak dituela.

Hala da; umeak eta nerabeak indarkeriaren eraginpean egoteak areagotu 
egiten ditu garapen fisikoan, emozionalean, kognitiboan eta sozialean epe 
laburrera edo luzera arazoak izateko arriskuak. Halaber, indarkeria hori ikus-
teak bizitza osorako ondorio larriak izan ditzake haurraren edo nerabearen 
ongizatean, garapen pertsonalean eta interakzio sozialetan [126].

Euskadiko umeen eta nerabeen aurkako indarkeriari buruzko azken txoste-
nean (2020) jasotakoaren arabera [140], gaiaren inguruko erreferentzia na-
gusiak bat datoz ume eta adingabeenganako indarkeriaren definizio hone-
tan: desberdintasunean oinarritutako harremanen inguruko botere-abusua. 
Eta, batetik, kalte fisikoa egiteko asmoa duten forma esplizituenak jasotzen 
dituzte eta, bestetik, modu ez-fisikoak (tratu txar psikologikoa…) eta/edo kal-
terik egiteko asmorik ez dutenak (deskuidua…)50 [140].
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 • Umeen [eta nerabeen] aurkako indarkeriari buruzko Mundu Txostenak 
honela definitzen du haien aurkako indarkeria: indarra edo boterea, bene-
takoa edo mehatxu gisa, nahita erabiltzea, erabilera horrek lesioak, kalte 
psikologikoa, garapen urria, gabeziak edo heriotza ere eragin dezakeenean 
edo eragiten duenean [144].

 • Haurrei eta nerabeei indarkeriaren aurrean erabateko babesa emateko 
2021eko ekainaren 8ko Lege Organikoak [64] zehazten du indarkeriatzat 
jotzen dela adingabeak haien eskubidez eta ongizatez gabetzen dituen 
edozein egite, ez-egite edo tratu arduragabe, haien garapen fisiko, psiki-
ko edo soziala arriskuan jartzen duenean edo ondo gauzatzea eragozten 
duenean, egite, ez-egite edo tratu hori gauzatzeko modua eta bitarte-
koa edozein dela ere, informazioaren eta komunikazioaren teknologien 
bidez egindako barne, bereziki indarkeria digitala (…).Halaber zehazten du, 
edonola ere, indarkeriatzat joko direla hauek: tratu txar fisiko, psikologiko 
edo emozionalak; zigor fisikoak, umiliagarriak eta iraingarriak; deskuidu 
edo tratu arduragabea; mehatxuak, irainak eta kalumniak; esplotazioa, 
sexu-indarkeria barne; ustelkeria, haur-pornografia; prostituzioa; esko-
la-jazarpena; sexu-jazarpena; ziberjazarpena; genero-indarkeria; mutilazio 
genitala; gizakien salerosketa, xedea edozein dela; ezkontza behartua; 
haurren ezkontza; pornografia ikusteko sarbide eskatu gabea; sexu-es-
tortsioa; datu pribatuen zabalkunde publikoa, eta haien familia-eremuan 
indarkeriazko edozein jokabide izatea [64].

 • Parisko Haurren Nazioarteko Zentroaren postulatuak adingabeei (umeak 
eta nerabeak) etxean eragindako tratu txartzat jotzen ditu umea (edo 
nerabea) haren eskubideez eta askatasunez gabetzen dituzten egintzak, 
haien ongizatean eta garapen integralean eragin negatiboa dutenak, 
adingabeari sufrimendu handia eraginez. Ondorioak larriagotu egiten dira 
egoera kroniko bihurtu ahala. Haurrenganako tratu txar hauek daude: a) 
tratu txar fisikoak; b) tratu txar psikologikoak edo emozionalak; c) ardura-
gabekeria, eta d) sexu-abusua. 

 • Halaber, UNICEFek ezartzen du, zuzeneko indarkeriaz gainera, tratu 
txartzat jo behar direla familiako indarkeriak umeengan eta nerabeengan 
dituen zeharkako ondorioak. Genero-indarkeriaren eraginpean egoteak 
dituen ondorioak zenbait aldagairen mende daude: a) indarkeriarekin lo-
tutakoak: tipologia, intentsitatea, kronikotasuna; b) umearen edo nera-
bearen ezaugarriak: adina, garapenaren zein etapatan dagoen indarkeria 
gertatzen denean, zaurgarritasuna, eraginpeko egoera-maila; c) umeak 
edo nerabeak biziraulearekin eta erasotzailearekin duen harremana; d) 
familian egoera larriagotu ahal duten beste faktore estresagarriak egotea, 
hala nola estutasun ekonomikoak, toxikoen kontsumoa, marjinaltasuna, 
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etab.; eta e) amak, familia-inguruneak eta sare sozialak umea edo nera-
bea babesteko egiten duten lana.

Umeen eta nerabeen eskubideak aintzat hartzen dituen ikuspegia garatzeak 
hau dakar, beraz [2]:  

a) Haurren interes gorena defendatzea.
b) Biktima-bizirauletzat jotzea, indarkeria berariaz eta zuzenean haien kon-

tra erabili denean, zein indarkeria horren eraginpean egon direnean.
c) Ingurune babeslea bermatzea.
d) Ume edo nerabe bakoitzari arreta pertsonalizatua ematea, arreta egokia 

bermatzeko haren beharrizanak ebaluatu ondoren.
e) Parte hartzeko eta iritzia emateko eskubidea onartzea.

Arretaren arloan umeak eta nerabeak eskubideen subjektutzat hartzeak, 
besteak beste, etxeko kide bakoitzarentzat arreta-plan pertsonalizatu bat 
egitea dakar, modu indibidualizatuan –eta, beraz, balorazioa, diagnostikoa 
eta ebaluazioa egiteko tresna egokiak izatea. Izan ere, biktima-bizirau-
le bakoitzak (seme-alabak, emakumearekin bizi diren beste senide batzuk, 
etab. barne) denbora eta prozedura ezberdinak behar ditu, kasu bakoitzaren 
berezitasunen arabera [41]. Haurraren (haurra eta nerabea) Eskubideen Bat-
zordeak 13. zenbakiko Ohar Orokorrean jasotzen du [65] duintasunaren kont-
zeptuak eskatzen duela ume bakoitza eskubideen titular gisa onartu, erres-
petatu eta babestea; nortasun propioa, beharrizan bereziak, bere interesak 
eta pribatutasuna dituen gizaki bakar eta baliotsu gisa onartu, errespetatu 
eta babestea (…) Zuzenbideko estatuaren printzipioa osorik aplikatu behar 
zaie umeei, helduen maila berean.

Arartekoak umeentzako eta nerabeentzako (ez soilik indarkeria matxistatik 
bizirik atera direnentzako51) arreta profesionalari buruz argitaratutako azken 
txostenak dioenez, arreta hori eskubideen ikuspegitik landu behar da, bai-
na, halaber, aintzat hartu behar dira atxikimenduaren teoria eta traumaren 
psikologia, eta biak oinarri hartuta landu behar da arreta [34] Horretarako, 
zaurgarritasunen apartatuan azaldu den moduan, ezinbestekoa da zuzene-
ko arretan lanean ari diren profesionalei gai horri buruzko prestakuntza es-
pezializatua eta etengabea eskaintzea.
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Atxikimenduaren teoria eraikuntza teoriko sendoenetako bat da garapen 
sozioemozionalaren eremuan52. Hasierako planteamenduetatik (50eko ha-
markadaren amaiera) gaur arte, teoria honek aldaketa garrantzitsuak izan 
ditu profesional ugarik egindako ekarpenei esker. Atxikimenduaren teoria-
ren sortzailea John Bowlby psikoanalista britainiarra da; amaren galerak edo 
amarik gabe geratzeak bizi-ziklo osoan zehar nortasunaren geroko garape-
narekin duen lotura aztertu zuen, eta segurtasunaren teoriarekin alderatu 
zuen. Teoria horrek funtzio biologikoen eta indibiduoen arteko lotura estu eta 
emozionalen garrantzia nabarmentzen du, bereziki seme-alaben eta gura-
soen edo zaintzaileen artekoa harremanarena. Izan ere, profesionalen arabe-
ra, atxikimendu-portaeraren garairik gorena bederatzi hilabetetik hiru urtera 
da, baina bizi-ziklo osoan zehar mantentzen da. Halaber, atxikimendu-ha-
rreman goiztiarrek nortasuna garatzeko eta, kasu batzuetan, psikopatologia 
eragiteko duten eraginaren garrantzia aipatzen du.

Bowlbyren [147]–[150] ikerketei esker, loturaren kontzeptua definitu ahal 
izan zen, eta, gainera, gero aukera eman zioten Mary Ainsworthi [151], [152], 
zaintzaile nagusiengandik banantzen dituztenean, umeengan eman dai-
tezkeen portaera-patroiak definitzeko, bere ikerketen bidez. Autore horrek 
atxikimendu-mota hauek ezarri zituen:

- Atxikimendu segurua: Atxikimendu segurua zuten umeek argi zuten 
egoera txarretan zaintzailea han izango dutela, ulertu egingo dituela, 
eta haren laguntza izango dutela. Egoera hori eskura zegoen guraso-fi-
gura edo zaintzaile (normalean ama) batek ematen zuen; pertsona hori 
umearen seinaleei so zegoen eta erantzuteko prest zegoen figura bat 
zen. Adingabeek aktiboki bilatzen zuten zaintzailearekin kontaktuan 
egotea, erantzun egokiak ematen zituzten haren aurrean eta sentimen-
du positibo eta negatibo ugari adierazten zituzten. Ainsworthen ustez, 
halako atxikimenduak kidetasun-sentimenduak, norbere buruaren onar-
penarena eta oinarrizko konfiantzarenak eragiten zituen. Gerora egin di-
ren azterlanen arabera, atxikimendu seguruak ongizate emozionala, gai-
tasun soziala, funtzionamendu kognitiboa eta zoritxarrari aurre egiteko 
gaitasuna sustatzen ditu [153]. Frogatuta dago atxikimendu segurua 
eta autoestimu altuagoa duten pertsonak aktiboagoak direla sozialki eta 
bakardade gutxiago dutela [154].
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- Atxikimendu ez-segurua: Ainsworthen ikerketen arabera, atxikimendu-fi-
gurak ondoan izatea arriskuan jartzen zuten familiako aldaketek nahas-
mendu emozionalak eta portaerarenak eragiten zituzten nerabezaroan, 
baita nortasunaren nahasmenduak heldu gazteengan [155].

 • Atxikimendu ez-seguru saiheskorra: atxikimendu ez-seguru saihesko-
rra zuten umeek ez zuten uste zaintzailea ondoan izango zutenik; ant-
sietate gutxi erakusten zuten banantzean, eta interes falta nabarmena 
gerora berriro elkartzean.

 • Atxikimendu ez-seguru anbibalentea: atxikimendu ez-seguru anbiba-
lentea zuten umeek antsietatea adierazten zuten banantzean, baina ez 
ziren lasaitzen zaintzailearekin elkartzean. Halako atxikimendua ohikoa 
izaten da zaintzailea beti eskura ez dagoenean. 

- Atxikimendu antolatu gabea edo nahasia: atxikimenduaren inguruko 
ikerketa gehienek Ainsworthek garatutako hiru atxikimenduak baino ez 
zituzten hartu aintzat hasieran. Baina beste autore batzuk laugarren 
bat proposatu dute, «atxikimendu antolatu gabea edo nahasia», zeinak 
aipatutako atxikimendu ez-seguru bien ezaugarri asko hartzen baititu 
[156], [157]. Atxikimenduaren laugarren kategoria hau harreman-tes-
tuinguru kaotiko eta aldakor batean sortzen da, non lotura «baliagarria» 
ematen baita aurretik gertatutako hausturen aurrean, frustrazioaz eta 
zaurgarritasunaz babesteko. Egindako azterlanen arabera, halako atxiki-
menduak lotura du izuz edo nolabaiteko beldurrez betetako giro batekin, 
eta zaintzaileak dira beldur hori eragiten dutenak. Inguruabar horrek 
atxikimendua desantolatzea eragin dezake. Atxikimendu antolatu gabea 
edo nahasia duten ume eta nerabeek paradoxa hau bizi dute: ingurua-
bar beldurgarriak eragiten dizkieten figuren babesa behar dute [156].  
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Barudy eta Dantagnanen53 [158]–[161] Haurren eta Gazteen Traumaterapia 
Sistemikoan oinarritutako esku-hartze ereduak54 erantzuna eman nahi die, 
paradigma psikosozialetik, umeen eta nerabeen beharrizanei, bereziki egoe-
ra txar goiztiar eta luzeak jasan dituztenean, hala nola tratu txar fisikoak, 
psikologikoak, arduragabekeria eta/edo sexu-abusua. Traumaterapia sistemi-
koaren ereduaren helburua da umeen eta nerabeen beharrizan terapeutikoak 
lantzea eta gurasoei edo arduradun erreferenteei laguntza ematea zaintzen 
oinarri afektibo eta biltzaile bat eskaintzeko, zein umeek eta nerabeek ja-
san dituzten eta haien bizitzan eta beste pertsonekiko harremanetan eragin 
negatiboa izan duten gertaera traumatikoen pilaketak izan duen inpaktua 
konpontzeko esku-hartzea eskaintzeko. 

Gai honen inguruan argitaratutako literatura zientifikoaren arabera, se-
xu-abusuen, tratu txarren eta/edo arduragabekeriaren forma hartzen 
duen trauma osoak neurogarapena alda dezake eta erregulazio emoziona-
lari, bulkaden kontrolari, estresaren bidez emandako erantzunari eta funt-
zio exekutiboari eragin diezaieke. Ondorioak izan ditzake, halaber, eskolako 
ikaskuntzan, autoestimuan, norberaren eta besteen egoera mentalak behar 
bezala ulertzeko gaitasunean, eta lotura afektibo seguruak eta fidagarriak 
ezartzeko gaitasunean [160], [161]. 

Barudyk eta Dantagnanek proposatutako esku-hartze ereduaren esku hart-
zeko oinarrietako bat da erresilientziaren sustapena eta umea edo nerabea 
inguratzen duten pertsonek eta testuinguruak sendatzeko eta babesteko 
prozesuan duten garrantzia (atxikimendu terapeutikoaren teoriarekin eta 
ebaluazio konprentsiboarekin koherentea den metodologiaz gainera) [162]. 
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Haur eta nerabeentzako traumaterapia sistemikoan oinarritutako esku-hart-
ze eredu honek oinarrizko lau zutabe ditu euskarri, eta hiru multzok osatzen 
dute [158].

Traumaterapiaren oinarrizko lau zutabeak hauek dira[163], [164]:
- I zutabea Ebaluazio konprentsiboa: Barudyk eta Dantagnanek diotenez, 

zutabe honek traumaterapian «zer» landuko den jasotzen du; hau da, 
ebaluatu behar da umearen edo nerabearen zein alderdi dagoen ukituta 
abusuengatik, horretarako diseinatutako tresna baten bidez (M. Dantag-
nanen «ebaluazio konprentsiborako jarraibidea» izeneko tresna). Eba-
luazio horri esker, lanaren helburuak ezarri ahal dira abusuek eragin ahal 
izan duten inpaktu traumatikoaren ondorioz kaltetuen dauden arloen 
arabera [163]. 

- II. zutabea Metodologia koherentea: «Nola» lan egingo den. Hau da, 
«zer» hori, proposatutako helburuak eta jomugak lortzeko bidea eta 
modua, umearen edo nerabearen ebaluazio konprentsiboaren emaitzen 
eta ondorioen arabera [163]. 

- III. zutabea Elkarren artean eraikitako harreman terapeutikoa(atxiki-
mendu terapeutikoa): M. Dantagnanek dioen bezala, hirugarren zuta-
beak «zerekin» lan egingo den aztertzen du. Terapeuta da umearen edo 
nerabearen erreparaziorako eta aldaketarako tresna nagusia. Abusuak 
eragindako kalteak funtsezko arloetako bati eragin diezaioke, hau da, 
atxikimendu-loturari, eta, beraz, umeen eta nerabeen bizipenak eta iru-
dikapen mentalak kaltetuta egon daitezke (segurtasun-gabeziaz, aban-
donuz, izuz, beldurrez, mesfidantzaz, anbibalentziaz… beteta), eta ge-
roko lotura afektiboak ezartzeko eta mantentzeko moduari eragin ahal 
diote. Halaber, umearen edo nerabearen atxikimenduaren irudikapen 
mentalek eta terapeutaren irudikapen mentalek elkarri eragingo diote 
[163].

- IV. zutabea Erresilientziaren babesa eta sustapena: laugarren zutabe 
honek «zertarako» lan egiten den aztertzen du. Xedea da erresilient-
zia sekundarioa lortzea erresilientziaren arloko tutoreen bidez. Halaber, 
Dantagnanek nabarmentzen duenez, umeak edo nerabeak eraikunt-
za errisilienteko prozesua egiteko aukera izan dezan, ezinbestekoa da 
umearen edo nerabearen erreferente den pertsonarekin lan egitea (hau 
da, hartaz arduratzen den eta haren ondoan dagoen pertsonarekin edo 
pertsonekin), baita irakasleekin, senide esanguratsuekin, hezitzaileekin, 
begiraleekin, etab. Proposamen honen barruan, erresilientzia sekunda-
rioak garapen osoan zehar kanpoko bitartekoak erabiliz umearengan 
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edo nerabearengan sortuko diren ezin susmatuzko ezaugarrien –eten-
gabe ari dira aldatzen eta eboluzionatzen– multzoa jasotzen du (adibi-
dez, adorea, harrotasuna, jarraikitasuna, umore positiboa, esperimenta-
zio sortzailea, lotura sanoak, autozaintza, etab.) [163]. 

- Azkenik, traumaterapian umearen eta nerabearen, zaintzailearen eta 
testuinguruaren ebaluazioa edo balorazioa sartzen da. 

Barudyren eta Dantagnanen traumaterapiaren hiru multzoen eredua 
[158]:

- I. multzoa Autorregulazioa eta sintonizazioa: xedea da umeek eta nera-
beek ezagutzea zaintzaile trebe batek bere kumeei eskaintzen dienaren 
parean dagoen harreman bat, atxikimendu seguruko esperientzia bat 
lortzeko. Helburu hori lortzea erronka bat da, kasu gehienetan, espe-
rientzia traumatiko, metagarri eta goiztiarren ondorioz, umeek eta ne-
rabeek atxikimendu ez-seguruko edo antolatu gabeko ereduak garatu 
behar izan baitituzte, eta helduekiko harremanen aurrean duten bel-
durraren eta mesfidantzaren adierazpena baino ez dira. Multzo honen 
xedea lortzeko, ezinbestekoak dira terapeuten komunikatzeko interakzio 
afektiboak, enpatikoak eta mentalizatzaileak. Gakoa da umeen eta nera-
been gaitasunak ahalbidetzea, sufrimenduaren, minaren eta estresaren 
aurreko erantzunen ondoriozko egoera mentalen nahasteak eraginda 
erregeletatik erabat kanpo dauden haien barneko egoerak erregulatzeko 
[158]. 

-  II. multzoa Ahalduntzea: Bigarren multzoaren helburua da prozesu te-
rapeutikoan umeen eta nerabeen ahalduntzea eta parte-hartze aktiboa 
lortzea. Prozesu honetan laguntzea funtsezkotzat jotzen da, traumaren 
muina erabateko ezintasun-sentsazioa baita, eta ahalduntzearen bidez 
indargabetu behar da [158]. 

-  III. multzoa Esperientzia traumatikoetatik sendatze erresilientea lortzea: 
Hirugarren multzoaren helburua da esperientzia traumatikoen edukieta-
tik sendatze erresilientea lortzea, bizipenak biografian beste era batean 
integratzea ahalbidetzeko. Bizitakoari beste esanahi bat emateak beren 
energiak eta baliabideei etekin handiena ateratzeko aukera ematen die 
umeei eta nerabeei, kaltearen inpaktua gainditzeko, eta, gainera, gerta-
tu zaiena pertsonen arteko uneko edo etorkizuneko harremanetan ez 
errepikatzera bultzatzen ditu (adibidez, beren seme-alabekin, bikote-ha-
rremanean edo beste harreman batzuetan). Esperientzia traumatikoen 
kausaren eta ondorioen esanahi berria lortzeak erresilientzia ahalbide-
tuko du [158].. 
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4.2. ARRETA-EREDUAREN OINARRIAK

Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta emateko 
ereduaren oinarri diren ikuspegietatik harago, bere oinarri kontzeptual eta fi-
losofikoaren ikuspegitik, arreta-ereduak oinarrizko sei euskarri edo kontzeptu 
ditu. Funtsezkoa da printzipio gidari horiek aintzat hartzea erantzun egokia 
emateko indarkeriaren aurkako indarkeriaren aurrean, eta bizirik atera di-
renen ongizatea lortzeko. Zehazki, indarkeria matxisten inguruko kontzep-
tualizazio zabala, biktimaren kategoria biziraulearen kategoriara egokitzea, 
gizarte-zerbitzuetatik emandako gizarte-arretaren esparrutik, non arreta 
berezia jarri behar baita gizarte-babesgabetasunari, kalte sozialari eta osta-
tua ematea egoitza-harreratik bereizteari dagokionez.

4.2.1. Indarkeria matxisten inguruko kontzeptualizazio zabala

Proposatzen den arreta-eredua indarkeria matxistaren definizio zabal bate-
tik abiatzen da, indarkeria hori egiturazko eta dimentsio anitzeko arazo gisa 
ulertuta. Horrek esan nahi du bizirik atera direnek era askotako beharrizanak 
dituztela, eta guztiak aztertu behar direla esku-hartze publiko intersekzional 
koordinatu baten barruan [1]. 

