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AURKEZPENA 

Sexu-esplotaziora bideratutako salerosketaren biktimekin eta biziraun dutenekin esku hartzeko 

plan honek hainbat ardatz jorratzen ditu, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumenaren esparruaren 

barruan lau urterako neurriak garatzeko (2021-2024). 2018. urtean egindako aurreko esku-

hartze planean proposatutako neurriak eta diagnostikoa eguneratzeko eta egokitzeko 

beharretik dator plan hau. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak bere 

gain hartzen du hasiera batean plana egitea eta betearaztea, baina 2020. urtean ardura hori 

sail bereko Berdintasunerako Zuzendaritzari eskualdatu zaio.  

Aurreko Planaren idazketak eragin zuen diagnostikoa eta COVID-19ak sortutako ondorengo 

egoera berrikusi ondoren, Berdintasunerako Zuzendaritzak diagnostikoa eguneratzeko eta 

pandemiak eta egungo osasun-krisiaren eraginak dakartzaten aldagaiak txertatzeko beharra 

zehaztu zuen, bai salerosketaren testuinguruan, bai biktima diren emakumeekin eta haien 

seme-alabekin egindako esku-hartzeetan. Plana inplikatutako eragile guztien (gizarte-

erakundeak, polizia-kidegoak eta administrazio judiziala) ekarpenen arabera eratu da, plan 

berriko neurriak sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren eta bizirik atera diren 

emakumeen beharrizan espezifikoetara egokitzeko.  

 

2- SEXU-ESPLOTAZIORA BIDERATUTAKO SALEROSKETAREN BIKTIMEKIN ETA BIZIRIK IRAUN 

DUTENEKIN GIZARTEAN ESKU HARTZEKO PLANA (2021-2024) 

I. Planak “Pertsonen salerosketa prebenitzeko, zapaltzeko eta zigortzeko protokoloa” 

baliatu du, nazioz gaindiko delinkuentzia antolatuaren kontrako Nazio Batuen 

Konbentzioaren osagarri dena. New Yorken 2000ko azaroaren 15ean egindako 

protokolo horri Palermo Protokoloa deritzo, sexu-esplotaziorako pertsonen 

salerosketaren definizioetarako.   

 

II. Aldez aurreko salaketak ez du baldintzatuko emakumeei eta haien seme-alabei arreta 

ematea; nahikoa izango dira salerosketaren biktima izatearen benetako zantzuak, 

esku hartzeko protokoloek ezarriak hain zuzen. 

2.1- ESKU HARTZEKO ARDATZAK 

Gaur egungo beharrak eta erronkak oinarri hartuta, esku-hartze sozialeko plana bost 

ardatzetan egituratu da: 

(I) Arreta integrala, 

(II) Trebakuntza,  

(III) Prebentzioa eta sentsibilizazioa,  

(IV) Ikerketa eta ezagutzaren hobekuntza eta 

(V) Koordinazioa eta sareko lana.  

Ardatz bakoitzaren barruan garatzen dira bai helburuak, bai neurri espezifikoak, bai 

adierazleak, bai neurriak gauzatzeko Aldundiaren ardura duen arloa, bai denborazko 

operatibizazioa.  
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1. ARDATZA: ARRETA INTEGRALA 

Lehen ardatz honen helburua banakako arreta integrala bermatzea da, dauden baliabideak 

emakumeen behar espezifikoetara egokituz, baita horiek eskuratzeko erraztasunak ematea 

ere. Gainera, prestakuntza, gizarte eta lan arloetan eta esparru ekonomikoan eragina duten 

neurriak sustatzen dira, emakumeak gizarteratzeko prozesuak lortzeko.  

HELBURU OROKORRA:  

1.- Sexu-esplotaziora bideratutako salerosketaren biktima diren edo izan daitezkeen 

emakumeekin eta haien seme-alabekin esku-hartze integrala bermatzea. 

HELBURU ESPEZIFIKOAK: 

1.1.- Sexu-esplotaziora bideratutako salerosketaren biktimei edo biktima izan daitezkeenei eta 

haien seme-alabei foru baliabideak, prestazioak eta laguntzak eskuratzeko dituzten oztopoak 

gutxitzea. 

1.2.- Sexu-esplotaziora bideratutako salerosketaren biktimei edo biktima izan daitezkeenei 

arreta integrala eskaintzea.  

1.3.- Sexu-esplotaziora bideratutako salerosketan erakunde eta entitate sozialei esku hartzeko 

tresnak ematea. 