Terminologia bat baino gehiago erabili da emakumeen aurkako indarkeriak55 
izendatzeko: genero-indarkeria, indarkeria sexista, bikote barruko indarkeria, 
indarkeria patriarkala, etab. Kontzeptu horiek guztiak emakumeek emakume 
izateagatik jasaten duten eta emakumeen eta gizonen arteko botere-harre-
man desberdinen esparruan ematen den indarkeriaz ari dira. Kasu honetan, 
arreta-ereduan «indarkeria matxista» kontzeptua erabiltzea erabaki da ma-
txismoa gizonek emakumeenganako erabiltzen dituzten menderatzeko, kon-
trolatzeko eta botereaz abusatzeko jokabideak modu orokorrenean definitzen 
duen kontzeptua baita, eta, aldi berean, gizarte patriarkaletan oraindik ere 
nagusi den maskulinitate-eredua jasotzen baitu. Indarkeria matxista kultura 
honen barruan ematen den desberdintasunaren adierazpen larri eta sunt-
sitzaileena da, zeinak, bizitzak suntsitzeaz gainera, emakumeen eskubideak, 
aukera-berdintasuna eta askatasunak garatzea eragozten baitu. Onartutako 
gizarte-arazo bat da, munduko herrialde guztietan emakumeen heriotzaren 
eragile nagusietako bat baita (Nazio Batuen Erakundea, Osasunaren Mundu 
Erakundea, Europar Batasuna eta Amnistia Internazionala).
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Indarkeria matxista da emakumeen, neskatoen eta neska nerabeen eta 
arauak ezarritakotik kanpoko genero-identitatea eta/edo sexualitatea duten 
pertsonen duintasunari, estimuari eta osotasun fisiko eta mentalari kalte sis-
tematikoa egiten laguntzen duten ekintzak –edo mehatxuak–. Hainbat mo-
dalitate ditu: indarkeria fisikoa, psikologikoa, ahozkoa, sexuala, ekonomikoa, 
soziala eta/edo sinbolikoa. Eta bizitzako hainbat arlotan ematen da, hala nola 
sozial eta komunitarioan, familian, bikotean, arlo ekonomikoan edo lanean, 
besteak beste. Egiturazko indarkeria bat da, gizarte guztietan eta gizarteko 
eremu guztietan azaltzen dena, nahiz eta maila desberdinetan gertatu eta 
mekanismo desberdinak erabili, arrazaren, klasearen eta talde etniko jakin 
bateko partaide izatearen arabera. «Maskulinoa dena» «femeninoa dena-
ren» gainetik eta bi kategoria horietan sartuta ez dauden genero-identitate 
guztien gainetik gailentzea indartzen, legitimatzen eta errepikatzen lagunt-
zen duen bitartekoa da, eta adibide bat da LGTBIQ+ taldeko kideen aurkako 
indarkeria matxista [165].

Hurbileko errealitate batera hurbilduta, honela definitzen du indarkeria ma-
txista Gipuzkoako Foru Aldundiak 2015eko martxoaren 16ko 2/2015 Foru 
Arauan [166]: sexu/genero/sexualitate sistemaren heteronormaltasunari au-
rre egiten dioten gorputzen aurkako kontrol, eraso, ukapen eta inposaketa 
zuzen, egiturazko eta sinbolikoak, hala nola, transgreditu gabe ere, bere bai-
tan boterearen harremanak jasaten dituzten objektua diren, emakumeen, 
gorpuen kontrakoak. Definizio hori aintzat hartuta, indarkeria matxista 
haurtzarotik adierazten da, eta bizitza osoan zehar mantentzen da. Haren 
barruan sartzen dira indarkeria sexista eta indarkeria matxistaren beste 
mota batzuk ere, hala nola transfobia, lesbofobia eta homofobia [166]. 

Indarkeria hori patriarkatuak ezartzen duen desberdintasunaren adierazpe-
na da, eta, era berean, patriarkatuaren jarraipena bermatzen duen tresna 
da. Hiru eremuk osatzen dute indarkeria hori [165]: indarkeria sinbolikoak, 
zeinak aurreiritziak eta ideien multzoa sortzen baititu; egiturazko indarke-
riak56, diskriminazioa bermatzen duten erakunde guztiekin, eta indarkeria 
materialak, zuzeneko indarkeriaren adierazpen zehatz guztietan. 
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Indarkeria matxistaren eragileak azaltzeko planteatutako azalpen soziologi-
koek eta feministek funtsezko bi faktore nabarmendu dituzte. Batetik, gizar-
teratzeko eta subjektibotasuna eratzeko prozesua, non maskulinoa indarra 
eta indarkeria erabiltzearekin lotzen baita, eta, bestetik, generoen arteko ha-
rremanak emakumeen mendekotasunetik abiatuta ulertzen dituzten defini-
zio sozialen iraupena. Bi faktore horien eraginpean, indarkeria matxista siste-
ma kapitalista patriarkalaren barruko egiturazko zapalkuntzaren adierazpen 
gisa ulertzen da, eta funtsezko hiru ardatz hauek nabarmentzen dira [168]: 

a) Baldintza materialak: Gaur egun, emakumeen baldintza materialak 
sexu-banaketaren ondorioa dira, eta banaketa hori ez da neutrala eta 
desberdintasuna eragiten du. Banaketa sexual horrek pribatuaren eta 
erreprodukzio sozialaren eremuan jartzen ditu emakumeak, baita men-
dekotasun-harremanetan ere, autonomia ekonomiko edo material urria-
rekin edo gabe. 

b) Sexu-genero sistema: Sexu-genero sistema bitar eta heteronormatiboak 
ardazten du planteatutako bi identitate bakarren bereizketa soziala, 
zeintzuek harreman asimetrikoa baitute: femeninoa eta maskulinoa. Bi 
identitate horietako bakoitzari rol eta portaera jakin batzuk esleitzen 
zaizkio. Femeninoa pasibotasunarekin, samurtasunarekin eta ahulezia-
rekin lortzen da, eta horrek eragina du haren autonomian, independent-
zian, parte-hartze sozialean eta lan produktiboan duen parte-hartzean. 
Premisa horretatik abiatuta, justifikatu egiten da emakumea maskuli-
noaren aginduaren menpe jartzea, eta legitimatu, naturalizatu eta iku-
sezin bihurtzen dira emakumearen aurkako indarkeria-mota guztiak.

c) Indarkeriaren ageriko erabilera: indarkeria esplizitua portaera kontrolat-
zeko mekanismo gisa erabiltzen da; «larrialdiko neurri» gisa kontrola 
galtzen denean, eta «etengabe beldurrarazteko tresna» gisa, emaku-
meen menderatzea eta zapalkuntza eta, oro har, egitura patriarkala 
mantentzeko. 

Azken urteetan indarkeria hori identifikatzeko eta hari aurre egiteko ahalegin 
ugari egin badira ere, eremu pribatuan gertatzen den indarkeria matxista za-
balduenetakoa eta gutxien ikusietakoa da. Familiaren barruan edo harreman 
afektiboaren barruan gertatu ohi da, eta eragilea rol maskulino dominantea 
duena izan ohi da; indarkeria-egintzak rol horren barruan oinarritzen dira. 

LBarnean hartzen dituen indarkeriaren formak irizpide ezberdinen arabera 
sailkatu ahal dira. Jarraian, bi sailkapen aurkezten ditugu. Batetik, eragin-
dako indarkeriaren osagaien araberako indarkeria-motak (fisikoa, psikologi-
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koa, etab.), eta, bestetik, indarkeria gertatzen den eremuaren eta indarkeria 
eragiten duen eta jasaten duenaren arteko harremanaren arabera (biko-
te-harremana, edo bikotekide ohia, lan-harremana, etab.) [121]. Diagnosti-
koaren apartatuan (2.3 apartatua) aipatu den moduan, Bizkaian indarkeria 
matxistaren biktimei arreta emateko egungo sistemak dituen erronketako 
bat da indarkeria-mota guztiei aurre egiteko egokitzea. Argitu behar da, hala 
ere, planteamendu honek ez duela proposatzen baliabide bereziak sortzea 
aipatutako indarkeria-mota bakoitza artatzeko, ezta indarkeria jasaten du-
ten pertsonen talde bakoitzarentzat leku bereziak sortzea ere. Aitzitik, pro-
posatzen da sistema egokitzea erantzun orokortua eman ahal izateko kasu 
eta indarkeria-mota gehiagori, arreta espezializatua behar duten guztietan. 
Hau da, indarkeriak kalte soziala eragiten duen guztietan, indarkeria-mota 
edozein dela ere. 

Indarkeria matxistaren osagaien arabera, hauek bereizi ahal dira: indarkeria 
fisikoa, psikologikoa, sexuala, soziala, ekonomikoa, sinbolikoa, bikarioa eta mi-
kromatxismoak.

 • Indarkeria fisikoa: indarkeriazko edozein egite edo ez-egite, istripuzkoa ez 
dena –nahita egindako ekintzak–, emakumeei, umeei, nerabeei eta arauak 
ezarritakoa ez den genero-identitatea eta/edo sexualitatea duten pertso-
nei kalte eta lesio fisikoak eragin ahal dizkiena. Horren barruan sartzen 
da indar fisikoa edo objektuak erabiltzea haien osotasun fisikoaren aurka, 
edo erasoak (bultzadak, iletik tira egitea, zaplaztekoak, kolpeak, ostikadak, 
atximurkadak, haginkadak, erredurak, mutilazio genitala, tortura, itotzea, 
sastakatzeak, erailketa, etab.) [48], [167], baita lesio larriak eta heriotza 
ere eragiten dutenak eta eragin dezaketenak ere, tratamendu mediko-ki-
rurgikoa behar duten lesioak edo ospitaleratze klinikorik ez dakarten le-
sioak barne [169].

 • Indarkeria psikologikoa: nahita egindako edozein egite edo ez-egite, 
emakume, ume, nerabe eta arauak ezarritakoa ez den genero-identita-
tea eta/edo sexualitatea duen pertsona bati hauetakoren bat eragiten 
diona edo eragin diezaiokeena: gutxiespena, sufrimendu psikologikoa 
edo emozionala, haren duintasunaren ukatzea, segurtasun-gabezia, bere 
buruarekiko errespeturik eza, mendekotasun emozionala, autoestimuaren 
galera, gizarte-isolamendua edo askatasunaz gabetzea. Irainen, umilia-
zioen, mehatxuen, oihuen, isiluneen, salaketen, kritiken, baldintzarik ga-
beko menderatzearen ezarpenaren edo etengabeko zaintzapean ezart-
zearen bidez gauzatzen da. Ahozko portaera hertsagarriak (adibidez, 
irainak, mespretxuak, arbuioak, umiliazio publikoak, txiste iraingarriak, 
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gutxiespenak) eta ahozkoak ez diren portaera hertsagarriak, gorputzaren 
kontrakoak ez direnak barne (adibidez, ateetan kolpeak ematea edo gau-
zak apurtzea) sartzen dira. Portaera horiek arlo publikoan edo pribatuan 
gerta daitezke, eta, pribatuan direnean, oso zaila da detektatzea [167], 
[169]. 

 • Indarkeria sexuala: Baimendu gabeko edozein sexu-harreman edo izaera 
sexualeko egintza bat lortzeko edozein ahalegin, beste pertsona batengan 
egiten dena haren baimen askerik gabe, edozein dela ere erasotzailearen 
eta biktimaren arteko harremana, edozein ingurunetan, barne direla, bes-
teak beste, etxea eta lantokia [126], [167]. Portaera hauek sartzen dira: 
sexu-erasoa, sexu-abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa, sexu-pro-
bokazioa, sexualitate behartua, adingabeen galbideratzea, prostituzio 
behartua eta haur-pornografia. Sexu-indarkeria ez da halakotzat jotzen 
bikotearen barruan, naturalizatuta baitago, emakumeek eta gizonek bar-
neratuta dutelako sexu-harremanak izatea eskubidea eta betebeharra 
direla ezkontzaren –edo bikotearen– barruan [169]. 

 - Sexu-erasoa (Zigor Kodea, 178-180. art.): baimendu gabeko sexu-harre-
mana, indarkeriaren edo beldurraren bidez lortzen dena. Kasu paradig-
matikoena bortxaketa da, forma edozein dela.

 - Sexu-abusua (Zigor Kodea, 181-183. art.): indarkeria edo larderia erabili 
gabe, sexu-edukia duten portaerak izatea da. Zigor Kodeak bereizi egiten 
ditu onespenik gabeko gehiegikeriak eta engainua edo nagusitasun-egoe-
ra bat baliatuz egindako abusuak (kasu honetan, onespena dago, baina 
onespena biziatuta dago).

 - Sexu-jazarpena (184. art.): sexu-mesedeak eskatzea, norberarentzat 
zein hirugarren batentzat, ohikoa edo jarraitua den lan-harreman baten, 
irakaskuntzako harreman baten edo zerbitzuak emateko esparru baten 
barruan, eta, ondorioz, biktima larderia-, etsaigo- edo umiliazio-egoera 
objektibo eta larrian jartzen da. Horren ondorioz, aldatu egin daiteke bik-
timak lan-esparruan duen jokabidea: jazarlearekin bakarrik ez suertatze-
ko ahaleginak, janzkera jakin bat eramatea, ekintza edo bilera batzuetara 
joateari uko egitea, etab. Horrez gainera, lan-esparruan gerta daiteke bi-
ktima lanetik kaleratzea, mailaz ez igotzea edo halakoak gertatzeko me-
hatxuak egitea. Arlo psikologikoan, nahasmendu psikosomatikoak eman 
daitezke.

 - Exhibizionismoa (Zigor Kodea, 185. art.): norbaitek adingabeen edo 
desgaitasunen bat duten pertsonen (dibertsitate funtzionala) aurrean 
erakuspen-egintza lizunak gauzatzen dituenean edo beste norbait egite-
ra behartzen duenean gertatzen da.
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 - Sexu-probokazioa (Zigor Kodea, 186. art.): zuzeneko edozein bide era-
biliz, adingabeen edo desgaitasunen bat duten pertsonen [dibertsitate 
funtzionala] artean material pornografikoa saldu, hedatu edo erakustea.

 - Adingabeen galbideratzea (Zigor Kodea, 187., 188.3 eta 189.4-5-7 art.): 
delitu hau egiten du adingabea edo desgaitasunen bat duen pertsona 
[dibertsitate funtzionala] prostituziora induzitu edo hura sustatu, ahalbi-
detu edo errazten duenak; adingabea edo desgaitasunen bat duen pert-
sona (dibertsitate funtzionala) sexu-izaerako jokabide batean parte hart-
zera behartzen duenak, jokabide horrek pertsona horren nortasunaren 
bilakaera edo garapenari kalte egiten badio, edo, adingabea edo desgaita-
sunen bat duen pertsona (dibertsitate funtzionala) tutoretzapean, zaint-
zapean edo harreran izanda, haren prostituzio-egoeraren berri duenean, 
egoera hori utzarazteko ahal duen guztia egiten ez duenak.

 - Prostituzio behartua (Zigor Kodea, 188.1-2): norbaitek, indarkeria, lar-
deria edo engainua erabiliz, edota nagusitasun- zein beharrizan-egoeraz 
nahiz ahuleziaz abusatuz, adin nagusikoa prostituzioan jardutera edo ho-
rretan irautera derrigortzea da. 

 - Adingabeen pornografia (Zigor Kodea, 187., 189.1-2-3 art.): adinga-
beak edo desgaitasunen bat duten pertsonak (dibertsitate funtzionala) 
erakuts-zalekeriazko edo pornografiazko helburuekin edo halako ikuski-
zun publiko nahiz pribatuetan edota edozein motatako material porno-
grafikoa egiteko erabiltzen direnean gertatzen da, halakoen euskarria 
edozein dela ere. Halako jarduerak finantzatzea ere sartzen da. Halaber, 
haur-pornografia da material pornografikoa saldu, banatu edo erakustea 
edota, edozein bide erabiliz, material hori egitea, saltzea, hedatzea edo 
erakustea erraztea, baldin eta material hori egiteko adingabeak edo des-
gaitasunen bat duten pertsonak (dibertsitate funtzionala) erabili badira 
eta horretarako erabiltzeko materiala bada, nahiz eta materiala atze-
rrian egin edo jatorri ezezagunekoa izan. Halaber sartzen da norbaitek 
bere erabilera pertsonalerako material pornografikoa izatea, material 
hori egiteko adingabeak edo desgaitasunen bat duten pertsonak (dibert-
sitate funtzionala) erabili badira.
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 - Emakumeen salerosketa57  (Zigor Kodea, 177 bis art.): indarkeria, larderia 
edo engainua erabiliz, edota nagusitasun- zein beharrizan-egoeraz, nahiz 
biktimaren –nazionala edo atzerritarra– ahuleziaz abusatuz, emaku-
meak atzeman, garraiatu, lekualdatu, hartu, jasotzea edo emakumeei 
ostatua ematea, xedea hauetako bat denean: a) bortxazko lanak edo 
zerbitzuak eginaraztea, esklabotzan aritzera behartzea, edo esklabotza-
ren, mirabetzaren edo eskaletasunaren antzeko praktikak eginaraztea; 
b) sexu-esplotazioan erabiltzea, pornografia barne; c) gorputz-organoak 
ateratzea.

 • Indarkeria soziala: indarkeria-mota hau emakumea isolatzen denean 
gertatzen da; hau da, bere senideengandik eta lagunengandik urruna-
razten denean, jendaurrean gaizki utzi edo baztertzen denean, etab. Ho-
rrelako jokabideek kalte psikologikoa eragiten dute. Hala ere, indarkeria 
sozialaren barruan jasotako jokabide guztiek sufrimendu psikologikoa era-
giten dutela onartu arren, beharrezkotzat jotzen da kategoria hau tratu 
txarren forma berezi eta espezifiko gisa jasotzea, maiz indarkeria soziala 
bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria ematen den ka-
suetan agertu ohi delako, eta zailtasun erantsi bat dagoelako, biktimak 
ezin baitu indarkeria-egoera horretatik irten isolatuta dagoenean [170].

 • Indarkeria ekonomikoa, finantzarioa eta/edo ondarearen gainekoa: 
emakume baten ongizate fisiko edo psikologikorako baliabideak nahita 
eta arrazoirik gabe kentzeko ekintzak dira, bai eta, halakorik izanez gero, 
emakumearen seme-alabenak edo ekonomikoki haren mende dauden 
pertsonenak kentzeko ekintzak ere. Horren baitan sartzen da, halaber, 
norberaren baliabide ekonomikoak edo familian edo bikotean parteka-
tutakoak erabiltzeko aukerak mugatzea [169]. Dirua eta/edo ondarea 
eskuratzea galarazten duen edo diruaren eta/edo ondarearen erabilera 
eta banaketa kontrolatzea dakarren egintza oro, eta ekonomia- edo on-
dare-baliabideak eskuratzeaz gabetzeko mehatxua dakarrena ere [126]. 
Kontrol hori ezartzen da emakumeek lan ordaindua izan edo ez izan.

 • Indarkeria sinbolikoa edo zeharkakoa: pertsonen ekiteko moduetan eta 
egituretan sartuta dago, eta gizonen menderatzea bereizgarri duen or-
dena sozialaren zilegitasunaren espektroa ezartzen du [126], [167]. Mun-
duaren kontzeptualizazio maskulinoari emandako pribilegioa da Pierre 
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Bourdieu soziologoak (1930-2002) azaldutako menderatze maskulinoaren 
edo indarkeriaren oinarria eta funtsa. Indarkeria oso eraginkorra da, 
orokortua eta ikusezina biktimentzat, barneratuta baitituzte ezarri zaien 
menderatze-harremanarekin bat etorrita kodetutako pertzepzio- eta eza-
gutza-eskema eta -tresna sinbolikoak, eta, beraz, haien ezagutza-ekint-
zak onarpen-ekintzak, mendekotasun-ekintzak dira ezinbestean. Hala, 
indarkeria sinbolikoa subjektuaren beraren baimenarekin gauzatzen da, 
ulertuta baimen hori ezjakintasunaren ondorio dela. Indarkeria sinbolikoa 
tresna boteretsua izan daiteke sistema patriarkalaren barruan gizarte-or-
dena mantentzeko, norbanakoak egoera eta «jarrera natural» eta «uni-
bertsala» bizi baitu [170]. Horren adibide dira maitasun erromantikoaren 
mitoa, jeloskortasuna, etab.

 • Indarkeria bikarioa edo seme-alaben manipulazioa: genero-indarkeriaren 
barruan, indarkeria-mota hau emakumearen aurka indarkeria erabiltzen 
duen pertsonak (bikotekidea edo bikotekide ohia), sufriarazteko, emaku-
mearekin lotura estuak dituzten pertsonak (batez ere, seme-alabak –nor-
malean, adin txikikoak–, baina gurasoak, unean uneko bikotekidea eta 
bestelakoak ere) erabiltzen dituenean eragiten duen kalte psikologikoaz 
ari da. Fenomeno hori izendatzeko, Sonia Vaccarok [171] erabili zuen lehen 
aldiz indarkeria bikarioa kontzeptua; Genero-indarkeriaren arloko Estatu 
Itunerako Azpibatzordeak ere erabili du kontzeptu hori58 [91], [92]. Ter-
minoaren erabilera ez dago oso hedatuta, eta autore eta/edo profesional 
guztiek ez dute berdin erabiltzen (kasu askotan, seme-alaben manipula-
zioa kontzeptua nahiago dute [172]). Indarkeria bikarioa59 honela definitu 
da: emakumeari min egiteko, seme-alaben aurka erabiltzen den indarke-
ria. Indarkeria sekundario bat da, indarkeriaren jomuga kalte egin nahi 
zaion emakumea baita, eta kalte hori beste pertsona batzuei, «interposita 
persona» delakoaren bidez, kalte eginda eragiten zaio60  Indarkeria era-
biltzen duen pertsonak badaki seme-alabei kalte egiteak (eta, batzuetan, 
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hiltzea) emakumea inoiz ez leheneratzea ekarriko duela, eta, beraz, mu-
turreko indarkeria-motetako bat dela esan ohi da. Indarkeria erabiltzen 
duen pertsonak kaltea eragin ahal izateak edo hil egin ahal izateak argi 
erakusten du seme-alabak objektutzat, tresnatzat hartzen dituela, bere 
helburuaren jopuntua, hau da, emakumea manipulatu eta kontrolatzeko 
eta haren aurkako indarkeria erabiltzen jarraitzeko [171].

 • Indarkeria sotila edo mikromatxismoak: indarkeria matxistaren oinarria 
botere-harreman desorekatuak dira, non azken xedea ez baita emaku-
meak zauritzea, emakumeak menderatzea eta harremanaren barruan 
botereari eta aginteari eustea baizik. Indarkeria-motak modu ziklikoan 
eman ohi dira, eta ziklo horiek, askotan, hautemanezinak edo ezkutuan 
egindakoak izaten dira. Mikromatxismoak «intentsitate apaleko» kontrol- 
eta menderatze-portaerak dira, «naturalizatuta eta legitimatuta daude-
nak eta ikusezin bihurtu direnak», eta inpunitate osoz egiten dira, horren 
kontziente izanda edo izan gabe. Mikromatxismo esaten zaie egunerokoan 
emakumeen berdintasunerako jartzen diren oztopo eta eragozpenei; gizo-
nek bikote-harremanetan gauzatzen dituzten eguneroko kontrol «txiki» 
horiei, inposaketei eta botere-gehiegikeriei. Luis Boninok honela definitzen 
ditu mikromatxismoak: menderatze «arineko» edo intentsitate oso apale-
ko jarrerak, egunerokoan ematen diren abusuzko eta inposiziozko jokabi-
de eta jokamolde ezkutuak. Berariaz, menderatze-jokamolde trebeak dira, 
jokabide sotil edo amarrutsuak, errepikakorrak eta ia ikusezinak, gizonek 
etengabe egiten dituztenak. 

 • Emakumeen duintasuna, osotasuna edo askatasuna lesionatzen duten 
edo lesiona dezaketen beste forma batzuk.

Indarkeria matxista agertu ahal den eremuaren arabera, mota hauek be-
reizi ahal dira (baina ez dira bakarrak) [121]: 

- Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria: emakumearen 
aurka gauzatutako indarkeria fisikoa, psikologikoa, sexuala edo ekono-
mikoa, haren bikotekide edo bikotekide izan den edo emakumearekin 
antzeko lotura afektiboa duen edo izan duen gizonak eragindakoa.

- Familia barruko genero-indarkeria (bikotekidea edo bikotekide ohia sartu 
gabe): familiaren barruan, familiaren eremuko harreman afektiboen eta 
loturen esparruan, emakumeen eta adingabeen (umeak eta nerabeak) 
erabiltzen den indarkeria fisikoa, psikologikoa, sexuala edo ekonomikoa 
da, aintzat hartu gabe emakumearekin bizi den ala ez eta indarkeria zer 
espazio fisikotan gertatzen den. Ez da sartzen bikotekideak edo bikote-
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kide ohiak eragindako indarkeria (aurreko kategorian sartu da).

- Lan- eta/edo hezkuntza-eremuko indarkeria: lantokian edo ikastetxean 
gertatu ahal den emakumearen aurkako indarkeria fisikoa, psikologikoa, 
sexuala edo ekonomikoa, lanorduen edo ikastorduen barruan, edo lan-
tokitik edo ikastetxetik kanpo, eta lanorduetan edo ikastorduetan edo 
hortik kanpo. Lan-eremuan, tipologia hauek izan ditzake: 

 • Sexuan oinarritutako jazarpena: pertsona baten sexuarekin lotutako 
nahi gabeko jokabide bat da, lan ordaindua lortzeko, lanpostuan gora egi-
teko, enplegua edo prestakuntza izateko unean gertatzen dena, haren 
helburua edo ondorioa denean emakumeen duintasunari kalte egitea eta 
ingurune beldurgarria, aurkakoa, laidogarria, umiliagarria edo iraingarria 
sortzea emakumeentzat. 

 • Sexu-jazarpena: izaera sexualeko nahi gabeko jokabidea, ahozkoa edo 
fisikoa, haren helburua edo ondorioa denean emakumeen duintasunari 
kalte egitea eta ingurune beldurgarria, aurkakoa, laidogarria, umiliagarria 
edo iraingarria sortzea emakumeentzat. 

- Gizarte- edo komunitate-eremuko indarkeria: gizonek familiatik eta/edo 
eremu afektibotik kanpo emakumeen aurka erabilitako indarkeria da. 
Besteak beste, indarkeria-mota hauek sartzen dira: sexu-erasoak eta 
-abusuak; sexu-jazarpena; sexuan oinarritutako jazarpena; emakumeen, 
neskatoen eta neska nerabeen salerosketa; ezkontza behartuak, edo 
emakumeen osasunaren aurkako eta haien ugaltze- eta sexu-eskubi-
deen aurkako indarkeria (esate baterako, fetu femeninoen abortu sele-
ktiboak, esterilizatze behartuak eta emakumeen genitalen mutilazioa). 

- Erakundeen arloko indarkeria: Erakunde, organo edo instituzio publikoe-
tako agintariek, funtzionarioek, profesionalek, langileek eta agenteek 
egindako ekintzak edo ez-egiteak dira, baldin eta horien helburua bada 
oztopoak eta eragozpenak jartzea emakumeek politika publikorako 
sarbidea izan dezaten eta legeek indarkeriarik gabe bizitzeko aitortzen 
dizkieten eskubideak erabil ditzaten.

- Eremu birtualeko indarkeria edo indarkeria digitala: ziberjazarpena (cy-
berstalking) da Internet erabiltzea emakume, neskato, neska nerabe eta 
arauak ezarritakotik kanpoko genero-identitatea eta/edo sexualitatea 
duen pertsona bat zelatatzeko edo jazartzeko. Hauek sartzen dira ja-
zarpen-mota honetan: salaketa faltsuak, zelatatzea, mehatxuak, iden-
titate-lapurreta, biktimaren ekipoan edo bertan daukan informazioan 
kalteak eragitea, lapurtutako informazioa biktima jazartzeko erabiltzea, 
akusazio-mezuak edo mezu iraingarriak, etab. Indarkeria-mota horren 
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barruan, sexting delakoa sartzen da, hau da, sakelako telefonoaren edo 
Internet bidez material pribatua bidaltzea, non ezagunen, lagunen edo 
bikotekideen argazki edo bideo erotiko eta pribatuak agertzen diren. Ohi-
ko jokabidea denez gazteen artean, jarduera honi lotutako arrisku nagu-
sietako bat da irudietan edo bideoetan agertzen den pertsonari xantaia 
edo presioa egitea edo gizartean irrigarri uztea. Horrek kalte psikologiko 
larriak eragin ditzake, eta, kasu batzuetan, zoritxarreko ondorioak izan 
ditzake, hala nola suizidioa [173].

- Beste eremu batzuk: osasuna, kirola, komunikabideak, aisialdirako ere-
muak eta/edo jai-eremuak, etab.

Lehenago esan den moduan, proposatzen den arreta-ereduaren abiapuntua 
indarkeria matxistaren definizio zabal bat. Definizio hori Emakumeen eta Gi-
zonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egiteko legearen proie-
ktuan jasotako definizioan oinarritzen da [33], 

«Emakumeen aurkako indarkeria matxista giza eskubideen urrake-
ta bat da, gizarte-arazo eta osasun publikoko arazo handi bat, bo-
tere-harreman ez-parekoen eta emakumeen kontrako diskrimina-
zioaren erakusgarri argia, eta, horretaz gainera, generoaren arabera 
dauden berdintasun-ezeko egoera estrukturalak betikotzeko funtzio 
soziala du. Emakume izateagatik bakarrik emakumeen kontra ba-
liatzen den indarkeria oro hartzen du, neskatila eta nerabeen eta 
emakume transexualen kontra egiten dena barne, edo neurriz kanpo 
eragiten dien indarkeria, bai eremu publikoan, bai pribatuan.  Indar-
keria egintzaz zein omisioz egin daiteke, eta egiteko bitartekoak 
izan daitezke fisikoak, psikologikoak edo ekonomikoak, mehatxuak, 
larderia eta hertsapena barne, baldin eta horien ondorioa min, sufri-
mendu edo kalte fisikoa, sexuala, psikologikoa, soziala, sozioekono-
mikoa edo ondarearekin lotutakoa bada» [33].

«Emakumeen kontrako indarkeria matxista dira bikotekidearen 
edo bikotekide ohiaren kontrako indarkeria, familia-indarkeria, se-
xu-indarkeria, feminizidioa, emakumeen eta neskatilen salerosketa, 
sexu-esplotazioa, emakumeen genitalen mutilazioa, behartutako 
ezkontzak eta beste jardun tradizional kaltegarri batzuk, hertsape-
na edo askatasun-gabetze arbitrarioa, tortura, jazarpena eta gene-
ro-indarkeria politikoa, eta emakumeen edo neskatilen duintasuna, 
segurtasuna edo askatasuna urratzen duen edo urra dezakeen beste 
edozein indarkeria-mota, baldin eta nazioarteko tratatuetan, Espai-
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niako Zigor Kodean edo Estatuko edo Autonomia Erkidegoko araudie-
tan jasota badago. Hori guztia, kontuan izan gabe alor publikoan edo 
pribatuan gertatzen den; horren barnean sartzen dira, besteak beste, 
eremu hauek: familia, lana, hezkuntza, osasuna, kirola, komunikabi-
deak, aisialdi- eta jai-espazioak eta eremu birtuala» [33].

4.2.2. Biziraulearen kategoria

Indarkeria matxistaren «biktima» kontzeptua arlo penalean erabiltzen da 
batez ere, funtsezko eskubide eta askatasunak urratu zaizkien pertsonez 
hitz egiteko. Hala ere, azken urteetan zalantzan jarri da kontzeptu horren 
erabilera arreta eta esku-hartze psikosozialaren testuinguruan. Batetik, 
kontzeptu horrek pasibotasuna, ahulezia eta zaurgarritasun intrintsekoa is-
latzen duelako, eta, bestetik, ez duelako aitortzen bizirik atera direnen erre-
kuperazio-gaitasuna eta ekiteko ahalmena. 

Horri dagokionez, artatutako biziraule askok sarritan bizi ohi duten biktimi-
zazio sekundarioa edo berriz biktimizatzeko prozesua aipatu behar da [174]. 
Erakunde arduradunek gauzatutako esku-hartzeen gabezien –kualitatiboak 
eta kuantitatiboak– eta inplikatutako beste eragile batzuen jarduketa dese-
gokien zuzeneko eta zeharkako ondorio gisa, indarkeria matxistako egoeran 
dauden emakumeen kontra erabilitako indarkeria erantsia jasotzen dute bi 
kontzeptu horiek61. Ildo horretan, genero-indarkeria bizi duen emakumea soi-
lik biktimatzat hartzen duen profesionalaren esku-hartzeak rol hori irauna-
razten laguntzeko arriskua dago. Gai horri dagokionez –geroago ikusiko den 
moduan (4.3.5 apartatua)–, arreta-ereduaren oinarrizko euskarrietako bat da 
bizirauleen ahalduntzea; hau da, ereduak ardatz izango duen esku-hartzea-
ren jomuga izango da aukera eta baldintza gehiago eskaintzea indarkeria 
matxista jasaten dutenek irtenbide egokiak aurki ditzaten bakoitzaren beha-
rrizan eta interesetarako, indarkeria horrek eragindako kalteak konpontzeko 
eta ongizate integrala lortzeko aukera izan dezaten [126].

Terminologiari dagokionez, biktimizazioa saihesteko, azken urteetan, na-
zioarteko itunetan eta lege-testuetan gai honi buruz ezarritakoarekin bat, 
biziraulearen edo bizirik atera denaren kategoria proposatu da, eta arre-
ta-ereduan kontzeptu hori hartzea proposatzen da. Esku-hartze sozialaren 
esparruan bi termino horiek erabiltzeak aukera ematen du arreta jasotzen 
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duten pertsonek bizitzan astiro-astiro autonomia- eta kontrol-maila altua-
goak lortzeko dituzten potentzialtasunak, ahalmenak, abileziak, gaitasunak 
eta jarrerak aintzat hartzeko.

Kontzeptualizazio horrek emakumeak –eta umeak eta nerabeak– subjek-
tu aktibotzat hartzea ahalbidetzen du, onartzen baitu, bizitako biktimiza-
zioaren zentzua ukatu gabe, haien egokitzeko gaitasunei esker lortu dute-
la indarkeriatik bizirik ateratzea, zenbait baliabide erabilita: a) autobabesa: 
adibidez, eraso fisikoen aurrean, haien burua babestuta, kolperik ez hartzeko, 
edo ihes eginda…; b) mendeko pertsonen babesa: seme-alabek indarkeriazko 
egoerak ikustea saihestea…; c) bizitako egoeraren berri ematea babes-sa-
reari eta profesionalei: irtenbidearen bilaketa, salaketarekin edo gabe…; d) 
erasotzailearen jokabidera egokitzeko gaitasuna: liskarrak saihestea haren 
nahietara egokituta, ondorio larriagoak saihesteko…

Biziraule kategoria hartzeak zenbait ondorio ditu arreta-zerbitzuentzat. Le-
henik eta behin, biktima izaeraren eta indarkeriaren estigmatizazioa kentzea; 
bigarrenik, positiboan lan egitea, pertsonaren indarguneen eta aukeretatik 
abiatuta, erasotzailearen mende dagoen biktimaren izaeratik abiatu ordez; 
hirugarrenik, indarkeria jasaten ari den pertsonaren ekintzan eragitea dakar, 
haren burua eraldatzeko eta haren ingurunea aldatzeko; hau da, «biktimis-
moa» baztertzea eta «biziraulearen izaeratik eraikitzearen» alde egitea dakar 
[14].

Kontzeptu hau dela eta, argitu behar da biziraulearen izaera ez dela plan-
teatzen emakumeak indarkeria gainditu ondoren hasten duen prozesu gisa 
ezta aurretiaz biktima izatearen osteko egoera gisa ere. Hasieratik bertatik 
planteatzen da izaera hori. Hau da, biktima-biziraule izaera kategoria bikoitz 
giza ulertzen da, non hasieratik baitaude bi alderdiak, baina, biktima izaera 
baztertu gabe, biziraule izaera ikusaraztearen, lantzearen eta sustatzearen 
alde eginda. Horretarako, emakumeentzako arretan, biziraulearen izaera 
esku-hartzearen hasieratik eta fase guztietan aintzat hartzea planteatzen 
da; hau da, berehalako arretatik eta arreta emateko martxan jartzen diren 
zerbitzu eta baliabideetatik hasita, leheneratu eta bizimodu normalizatua 
berreskuratu ondoren dituen laguntzetara iritsi arte.

Halaber, apartatu honetan, indarkeria matxista jasaten duten emakumeen 
kasuan, batez ere biktima kategoriatik biziraule kategoriara aldatzeko proze-
sua aipatzen bada ere, arreta-ereduari buruzko proposamen honen abiapun-
tua da indarkeria jasaten ari diren edo jasan duten pertsona guztiak bizirau-
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letzat jotzea, umeak eta nerabeak barne. Hots, umeak eta nerabeak indarke-
ria matxistaren zuzeneko bizirauletzat jotzea planteatzen da.

4.2.3. Gizarte-zerbitzuak

Arreta-eredu berri bat planteatzerakoan aintzat hartu beharreko funtsezko 
beste alderdi batzuetako bat da gizarte-zerbitzuak jasotzeko eskubide uni-
bertsal eta subjektiboa, herritarren eskubide gisa. Hau da, Gizarte Zerbitzuei 
buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak zehazten duenez [26], Gi-
zarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazioez eta zerbitzuez baliatu ahal 
izatea eskubide subjektiboa eta unibertsala da, betiere sistema horretaz ba-
liatzeko ezarritako baldintza orokorren eta prestazio edo zerbitzu bakoitzaz 
baliatzeko araututako baldintza berezien barruan [26]. Hala, titularrek ad-
ministrazio- eta jurisdikzio-bidean erreklamatu ahal izango dute lege horrek 
aitortutako eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazioen eta zer-
bitzuen zorroari buruzko 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotako 
prestazioak eta zerbitzuak jasotzeko eskubidea betetzea [23]. 

Lege horrek ezartzen duenez [26], eskubide subjektibo horren erabilera ber-
matuko bada, nahitaez eraiki behar da gizarte-zerbitzuen euskal sistema bat, 
erantzukizun publikokoa, modernoa, aurreratua eta bermatzailea, xedetzat 
ongizatea duten beste sistema batzuk bezain garatua, eskumena duten hiru 
administrazio-mailak egituratzeko gauza izango diren kudeaketa- eta koor-
dinazio-tresna batzuez hornitua, eta bere baitan prestazio eta zerbitzuen 
sare artikulatu bat ezarri, antolatu, garatu eta sendotzeko moduko egitura 
bat izango duena. Sare horrek aldaketa sozial, demografiko eta ekonomikoek 
dakartzaten egungo eta etorkizuneko erronkei koherentziaz, eraginkortasunez 
eta eragimenez erantzuteko xedea izan behar du. [26]. 

Gai hori dela eta, 2008an, Fantovak nabarmendu zuen gizarte-zerbitzuak ja-
sotzeko eskubidea justifikatu eta eska daitekeen eskubide bat dela, gizarte-zer-
bitzuak gizarte-eskubide berri gisa sendotzeko prozesu baten barruan [175]. 
Autore horrek proposatutako definizioaren arabera, gizarte-zerbitzuen xedea 
da zaintza, babesa eta esku-hartzeak eskaintzea eguneroko bizitzako proiektu, 
erabaki eta jardueretarako autonomia garatu eta osatzeko, familiako eta komu-
nitateko harreman primarioetan, esku-hartze sozialaren diziplinetatik egindako 
proposamen-balorazioaren arabera [176]. Kontzeptualizazio horren arabera, 
kanpo geratzen da iraupen materialeko beharrizanak (hala badagokio, bizito-
kiarena barne) betetzeko baliabide ekonomikoen (gauzazkoak barne) esleipena, 
baliabide horien gabeziari buruz administrazioak duen informazioaren arabera 
(gizarte-zerbitzuek gero eta lehiakortasun gutxiago dute arlo horretan) [176].
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Irakurketa horrek arretaren eremu sektoriala berriro kokatzea eskatzen du. 
Zehazki, gizarte-zerbitzuak eskuratzeko eskubide subjektiboa garrantzitsua da 
hiru ikuspuntu hauetatik [18]:

a) Administrazio publikoei dagokie bere gain hartzea beharrizan-egoeran 
daudela eta ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten 
pertsona guztiei zerbitzuak emateko erantzukizuna. 

b) Beharrizanen diagnostikoa eta balorazioa egiteko mekanismoak ezarri 
behar dira, zehazteko ea zein neurritan betetzen dituen, benetan, gi-
zarte-zerbitzuen eskatzaile izan daitekeen pertsona batek beharrizanen 
inguruan ezarritako betekizunak.

c) Zerbitzuak erantzukizun publikoko gizarte-eskubide subjektibotzat jot-
zeak eskakizun erantsi bat dakar zerbitzuaren kalitateari eta zerbitzua 
emateko moduari dagokienez. Ikuspegi horretatik, eskubide subjekti-
boaren kontzeptuak, aurretik zegoen eredu diskrezionalarekiko, dakarren 
hausturaren ondorioz, gehiago bermatu behar da zerbitzua pertsonaren 
beharrizanetara eta esku-hartzearen helburuetara egokitzen dela. 

Indarkeria matxista jasaten duten emakumeei arreta emateko zerbitzuak 
erantzukizun publikoko zerbitzu gisa aitortzea eta herritarren eskubide diren 
zerbitzutzat jotzea (eskubide subjektiboa) esan nahi du eskubidearen titu-
lar diren pertsona guztien eskura daudela (unibertsalizazioa) bermatu behar 
dela. Horrenbestez, zerbitzuek irisgarriak izan behar dute, bai arlo fisikoan 
(lurralde osoan berdin), bai arlo ekonomikoan edo administratiboan (karga 
ekonomikorik edo gehiegizko burokratizaziorik gabe), bai arlo linguistikoan 
edo kognitiboan (irisgarritasuna formatuari, hizkuntzari eta eskura izateko 
erraztasunari dagokienez).