1.4.- Sexu-esplotaziora bideraturiko salerosketaren biktimak edo biktima izan daitezkeenak 

babesteko neurriak sustatzea.  

 

2. ARDATZA: TREBAKUNTZA 

Bigarren ardatz honetan, sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren emakumeen 

arretan eta detekzioan parte hartzen duten eragile guztien prestakuntza sustatzeko neurri 

espezifikoak lantzen dira, kalitatezko esku-hartzea bermatzeko.  

HELBURU OROKORRA:  

2.- Salerosketaren errealitateari buruzko prestakuntza handitzea eta trebakuntza 

espezializatua hobetzea sexu-esplotaziorako salerosketan esku hartzeko.  

HELBURU ESPEZIFIKOA:  

2.1.- Sexu-esplotaziora bideratutako salerosketari buruzko prestakuntza eta gaikuntza 

espezializatua bultzatzea Bizkaiko Lurralde Historikoko administrazio, erakunde publiko eta 

gizarte-erakundeetako langileei.  
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3. ARDATZA: PREBENTZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA 

Hirugarren ardatzak salerosketaren fenomenoari buruzko prebentzioa eta sentsibilizazioa 

jorratzen ditu. Salerosketaren inguruko estigmak eta mitoak desagerraraziko dituzten 

prebentzio-mekanismoak garatzea da helburua, eta herritarrak sentsibilizatzea eta 

kontzientziatzea sexu-esplotaziorako salerosketaren arloan, eremu guztietan: hezkuntzan, arlo 

judizialean, osasunean, polizian eta komunikazioan. 

HELBURU OROKORRA: 

3.- Sexu-esplotaziorako salerosketari buruzko errealitatea ezagutaraztea, eta Bizkaiko 

biztanleen artean eskubideen urraketa larriaren gaineko kontzientzia areagotzea, baita 

halakoen kontrako aurre-zaintza ere.  

HELBURU ESPEZIFIKOAK: 

3.1.- Bizkaiko biztanleei sexu-esplotaziorako salerosketaren errealitateari buruzko ezagutza 

ematea, mitoei eta estigmatizazioari aurre egiteko informazioa emanez, baita edozein 

motatako esplotazioak berekin dakarren giza eskubideen urraketa larria ere. 

3.2.- Bizkaiko biztanleriaren sektore eta esparru zehatzekin sentsibilizazioa eta prebentzioa 

sustatzea sexu-esplotaziorako salerosketaren errealitateari buruz.  

3.3.- Sexu-heziketa eta genero-harremanen eraldaketa sustatzea, prebentzioaren oinarria den 
aldetik. 
 

4. ARDATZA: IKERKETA ETA EZAGUTZAREN HOBEKUNTZA 

Laugarren ardatzak ezagutza etengabe hobetzea aztertzen du, zeren eta ezinbesteko tresna 

baita sexu-esplotaziorako salerosketaren prebentzioan, arretan eta desagerrarazteko bidean 

modu eraginkorrean laguntzeko. Horretarako, emakumeen egoerari, profil berriei, kausei eta 

ondorioei eta esplotazio-adierazpen berriei buruzko datu eguneratuak, fidagarriak, zehatzak 

eta osoak ematen ditu.  

HELBURU OROKORRA: 

4.- Bizkaian sexu-esplotaziorako salerosketaren errealitateari buruzko ezagutza zabaltzea.  

HELBURU ESPEZIFIKOAK: 

4.1.- Bizkaian sexu-esplotaziorako egiten den salerosketaren errealitatea ezagutzea, baita 

egoera horretan edo arriskuan dauden emakumeen eta nesken premiak ere.  
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5. ARDATZA: KOORDINAZIOA – SAREKO LANA 

Bosgarren eta azken ardatzak salerosketaren biktima diren emakume eta neskatoen arretan 

eta esku-hartzean inplikatutako eragile guztien koordinazioaren eta sareko lanaren garrantzia 

azpimarratzen du. Horretarako, neurriak eragile sozialen, polizialen, judizialen eta 

instituzionalen arteko koordinazio-protokoloak indartzera bideratuko dira.  

HELBURU OROKORRA: 

5.- Koordinaziorako espazioak eta prozedurak indartzea, Bizkaiko salerosketan esku-hartzea 

errazteko.  

HELBURU ESPEZIFIKOAK: 

5.1.- Esku-hartzearen kalitatea bermatzeko koordinazioa bultzatzea salerosketaren biktimekin 

eta balizko biktimekin eta haien seme-alabekin. 

5.2.- Foru zerbitzuen arteko koordinazioa bultzatzea, sexu-esplotaziorako salerosketaren 

biktimekin eta balizko biktimekin eta haien seme-alabekin diziplinarteko esku-hartzea 

errazteko. 
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2.2. SEXU-ESPLOTAZIORA BIDERATUTAKO SALEROSKETAREN BIKTIMEKIN ETA BIZIRAUN DUTENEKIN GIZARTEAN ESKU HARTZEKO PLANA GARATZEA 

1. ardatza: Arreta integrala 

1.- Helburu orokorra: 

Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren edo izan daitezkeen emakumeekin eta haien seme-alabekin esku-hartze integrala bermatzea. 

Helburu espezifikoak  Neurriak  Epea Burutzapen-adierazleak Arduraduna 

1.1- Sexu-esplotaziora bideratutako 
salerosketaren biktimei edo biktima 
izan daitezkeenei eta haien seme-
alabei baliabideak, prestazioak eta 
foru-laguntzak eskuratzeko dituzten 
oztopoak murriztea. 

 

 1.1.1. BFAk dituen arreta-baliabideak 
identifikatzea, gizarte-prestazioak eskuratzeko 
irizpideak berrikustea, salerosketaren biktimak 
barne hartzeko, eta salerosketaren biktima diren 
emakumeek foru baliabideak, prestazioak eta 
laguntzak eskuratzeko dituzten oztopoak 
aztertzea.   

 

2022 

➢ Identifikatutako arreta-
baliabideen kop. 

➢ Hartutako baliabideen eta 
irizpideen kop. 

➢ Sartzeko irizpide eta 
oztopoei buruzko txostena 
egitea. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza 

1.2.- Sexu-esplotaziorako 
salerosketaren biktimei edo biktima 
izan daitezkeenei arreta integrala. 
eskaintzea. 

 

 1.2.1. Sexu-esplotaziora bideratutako 
salerosketaren biktimei edo biktima izan 
daitezkeenei eta haien seme-alabei arreta 
emateko foru ibilbide eta baliabideetan sartzea. 

2022-2024 

Pixkanaka 
betetzekoa 

➢ Salerosketaren 
biktimentzako arreta 
barne hartzen duten 
baliabideen kop. 

➢ Baliabide bakoitzean hartu 
diren emakumeen kop. 

Emakumeak 
Babesteko eta 
Familiei Laguntzeko 
Zerbitzua 

 

 

 

 

 1.2.2. Foru zerbitzuetan hartzen ari diren eta 
sexu-esplotaziorako salerosketan ikusi eta/edo 
identifikatu diren emakumeen seme-alabekiko 
esku-hartzea sartzea. 

2022 ➢ Eginiko jarduketen kop. 

 

 

Umeen Zerbitzua  

Emakumeak 
Babesteko eta 
Familiei Laguntzeko 
Zerbitzua 
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Helburu espezifikoak  Neurriak  Epea Burutzapen-adierazleak Arduraduna 

1.2.- Sexu-esplotaziorako 
salerosketaren biktimei edo biktima 
izan daitezkeenei arreta integrala 
eskaintzea. 

 1.2.3. Emakunderen salerosketaren 
biktimentzako premiazko harrera-etxea 
Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko 
Zerbitzuko zerbitzu espezializatuetara 
bideratzeko protokoloa sortzea, BFAko plaza 
erabilgarri guztiak eskuragarri jarriz. 

2022 ➢ Protokoloa egitea. 
➢ Deribatutako emakumeen 

kop. eta profila (adina, 
jatorria, ikasketak, etab.). 

➢ Zein baliabide motatara 
bideratu den. 

➢ Batez besteko egonaldi-
denbora baliabide deribatu 
bakoitzean. 

➢ Emakume bakoitzak 
eskuraturiko baliabideen 
kop. 

Emakumeak 
Babesteko eta 
Familiei Laguntzeko 
Zerbitzua  
 

  1.2.4. Salerosketan atzemandako eta/edo 
identifikatutako emakumeei foru laguntza 
ekonomikoak ordaintzeko aukerak aztertzea.   

2022 ➢ Balizko aukerei buruzko 
laneko txostena.  

Inklusio Zerbitzua 
 

  1.2.5. Lankidetza-ildo bat bultzatzea erakunde 
espezializatuekin, detektatutako emakumeak 
balioesteko eta haiei laguntzeko. 