Antolaketari dagokionez, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema erantzukizun 
publikoko arreta-sare antolatu gisa eratuta dago, titulartasun publikoko eta 
pribatu itunduko prestazio, zerbitzu eta ekipamenduz osatuta. Haren xedea 
da pertsona, familia eta talde guztien gizarteratzea eta autonomia sus-
tatzea, eta, horretarako, sustatzeko, prebenitzeko, babesteko eta laguntza 
emateko eginkizunak betetzen ditu, prestazio eta zerbitzu pertsonalen eta 
harremanetan oinarritutakoen bidez. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren 
Prestazioen eta Zerbitzuen Katalogoa [47] administrazio publiko eskudunek 
bermatu behar dituzten prestazio ekonomikoak eta zerbitzuak identifikatze-
ko tresna da (ikusi 3.1-Testuinguru instituzionala apartatua). 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak lehen mailako arretako gizarte-zerbit-
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zuak –udalen eskumenekoak– eta bigarren mailako arretako gizarte-zerbit-
zuak –aldundien eskumenekoak– bereizten ditu. Bereizketa hori emandako 
laguntzaren intentsitatearen arabera zehazten da, beste irizpide edo aldagai 
batzuen artean. Kasu bietan, laguntza hori espezializatua izan daiteke [26].

Foru-aldundiei dagokie, gizarte-zerbitzu foralen bidez, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren esparruan egotzi zaizkien eskumenak erabiltzea eta es-
kumen horiek garatzeko xedapenak ematea beren lurralde-eremuan. Gizar-
te Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak [26]ezarri-
takoaren arabera, balorazioa eta diagnostiko espezializatua egiteko eginki-
zunak betetzeko, foru-aldundiek elkarren artean koordinaturik aritu beharko 
dute, eta bai oinarrizko gizarte-zerbitzuari bai ordura arte erabiltzaileari eta/
edo haren familiari jarraibideak ematen jardun duen profesionalari ere parte 
hartzen utzi behar diete, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren parte den 
edo ez begiratu gabe. Hala, balorazio eta diagnostiko espezializatua egiteko 
ardura duten profesionalek dagokion administrazio-organoaren bidez har-
tutako erabakiak lotesleak izango dira erabakiari dagokion kasuaren ardura 
duen profesionalarentzat, beren ardurapeko prestazio edo zerbitzuren ba-
terako sarbidea onartzeko edo ukatzeko erabakiak direnean. Halaber, lege 
horrek [26] ezartzen du foru-aldundiek, gizarte-zerbitzuen inguruko eskume-
nak erabiltzen dituztenean, gizarte-ongizatea lortu nahian lan egiten duten 
beste sistema edo politika publiko kideko edo osagarri batzuekin koordinatu-
rik eta elkarlanean jardungo dutela. [26].

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari 
buruzko 185/2015 Dekretuak [47] ezartzen duenez, genero-indarkeriatik bizi-
rik atera diren emakumeentzako berariazko prestazioak eta zerbitzuak dira 
hauek: etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako harrera-etxea, 
udalaren eskumenekoa (1.9.1); etxean tratu txarren biktima izan diren emaku-
meentzako egoitza-zentroak eta emakumeentzako beste egoitza-zerbitzu 
batzuk, aldundien eskumenekoak (2.4.6); etxeko indarkeriaren edo sexu-era-
soen biktima izan diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzua, 
aldundien eskumenekoa (2.7.1.2); familiekin gizarte- eta hezkuntza-arloan 
eta/edo arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua, aldundien eskumene-
koa (2.7.3.1); tratu txarren eta sexu-erasoen biktima izan diren emakumeei, 
pertsona adingabeei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsonei laguntza 
psikosoziala eta soziojuridikoa emateko zerbitzua, aldundien eskumenekoa 
(2.7.5), eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako ordainketa 
bakarreko prestazio ekonomikoa (3.1.2).
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Hala ere, kontuan hartu behar da indarkeria matxistaren egoerak ez direla 
mugatzen indarkeria hori jasaten duten pertsonentzat berariaz prestatu-
tako zerbitzuetara. Gerta daiteke halako kasuak egotea beste zerbitzu eta 
prestazio batzuetan artatutako pertsonen artean. Besteak beste –baina ez 
esklusiboki–, gizarte-inklusioaren arloko beharrizanak, desgaitasunen bat 
edo gaixotasun mentalak dituztenen edo adinekoen beharrizanak betetzeko 
dauden zerbitzuetan. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren apustua da arreta-eredu bakar bat sortzea lu-
rralde historiko osorako, non udalen eskumeneko lehen mailako arretako 
gizarte-zerbitzuek eta Aldundiaren eskumeneko bigarren mailako arretako 
gizarte-zerbitzuek esparru kontzeptual bera izango baitute abiapuntu, lu-
rralde historikoan indarkeria matxistatik bizirik atera direnei arreta emateko 
sarearen multzoari koherentzia emateko.

4.2.4. Gizarte-babesgabetasuna eta gizarte-zaurgarritasuna

Lehenik eta behin, honela definitu ahal dira gizarte-babesgabetasuneko 
egoerak: babesik eza, defentsarik eza, zaintzarik eza, babesgabezia (lagunt-
za morala eta materiala falta da) duten egoerak, edo egoera zeinetan pert-
sona babesik gabe, malder, abandonatuta edo segurtasunik gabe dagoen 
[2]. Kausa anitzeko fenomenoa da, progresiboa eta aldakorra. Normalean, 
gizarte-babesgabetasunaren barruan gabezien eta desabantaila orokortuen 
metaketak eragindako egoerak sartzen dira, zeinak, maiz, denboran luzatzen 
diren eta herritar guztiei dagozkien gizarte-eskubideak baliatzea eragozten 
duten [177].
Gizarte-babesgabetasunak erabakiak hartzeko eta eskubideak baliatzeko 
gaitasuna murrizten du, batez ere62. Zehazki,

a) Egoera errealismoz aztertzeko gaitasuna. 
b) Kausalitatea egozteko prozedura. 
c) Pertsonaren egoera orokorrari buruzko kontzientzia. 
d) Erabakiak modu autonomoan hartzeko abileziak. 
e) Gizarte-babeserako sistemak erabiltzeko eta eskubideak baliatzeko 
gaitasuna. 
f) Aldaketarako motibazioa. 
g) Erantzukizunezko jokabidea. 
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Umeen eta nerabeen babesgabetasunaren arloan, esku-hartze sozialetan 
lanbide-jarduna modu orokorrean ulertu behar da, eta umea edo nerabeare-
kin eta haren familiarekin egin behar da lana. Adingabe bakoitzak era ezber-
dinean egiten die aurre arrisku-egoerei, eta nahasmen-gradu ezberdinak di-
tuzte. Ezberdintasun horrek markatzen du adingabe bakoitzaren erresilient-
ziaren garapen-maila, zeinak aukera emango baitie kokatuta dauden pertso-
nen arteko testuingurura egokitzeko eta bizitako inguruabarrei arrakastaz 
aurre egiteko. Arriskuaren dimentsioak umeari edo nerabeari zaurgarritasun 
handiagoa eragin diezaioketen hainbat faktore hartzen ditu; babes-mekanis-
moak sortzen dituzten faktoreek, aldiz, babes-dimentsioa dakarte. Ondorioz, 
bi dimentsio horien arteko interakzioak egokitzapen positiboko mekanismo 
bat sortu ahal du, dimentsio babeslea, edo, bestela, zaurgarritasun-mekanis-
moa. 

Ikuspegi horren arabera, arrisku-dimentsioa haur-babesgabetasuneko egoe-
ran daudenean aktibatzen da; eta haur-babesgabetasuneko egoerak adin-
gabeen oinarrizko beharrizanei arretarik jartzen ez zainean sortzen dira. 
Arruabarrenaren [178]arabera, haur-babesgabetasuneko egoeren arrazoiak 
zenbait inguruabarren ondorioz gertatu ahal dira. Hauek dira arrazoietako 
batzuk: gurasoen kontzientziarik eza; familia-inguruneko ohiko funtziona-
menduan ematen den distortsioa; osasun-zerbitzuetara, hezkuntzara eta 
gizarte-zerbitzuetara iristeko zailtasunak, eta, gurasotasunaren arloan ara-
zoak dituztenez, epaituak izateko beldurra. 

Gurasotasuna osatzen du amek, aitek edo beren seme-alaben zaintzaren, 
heziketaren eta gizarteratzearen ardura duten helduek egindako ekintzen 
multzoak. Halaber, gurasoen eta seme-alaben arteko harremanetan ematen 
diren jarduerak eta interakzioak sartzen dira. Barudy eta Dantagnan auto-
reek gurasotasunaren bi eraketa bereizten dituzte:

- Gurasotasun biologikoa: seme-alaba baten sorkuntza eta haurdunaldi 
biologikoaz ari da. 

- Gurasotasun soziala: seme-alabak egunerokoan zaintzea, babestea 
eta heztea, guraso-harremanaren esperientzia positiboen bidez. Gura-
sotasun soziala bost gaitasunetan elkartzen da, eta beharrizan hauek 
dakartzate: a) nutrizio-, zaintza- eta afektu-beharrizanak eta estimula-
zio-beharrizanak; b) erresilientziaren sustapena; c) hezkuntza-beharri-
zanak, eta d) babes- eta gizarteratze-beharrizanak. 

Gaur egungo gizartean, aurresuposatzen da guraso biologikoek berez ga-
ratzen dutela beren seme-alaben beharrizanak betetzeko guraso-gaitasun 
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egokiak baliatzeko trebetasuna. Hala ere, gurasotasuna ez da berezko gaita-
sun bat, ikaskuntzaren bidez eskuratzen den gaitasuna baizik. Guraso-gaita-
sunak dira, zaintzeko, babesteko, hezteko eta garapen egokia bermatzeko, 
amek eta aitek edo heldu arduradunek dituzten gaitasunak [161]. Barudyk 
eta Dantagnanek diotenez, guraso-gaitasun horiek aintzat hartu behar dute 
umeek eta nerabek zer beharrizan duten eta eboluzioaren zein fasetan dau-
den; gaitasun horiek malgutasunez eta adingabeen bizitzako unearen arabe-
ra egokituta gauzatu behar dira [161]

 • Guraso-gaitasunen barruan sartzen dira amek, aitek eta heldu ardu-
radunek dituzten baliabide emotiboak, kognitiboak eta portaerari lotu-
takoak, erantzun egokiak ahalbidetzeari dagokionez, umeen eta nerabeen 
adina eta bizitzako une jakin bateko beharrizanak aintzat hartuta. 

 • Guraso-abileziak lotuta daude amek, aitek eta heldu arduradunek beren 
seme-alabak dauden eboluzio-fasera egokitutako erantzunak ematea-
ri dagokionez duten egokitzeko gaitasunarekin. Abilezia horien barruan, 
hezteko ereduak daude, baita kanpoko gizarte-sarean parte hartzea ere, 
familiaren eta gizartearen laguntza jaso ahal izateko [160]. 

Eginkizun horietako bat ez betetzeak haurren babesgabetasuna edo gura-
soen gaitasunik eza eragin dezake, eta egoera horrek kalte etengabeak era-
gin ditzake umearen edo nerabearen garapenean [161], [178]. 

Bigarrenik, honela definitu ahal da gizarte-zaurgarritasuna: gizartean arris-
kuan, egoera zailean egotea, unean bertan edo etorkizunean, eta egoera 
horrek ukitutako taldeak desgaitu edo ezgaitzea ongizatea lortzeko, testuin-
guru sozio-historiko eta kultural jakin batzuetan iraupena eta bizi-kalitatea 
bermatzeari dagokionez [179]. 

Orokorrean eta zentzu zabalean, honela definitzen da zaurgarritasuna: 
errealitate ezberdinen –indibidualak eta/edo kolektiboak– egoera, hainbat in-
guruabar direla medio, mehatxu batek eraginda, kaltetuak edo larriagotuak 
izateko arriskuan daudenak, eta, hala, zaurgarri bihurtzea eragiten dutenak 
[180]. Nazio Batuen Erakundearen (NBE) arabera, zaurgarritasuna da arrisku 
eta ziurgabetasun jakin batzuen eraginpean egotea, eta, aldi berean, egoera 
horietatik babesteko edo defendatzeko eta ondorioei aurre egiteko gaitasun 
urria izatea [181]. 

Zaurgarritasuna arriskuaren ikuspegi soziala deritzonaren barruan koka dai-
teke, teorikoki. Ikuspegi horren defendatzaile nagusiak dira Anthony Giddens, 
Ulrich Beck eta Niklas Luhmann soziologoak eta Mary Douglas antropologoa 
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[180]. Zaurgarritasunaren kontzepzio eta definizio asko daude, azalpen-ere-
duaren, diziplina-ereduaren edo esku-hartzeko ereduaren arabera, baita gi-
zarte-ekintzaren eremuetan sartutako jarrera politiko eta sozialaren arabera 
ere. Hala ere, definizio horiek guztiek bat egiten dute kontzeptuaren hiru 
ezaugarri nagusien identifikazioan [182].

 1. Lehenik eta behin, zaurgarritasuna dimentsioaniztuna da: pertsona ja-
kin batzuetan zein ezaugarriak partekatzen dituzten talde zehatzetan 
ematen da, baita komunitateetan, hainbat forma eta modalitatetan. 

 2. Bigarrenik, zaurgarritasuna integrala da: zaurgarritasunaren eragileak 
gorabehera, zaurgarritasunak egoera horretan dauden pertsonen alderdi 
askori eragiten die.

 3. Hirugarrenik, zaurgarritasuna progresiboa da: zaurgarritasun-egoerak 
metatu egin daitezke, eta intentsitatea areagotu egin daiteke, domi-
no-efektuaren bidez, gero eta ondorio larriagoak eraginda jasaten duten 
pertsonen bizimoduan. Egoera honek beste arazo batzuk sortzea eta 
egoeraren larritasuna areagotzea eragin dezake, eta, gainera, egoera zi-
kliko bihur daiteke.

Giza Eskubideen Batzorde Nazionalaren definizioaren arabera, zaurgarrita-
suna barruko eta kanpoko faktoreak metatzen direnean sortzen da, faktore 
horiek elkartzen direnean, murriztu edo baliogabetu egiten baitute pertsona, 
talde edo komunitate batek kalte egiten dien egoera bati aurre egiteko eta 
egoera horretatik ateratzeko duten gaitasuna. Zaurgarritasun sozialak bi di-
mentsio ditu [126]: 

 • Dimentsio antropologikoa (zaurgarritasuna): Zaurgarritasun sozialaren 
lehen dimentsioa antropologikoa da, eta kaltea jasateko aukera adieraz-
ten du, fisikoki edo emozionalki zauritua izatekoa. Barneko faktoreek indi-
biduoaren, taldearen edo komunitatearen berezko ezaugarrien parte dira, 
hala nola adina, generoa, osasun-egoera, jatorri etnikoa, desgaitasuna, se-
xu-orientazioa eta gorpuzkera, besteak beste. Zaurgarritasun antropologi-
koa gizakiaren berezko izaera da. Faktore indibidualak sartzen dira: adina, 
gaitasuna edo gutxiagotasuna, adibidez. 

 • Dimentsio soziopolitikoa (gizarte-zaurgarritasuna): Bigarren dimentsioa 
soziopolitikoa da, eta ingurune jakin batekoa izateagatik edo bizi-baldint-
za jakin batzuk izateagatik pertsonarengan sortutako sentiberatasunari 
dagokio. Bigarren dimentsio horrek zaurgarritasun-esparruak zein biztan-
leria zaurgarriak sorrarazten ditu. Hots, talde, genero, kultura, izaera edo 
egoera sozioekonomiko batekoa izateak gizabanakoak zaurgarri bihurt-
zea eragiten du. Kanpoko beste faktore batzuk sartzen dira, hala nola po-
brezia, generoa edo biktimizazioa, besteak beste. Indarkeria jasaten duten 
pertsona guztiak zaurgarriak dira indarkeria jasate hutsarengatik, baina 
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batzuk bi aldiz zaurgarriak izan daitezke, baldin eta beste kolektibo zaur-
garri batekoak badira: nahasmendu mental larria duten pertsonak, des-
gaitasuna edo dibertsitate funtzionala dutenak, babesik gabe daudenak, 
administrazio-egoera irregularrean dauden eta/edo hizkuntza-oztopoak 
dituzten etorkinak, landa-eremuetan bizi direnak non baliabideak eta 
babesa urriagoak izan daitezkeen [13], gizartean baztertuta daudenak, 
transexualak, etab.

Katzmanen [183] planteamenduaren arabera, zaurgarritasunaren ikuspegi-
tik desabantaila sozialak azaldu ahal dira, bi azterketa-mailaren arteko ha-
rremana ezarrita: batetik, maila mikrosoziala, gizabanakoetan eta etxeetan 
ematen diren portaerei buruzko analisiaren bidez, eta, bestetik, maila makro-
soziala, antolakunde eta erakundeena. Planteamendu horretan oinarrituta, 
esan daiteke zaurgarritasuna dimentsio anitzeko kontzeptu bat dela, haren 
analisi-unitateak norbanakoa, etxea edo komunitatea direla, ezaugarritzen 
duten analisi-kategoriak arriskuak, ziurgabetasuna, segurtasunik eza, ezin-
tasuna eta desabantaila direla, eta goranzko mugikortasunerako aukerari 
eragiten diola. 2014ko Giza Garapenari buruzko Txostenak [184] aipatzen du 
pertsona, komunitate edo herrialde bat zaurgarria dela etorkizunean haren 
inguruabarrak eta lorpenak hondatzeko arrisku handia dagoenean. Txoste-
nak zaurgarritasunari buruzko bi proposamen aurkezten ditu: bat, pertsonen 
gaitasunek eta testuinguru sozialak zaurgarritasunaren gainean duten era-
ginari buruzkoa, eta bestea, erantzuteko gaitasuna duten erakundeen bidez 
zaurgarritasuna murrizteko aukerari buruzkoa [184]. 
Aktiboen, zaurgarritasunaren eta aukeren egituraren ikuspegiaren (AZAE) 
arabera, gizarte-zaurgarritasuna da pertsona edo etxe batek eremu sozioe-
konomiko ezberdinetan bere ongizatea hobetzeko edo narriadura saihesteko 
dauden aukerak baliatzeko duen ezintasuna [183]. Gizarte-zaurgarritasuna 
AZAE ikuspegitik ulertzeko, aintzat hartu behar dira funtsezko hiru osagai: 
lehenik eta behin, baliabideak, hau da, norbanakoari gizartean garatzeko 
aukera ematen dioten baliabide material eta sinbolikoak izatea, kontrolatzea 
edo mugitzea; bigarrenik, merkatutik, estatutik eta gizartetik datorren auke-
ren egitura, eta, hirugarrenik, erakundeen eta gizarte-harremanen zeregina 
[185]. Ikuspegi horretatik, aktiboak dira norbanakoek eta etxeek kontrolat-
zen dituzten baliabide material eta ez-materialen multzoa. Baliabide horiek 
mugituta, norbanakoak bere ongizatea hobetu ahal du, bere bizi-baldintzek 
okerrera egitea saihestu ahal du edo bere zaurgarritasuna murriztu ahal du. 
Katzmanen arabera, honela sailka daitezke aktiboak: 

 • Aktibo edo kapital fisikoa: finantza-kapitala (diru-aurrezpena, kredituak, 
akzioak, etab.) eta kapital fisikoa (etxebizitza, animaliak, ekoizpen-bideak, 
etab.) bereizten dira.
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 • Giza aktiboa edo kapitala: enplegu ordaindua, osasuna, hezkuntza, sines-
menak, etab. izateko –kalitatez eta kantitatez– etxeek dituzten baliabi-
deak dira. 

 • Aktibo edo kapital soziala: maila indibidualean, taldean edo komunita-
tean sailkatu ahal da. Aktibo-mota hau harremanekin, elkarrekikotasuna-
rekin eta konfiantzarekin lotuta dago. 

Pasiboei dagokienez, Katzmanek dio baliabideak aktibo bihurtzea eragozten 
duten oztopoak direla. Pasiboen barruan sartzen dira zorrak, abilezia kog-
nitiboen arloko gabeziak, desgaitasunak, osasun-arazoak, adikzioak, jatorri 
etnikoa diskriminazio- edo segregazio-egoeretan, estigmak, biktimizaziorako 
arriskuak edo ingurune bortitzak, besteak beste. 

Zaurgarritasuna ebaluatzeko, oso garrantzitsua da sare soziala kontzeptuan 
sakontzea. Sare soziala da, bizitzaren eremu ezberdinetan eta garrantzi-mai-
la ezberdinekin, subjektuak elkarren artean lotzen dituzten gizarte-harre-
manek osatutako bilbea. Frogatuta dago sare horrek ondorio esanguratsuak 
dituela pertsonen osasunean eta ongizatean [186]. Ildo horretan, zenbait 
tresna deskribatu dira pertsona batek jasotzen duen babes soziala zenbate-
rainokoa den zehazteko [187]: 

a) Bizi den komunitatean duen integrazioa, senideekin eta lagunekin duen 
harremanaren eta erakunde formal eta informaletan duen parte-hartze 
sozialaren bidez neurtuta. 

b) Harreman estuak, intimoak edo konfiantzazkoak izateko aukera.
c) Harreman-sozialen tamaina, egitura eta dentsitatea. 