2023-2024 ➢ Erakunde 
espezializatuekiko lank. 
Protokolo kop. 

Emak. Babesteko eta 
Familiei Laguntzeko 
Zerbitzua 
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Helburu espezifikoak Neurriak  Epea Burutzapen-adierazleak Arduraduna 

1.2.- Sexu-esplotaziorako salerosketaren 
biktimei edo biktima izan daitezkeenei 
arreta integrala eskaintzea. 

 

1.2.6. Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzarako eta 
laneratzeko diru-laguntzen programak eta 
dekretuak aztertzea.  

 

2021 ➢ Prestak. eta laneratzeko 
dirulaguntzen zenbat 
programa eta dekretu 
aztertu diren.  

➢ Emak. biktimentzako 
gizarte eta laneko ibilbide 
hautatutako dirulag. 
dekretu eta progr. kop. 

Enplegu Zerbitzua 

 1.2.7. Diru-laguntzen eta enplegagarritasunaren 
dekretuetan irizpideak txertatzea sexu-
esplotaziorako salerosketaren biktima gisa 
ikusitako eta/edo identifikatutako emakumeak 
haietara iristeko, prestakuntza maila desberdinei 
erantzunez eta genero-estereotiporik izan barik.  

 

2021-
2024 

Urtekoa 

 

➢ Prestakuntza- eta lan-
ibilbidea egitea. 

➢ Ibilbidean parte hartu 
duten emakumeen kop. 

➢ Amaitzen duten 
emakumeen kop. 

➢ Enplegu bat lortzen 
duten emakumeen kop.  

Enplegu Zerbitzua 
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Helburu espezifikoak Neurriak  Epea Burutzapen-adierazleak Arduraduna 

1.2.- Sexu-esplotaziorako salerosketaren 
biktimei edo biktima izan daitezkeenei 
arreta integrala eskaintzea. 

1.2.8. Salerosketan ikusitako eta/edo 
identifikatutako emakumeak laneratzeko 
jardunbide egokiak eta esperientziak aztertzea. 

2022 ➢ Egindako jardun egokien 
kop. 

Enplegua Zerbitzua 
 
 Berdintasunerako 
Zuzendaritza 

 1.2.9. Talde bat osatzeko behar adina emakume 
badaude, salerosketa ikusitako eta/edo 
identifikatutako emakumeak laneratzeko 
proiektu pilotu bat egitea. 

2022 ➢ Proiektu pilotuan parte 
hartu duten emakumeen 
kop. 

➢ Lana lortu duten proiektu 
pilotuko emakumeen 
kop.  
 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  
 
Enplegu Zerbitzua 
 

 1.2.10. Irabazi-asmorik gabeko erakundeetarako 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Emakumeak 

Babesteko eta Familientzako Laguntza 

Zerbitzuaren urteko dirulaguntzetan sartzea 

honako hau: sexu-esplotaziorako salerosketaren 

biktima diren eta izan daitezkeen emakumeak 

eta haien seme-alabak detektatzeko, laguntzeko, 

ahalduntzeko eta erreparatzeko proiektuak 

aurkezteko aukera.  

 

2021 ➢ Aurkeztutako proiektuen 

kopurua eta lan-ildoa.  
Emakumeak Babesteko 

eta Familientzako 

Laguntza Zerbitzua 

 

1.3.- Sexu-esplotaziora bideratutako 
salerosketa-egoeretan erakunde eta 
entitate sozialei esku hartzeko tresnak 
ematea.  

1.3.1. Salerosketan prestakuntza espezializatua 
duen itzulpen-sare bat ezartzea, detektatutako 
eta/edo identifikatutako emakumeekin zuzenean 
esku hartzeko.  

2022 ➢ Inplikaturiko agenteen 
kop. 

➢ Parte hartu duten 
itzultzaileen kop. 

➢ Egindako itzulpenen kop. 
➢ Eskaturiko hizkuntzen 

kop. 

Lankidetzarako eta 
Dibertsitaterako 
Zuzendaritza  
 
Berdintasunerako 
Zuzendaritza  
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Berariazko helburuak  Neurriak  Epea Gauzatzeko adierazleak Arduraduna 

1.4. Sexu-esplotaziorako 

helburuekin salerosketaren 

biktimak direnak edo izan 

daitezkeenak babesteko neurriak 

sustatzea. 