Beste azterlan batzuetan onartu den moduan [188], [189], gizarte-zaurga-
rritasunaren analisiaren ardatz nagusiak definitzeko, Katzmanek [183] aipa-
tutako kapitalaren ideia erabili ahal da. Sailkapen hau egiten du kontzeptu 
hori dela eta: 

a) Kapital fisikoa: ondasun materialek –etxebizitza, lursaila eta errepro-
dukzio sozialerako baliagarriak diren ondasun iraunkorrak– eta finant-
za-ondasunek –diru-sarrerak, aseguruak eta gizarte-babeserako meka-
nismoak, besteak beste– osatzen dute. 

b) Giza kapitala: hezkuntzaren eta osasunaren balio erantsia hartzen du.
c) Kapital soziala: sare sozialak, harremanak, informazioa izateko aukera 

eta eragiteko aukerak, aurkako bizi-baldintzak aldatu ahal izateko.
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4.2.5. Kalte soziala

Indarkeriarekin erlazionatutako gizarte-zaurgarritasunarekin lotuta dago kal-
te soziala. Honela definitu ahal da kalte soziala: gertaera traumatiko baten 
ondorioz biktima batek bere familia- eta/edo gizarte-harremanetan bizitako 
ondorioak. Gertaera traumatiko horretan, aipatutako ondorioak lotuta daude 
gertaera horrek biktimaren baldintza sozialetan eta kokapenean izan duen 
eraginarekin, aurretik zeukan egoerari eta harreman-mapari dagokionez. Hau 
da, subjektuaren eraikuntza sozialari lotutako alderdiei dagokienez (kaltearen 
dimentsio subjektiboa), zein pertsona hori sartuta dagoen harreman-mapari 
dagokionez [190].

«Kalte soziala» kontzeptua indarkeria matxista jasaten duen pertsonaren 
eta sistema sozialaren (bikotea, familia, sare primarioak, komunitatea, etab.) 
arteko interakzioaren hausturaz –iraunkorra edo ez– ari da, edo mendekota-
sun- edo egokitze-jokabideak garatzeaz edo norbere burua arriskuan jartzeko 
egoeraz.

Nazioarteko proposamen metodologikoaren arabera [190], zeina gure inguru-
rik hurbilenean Marta Simón Gilek jaso baitu [188], [189], lesio sozial edo on-
dorio sozialaren forma hartzen duen kalte sozialaren ebaluazioa bost azterke-
ta-dimentsioren bidez eta dagozkien neurketa-adierazleen bidez egin daiteke. 
Honela definitu ahal dira bi kontzeptu horiek: 

 • Lesio soziala: lesio soziala dago gizarte-zaurgarritasun soziofamiliarra 
gertatzen denean, gertatutakoaren ondorioz biktima desabantaila-egoe-
ran egongo baita gizartean, gutxienez hiru hilabetez.

 • Ondorio soziala: esan daiteke ondorio soziala dagoela garapen soziale-
rako sarearen galera kronikoa gertatzen denean, galera horrek biktimak 
gizarte-laguntza emateko sistemekin duen interakzioetan eragiten dituen 
ondorioek sistema horietako batekin haustura iraunkorra izatea ekartzen 
badute, pertsonaren harremanen etorkizuna bizi guztirako baldintzatuta. 

Simónen [189] proposamen metodologikoaren arabera, kalte sozialaren exis-
tentzia lesio sozial edo ondorio sozial gisa zehazteko, bost dimentsio eta 
adierazle erabili ahal dira. Jarraian, zehaztapen horren egitura orokorra des-
kribatzen da63. 
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a) Biktimaren eta erasotzailearen arteko interakzioaren dinamika:
 - Boterearen asimetria
 - Bikotean dagoen kontrola
 - Bikotearen mendekotasuna
 - Bikotearen indarkeriazko interakzio-estiloa 
 - Erasoaren progresioa

b) Familia-sistema:
 - Kultura patriarkalaren existentzia
 - Etxeko aginte hierarkikoa
 - Indarkeriaren minimizazioa edo tolerantzia
 - Familiaren interakzio-estiloa

c) Prestakuntza-/lan-sistema:
 - Prestakuntza
 - Lana edo lan-jarduera
 - Kalte ekonomikoa

d) Sistema soziala:
 - Autonomia/Mendekotasuna soziala
 - Gizarte-inklusioa edo -bazterketa
 - Sare formalaren ezagutza eta irispidea
 - Familiaren ekonomia

e) Sistema kulturala:
 - Genero-indarkeriari buruzko gabeziak
 - Indarkeriari buruzko kontakizuna eta esanahien atribuzioa
 - Esanahien atribuzioa
 - Indarkeriaren abiapuntuko atribuzio kulturalak
 - Errua egozten duen mezu kulturala
 - Estigmatizazio soziala
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4.2.6. Bizitokia ematearen eta egoitzako arretaren arteko bereizketa

Bizimodu independenterako laguntzaren printzipioa oinarritzat hartuta, 
beharrezkotzat jotzen da egoitza-zerbitzua bizilekurako laguntza emate-
ko prestazio instrumentaletik bereiztea, beharrizan ezberdinei erantzuteko 
tresnak baitira.

 • Bizitokia edo etxebizitza ematea etxebizitza duina eta egokia izateko 
eskubide unibertsal eta orokorraren –eta, beraz, pertsona guztiei dago-
kie– barruan sartzen da. Bizitokia ematea da pribatutasun- eta intimita-
te-espazio bat eraikitzea, eta, hala dagokionean, elkarbizitzarako espazioa 
ere, modu autonomoan bizitzeko aukera izateko pertsona bakoitzaren le-
hentasunak aintzat hartuta (kokapena, beste pertsona batzuekin bizitzea 
edo ez, etab.)

• Egoitzetan eta harrera-baliabideetan ematen den arreta, berriz, «aukera-
tu ez den bizikidetza» dela esan daiteke, arreta hori beste batzuekin ba-
tera edo taldeka ematen baita, eta zaintzeko eta autogobernatzeko muga 
larriak dituzten pertsonentzat baita. Egoitza-zerbitzuak barneko arau-es-
parru bat du, murrizketa gehiago edo gutxiago ezartzen dituena, non 
estigmatizatzeko eta intimitatea eta pribatutasuna murrizteko arriskua 
baitago. Gainera, baldintza gehiago daude intimitatea eta pribatutasuna 
bermatzeko, lotuta baitago zenbait aurrerapen edo helburu lortzearekin.

Praktikan, bereizketa hori ez da hain argia, eta sarritan nahastea eragiten 
du64. Berehalako harrera-zerbitzuak zein egonaldi ertaineko harrera-zentroak 
eraginkorrak dira beren etxea aldi baterako utzi behar izan duten biziraule-
entzat. Hala ere, Arartekoaren txosten berezian jasotakoaren arabera [5], 
hausnarketa egin behar da orokorrean indarkeria matxistatik bizirik atera 
direnentzako egonaldi ertaineko baliabideetan ematen den arreta-ereduari 
buruz eta baliabide horietan egon ondoren arreta eta babesa egituratzeko 
moduari buruz [5].

a) Lehenik eta behin, esan den moduan, pertsona guztiek dute etxebizitza 
duina eta egokia izateko eskubidea. Hala ere, eskubide hori benetakoa 
egiteko behar diren mekanismoak ezartzeko ardura gizarte-zerbitzuen 
eskumenetik eta erantzukizunetik kanpo dago.
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 Modu bereizian, gizarte-zerbitzuetatik emandako arretak segurtasuna 
dela-eta edo autozaintzarako eta autogobernurako gaitasunak larriki 
mugatuta dituztela-eta behar duten pertsonei edo bizikidetza-unitateei 
baino ez die eman behar premiazko edo egonaldi ertaineko egoitza-zer-
bitzua, bai esku-hartzearen lehen fasean, zein inklusio-prozesu osoan 
zehar [2]. Horrenbestez, egoitza-zerbitzua salbuespenekoa eta justifi-
katua izan behar da. Egoitza-zerbitzua gizarte-zerbitzuen prestazio 
tekniko intentsiboak emateko testuinguru gisa ulertu behar da, eta ez 
etxebizitzarik edo bizitokirik ez izatearekin lotutako arazoei irtenbidea 
emateko aukera gisa –are gutxiago modu iraunkorrean– [15].

b) Bigarrenik, indarkeria matxistatik bizirik atera direnei eman beharreko gi-
zarte-arretak begirada intersektorial bat hartu du, eta bizitokirako lagunt-
za gisa, behin-behinean, egonaldi ertaineko prestazio instrumental bat 
eskainiko du, bizimodu independentearen printzipioan oinarrituta [15].

 Hala ere, Arartekoaren txostenean jasotakoaren arabera [5], tentsioak 
gerta daitezke autonomia pertsonala lortzeko eta emakumeak ahaldunt-
zeko helburuen artean. Hain zuzen ere, egoitzen araubidearen barruan, 
zorrotzagoa da erabiltzaileen kontrola, eta, interes orokorreko arrazoiak 
direla medio, justifikatuta dago esku-hartzeetan bizikidetza-arau zorrot-
zagoak bete behar izatea, emakume batek bizitza independentea izan-
da izango lituzkeen arauekin alderatuta.

 Baliabideetan egin beharreko egonaldiaren iraupenari dagokionez, ge-
hieneko epe bat ezarri ordez, lehentasuna eman beharko litzaioke har-
tutako emakumearen ahalduntze-prozesuari, eta, hala, harrera-zen-
troarekiko mendekotasuna saihestuko litzateke. Hau da, ekidin behar da 
egoitza-zerbitzua instituzionalizazio bihurtzea, eta erabiltzaileak bere 
bizitokia aukeratzeko egoeran egoteko –bere beharrizanen araberako 
laguntza sozialen eta teknologikoen bidez– behar duen denbora baino 
gehiago luzatzea. 

c) Hirugarrenik, indarkeriarik bizirik atera diren emakumeei arreta emate-
ko zerbitzuek berriro aztertu behar dute nola hobetu ahal duten harre-
ra-baliabidetik ateratzean bizitzeko alternatibarik ez duten emakumeek 
aurrean duten erronkari eman beharreko erantzuna [5], [191]. Zerbitzu 
horietan arreta instituzionala jaso duten emakumeen autonomia pert-
sonala sustatu behar da, eta, bereziki, etxebizitza eta enplegua lortzea 
ahalbidetuko duten baliabideak edo neurriak garatu behar dira. Horrela, 
artatutako emakumeek dagozkien erantzukizunak bereganatzea, dituz-
ten gaitasunak eta aukerak onartzea eta arreta-zerbitzuekiko indepen-
denteak izatea lortu nahi da. 
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 Arartekoak bere txostenetako batzuetan [4], [5] agerian utzi du etxebi-
zitza lortzeko zailtasunak emakumeek eta profesionalek planteatutako 
arazo larrienetako bat dela. Alokairu garestiek eta eskaintza urriak larriki 
zailtzen dute gaur egun emakume horien eta haien familien etxebizit-
zaren arloko normalizazio-prozesua. Bizirik atera direnek beren bikoteki-
dearekiko duten mendekotasunak –ekonomikoa, afektiboa, funtzionala, 
etab.– tratu txarretan oinarritutako harremanak ahalbidetzen ditu, eta, 
beraz, arreta-zerbitzuek mendekotasun-lotura horiek hausteko lagunt-
za eman behar dute, eta azken helburua izan behar da emakumeen 
autonomia sustatzea. Hala ere, txostenean jasotakoaren arabera, ez da 
koherentea eta ez luke inolako aurrerapen esanguratsurik ekarriko men-
dekotasun berriak sortzea epe luzera (adibidez, erakundeekiko mende-
kotasuna baliabide publikoetako egonaldiak luzatuta, laguntza ekonomi-
koekiko mendekotasuna, etab.).

d) Laugarrenik, Arartekoak planteatutakoaren ildotik[4], [5], autonomia 
sustatzeko harrera-pisuak indartzen dituzten arreta-ereduak diseinatu 
beharko lirateke, eta modu egokian bereizi beharko lirateke emakumeen 
autonomia estimulatzea lehentasunezkotzat duten kasuak (kasu horre-
tan, kudeatzeko autonomia duten apartamentuetara bideratu behar-
ko lirateke) eta, behar indibidualizatuengatik, emakumeek esku-hartze 
sakonagoak behar dituzten kasuak, hau da, bizileku bat eskaintzetik ha-
ratago doazenak.

 Proposamen horren ondorioz, batetik autonomia sustatzeko harrera-pi-
su gehiago gaitu beharko lirateke, eta, bestetik, behar bezala bereizi be-
harko lirateke gainerako emakumeekin bizitzea komenigarri ez izatea 
eragiten dituzten baldintzetan dauden emakumeen kasuak. Adibidez, 
mugako nortasunaren nahasmendua edo portaeraren nahasmendu 
larriak daudenean, zeinetan bereziki egokia baita «housing first» ere-
duaren bidezko arreta, edo gaixotasun mental larria edo adikzioak di-
tuztenen kasuan, zeinak zerbitzu espezializatuago batzuetara bideratu 
beharko liratekeen [4]. 

e) Bosgarrenik, egoitzatik irteteagatik edo bizileku batetik beste batera al-
datzeagatik, deslotzeko edo berriro lotzeko prozesuak egotea saiheste-
ko, hausnarketa egin beharko litzateke esku-hartze intentsiboagoaren 
zama profesionala –bereziki laguntza soziala eta gizarte eta hezkunt-
zako esku-hartzeak eta psikosozialak– egoitza-zerbitzuan, pisuetan edo 
bizilekuetan egon ordez, zerbitzu horri lotutako eguneko zerbitzuan edo 
diziplina anitzeko esku-hartzerako zerbitzuan egoteko aukerari buruz 
[14], [15].
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4.3. ARRETA-EREDUAREN OINARRIZKO OSAGAIAKN

Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei arreta emateko propo-
satzen den gizarte-arretako ereduak oinarrizko hamar zutabe ditu: zerbitzu 
publikoa eta erantzukizun publikoa, pertsonan zentratutako arreta, arreta-
ren jarraitutasuna, ahalduntzea, bizi-kalitatea eta kalteen murrizketa, soro-
ritatea, erresilientziaren sustapena, ikuspegi komunitarioa eta erreparazio 
eraldatzailerako eskubidea.  

4.3.1. Zerbitzu publikoa eta erantzukizun publikoa

Proposatutako arreta-ereduaren oinarri nagusietako bat da erantzukizun publi-
koaren printzipioa. Gizarte-zerbitzuen arlotik, helburua izan behar da indarkeria 
matxistatik bizirik atera direnei zerbitzu publikoaren ikuspegian oinarritutako 
erantzuna ematea [16]. Horrek esan nahi du arreta-eredu eta baliabide-mapa 
egituratua, koherentea eta homogeneoa eratu behar dela, zeinak zerbitzuen 
erantzukizun publikoaren alde egingo baitu, irizpide hauek aintzat hartuta: 

a) Kalitateko zerbitzuak, erabiltzeko modukoak, irisgarriak eta onargarriak 
eskaintzea indarkeria matxistatik biziri atera direnei (emakumeak, haien 
seme-alabak, baita haien mendeko pertsonak ere).

b) Hartzaileetara eta haien beharrizanetara eta kezketara egokituta ema-
tea zerbitzuak, haien autonomian eragin gabe.

c) Artatutako pertsonen duintasuna errespetatzea eta biktimizazio sekun-
darioa murriztea.

d) Eskubidearen titular diren pertsona guztiek zerbitzuak eta prestazioak 
eskura dituztela eta jasotzen dituztela bermatzea, prozedura arautuen 
bidez esleitutako plaza publikoetan (hornidura edo kontratazio adminis-
tratiboaren forma edozein dela ere). 

e) Indarkeria matxistatik bizirik atera direnentzako arreta-zerbitzuen zorro 
zabala izatea, 185/2015 Dekretuan araututako zorroan jasotakoen ar-
tean [23].

f) Tresna tekniko bateratuen bidez ebaluatutako beharra dagoenean esku 
hartzea.

g) Esku-hartzearen homogeneotasuna bermatzea, tresna tekniko batera-
tuen bidez ebaluatutako behar-egoerak oinarritzat hartuta.

h) Zerbitzuak eta prestazioak sare publikoko profesional baten preskripzio 
teknikoaren bidez eskuratzeko aukera ematea.

i) Erreferentziako profesional bat ezartzea, esku-hartzea araututako 
prozedurekin bat egin dezan, esku-hartze pertsonalizatuko plan baten 
arabera.
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j) Zerbitzuaren titulartasun publikoaren berri ematea: erabiltzaileek eta 
herritarrek, oro har, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren barruko baliabide pu-
bliko gisa identifikatu behar dituzte baliabideak. 

k) Laguntzen kalitatea hobetzeko konpromisoa hartzea eta horretarako 
ahalegina egitea. 

Arreta-ereduak erantzukizun publikoaren printzipioa eta kontzertazio sozia-
leko mekanismoekin duen harremana jasotzen ditu [16]. Alderdi honi dago-
kionez, kontuan hartu behar da irabazi-asmorik gabeko ekimen sozialak duen 
garrantzia zerbitzu publikoak hornitzeko eta kudeatzeko, eta ekimen hori 
erantzukizun publikoaren printzipioan oinarritu behar da ere. Horrek esan 
nahi du onartu behar dela erabiltzaileak eskubidea duela arreta pertsonaliza-
turako planean ezarritako zerbitzuak jasotzeko, Gizarte Zerbitzuen Zorroan 
deskribatutako zerbitzuen bidez [23]. Erantzukizun publikoaren printzipioak 
hau dakar [16]: 

a) Kasu bakoitzaren erantzukizuna Bizkaiko Foru Aldundiko profesionala-
ren edo oinarrizko gizarte-zerbitzuek ezarritako profesionalaren esku 
uztea.

b) Kasuaren arduradunarekin koordinatzea.
c) Gizarte-zerbitzuetako erabiltzaileen eta profesionalen eskubideak eta 

betebeharrak onartzea eta betetzea. 
d) Ikuskapen- eta kontrol-jarduketetan laguntza emateko betebeharra be-

tetzea. 
e) Finantzaketa egokia bermatzea. 
f) Zerbitzuaren edo zentroaren ardura duen administrazio publikoaren be-

rri ematea eta ikusgai jartzea. 
Bai Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 
Sustatzeko Sailak zein erakunde sozialek arreta-eredu berrira egokitzeko 
ahalegina egingo dute, eta, horretarako, gizarte-zerbitzuek bizirik atera dire-
nei arreta ematea eragotzi ahal duten esku-hartze, zerbitzu, zentro edo sare 
paraleloak erabiltzea saihestuko dute.
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4.3.2. Laguntzen paradigma eta eredua

Azken bi hamarkadetan, gero eta protagonismo gehiago hartu du «lagunt-
zen paradigma edo eredua» deritzonak. Paradigma hori lotuta dago, batez 
ere, desgaitasunaren eremuarekin eta osasun mentalaren arloko arretarekin. 
Hala ere, onuragarria izan daiteke indarkeria matxistaren arloko arretaren 
eremura egokitzea eta eremu horretan aplikatzea. 

Paradigma horri esker, lehenik eta behin, laguntza-beharren gama zabala 
jaso ahal da. Bigarrenik, pertsonan zentratzeko aukera ematen du; hirugarre-
nik, behar besteko malgutasuna ahalbidetzen du lehentasun indibidualetan 
nolabaiteko aldakortasuna onartzeko. Eta, azkenik, premia eta lehentasun 
indibidualen ebaluazioa egiteko modua ematen duten tresnak izateko auke-
ra ematen du, eta, horren ondorioz, beharrezkoak diren laguntzak definitu 
ahal dira eta premia eta beharrizanen eboluzioaren segimendua egin ahal 
da, horren arabera laguntzak egokitzeko, behar izanez gero [19]. Laguntzen 
paradigmak oinarrizko bost premisa ditu abiapuntu [19]:

a) Laguntza-motak premia eta lehentasun indibidualetara egokitu behar 
dira: indarkeria matxista jasaten duten pertsonen esperientzia, bizipena 
eta ibilbidea oso ezberdinak dira, baita indarkeria hori gertatu den tes-
tuingurua eta biziraule bakoitza dagoen egoera ere. Beraz, oso ezberdi-
nak dira ere haien helburuak eta nahiak. Oso gutxitan gertatzen da bi 
pertsonak laguntza-premia berdin-berdinak izatea, eta, beraz, laguntza 
planak pertsona bakoitzaren gaitasun, premia, lehentasun eta ingurua-
barren arabera doitu beharko ditu laguntzak emateko planak. 

b) Laguntzen prestazioan malgutasuna ezarri behar da: Pertsonen lagunt-
za-beharrizanak dinamikoak dira, hau da, premia horiek aldatu egiten 
dira ingurune fisikoaren, egoeraren eta unearen arabera. Hori dela eta, 
laguntza-premiak ebaluatzeko eta laguntzak planifikatu eta emateko 
prozesu batek inguruabar ezberdin horiei guztiei erantzuteko adina 
malgua den laguntzen aukera osoa identifikatu behar du ezinbestean. 
Beharrezkoa da, gainera, aldian-aldian premien eta emandako lagunt-
zen ebaluazio berria egitea, haien arteko doikuntza egokia den ala ez 
ikusteko, eta , beharrezkoa izanez gero, aldatzeko. 

c) Laguntzak modu indibidualizatuan lehenetsi behar dira: Laguntza bat-
zuk beste batzuk baino garrantzitsuagoak dira pertsona bakoitzarent-
zat. Bai premien ebaluazioak, baita laguntzak planifikatzeko prozesuak 
ere, dauden beharrizan guztien artean lehentasun-hurrenkera bat defi-
nitu behar dute. Izan ere, laguntzak emateko baliabideak behar direnez 
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eta eskura dauzkagun baliabideak mugatuak direnez, funtsezkoa da le-
hentasunezkotzat jotzen diren laguntzak eta hain lehentasunezkoak ez 
direnak ondo bereiztea. Laguntza baten premiaren lehentasuna finkat-
zeko beharrezkoa da pertsonaren lehentasunak aintzat hartzea. 

d) Laguntza-beharrizanen ebaluazio sistematikoa: Laguntza-beharrizanen 
ebaluazio sistematikoak gidatu behar du laguntza emateko plan indibi-
dualen garapena eta berrikuspena. Laguntza-beharrizanak ebaluatzeko 
prozesu batek behar adina informazio eskaini behar du laguntzen plan-
gintzan parte hartzen duten pertsonei laguntza horiek jasoko dituen 
pertsona bakoitzak unean uneko eta etorkizuneko bizitzaren inguruan 
dituen nahietara doitzen laguntzeko. Ezagutza horri esker, nahi horie-
tara ondoen doitzen diren laguntzak identifikatu, egituratu eta koordi-
natzeko konponbideak aurki ditzake taldeak. Prozesu hori dela eta, gu-
txienez alderdi hauek identifikatuko dituen laguntzen plan bat diseinatu 
behar da: 

 - Laguntza horiek emateko prozesuan parte hartuko duten iturri desber-
dinak: profesionalak, zerbitzuak, senideak, lagunak, boluntarioak, etab.

 - Aurrez ikusi diren laguntza ezberdinek bete beharreko eginkizuna. 
 - Eskatutako laguntzen intentsitatea.
e) Laguntza-beharrizanen ebaluazioak faktore anitz hartu behar ditu 

kontuan: Laguntza-beharrizanen ebaluazioak hainbat faktore hartu 
behar ditu kontuan. Beharrizanen ebaluazioa egiten denean, ebalua-
zio-taldeak sentsibilizatua egon behar du, eta errespetu osoz jokatu 
behar du artatutako pertsonaren bizitzan eragina duten balio, sines-
men eta igurikimenekin. Plangintza-taldean familiartekoak edo adis-
kideak sartzea lagungarria da faktore horiek guztiak prozesuaren ba-
rruan sartzeko.

4.3.3. Pertsonan zentratutako arreta

Pertsonan zentratutako arreta arlo gerontologikoan garatu da batez ere gure 
inguruan. Eredu hau indibidualizaziorako eta gizarte-zerbitzuen erabiltzai-
leen beharrizanetara eta itxaropenetara egokitzeko modu bat da, eta inte-
resgarria izan daiteke indarkeria matxistaren eremuan sartzea. 

Pertsonan zentratutako arreta eta portaerarako laguntza positiboa pertso-
narentzat garrantzitsua zer den jakitera bideratua dagoen etengabeko ent-
zute- eta ikaskuntza-prozesu baten moduan egituratzen da, pertsona horren 
unean uneko bizitzari begira zein etorkizunerako dituen asmo eta planei be-
gira ere [19]. Prozesu kolektiboa da, non indarkeriatik bizirik ateratako pert-
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sonak eta harekin lotura estua duten pertsonek –senideak, lagunak eta pro-
fesionalak– parte hartzen baitute, baldin eta aldez aurretik bizirauleak parte 
hartzea onartzen badu. 

Arreta indibiduala emateko beste forma batzuekin alderatuta, pertsonan 
zentratutako arreta bizirik atera den pertsona ikusteko eta harekin lan egi-
teko beste era bat da, harremanaren berdintasunean oinarrituta dagoena. 
Pertsonarekin ezartzen den harremana jada ez da boterean oinarritzen, 
gizarte-inklusioa hobetzeko eta areagotzeko lankidetzan baizik [18], [19]. 
Pertsonen eskubideak, beharrizanak eta nahiak esku-hartzearen erdigu-
nean jartzen ditu, eta xedea da zerbitzuak behar bezala egokitzea hartzaile 
bakoitzak dituen beharrizan berezi eta bakanetara. Esku-hartzea pertsona-
ren egoera soziokulturaletik egiten da, haren balioak eta lehentasunak kon-
tuan hartuta [2]. Ikuspegi horretatik, autodeterminazio-printzipioarekin eta 
autodeterminaziorako eskubidearekin, laguntzen ereduarekin eta bizi-kali-
tatea hobetzeko helburuarekin zuzeneko lotura duen metodologia bat da. 

Pertsonan zentratutako arretak ezaugarri hauek ditu [19]: 
a) Indibidualtasuna eta desberdintasun pertsonalak errespetatzen ditu: 

Pertsonan zentratutako arretak artatutako pertsona guztientzat balia-
garriak diren zerbitzu eta programa homogeneoak bereizi gabe ezartzea 
saihesten du, eta zerbitzu pertsonalizatuagoa eskaintzea ahalbidetzen 
du. Halaber, kontra egiten dio zerbitzuek pertsonen premiak egituraren 
beraren aukeren arabera definitzeko duten joerari, eta, ondorioz, zerbit-
zuen sarea eta haren funtzionamendua pertsonen era askotako beharri-
zanetara egokitu ordez, pertsonak zerbitzuetara egokitzera behartzeko 
duten joerari. Ondo aplikatzen bada, eskaintzen den arreta pertsonaliza-
tuagoa, malguagoa, anitzagoa eta egokituagoa izango da. 

b) Pertsonak gaitzen ditu: Pertsonan zentratutako arretak erabiltzailearen 
garrantzia onartzen du, pertsona den heinean, eta ez du ikusten, lehe-
nengo instantzian, konpondu beharreko arazoen multzo gisa. Ikuspegi 
honek arreta ematen duten profesionalen eta artatutako pertsonaren 
artean botere-harreman orekatuagoa sortzen laguntzen du. Erabakiak 
hartzean pertsonari garrantzia emateak etengabeko ikaskuntza-proze-
sua ahalbidetzen du, eta, horri esker, komunitatean gero eta gehiago 
parte hartzen, bere bizitzaren kontrola onartzen eta horretaz ardurat-
zen lagunduko dioten gaitasunak eta jarrerak garatu ditzake pertsona 
bakoitzak. Hau da, erabiltzailea gaitzea lagungarria da haren garapen 
pertsonalerako. 
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c) Zerbitzuen erabilera eraginkorragoa ahalbidetzen du: Halako arreta la-
gungarria da beharrizan konplexuak dituzten pertsonekin egin beha-
rreko lanak egituratzeko, eta erraztu egiten du zerbitzuen prestazioan 
sartutako lanak onartzea eta kudeatzea. Lanak indarra jartzen du es-
ku-hartze ongi definitutakoetan eta argi eta garbi bideratutakoetan, 
erabiltzailearen bizi-kalitatean eragin eskasa duten jardueretan jarri or-
dez. Horrez gainera, arreta ematen duten langileen zeregina argiagoa 
da, eta inguruabar horrek esku-hartzeetan koordinazio hobea lortzen 
laguntzen du. 

d) Pertsonaren bizitza bere alderdi guztietan aztertzen du, egoitzako bi-
zitzara mugatu ordez: Pertsonan zentratutako arretaren xedea da plan-
gintza integrala izatea, zeinaren ardatz gidaria pertsonaren bizitza bai-
ta, alderdi guztiak aintzat hartuta. Garrantzitsua da kontuan hartzea 
beste zerbitzu batzuek haren bizitzan duten lekua, eta jarduketak koor-
dinatzeko eta esku hartzeko irizpide koherenteak aplikatzeko neurriak 
hartzea. Testuinguru horretan, garrantzitsua da sustatzea artatutako 
pertsonak komunitatearekin duen harremana, haren xede, helburu eta 
lehentasun pertsonalekin bat. 

e) Laguntza ematen die pertsonei, zer-nolako etorkizuna nahi duten aur-
kitzen laguntzeko: Pertsonan zentratutako arretak laguntza ematen die 
artatutako pertsonei erantzun beharreko premiak, nahiak eta lehenta-
sunak zein diren jakiteko erabakiak hartzeko, unean uneko bizimoduan, 
bai etorkizuneko bizi-proiektu bat eraikitzeko. Hala, zerbitzuek komuni-
tatean parte hartzeko aukera gehiago sortzea ahalbidetzen da. Horrela, 
aukera eta posibilitate berriak sortzen dira etorkizunerako. 

4.3.4. Arretaren jarraitutasuna

Esku-hartzeak sentibera izan behar du hartzaileen inguruabar indibidualei 
eta bizi-esperientziei dagokienez, eta intentsitate gehiagoko edo gutxiagoko 
laguntza eman, dauden egoeraren eta bizitzako unearen arabera, baliabi-
deak eskuratzeko gaitasuna emateko [2]. Indarkeria matxistako egoerak 
konplexuak dira eta hainbat sistema daude inplikatuta (osasuna, enplegua, 
justizia, etxebizitza…); hori dela eta, arreta-eredu berriak sektore arteko es-
trategia integratuak izan behar ditu konplexutasun horiei hobeto erantzute-
ko [1].

Arreta-eredu berriak arretaren ikuspegi pertsonalizatua edo indibidualizatu 
erabiliko du, non bermatuko baita ezagutzen edo kontsultatzen dela hart-
zaileak benetan zer beharrizan duen eta esku-hartze prozesuak pertsona 
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bakoitzaren beharrizanen arabera doitutako laguntza gisa eratuko direla, 
hartzaileek beren eskubideak baliatzeko eta bizi-kalitaterik ahalik eta one-
na lortzeko aukera izan dezaten. Ikuspegi horretatik ezinbestekoa da kon-
tuan hartzea baliabideak egokitzeko aintzat hartu beharreko beharrizanak 
aldakorrak direla; horrek esan nahi du baliabideek malguak izan behar dutela, 
eta ez zurrunak [1]. 

Praktikan, printzipio honen ondorioz, batetik, arreta pertsonalizatuko plan 
bat (indibiduala eta/edo familiarra) egin behar da, eta plan horretan erabilt-
zaileek parte hartu behar dute eta onartu eta baimena eman behar dute, 
diagnostikoa egin ondoren, jarraipena behar duen esku-hartze bat gauza-
tuko bada [1], [2]. Bestetik, pertsona edo familia bakoitzari erreferentziako 
profesional bat esleitzen zaiola bermatu behar da, arreta-ibilbideen kohe-
rentzia eta parte hartzen duten profesional eta baliabide guztien esku-hart-
zeen koordinazioa bermatzeko. Azkenik, plan horretan arreta emateko beha-
rrezkotzat jotzen diren prestazio teknikoak eta profesionalak ere jaso behar 
dira, aldundiaren eskumenekoak izan zein ez [1]. 

Plan horrek hautemandako egoeran aurrez ikusitako arretak izan dezakeen 
trazabilitatea zehaztu eta jaso behar du. Hau da, esku-hartzearen ibilbidea 
jaso behar du: kasuen jatorria (lehen mailako arreta, beste sistema eta/edo 
baliabide batzuk, etab.) eta norantz bideratu ahal den haren jarraitutasuna 
esku-hartzea amaitu ondoren. Halaber, beharrezkoa da jasotzea eta kontuan 
hartzea trazabilitate hori aldakorra izan daitekeela esku hartzeko proze-
suaren beraren edo ustekabeko gorabeheren ondorioz. Izan ere, artatutako 
egoerek ez dituzte mugak oso zehatz mugatuta eta ez dira estandarizatzeko 
modukoak; beraz, behar besteko malgutasuna bermatu beharko da baliabi-
deetako sarbidean eta irteeran, prozesu indibidual bakoitzaren berezitasu-
nen (aldakorrak) arabera, arretarik onena eta egokiena emateko [1]. 

4.3.5. Ahalduntzea

Ahalduntzea terminoa ingelesezko «empowerment» kontzeptuaren itzul-
pen literala da, eta pertsonek edo taldeek «ahalmen gehiago izatea» esan 
nahi du, hau da, pertsona horren posizio sozial, ekonomiko eta politikoa 
indartzea. Honela definitzen da ahalduntzea: emakumea autonomiaz eta 
askatasunez bizitzeko abiapuntu den prozesua; menderatzean oinarritu-
tako botere-harremanei eta haien euskarri diren balioei beste esanahi bat 
ematea ahalbidetzen du. Emakumeen eta gizonen banakako eta taldekako 
pentsamoldearen aldaketan eta erakundeen egiteko moduen eta erakun-
de horiek osatzen dituzten egituren eta espazioen eraldaketan zertzen da 
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ahalduntzea, begien bistakoa baita emakumeei legez dagozkien eskubi-
deak sortzeak eta finkatzeak eragina duela haien ongizatean, giza garapen 
iraunkorra ahalbidetzeaz gainera [192].

Emakumeen ahalduntzea da emakumeak «besteentzako objektu» izatetik 
«beren buruentzako subjektu» izatera pasatzeko eraldaketa ahalbidetzen 
duen prozesua. Ahalduntzeak esan nahi du norbere buruari baimena ematea, 
norbere burua gaitzea, norbere buruari zerbaitetarako eskubidea edo legiti-
mazioa ematea, norbere burua berrestea edo norbere buruari ahalmena ema-
tea. Ikuspegi feministatik, emakume bakoitzak bere burua ahalduntzen du 
modu indibidualean eta autonomoan. Hori dela eta, arreta-ereduaren oinarria 
izan behar da emakumeen ahalduntzea sustatzera, laguntzera eta eustera 
bideratutako esku-hartzea, baliabide eta zerbitzu jakin batzuk erabilita.

Ahalduntzea ezinbesteko baldintzatzat jotzen da emakumeen eta gizonen 
artean berdintasuna lortzeko, eta horregatik jasotzen da arreta-ereduaren 
oinarrizko zutabeen barruan. Emakumeen ahalduntzea helburu bat da, bai-
na, aldi berean, tresna eta prozesua da eta hainbat mailatan egon behar da 
(pertsonala, soziala eta instituzionala) eta hainbat alorretatik lagundu behar 
zaio (politiko-instituzionala, antolaketarena, soziala eta herritarrena) [95]. 
Ahalduntzea oinarritzat hartzeak indarkeria matxistatik bizirik ateratakoei 
laguntza ematea dakar, zehazki, honetarako: 

a) Bizi izan duten edo bizitzen ari diren egoeraz jabetzeko eta egiturazko 
genero-desberdintasunen ikuspegitik interpretatzeko. 

b) Izan daitezkeen indarkeria matxistako beste egoera batzuk prebenitze-
ko eta egoera horiei aurre egiteko lagungarriak izango zaizkien seinaleak 
behar bezala identifikatzeko gaitasunak garatzeko. 

c) Haien autonomia eta haien bizitza gobernatzeko gaitasuna berreskurat-
zeko, indibidualki eta kolektiboki indartuta.

Hala ere, emakumeek beren erabakiak hartzeko duten eskubidea errespe-
tatzeak une jakin batean atzera egitea edo zerbitzuak jasotzeari uko egi-
tea dakarten erabakiak errespetatu behar direla esan nahi du. Emakumeen 
autonomiarekiko errespetu horrek lotura du, halaber, berriro biktimizatzea 
saihesteak duen garrantziarekin. Horrez gainera, kontuan hartu behar da 
ahalduntzeak esanahi ezberdina duela emakume bakoitzarentzat, bizitzako 
une bakoitzean, eta esku-hartzeak aintzat hartu behar du inguruabar hori 
[1]. Hau da, ahalduntzea sustatzen duen esku-hartzea bermatu behar da, 
artatutako pertsonen borondatea errespetatuta eta tutoretzan oinarritutako 
esku-hartzetik urrunduta [1]. 
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4.3.6. Bizi-kalitatea eta kalteen murrizketa:

Azken hamarkadetan, bizi-kalitatea kontzeptua pertsonan zentratutako 
arretaren, emaitzen ebaluazioaren eta kalitatea hobetzeko prozesuen ardatz 
bihurtu da [19]. Halaber, gizarte-politiken arloan –eta, zehatzago, osasun pu-
blikoaren eta adikzioen arloan– arriskuak eta kalteak murrizteko programak 
hedatu dira, eta, horren ondorioz, «eskakizun baxuko» edo «atalase baxuko» 
programak garatu dira [18].

Azken hamarkadetan, bizi-kalitatea kontzeptua pertsonan zentratutako 
arretaren, emaitzen ebaluazioaren eta kalitatea hobetzeko prozesuen ardatz 
bihurtu da [19]. Halaber, gizarte-politiken arloan –eta, zehatzago, osasun pu-
blikoaren eta adikzioen arloan– arriskuak eta kalteak murrizteko programak 
hedatu dira, eta, horren ondorioz, «eskakizun baxuko» edo «atalase baxuko» 
programak garatu dira [18]: 

a) Aukera ematen du eskakizun altuko programetara egokitzeko zailtasun 
handiak dituzten pertsonekin lan egiteko, eta, gainera, bermatzen du 
pertsona horiek oinarrizko arreta jasotzen dutela, haien egoerak okerre-
ra egin ez dezan. 

b) Zalantzan jartzen du esku-hartze mailakatu edo linealaren kontzeptua. 
Hau da, esku-hartzeak ez dira hasi behar nahitaez pertsona aldake-
ta-prozesu baterako prest dagoenean soilik, eta ez dute egon behar pro-
gresiboki aurrera egiteko diseinatuta.

Bizi-kalitatean, autodeterminazio pertsonalean, aktibazio inklusiboan [193] 
eta bizimodu autonomorako laguntzan oinarritutako arreta garatuko duen 
arreta-eredua proposatzen da. Pertsonek behar, nahi, balio eta lehentasun 
indibidualak eta ezaugarriak dituzte, eta laguntza indibidualizatua eman be-
har zaie. Helburua da ongizatearen, poztasunaren eta bizi-kalitatearen es-
tandarrak lortzea, ahal den neurrian [1], [2].

Esku-hartzearen oinarrizko eta lehentasunezko helburua izan behar da oi-
narrizko beharrizanak betetzea eta bizi-kalitateko gutxieneko baldintzak 
bermatzea, eta pertsonei aurretiaz eskatu ahal zaizkien betekizunak zein 
esku-hartzearekin lortu nahi diren helburuak erlatibizatzea. Besteak beste, 
arazoaren gaineko kontzientzia hartzea, aldaketarako motibazioa izatea, 
ohiturak garatzea, puntualtasuna eta ordutegiak betetzea, higienea izatea, 
toxikoak kontsumitzeari uztea, barne-araubideko araudiak betetzea, etab. 
[1], [2].
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Ondorioz, bizi-kalitatearen paradigmatik abiatuta, arreta-ereduak artatutako 
pertsonek behar dituzten laguntzen intentsitatean oinarritutako laguntzen 
sistema bat du; hau da, atalase baxuko arreta, zeinak aukera ematen baitu 
prozesu zorrotzekin erantzuten ez duten pertsonekin lan egiteko, edo hel-
buru lorgarri bakartzat pertsonak ahalik eta narriadura gutxien izatea duten 
prozesuen bidez lan egiteko. Hala, zentzua du arlo honetan egoera arintzeko 
edo egoerak okerrera ez egiteko esku-hartze sozialak [1], [2].

Proposamen honen abiapuntua da zerbitzuetara sartzeko eta bertan ego-
teko eskakizunen malgutasunaren inguruko «eskakizun gutxiko» printzipio-
tik planteatutako arreta-eredu bat behar dela. Hori dela eta, batetik, arau-
di orokorrak zentro edo zerbitzu batera sartzeko edo bertan mantentzeko 
aurretiaz ezarritako baldintzak arindu behar dira, eta, bestetik, bitarteko 
helburuak edo helburu aringarri hutsak ezartzeko aukera eman behar da 
(adibidez, plantea daiteke esku-hartzearen helburuetako bat izatea pertso-
nak ahalik eta narriadura gutxien jasatea). Horrela, eskakizun bakarra izango 
litzateke laguntza emateko harreman profesional bat onartzea, haren bidez 
pertsonak bere egoeraz jabetzeko eta bere errealitatea eta testuingurua al-
datzeko urratsak emateko aukera izan dezan. Hau da, baztertu egingo litza-
teke eredu finalista, errehabilitatzailea, merezimenduan oinarritutakoa [15].

Planteamendu horrek aukera ematen du arazo larriagoen (indarkeria, isola-
mendua, mendekotasuna, etab.) adierazle diren jokabide jakin batzuk (subs-
tantzien kontsumoa, gaixotasun mentala, arauak ez betetzea, ordutegiak ez 
betetzea, etab.) direla-eta sistemak baztertutako emakumeen esku-hart-
zeetan jarraitutasuna bermatzeko [14]. Ikuspegi honen gauzatze argiena da 
laguntza emateko eskakizun eta intentsitate gutxiko etxebizitzen sare bat 
osatzea Housing First65 ereduan oinarrituta. Bizkaiko Lurralde Historikoan, 
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak garatu du 
ekimen hau, 2016an, eta agerian utzi du esperientzia oso baliagarria dela 
erabiltzailea berreskuratze pertsonalerako asmo handiagoko prozesuetan 
kokatu ahal izateko [17].
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4.3.7. Sororitatea

Sororitate hitza latineko «soror» (ahizpa) hitzetik dator. Frantsesez, «sorori-
té» da; italieraz, «sororitá», eta ingelesez, «sisterhood» [197]. 

Marcela Lagarde [197], [198] terminoari buruz gehien teorizatu duten au-
toreetako bat da, eta definizio hau ematen du: ezberdinak, eta, aldi berean, 
parekoak diren emakumeen arteko adiskidetasuna. Sororitatea kontzeptua 
feminismo garaikidearen dimentsio etiko, politiko eta praktiko gisa planteat-
zen du [197]. Termino horrek esan nahi du emakumeen artean harreman 
positiboak eraikitzea eta haien artean «aliantza existentzial eta politikoa» 
sortzea, justiziaren eta askatasunaren zentzua aldatzeko eta emakumeek 
bizi dituzten zapalkuntza guztiak desagerrarazteko, emakume bakoitzaren 
ahalduntzea sustatuta. 