 

 1.4.1. Larrialdi-egoeran atzemandako 

emakumeentzako segurtasunari eta 

autobabesari buruzko gomendioak ematea. 

 

2023 ➢ Segurtasuneko eta 

autobabeseko 

gomendioei 

buruzko gida 

egitea. 

➢ Gida duten erakunde 

sozialen eta erakunde 

publikoen kopurua. 

 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza 

 

 

 1.3.2. Hautemateko eta aholkuak emateko gida 
egitea; bertan jasoko da antzemandako eta 
identifikatutako emakumeekin (izan 
daitezkeenak) egindako esku-hartzeetan erabili 
beharreko ibilbideei, eskura dauden baliabideei 
eta irispide-irizpideei buruzko informazioa, baita 
prozedura judizialaren faseak ere. 

2023 ➢ Gida egitea.  Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 1.3.3. Balizko detekzio-esparruen artean 
(osasuna, hezkuntza, oinarrizko gizarte-
zerbitzuak, etab.), salerosketan esku-hartze 
espezializatuan dauden prozedura eta baliabide 
erreferenteak ezagutaraztea.  

2022 ➢ Zabalkundeen kop.  
➢ Horiek egiteko espazio 

kop. 
 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  
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2. ardatza: Trebakuntza 

2.-Helburu orokorra:  

Salerosketaren errealitateari buruzko prestakuntza handitzea eta trebakuntza espezializatua hobetzea sexu-esplotaziorako salerosketan esku hartzeko. 

Helburu espezifikoak 
 

Neurriak  Epea Burutzapen-adierazleak Arduraduna 

 
2.1.- Sexu-esplotaziora bideratutako 
salerosketari buruzko prestakuntza eta 
gaikuntza espezializatua bultzatzea 
Bizkaiko Lurralde Historikoko 
administrazio, erakunde publiko eta 
gizarte-erakundeetako langileei. 
 
 

 
2.1.1. Bizkaiko Foru Aldundiko administrazioko 
langileei prestakuntza orokorra ematea, sexu-
esplotaziorako salerosketaren biktimak 
sentsibilizatzeko eta detektatzeko.   
 

 
2021 
Urtekoa 

 
➢ Egindako ikastaroen edo 

prestakuntza-saioen 
kop.  

➢ Emandako ordu kop.  
➢ Parte hartu duten sailen 

eta zerbitzuen kop. 
➢ Administrazioko 

profesional partaideen 
kop. 
Lortutako 
kontzientziazio-maila.  

 
Berdintasunerako 
Zuzendaritza 
 
 Langileen Aukeraketarako 
eta Trebakuntzarako 
Zerbitzua  

 2.1.2. Salerosketaren arloko sentsibilizazio, 
prebentzio, detekzio eta esku-hartze sozial 
espezializaturako prestakuntza-plan bat 
garatzea, BFAren eta hirugarren sektoreko beste 
erakunde eta entitate batzuen esku-hartze 
sozialarekin lotutako langileentzat. 

2022-
2024 

Urtekoa 

➢ Trebakuntza plana 
egitea. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza 
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3. ardatza: Sentsibilizazioa eta Prebentzioa  

3.-Helburu orokorra:  

Sexu-esplotaziora bideratutako salerosketaren errealitatea ezagutaraztea, eta Bizkaiko biztanleek eskubideen urraketa larriari buruzko kontzientzia 
areagotzea, baita halako salerosketarik ez egotea ere.  

Helburu espezifikoak Neurriak Epea Adierazleak Arduradunak 
 

 
3.1.- Sexu-esplotaziora bideratutako 
salerosketaren errealitateari buruzko ezagutza 
ematea Bizkaiko biztanleei, mitoei eta 
estigmatizazioari aurre egiteko informazioa 
emanez, baita edozein esplotazio motak 
dakarren giza eskubideen urraketa larria ere. 
 
 
 

 
3.1.1. Herritarrei zuzendutako sentsibilizazio-
kanpainak egitea, sexu-esplotaziorako salerosketari 
buruzko estigmak eta mitoak desagerrarazteko. 
 
 
 
 
  

 
2022-
2024 

 
➢ Egindako kanpaina kop.  

➢ Kanpainen presentzia 
duten Bizkaiko 
udalerrien kop. 

➢ Erabilitako espazio eta 
hedapen-bide kop. 

Erabilitako kanpainen 
formatuen kop. 