Sororitatea, aliantza feminista gisa, genero-identitateari balioa emateko 
eta emakume bakoitzaren autobaieztapena lortzeko bidea ere bada. Elkarri 
lagunduta, berdinak izan gabe, elkarren arteko ezberdintasunak onartuta, 
emakumeek itun bat egin dezakete, betiere beren burua subjektutzat, hau 
da, itungiletzat badute. Zapalkuntzari aurre egiteak emakumeen artean 
egitea inplikatzen du, haien arteko banaketa gaindituta, baina, era berean, 
haien ezberdintasunak eta berezitasunak onartuta. Lagardek sororitatearen 
eskema bat proposatzen du, bost ardatz eta helburu etiko-politiko dituena: 
emakumeak kidekotzat identifikatzea; gure ezberdintasunen eta berezita-
sunen onarpenetik abiatuta, aliantza eraikitzea; eraso, oldar eta edozein in-
darkeriari aurre egiteko defendatzea, feminismoa hedatzea eta antifeminis-
moari aurre egitea, sexualitate propioaren eta besteen sexualitatearen izaera 
indartsua onartzea eta gure generoaren esanahia aldatzea [199]. 

Arretaren sistema oso feminizatuta dago, eta, beraz, garrantzitsutzat jotzen 
da profesionalen, zerbitzuen eta sistemen arteko sororitatean inbertitzea 
[1]. Jasandako indarkeria-prozesuek mindutako eta kaltetutako emakumeen 
arretak erakundeei eta profesionalei eskatzen die beste emakumeek dituzten 
ezaugarriak eta aukerak onartu eta aitortzeko mekanismo bereziak jartzeko 
eta ezaugarri horiei balioa emateko, emantzipazio- eta ahalduntze-proze-
suak ahalbidetzeari begira [2]. Ildo horretan, komenigarritzat jotzen da pro-
fesionalen eta artatutako emakumeen artean pertsonarteko harreman bat 
ezartzea, arretaren pertsonalizazio-printzipioaren oinarrizko adierazpen gisa 
[1].
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Halaber, arreta-zerbitzuetatik haratago, Emakundek eta Eudelek egindako 
Indarkeria matxistaren biktimak erreparatzeko tokiko ekintzak gidak [41] es-
ku-hartze kolektiboa eta komunitarioa gomendatzen du, asoziazionismoaren 
sustapenaren bidez. Hau da, bizirik atera diren emakume-taldeentzako la-
guntza eta babes horizontala sustatzea [41], talde horietan sororitatea eta 
elkarrekikotasuna ahalbidetzeko espazioak sortu ahal izateko. Hots, emaku-
meek dituzten ezaugarriak eta aukerak onartu eta aitortzeko mekanismoak 
garatzea eta ezaugarri horiei balioa ematea, emantzipazio- eta ahaldunt-
ze-prozesuak ahalbidetzeko [14].

Hala ere, lehenago esan den moduan, hausnarketa egin beharko litzateke 
elkarte horietako eragileek eta boluntarioek betetzen duten paperaren in-
guruan, elkarrekikotasunaren ikuspegitik, eta, horretarako, garrantzitsua da 
komunitatearen sentsibilizazioa eta dinamizazioa lantzea, Bizkaiko Foru Al-
dundiko berdintasunaren arloarekin batera.

4.3.8. Erresilientziaren sustapena:

Egia da pertsona batzuek gaitasuna dutela beste pertsona batzuek baino ho-
beto aurre egiteko egoera txarrei, baina, duela gutxira arte, azalpen gisa es-
aten zen norbanako pribilegiatu batzuen berezko ezaugarria zela hori. Duela 
gutxi, berriz, pertsonak bere ingurunearekin eta inguratzen duten pertsone-
kin dituen interakzioak eta bizi-baldintzak erresilientzia deritzona eratzeko 
kontuan hartu beharreko faktoretzat jotzen hasi da. 

Erresilientzia kontzeptuaren hainbat definizio daude. Hauek nabarmendu 
nahi ditugu [200]: 

a) Gizakiaren gaitasuna bizitzako egoera txarrak malgutasunez hartzeko, 
egoera horietatik ikasteko, egoera horiek gainditzeko, baita egoera ho-
rietatik eraldatuta ateratzeko ere [201].

b) Pertsona edo talde baten gaitasuna, ondo garatzeko, etorkizunean 
pentsatzen jarraitu ahal izateko, nahiz eta jazoera ezegonkortzaileak, 
bizi-baldintza zailak eta traumak –batzuetan, larriak– izan [202].

Hauek dira erresilientzia indibidualaren ezaugarriak [200], [201]: 
a) Konfiantza: uste osoa norbere buruarengan eta besteengan. Beste zuta-

been oinarria da, eta erresilientzia sustatzeko gako nagusia. 
b) Introspekzioa: hausnarketa eta zentzu kritikoa. Norbere buruari galde-

rak egitea, hitz egitea eta erantzun zintzoa ematea. 

187Bizkaian indarkeria matxistatik bizirik atera direnei gizarte-arreta emateko eredu berri baterako proposamena



c) Independentzia eta autonomia: norberaren eta ingurune arazotsuaren 
arteko mugak finkatzen jakitea, baita distantzia emozionala eta fisikoa 
ezartzeko gaitasuna ere. 

d) Harremanetarako gaitasuna: beste pertsona batzuekin loturak eta in-
timitatea ezartzeko abilezia da. Oreka lortu behar da norberaren afek-
tu-beharraren eta besteei emateko jarreraren artean. 

e) Ekimena eta ahalegina: norbere buruari eskatzearekin eta lehiak ezart-
zearekin gozatzea, lehenengo jarduera egingarriekin, eta, gero, zailagoe-
kin. 

f) Umorea eta emozio positiboak: sentimendu negatiboak saihestea eta 
egoera desatseginetan eutsi ahal izatea ahalbidetzen dute. 

g) Sormena: nahaste eta desordenatik, ordena, edertasuna eta helburua 
sortzeko gaitasuna. Baliagarria izango da gertatutako guztia integrat-
zeko. 

Erresilientziari buruzko azterlan eta ikerketa gehienak umeen eta nerabeen 
inguruan egin dira, eta gutxiago daude helduaroari eta zahartzaroari buruz 
[200]. Europa frankofonoan, erresilientzia traumaren osteko hazkuntzarekin 
lotzen da, eta proposamena da indarkeria jasaten duen pertsonarekin eta ar-
tatzen duten profesionalarekin lan egitea, inguratzen dituen kultura aintzat 
hartuta. Korronte honen barruan, «erresilientziaren arloko tutorea» figuraz 
hitz egiten da, aurrera egiteko ahaleginean ari den pertsonari laguntza ema-
ten dion pertsona erreferente gisa. Halaber, garrantzi handia ematen zaio 
gurasoekiko loturari eta guraso-gaitasunei umeen erresilientzian laguntzeko.. 

Arreta-eredu berriaren printzipio gidarietako bat da erresilientziaren susta-
pena, eta, praktikan, esan nahi du alderdi hauetan jasotakoa:

 • Indarkeria matxistatik bizirik atera direnekin egiten den esku-hartze 
sozialaren ikuspegi nagusiaren ardatza pertsonaren, familiaren edo tal-
dearen iraupen-gaitasuna izan behar da, eta bizi-dinamismoak (autoes-
timua, erantzukizuna, motibazioa) zein abileziak (autozaintza, gaitasun 
kognitiboak, erabakiak hartzea, interakzioa eta komunikazioa, afektua, 
harremanak) landu behar dira, erabateko parte-hartze soziala eta harre-
man-interakzioa izan dezan. 

 • Esku-hartze sozialaren beste printzipio garrantzitsu bat da dituen auke-
ren inguruan konfiantza sortzea, balioespen-ikuspegi batetik. 

 • Indarkeria jasaten duen pertsonaren iraupen-gaitasuna identifikatu eta 
balioa eman behar zaio, eta pertsonaren indarguneetan oinarritutako 
arreta emateko plan indibidualizatu batean jaso behar da, non etorkizu-
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neko arriskuak kudeatzeko estrategiak sartuko baitira. 
 • Indarkeria jasaten duen pertsona bere biktima-izaerarekin (ikuspegi pa-

tologikoa) identifikatzea saihestu behar da, eta indarra haren dinamismo 
erresilienteetan jarri, hau da, indarkeria-egoera gainditzeko prozesuan ja-
rraitzeko dituen gaitasunetan. 

4.3.9. Ikuspegi komunitarioa

Ikuspegi edo oinarri komunitarioa duten arreta-ereduek gero eta babes eta 
onarpen gehiago dute. Ikuspegi horren jatorrietako bat Komunitatean Oina-
rritutako Errehabilitazioa izeneko eredua da. OMEk abiarazi zuen, diru-sarre-
ra gutxiko edo ertaineko herrialdeetan desgaitasuna zuten pertsonen kasuan 
errehabilitazio-zerbitzuak eskuratzeko aukera hobetzeko estrategia gisa. 

European Social Networken arabera, desinstituzionalizazioak edo komunita-
tean oinarritutako laguntzaren alde egiteak pertsona zaurgarriei eskaintzen 
zaien arreta aldatzea dakar. Proposamen horren arabera, artatutako pert-
sonak baloratu egin behar dira, eta kontsulta egin behar zaie. Halaber, eki-
pamendu instituzional handien alternatibak diren espazioetan artatu behar 
dira. Espazio horiek erabiltzaileen beharrizan eta lehentasunetara egokitu 
behar dira, eta behar dituzten laguntzak eman behar zaizkie. Helburua da 
pertsonei haien bizitzaren kontrola berreskuratzen eta gizartean integratzen 
laguntzea [203].

Eredu instituzionalarekin alderatuta, arreta komunitarioaren helburua da ar-
tatutako pertsonei aukera ematea gainerako biztanleek dituzten bizitokiak, 
bizikidetza-neurriak eta bizimoduak izateko, jarduera sozialetan, kulturale-
tan eta ekonomikoetan parte hartuz, pertsona bakoitzak aukeratzen duen 
neurrian eta forman. Ikuspegi komunitarioa hartzeak gainerako biztanleek 
erabilitako bizitokien artean kokatutako bat erabiltzea dakar, eta bizitoki hori 
egokia eta irisgarria izan behar da pertsonentzat. Halaber, ikuspegi horrek 
dakar pertsonei aukera ematea non, norekin eta nola bizi nahi duten auke-
ratzeko, eta laguntza ematea komunitatean aktiboki parte har dezaten [18]. 

Ikuspegi hau hartzeak lagundutako edo tutoretzapeko bizikidetza-unitateak 
garatzea dakar, baita bestelako egoitza-baliabide txikiak ere, lurraldean saka-
banatuta, non intentsitate aldakorreko laguntza-zerbitzuak eta plan indibi-
dualizatuak eskainiko diren, eta erabiltzaileei bizimodu independentea iza-
teko aukera emango zaien. Aldi berean, behar duten laguntza profesionala 
izango dute [18]. Ikuspegi komunitarioak lotura estua du laguntzen paradig-
ma eta ereduarekin eta pertsonan zentratutako arretarekin.
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Indarkeria matxistatik bizirik ateratakoekin egindako esku-hartze sozialak 
ingurunearekin lotura egokiak ezartzeko ahalegina egin behar du, lagunt-
za-taldeek (familia, lagunak edo komunitateko beste eragile batzuk) proze-
sua ondo gauzatzen lagundu dezaten. Horrenbestez, behar diren zerbitzuak 
eta baliabideak identifikatzeaz gainera, kasu bakoitzean behar diren lagunt-
zak eman behar dira, familia- eta komunitate-ingurunearen parte-hartzea-
rekin [1].

Emandako arretan testuinguru komunitarioa aintzat hartzea bidea da dau-
den egoera bio-psiko-sozio-kulturalaz jabetzeko, mugak gainditu eta aurrera 
egiteko eta haien etorkizunaren sortzaile gisa berresteko [1], eta, horreta-
rako, diziplina anitzeko arreta-taldeak behar dira.

Hala, arreta-eredu berrian, dimentsio soziala landu behar da, komunitate 
osoa inplikatuta. Hau da, errehabilitazioan edo normalizazioan oinarritutako 
eredutik inklusio-eredura iristeko bidea egin behar da. Eredu horrek arretaren 
ardatza pertsona izatetik ingurune soziala eta gizarte-eskubideen bermea 
izatera aldatzen du, abiapuntutzat hartuta errehabilitazio-faktore askok ko-
munitatean dutela jatorria eta konponbidea. Aurrekoaren ondorioz, jarduke-
ta-estrategia batzuk behar dira [2]:

a) Erabiltzaileari bere ohiko ingurunean ahalik eta gehien geratzeko aukera 
ematea, eta, hala behar izanez gero, neurri hori bermatzen duten arreta 
emateko moduen egokitasuna justifikatzea.

b) Pertsonek beren eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko eta, ahal den 
neurrian, beren autonomiari eusteko, autonomia berreskuratzeko edo 
handitzeko laguntza formalak eskura izatea ahalbidetzea.

c) Etxeko arreta, arreta anbulatorioa eta komunitarioa lehenestea, egoit-
zako arretaren aurretik. Azken hau segurtasuna, autogobernua eta au-
tozaintza arrisku larrian daudenerako gordeko da.

Proposamen honen abiapuntua irismen edo intentsitate aldakorreko lagunt-
zen eredu dibertsifikatua da. Laguntza horiek aukera eman behar diote bizi-
rauleari bere bizitzako testuinguru ezberdinetan mugitzeko. Hortaz, helburua 
da indarkeria matxista jasaten duten emakumeak –eta haien seme-alabak 
edo haien ardurapeko pertsonak– erabiltzaile gehiago biltzen dituzten eta es-
tigmatizatzeko arriskua duten egoitza-espazioetan elkartzea saihestea, eta 
bizimodu independenterako laguntza emateko eredua sustatzea [14].
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4.3.10. Erreparazio eraldatzailerako eskubidea

Azken zutabea –baina ez garrantzi gutxiagokoa– erreparaziorako eskubidea 
da. Indarkeria matxista giza eskubideen urraketatzat jotzen bada, funtsezkoa 
da jasandako kaltearen erreparazioaren ikuspegia txertatzea, aitorpen sozia-
la eta urratutako eskubideen lehengoratzea lortzeko.

Premisa horretatik abiatuta, indarkeria matxistaren arloko jarduketa guztiak 
bizirauleak izandako kaltea erreparatzeko ikuspegitik egin behar dira. Ho-
rretarako, lehengoratzeko, kalte-ordainak emateko, errekuperatzeko, gogo-
betetzeko eta berriz ez gertatzeko bermeak emateko neurriak garatu behar 
dira. Indarkeria matxistaren ondorioak eragindako kalte fisiko eta psikolo-
gikotik –agian, gehien ikusten dena da– harago doaz, eta alderdi hauek ere 
nabarmendu behar dira: duintasuna, mina, estresa eta ongizate emozionala; 
enpleguan, pentsioetan eta hezkuntzan galdutako aukerak eta diru-sarrerak 
sortzeko ahalmenaren galera, eta/edo lan- eta lanbide-garapenaren narria-
dura, zerbitzu juridikoen, medikuen, psikologikoen eta bestelakoen gastuez 
gainera (Bizkaiko Indarkeria Matxistaren Behatokia). Horregatik, errepara-
zioaren barruan, indarkeria matxistaren arloan esku hartzeko ardura duten 
erakundeek eta eragileek hartu beharreko neurri juridikoak, ekonomikoak, 
sozialak, laboralak, sanitarioak, hezkuntzakoak eta antzekoak sartu behar 
dira, bizitako egoerak kaltetutako eremu guztiak lehengoratzen laguntzeko.

Erreparazio-printzipioak esan nahi du bizirauleei arreta ematen dieten zer-
bitzu publikoek ekintzak bideratzea maila guztietan jasandako kalteak arint-
zeko; esan nahi du, halaber, indarkeriak emakumeengan utzitako ondorioei 
arreta jarriko zaiela bermatzea, eta neurriak hartzea emakumeen eskubi-
deak urratzea ekarri dituzten egoerak berriro ez errepikatzeko [41].

Jasandako kaltea erreparatzea –ahal den neurrian– erakundeen eta eragile 
sozialen ardura da, lehengoratzeko, jasandako kalteen araberako kalte-or-
dain proportzionala jasotzeko, berreskuratze integrala bermatzeko, aitorpen 
instituzionala eta soziala adierazteko eta berriz ez gertatzea bermatzeko 
neurriak hartzea dakar. 

Nazio Batuen errelatorearen emakumeen aurkako indarkeriari buruzko api-
rilaren 23ko txostenak biktimek [bizirauleak] indarkeria matxistaren arloko 
egiteen eta ez-egiteen ondorioz izan behar duten erreparazioa aztertzen du, 
Giza Eskubideen arauen urraketen biktimen eskubideei buruzko 2005eko oi-
narrizko printzipioetan eta zuzentarauetan oinarrituta [73]. Txosten horre-
tan zehazten da, kontzepzio tradizionalaren arabera, erreparazio-errekurt-
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soak gertaerak ikertzea eskatzen duela, eskubide bat urratu dela, eragindako 
kaltea, erantzulea eta kalte-ordainerako neurriak ezarri ahal izateko, bikti-
ma [biziraulea] jatorrizko egoerara itzultzeko. Hala ere, sarritan indarkeria 
egiturazko testuinguru zabalago batean egituratzen da. Beraz, erreparazio 
egokiak ezin dira mugatu indarkeria jasan baino lehen zeuden egoerara it-
zultzera; potentzial eraldatzaile bat izan behar dute. Ildo horretan, errepa-
razioen xedea izan behar da, ahal den neurrian, indarkeriaren eragilea izan 
ahal izan den aurretiazko egiturazko ekitaterik eza, menderatzea eta ba-
zterketa iraultzea, eta ez halakoei eustea. Hortaz, justizia lehengoratzaile 
edo errestauratibotik erreparazio eraldatzailean oinarritutako eredu batera 
pasatu behar da.

Txosten horretan [73], erreparaziorako eskubidearen barruan sartzen dira 
bai erreparaziorako legez ezarritako mekanismoak eskura izatea, bai kal-
te-ordain ekonomiko bat lortzea. Kalte-ordain ekonomikotik harago, txos-
tenak erreparaziorako dauden modu sinboliko ugariak nabarmentzen ditu, 
testuinguru bakoitzera egokituta. Erreparazio indibidualek eta kolektiboek 
esparru zabala hartzen dute: herritartasuna itzultzea, lanpostura bueltat-
zea, azpiegitura komunitarioen erreparazioa, laguntza psikologikoa lortzea, 
barkamen-eskaera ofizialak egitea, aukera ekonomikoak izatea edo biktimak 
(bizirauleen) oroitzea. 

a) Lehengoratzea eta ordaina: Indarkeria matxista –sexu-indarkeria eta 
elkartze behartuak barne– jasaten duten emakumeak, neskatoak eta 
nerabeak berriro biktimizatu ohi dituzte familiak eta komunitateak. Bali-
teke, haien identitatea, familia-bizitza eta herritartasuna lehengoratze-
ko, haien komunitatera bideratutako neurriak hartu behar izatea, puru-
tasunaren, ospe sozialaren eta emakumearen sexualitatearen balioari 
buruzko estereotipo kulturalak aldatzeko. Lehengoratzearen barruan 
sartzen da, halaber, galdutako enplegua, ondasunak eta etxebizitza be-
rreskuratzea eta kalte-ordain materiala izatea [73].

b) Errehabilitazioa eta birgizarteratzea: Baliabideak urriak direnean, erre-
habilitazio-zerbitzuak kalte-ordainak ordaintzea ez dakarten beste 
aukera batzuk izan daitezke. Indarkeria jasan ondoren, emakumeek 
errehabilitaziotzat eta birgizarteratzetzat jotzen dute laguntza mate-
riala, lehentasuna ematen baitiete oinarrizko beharrizanei eta senideen 
beharrizanei. «Psikosozial» terminoak adierazten duen moduan, erreha-
bilitazioa eta birgizarteratzea eraginkorrak izan daitezen, emakumeek 
bizimodu normala edo funtzionala dutenaren sentsazioa berreskuratu 
behar dute. Errehabilitazioak eta birgizarteratzeak zerbitzuak banatzeko 
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modu baliagarriagoak hartu ahal ditu emakumeari dagokionez, eta le-
henago, sarritan sexua dela-eta, biktimek [bizirauleak] ukatuta zituzten 
aukerak sortu ahal dira. Adibidez, benetako enpleguaren, instrukzioaren, 
ekintzailetza ekonomikorako eta jarduera publikorako gaikuntzaren edo 
ekimenen bidez [73].

c) Aitorpen sinbolikoa: Erreparazio sinbolikorako neurrien helburua da, bi-
ktimei [bizirauleak] dagokien aitorpena eskainita, arlo indibidualean eta 
kolektiboan errehabilitazio moral eta sozialerako prozesua ahalbidetu 
ahal dela bermatzea. Besteak beste, hauek nabarmentzen dira: barka-
mena eskatzea, oroitzapen-ekitaldiak antolatzea, kale eta leku publiko 
batzuen izenak aldatzea, oroitzapen-egunak ospatzea, monumentuak 
eta museoak eraikitzea. Halako neurriek emakumeak, neskatoak eta ne-
rabeak behar bezala aitortuak sentitzea ahalbidetu ahal dute. Ildo horre-
tan, garrantzitsua da ez ahaztea emakumeek, neskatoek eta nerabeek 
beren biktimizazioaren estigma dutela –sexu-indarkeriaren biktimek 
[bizirauleak] bezala–; beraz, galtzeko asko daukate aitorpen publikoa 
izen-abizenekin eskaintzen bazaie [73].

d) Berriro ez gertatzeko bermea: Berriro ez gertatzeko bermeak dira ego-
kienak genero-harremanak aldatzeko, genero-indarkeriaren azpiko arra-
zoiei buruzko eta indarkeria-egoerak berriro gertatzea eragozteko beha-
rrezkoak diren aldaketa instituzionalei edo juridikoei buruzko eztabaida 
katalizatzen baitute. Ondo aplikatuz gero, berriro ez gertatzeko bermeen 
bidez, genero-indarkeria ahalbidetzen duten baldintzak eta aurrekari 
historikoak detektatu ahal dira, eta, beraz, egitura-aldaketa sakonagoak 
egiteko plataforma egokia izan daiteke [73].

e) Erreparazio kolektiboak: Gero eta interes eta babes handiagoa lortzen ari 
da erreparazioak kolektiboki banatzeko ideia. Arreta berezia behar duen 
kalte bat da biktima [biziraulea] talde batekoa izateagatik eragindakoa 
denean. Erreparazio kolektiborako neurriak egokiak izan daitezke zen-
bait talderen identitatearen edo izaera sozialaren aurkako indarkeriaren 
legatua zuzentzeko, adibidez, biztanleria indigenaren kontrakoa [73].

Emakundek eta Eudelek egindako gidaren arabera [41], erreparazioaren osa-
gaiak hiru mailatan banatu ahal dira: maila indibidualean, maila kolektibo 
edo komunitarioan eta maila publikoan:

 • Esku-hartze indibiduala: Arreta-prozesu osoan erreparazioa izan dadin 
helburua, garrantzitsua da, lehenik eta behin, emakume biktimei [bizi-
rauleak] sistema publikoan sartzeko bide gehiago eskaintzea, indarke-
ria-egoeretatik ateratzeko ibilbideak eratu ahal izateko. Bigarrenik, ber-
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matu behar da ezein zerbitzutan ez direla estigmatizatutako emakumeak 
bizimodu edo ezaugarri pertsonal estereotipatuetan oinarritutako bikti-
maren kontzeptua abiapuntutzat hartuta. Horretarako, ezinbestekoa da 
biktimekin zuzenean lan egiten duten profesionalen generoaren arloko 
prestakuntza zabaltzea. Hirugarrenik, esku-hartze indibidualari dagokio-
nez, ezinbestekotzat jotzen da legeriak bizirauleen datu pertsonalen pri-
batutasuna bermatzeari buruz dioena betetzea; hala ere, horrek ez du 
esan nahi zerbitzu batetik besterako deribazio baimendurako zerbitzu 
guztien artean elkarlanik ez denik egongo irteteko bidea aurkitzeko [41].

 • Esku-hartze kolektiboa eta komunitarioa: biktima [biziraulea] erreparat-
zeko prozesuan, komunitateak indarkeria matxistaren aurkako borrokan 
parte hartzea funtsezkoa da, arazo kolektiboa baita. Hori dela eta, era 
horretako esku-hartzean asoziazionismoa sustatzea proposatzen da, 
asoziazionismoa ulertuta bizirik atera diren emakumeei laguntza eta ba-
besa emateko bide gisa, betiere emakumeek komenigarrientzat jotzen di-
tuzten moduak erabilita lehengoratzeko prozesuaren parte gisa. Zerbitzu 
guztien –publikoak zein publikoak ez direnak– helburua izan behar da bik-
timak [bizirauleak] komunitatean txertatzea, eta, horretarako, autonomia 
eta ahalduntzea landuko da haiekin. Egin daitezkeen esku-hartzeen ba-
rruan, aintzat hartu behar dira kaltetutako kolektiboak, familiak eta hu-
rreko pertsonak, eskola-komunitatea, auzuneak, etab., indarkeria-egoerak 
biktimaren [biziraulea] harreman- eta erreferentzia-ingurune sozialetan 
zer eragin izan duen kontuan hartuta, indarkeria nola bizi izan duten jaki-
teko, biktimarekiko [biziraulea] eta kaltetutako pertsonekiko elkartasuna 
aktibatzeko eta guztiek elkarri laguntzeko, eta komunitateetako loturak 
eta elkarbizitza berrezartzeko [41].

 • Esku-hartze publikoa: Erreparazioaren ikuspegitik, ezagutarazi egin 
behar dira bizirik atera diren emakumeen esperientziak, haien ekintza 
kolektiboak eta omenaldiak eta oroitzapen-ekitaldiak. Horretarako, beha-
rrezkotzat jotzen dira, batetik, sentsibilizazio-jarduketak, oro har herri-
tarrei nahiz talde zehatzei zuzendutakoak, berdintasunezko balioak eta 
jarrerak sustatzeko, estereotipoak zalantzan jartzeko, etab. Bestetik, be-
harrezkotzat jotzen da indarkeria prebenitzeko esku-hartzeak ezartzea, 
eta, azkenik, berriro ez gertatzeko printzipioa bermatzeko, erasotzaileekin 
jarduketak egitea [41].
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Kalteak erreparatzeko esku-hartzearen ezaugarriei dagokienez, Emakundek 
eta Eudelek egindako gidak [41] jarduketa-printzipio hauek ezartzen ditu: 

a) Emakumeak erdigunean jartzea: emakume biktimak [bizirauleak] sub-
jektu aktiboak dira; hortaz, haiek hartu behar dituzte erabakiak, bai 
prozedurarekin berarekin erlazionatutakoak, bai prozeduraren fase 
bakoitza denboran banatzeko moduarekin erlazionatutakoak. Halaber, 
beharrezkotzat jotzen da intersekzionalitatearen ikuspegia ezartzea; 
hau da, esku-hartzea emakume bakoitzaren inguruabar eta ezaugarri 
berezien arabera egokitu behar da [41].

b) Zeharkakotasuna: proposamena da bizirik ateratako emakumeei arre-
ta emateko esku-hartzearen fase guztiak biltzen dituen prozedura gisa 
hartzea erreparazioa; larrialdiko arreta eta hari erantzuteko martxan 
jartzen diren zerbitzu eta baliabideetatik hasita, sendatu denean eta bi-
zimodu normalizatuari berriro ekin nahi dionean dituen laguntzetaraino 
[41].

c) Berriro biktima ez bihurtzea: Ahalegin guztia egin behar da esku-hart-
ze osoan zehar eta esparru guztietan emakumeak berriro biktima ez 
bihurtzeko, eta ez da biderik utzi behar profesionalen jardun txarrak 
artatutako pertsonari min erantsi bat eragin diezaion [41].

d) Errudun ez sentiaraztea: bizirik atera diren pertsonak artatzen dituzten 
profesionalek ezin diete haiei egotzi genero-indarkeriazko gertakarien 
erantzukizuna. Erasotzailearena izango da beti erasoaren erantzukizu-
na, eta, beraz, bizirik atera den pertsonak indarkeria horri erantzuteko 
moduak ez du justifikatzen tratu iraingarria ematea. Printzipio horren 
arabera, emakumeek ahal duten bezala defendatu behar dute beren 
burua erasoaren inguruabarrak kontuan hartuta, bizirik iraun ahal iza-
teko.  Ezinbestekoa da biktimarekin [biziraulea] batera identifikatzea ba-
besteko eta irauteko estrategia egokienak, indartzeko; azken helburua 
haien ahalduntze- eta autonomia--prozesua izango da beti. [41].

4.4. ARRETA-EREDU BERRIARI BURUZKO PROPOSAMENAREN LABURPENA

Bizkaiko Lurralde Historikoan indarkeria matxistatik bizirik ateratakoei gizar-
te-arreta emateko eredua indarkeria matxistaren azalpen-ikuspegi integral 
batetik planteatzen da. Nazioarteko hainbat erakundek hartu dute ikuspegi 
hau, eta haren xedea da indarkeria matxista fenomeno horretara egindako 
dimentsio anitzeko hurbilketa batetik aztertzea, pertsona bakoitza egune-
rokoan murgilduta dagoen harreman-maila ugariak sartuta; zehazki, maila 
indibiduala, familiarra, komunitarioa eta soziala.
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Azaldutako arreta-ereduaren abiapuntua ikuspegi feminista intersekzionala 
da, eta fenomenoa genero-ikuspegitik aztertu nahi du, fokua jarrita emaku-
meek bizi dituzten desberdintasunean, diskriminazioan eta botere-harreman 
desorekatuetan. Planteamendu horren arabera, batetik, indarkeria matxis-
taren testuingurua generoen arteko botere-harremanak nagusi diren tes-
tuinguru gisa ulertzen da, non, oro har, harreman horiek onuragarriagoak 
diren genero maskulinoarentzat, eta diskriminatzaileak femeninoarentzat. 
Bestetik, ikuspegi horretatik, botere-harreman desorekatu horiek sozialki, 
kulturalki eta historikoki eratu direla planteatzen da, eta, azkenik, indarkeria 
matxista genero femeninoaren mendekotasuna eta desberdintasuna irauna-
razteko menderatze-, abusu- eta kontrol-harremantzat jotzen da. Halaber, 
ikuspegi sexologiko batetik, proposatutako ereduak onartzen du emakume 
eta gizon izateko modu, era eta berezitasun ugarien aniztasuna, dibertsita-
tea eta intersexualitatea, modu konprentsiboan. Horrez gainera, arreta-ere-
dua intersekzionalitatean oinarritzen da, hau da, ulertzen da botere-harre-
manek gizarte-sare osoa hartzen dutela eta, beraz, egiturazko beste ardatz 
batzuekin –klase soziala, jatorria, adina, besteak beste– uztartzen direla. 

Eskubideen ikuspegi orokor batean oinarritzeaz gainera, arreta-eredua es-
kubideen ikuspegitik eta, zehazki, haurren eta nerabeen ikuspegitik plan-
teatzen da, non bereziki kontuan hartzen baita umeen eta nerabeen interes 
gorena, eragiten dizkieten indarkeria-mota bereziak kontuan hartzeko eta 
prebentzio-, babes- eta arreta-sistemak haien beharrizan berezietara ego-
kitzeko. 

Ereduaren oinarri diren ikuspegien osagarri gisa, oinarri kontzeptual eta 
filosofikoari dagokionez, arreta-ereduak oinarrizko sei kontzeptu ditu eus-
karri. 

a) Lehenik eta behin, indarkeria matxistaren/matxisten definizio zabalago 
batetik abiatzen da: emakumeen, neskatoen eta nerabeen eta arauak 
ezarritakotik kanpoko genero-identitatea eta/edo sexualitatea duten 
pertsonen duintasunari, estimuari eta osotasun fisiko eta mentalari 
kalte sistematikoa egiten laguntzen duten ekintzak –edo mehatxuak–. 
Hainbat modalitate daude: indarkeria fisikoa, psikologikoa, ahozkoa, se-
xuala, ekonomikoa, soziala eta/edo sinbolikoa. Eta bizitzako hainbat ar-
lotan ematen da, hala nola sozial eta komunitarioan, familian, bikotean, 
arlo ekonomikoan edo lanean, besteak beste. 
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b) Bigarrenik, biktima kontzeptuaren ordez, biziraulea kontzeptuaren alde 
egin da, artatutako pertsonek dituzten potentzialtasunak, ahalmenak, 
abileziak, gaitasunak eta jarrerak aintzat hartzeko, beren bizitzan asti-
ro-astiro autonomia eta kontrol gehiago lor dezaten, eta, ahal den neu-
rrian, arreta-zerbitzuetan biktimizazio sekundarioa edo berriro biktima 
bihurtzea saihesten laguntzeko. 

c) Hirugarrenik, arreta-eredu hau gizarte-zerbitzuen eskubide unibertsal 
eta subjektiboaren gero eta sendotze handiagotik planteatzen da, eta 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazioen Katalogoarekin le-
rrokatuta dago [47]. Apustua da arreta-eredu bakar bat sortzea lurralde 
historiko osorako, non udalen eskumeneko lehen mailako arretako gizar-
te-zerbitzuek eta aldundiaren eskumeneko bigarren mailako arretako 
gizarte-zerbitzuek esparru kontzeptual bera izango baitute abiapuntu, 
Bizkaiko Lurralde Historikoan indarkeria matxistatik bizirik atera direnei 
arreta emateko sarearen multzoari koherentzia emateko.

d) Laugarrenik, proposatutako arreta-ereduak erantzuna eta arreta be-
rezia eman nahi die gizarte-babesgabetasuneko eta gizarte-zaurgarri-
tasuneko egoeran daudenei. Halako egoeratzat jotzen da babesik eza, 
defentsarik eza, zaintzarik eza, babesgabezia duten arrisku-egoerak edo 
baldintza sozialak, edo egoera zeinetan pertsona babesik gabe, malder, 
abandonatuta edo segurtasunik gabe dagoen. 

e) Bosgarrenik, gizarte-zaurgarritasunari dagokionez, proposatzen da aint-
zat hartzea kalte soziala gertaera traumatiko baten ondorioz biziraule 
batek bere familia- eta/edo gizarte-harremanetan bizitako ondorioak 
jasotzen eta neurtzen dituen kontzeptu gisa ulertuta, gertaera trau-
matiko horretan, aipatutako ondorioek eragina dutenean bizirik atera 
diren pertsonen baldintza sozial eta kokapen berrietan, aurretik zeukan 
egoerari eta harreman-mapari dagokionez [188]–[190].

f) Azkenik, eta seigarrenik, proposatzen da bizitokia eta egoitza-arreta 
bereiztea. Gizarte-zerbitzuetatik planteatzen da laguntza instrumenta-
la ematea bizitokia lortzeko, eta, behin-behinean, egonaldi laburrerako 
ostatu-zerbitzua, bizimodu independenterako laguntzaren printzipioa 
oinarritzat hartuta. Hau da, planteatzen da berehalako edo egonaldi 
ertaineko egoitza-arreta segurtasuna dela-eta edo autozaintzarako eta 
autogobernurako gaitasunak larriki mugatuta dituztela-eta behar duten 
pertsonei edo bizikidetza-unitateei baino ez ematea.
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Proposatzen den gizarte-arretarako ereduak oinarrizko hamar zutabe ditu. 
Zehazki, hauek: 

1) Zerbitzu publikoa eta erantzukizun publikoa: gizarte-zerbitzuen arlotik, 
helburua izan behar da indarkeria matxistatik bizirik atera direnei zer-
bitzu publikoaren ikuspegian oinarritutako erantzuna ematea, erant-
zukizun publikoaren alde egiten duen arreta-eredu eta baliabide-mapa 
egituratuaren, koherentearen eta homogeneoaren bidez. 

2) Laguntzen paradigma eta eredua: paradigma hau aintzat hartuta, xe-
dea da proposatutako arreta-ereduak laguntza-beharren gama zabala 
jasotzea, pertsona bakoitzari egokituta, eta behar besteko malgutasuna 
izatea lehentasun indibidualetan nolabaiteko aldakortasuna onartzeko, 
beharrezkoak diren laguntzak zehazteko eta beharrizanen eboluzioaren 
segimendua egiteko, laguntzak egokitu ahal izateko. 

3) Pertsona zentratutako arreta: arreta pertsonarentzat garrantzitsua 
zer den jakitera bideratua dagoen etengabeko entzute- eta ikaskunt-
za-prozesu kolektibo baten moduan egituratzen da –bizirik atera den 
pertsonak eta haren inguruneak parte hartu behar dute–, pertsona ho-
rren oraingo bizitzari begira zein etorkizunerako dituen asmo eta planei 
begira ere. Proposamen honen arabera, pertsonen eskubideak, beharri-
zanak eta nahiak esku-hartzearen erdigunean jartzen dira, eta xedea da 
zerbitzuak behar bezala egokitzea hartzaile bakoitzak dituen beharrizan 
berezi eta bakanetara.

4) Arretaren jarraitutasuna: planteatzen da esku-hartze sozialak sentibe-
ra izan behar duela hartzaileen inguruabar indibidualak eta bizi-espe-
rientziei dagokienez, eta intentsitate gehiagoko edo gutxiagoko laguntza 
eman behar zaiela dauden egoeraren eta bizitzako unearen arabera. Ho-
rretarako, laguntzak eta arretaren jarraitutasuna pertsona bakoitzaren 
beharrizanetara egokitu behar da. 

5) Ahalduntzea: emakumeen ahalduntzea sustatzera, laguntzera eta eus-
tera bideratutako esku-hartzean oinarritutako arreta-eredua proposat-
zen da, baliabide eta zerbitzu jakin batzuk erabilita. Ahalduntzea da 
emakume bakoitzaren posizio sozial, ekonomiko eta politikoa indartzeko 
prozesua. 
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6) Bizi-kalitatea eta kalteen murrizketa: bizi-kalitatean eta kalteen murri-
zketan, autodeterminazio pertsonalean, aktibazio inklusiboan eta bizi-
modu autonomorako laguntzan oinarritutako arreta garatzea proposat-
zen da. Esku-hartzearen oinarrizko helburua izan behar da oinarrizko 
beharrizanak betetzea eta bizi-kalitateko gutxieneko baldintzak ber-
matzea, eta pertsonei aurretiaz eskatu ahal zaizkien betekizunak zein 
esku-hartzearekin lortu nahi diren helburuak erlatibizatzea.

7) Sororitatea: termino horrek esan nahi du emakumeen artean harre-
man positiboak eraikitzea eta haien artean «aliantza existentzial eta 
politikoa» sortzea, justiziaren eta askatasunaren zentzua aldatzeko 
eta emakumeek bizi dituzten zapalkuntza guztiak desagerrarazteko, 
emakume bakoitzaren ahalduntzea sustatuta. Indarkeria matxistatik 
bizirik atera direnei emandako arretan sororitatea aintzat hartzeak 
arreta ematen duten profesionalek emakumeek dituzten ezaugarriak 
eta aukerak onartu eta aitortzeko mekanismoak garatzea eta ezauga-
rri horiei balioa ematea dakar, emantzipazio- eta ahalduntze-prozesuak 
ahalbidetzeko.

8) Erresilientziaren sustapena: erresilientzia da pertsonek bizitzako egoera 
txarrei aurre egiteko, egoera horietatik ikasteko, egoera horiek gaindit-
zeko  duten gaitasuna, baita egoera horietatik eraldatuta ateratzeko 
gaitasuna ere. Indarkeria matxistatik bizirik atera direnen eremuan 
erresilientzia sustatzeak pertsonen iraupen-gaitasunak sustatzea dakar, 
eta, horretarako, haren bizi-dinamismoak zein abileziak eta erabateko 
parte-hartze soziala eta harreman-interakzioa landu behar dira, haren 
aukera eta indarguneen inguruan konfiantza sortu behar da, baita in-
darkeria gainditzeko prozesuaren inguruan ere. 

9) Ikuspegi komunitarioa: indarkeria matxistatik bizirik ateratakoekin egin-
dako esku-hartze sozialaren helburua izan behar da ingurunearekin lo-
tura egokiak ezartzea, laguntza-taldeek – familia, lagunak edo komu-
nitateko beste eragile batzuk– prozesua ondo gauzatzen lagundu de-
zaten. Ahal den neurrian, pertsonek beren ohiko ingurunean jarraitzea 
eta beren eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko eta, ahal den mailan, 
beren autonomiari eusteko, autonomia berreskuratzeko edo handitze-
ko laguntza formalak eskura izatea ahalbidetuko da. Hau da, ereduak 
lehentasuna eman behar dio etxeko arretari, arreta anbulatorioari eta 
komunitarioari, egoitzako arretaren aurretik. 
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10) Erreparazio eraldatzailerako eskubidea: indarkeria matxista giza es-
kubideen urraketatzat jotzen bada, funtsezkoa da jasandako kaltearen 
erreparazioaren ikuspegia txertatzea arreta-ereduan, aitorpen soziala 
eta urratutako eskubideen lehengoratzea lortzeko. Premisa horretatik 
abiatuta, indarkeria matxistaren arloko jarduketa guztiak bizirauleak 
izandako kaltea erreparatzeko ikuspegitik egin behar dira. Horretarako, 
lehengoratzeko, kalte-ordainak emateko, errekuperatzeko, gogobetetze-
ko eta berriz ez gertatzeko bermeak emateko neurriak garatu behar 
dira. 
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5.1. 1. ERANSKINA: BIZKAIAN INDARKERIA MATXISTATIK BIZIRIK ATERA DIRENEI 
ARRETA EMATEKO SAREAN ARTATUTAKO BIZTANLEAK
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10. taula. Bizkaian eta Euskadin emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko zerbit-
zuetan eta baliabideetan guztira artatutako emakumeak, zerbitzu eta baliabide, entita-
te, erakunde eta inplikatutako agenteen arabera. 2020.
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11. taula. Emakumeen, umeen eta nerabeen aurkako indarkeriaren arloan arreta 
emateko sare orokorraren antolaketa berriro diseinatzeko proposamena, eremuaren eta 
arreta-motaren arabera.

5.2. 2. ERANSKINA: GAUR EGUNGO ARRETA-SARE OROKORRAREN ANTOLAKETA 
BERRIRO DISEINATZEKO PROPOSAMENA
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