 
Berdintasunerako 
Zuzendaritza 

 3.1.2. Sexu-esplotaziorako salerosketaren 
errealitatea, kausak eta eragina aztertzeko 
hitzaldiak eta mintegiak egitea.  
 

 

2023 
2024 

➢ Egindako hitzaldien eta 
mintegien kop. 

➢ Horiek egin direneko espazio 
edota udalerrien kop. 

➢ Bertaraturikoen kop. eta 
profila. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 3.1.3. Komunikabideetako ordezkariekin lan 
egitea sexu-esplotaziorako salerosketaren 
biktimen informazio-tratamendua hobetzeko, 
estereotipoetan eta estigmatizazioan erortzea 
saihestuz. 

2024 ➢ Konprometitutako 
baliabideen kop. 

➢ Baliabideen tipologia. 
 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  
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Helburu espezifikoak Neurriak Epea Adierazleak Arduradunak 
     

3.2.- Sexu-esplotaziora bideratutako 
salerosketaren errealitateari buruz Bizkaiko 
biztanleriaren sektore eta esparru zehatzekin 
sentsibilizazioa eta prebentzioa sustatzea. 

3.2.1. Sexu-esplotaziorako salerosketaren 
sentsibilizazioari eta/edo prebentzioari buruzko 
materialak eta jardunbide egokiak biltzea. 

2022 ➢ Bildutako materialen eta 
jardun egokien kop. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 3.2.2. Gogoeta-guneak sortzea, jardun-eremu 
desberdinekin (soziala, sanitarioa, judiziala, 
poliziala, komunikatiboa), prebentzio-jarduerak 
egiteko. 

2022 ➢ Gogoetarako espazioen kop. 
jarduteko hainbat eremurekin 

➢ Urtero deituriko saioen kop. 
➢ Bertaraturiko pertsonen eta 

eremuen kop. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 

 

 3.2.3. Bizkaiko Foru Aldundiaren garapenerako 
lankidetzarako urteroko diru-laguntzen "Gizarte-
eraldaketarako hezkuntza" atalean, sexu-
esplotaziorako salerosketaren kausen inguruan 
sentsibilizatzeko, ikertzeko eta kontzientziatzeko 
proiektuak aintzat hartzea.  

2022-
2024 
Urtekoa 

➢ Diruz lagundutako 
proiektuen kop. 

➢ Diruz lagundutako 
proiektu motak: 
sentsibilizazioa, 
ikerketa. 

Lankidetzarako eta 
Dibertsitaterako 
Zuzendaritza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. Sexu-esplotazioko egoera ahulenean 
dauden migratzaileen komunitateekin 
kulturarteko bitartekaritza- eta prebentzio-
jarduerak (jatorria eta/edo helmuga) sustatzea 
(diagnostikoaren arabera). 

2022-
2024 

➢ Egindako 
kulturarteko 
bitartekaritza-
jarduketen kop. 

➢ Parte hartu duten 
komunitate 
migratzaileen kop. 

➢ Partaideen kop.  
 

Lankidetzarako 
eta 
Dibertsitaterako 
Zuzendaritza  
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Helburu espezifikoak Neurriak Epea Adierazleak Arduradunak 

3.3.- Sexu-heziketa eta genero-
harremanen eraldaketa 
sustatzea, prebentzioaren 
oinarria den aldetik.  
 
 

3.3.1. Ikastetxeetan, gazte-elkarteekin eta gizon 
nerabeekin eta gazteekin aisialdia lantzen duten beste 
erakunde batzuekin sentsibilizazio- eta prebentzio-
jarduerak egitea, berdintasunezko harremanak eta 
sexualitate arduratsua sustatzeko. 

2023-
2024 

➢ Egindako sentsibilizazio- 
eta prebentzio-jardueren 
kop. 

➢ Erabilitako ordu kop. 
➢ Inplikatutako erakundeen 

kop. 
➢ Profesional partaideen 

kop. 
➢ Gazte partaideen kop. 
➢ Landutako gaiak. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 3.3.2. Sexu-esplotaziorako salerosketaren aurrean 
kontzientziatzeko kanpainak garatzea, gizonen profil 
desberdinei zuzenduta, bezero potentzialak murrizteko.  

2023-
2024 

➢ Salerosketaren 
kontzientziazio-kanpainen 
kop. 

➢ Zabalkunde-guneen kop. 
➢ Kanpainen hartzaileen 

profila eta gizonen kop. 
 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  
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4. ardatza: Ikerketa eta ezagutzaren hobekuntza 

4.-Helburu orokorra:  

Bizkaian sexu-esplotaziorako salerosketaren errealitateari buruzko ezagutza handitzea.  

Helburu espezifikoak 
 

Neurriak Epea Adierazleak Arduraduna 

 
4.1.- Bizkaian sexu-esplotaziorako 
egiten den salerosketaren errealitatea 
ezagutzea, baita egoera horretan edo 
arriskuan dauden emakumeen eta 
nesken premiak ere. 
 
 

 
4.1.1. Bi urtean behin, diagnostikoa eguneratzea 
gizarte-erakundeekin, polizia-kidegoekin eta beste 
jarduera-eremu batzuekin, bai biktimen, tratularien 
eta bezeroen profilei dagokienez, bai fluxuei, 
erakartze-prozesuei eta esku hartzeko testuinguruei 
dagokienez. 

 
2023 

 
➢ Bi urtean behingo diagn. egitea. 
➢ Diagnostikoan parte hartzen 

duten eremuen kop. 
➢ Partaide kop., eremuaren 

eta/edo erakunde, kidego eta 
zerbitzuaren arabera. 

 
Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 4.1.2. Bi urtez behingo diagnostikoan sartzea sexu-
esplotaziorako salerosketari lotutako beste esplotazio 
mota batzuei buruzko azterketa, hala nola, lanekoa eta 
ezkontza behartua.  
 

2023 ➢ Bizkaian lan-esplotaziorako eta 
behartutako ezkontzarako 
salerosketaren txostena egitea. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 4.1.3. Azterketa bat egitea emakumeen ahots eta 
esperientzietatik abiatuta, haien behar psikosozialak, 
osasun mentalean duten eragina, eskaerak eta/edo 
bizipenak identifikatuta. 
 
 
 

2024 ➢ Azterketa, salerosketaren 
biktimak eta bizirik atera diren 
emakumeen ahots eta 
esperientzietatik abiatuta. 

➢ Emakume partaideen kop.  
 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  
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Helburu espezifikoak 
 

Neurriak Epea Adierazleak Arduraduna 

 
4.1.- Bizkaian sexu-esplotaziorako 
egiten den salerosketaren 
errealitatea ezagutzea, baita egoera 
horretan edo arriskuan dauden 
emakumeen eta nesken premiak ere. 
 

 
4.1.4. EAEn igarotzen ari diren salerosketaren biktima 
izan daitezkeen adingabeei buruzko diagnostikoa 
(haurrak martxan). 

 
2023 

 
➢ Salerosketaren biktima izan 

daitezkeen adingabeei buruzko 
diagnostikoa egitea. 

 
Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 4.1.5. Ziber indarkeriei eta sare sozialen bidezko 
kaptazioari buruzko azterketa egitea. 

2022 ➢ Ziber indarkeriei eta kaptazioari 
buruzko azterketa egitea. 

 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 4.1.6. Herritarrek salerosketaren arloan duten 
pertzepzio eta iruditeria kolektiboari buruzko 
azterketa egitea, baita salerosketaren inguruan 
dauden mito eta estereotipoei buruzkoa ere. 
 

2021 ➢ Herritarren pertzepzioari, mitoei 
eta estereotipoei buruzko 
azterlana egitea.  

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 4.1.7. Salerosketari buruzko atal espezifiko bat 
sartzea Bizkaiko Foru Aldundiaren Indarkeria 
matxistaren Behatokian, sexu-esplotaziorako 
salerosketari buruzko egoerari eta errealitatearen 
diagnostikoari buruzko urteko informazioarekin 
(datuak eta txostenak). 

2021 ➢ Indarkeria matxistaren Behatokian 
atal bat sortzea, sexu-
esplotaziorako salerosketari 
buruzko datuekin eta txostenekin. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  
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5. ardatza: Koordinazioa-Laneko sarea 

5.- Helburu orokorra:  

Koordinazio-espazioak eta -prozedurak indartzea, Bizkaiko salerosketan esku hartzea errazteko. 

Helburu espezifikoak 
 

Neurriak Epea Adierazleak Arduraduna 

 
5.1.- Esku-hartzearen kalitatea 
bermatzeko koordinazioa bultzatzea 
salerosketaren biktimekin eta 
balizko biktimekin eta haien seme-
alabekin. 
 

 
5.1.1. Erakundeen, polizia-kidegoen, esparru judizialaren eta 
erakundeen artean gogoeta egiteko, sarean lan egiteko eta 
koordinatzeko erakunde arteko gune bat sustatzea, 
salerosketaren errealitatearen egoerari, jardunbide egokiei eta 
esperientziei buruzko ezagutza hobetzeko, baita horiek 
lantzeko, koordinatzeko eta kasuak bideratzeko tresnak 
hobetzeko ere. 

 
2022 

 
➢ Erakunde arteko 

gogoeta- eta 
koordinazio-gunea 
sortzea. 

➢ Egindako koordinazio-
bileren kop. 

➢ Inplikatutako 
esparruen kop. 

 
Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

 5.1.2. Salerosketaren esparrua lantzeko erakunde arteko 
espazioetan parte hartzea.   
 

2021 ➢ Egindako lankidetza-
bileren kop. 

➢ Koordinazio-espazioa 
sortzea. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  

5.2.- Foru zerbitzuen arteko 
koordinazioa bultzatzea, sexu-
esplotaziorako salerosketaren 
biktimekin eta balizko biktimekin eta 
haien seme-alabekin diziplinarteko 
esku-hartzea errazteko. 
 

5.2.1. Koordinazio-gune bat sortzea, Emakumeak Babesteko 
eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuak, Haurren eta Gizarteratze 
Zerbitzuak eta Berdintasunerako Zuzendaritzak ematen duten 
arretaren inguruan. 
 
 
 

2021 ➢ Egindako koordinazio-
bileren kop. 

➢ Jarraipena egin zaien 
kasuen kop. 

Berdintasunerako 
Zuzendaritza  
Emakumeak 
Babesteko eta Familiei 
Laguntzeko Zerbitzua 
Umeen Zerbitzua 
Inklusio Zerbitzua 
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3.- JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 

3.1.- URTEKO PLAN OPERATIBOA  

Plana indarrean dagoen urte bakoitzeko azken hiruhilekoan, Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako Organoak planetik aterako ditu hurrengo urterako planifikatutako neurriak, 

eta Zuzendaritza eta Zerbitzu bakoitzeko arduradunei bidaliko dizkie, zehaztu eta eraginkor 

bihur ditzaten.  

Urteko plan operatiboak lan-programa bat izango du, foru aldundien barne-koordinazioko 

egituraren barruko jardueraren jarraipena egiteko.  

Foru Aldundiaren barne-koordinaziorako guneak ezarriko du Planaren jarraipena egiteko 

egokitzat jotzen duen maiztasuna. 

Urtea amaitzean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoak informazioa biltzeko 

prozesua egingo du, urteko plan operatiboan jasotako ekintzen betetze-mailari buruz eta 

haren adierazleak beteta egindako ekintzen emaitzei buruz. Informazio hori planaren betetze-

mailaren azken memoria egiteko oinarria izango da. 

3.2.-EBALUAZIOA 

Planaren indarraldia amaitzean, ebaluazio bat egingo da, eta honako hauek jasoko ditu: 

• Betetze-mailaren azken ebaluazioa. Helburuen betetze-maila eta plana betetzeko 

planteatutako neurriak, onura zuzena jaso duten pertsonak eta emaitzak aztertuko 

dira.  

• Prozesuaren ebaluazioa. Plana ezartzeko prozesuari berari buruzko hausnarketa 

egingo da, baita haren hedapen operatiboari eta antolaketaren hedapenari 

buruzkoa ere, eta, horretarako, kontuan hartuko dira, batez ere, kideek beren 

trebakuntza mailari buruz dituzten balorazioak, laguntza-tresnekin eta sortu 

berriekin duten gogobetetasuna, eta koordinazio-espazioetatik lortutako 

efizientzia-maila.  

• Eraginaren ebaluazioa. Azkenik, sexu-esplotaziora bideratutako salerosketei 

heltzeko hobekuntzaren emaitzaren eta eraginaren azterketa egingo da. 

 

Inplikatutako zuzendaritza eta zerbitzu bakoitzeko arduradunek urtero emandako 

informazioan oinarrituta egingo da betetze-mailaren azken ebaluazioa, neurrien garapenari eta 

adierazleei dagokienez; prozesuaren ebaluazioa, berriz, koordinazio-egiturekin osatutako 

lantaldeetan oinarrituta egingo da.  

 

Azkenik, inpaktuaren ebaluazioa planean zehar planteatutako neurri bakoitzaren 

ebaluaziorako egiten diren dokumentuen bidez egingo da.  

 

 

 


