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Sarrera 
 

Emakumeen aurkako indarkeria matxista giza eskubideen urraketa da, eta oztopoa da 
oinarrizko eskubideak eta askatasuna erabat gauzatu ditzaten. Emakumeen aurka egiten da, 
emakume izate hutsagatik. Forma ugari ditu, eta eraso larria egiten dio bere duintasun eta 
osotasun fisiko eta moralari, eta, ondorioz, giza eskubideen urraketa nabarmena eta 
onartezina da, lehen mailako arazo soziala eta osasun publikokoa.  Emakumeei indarkeria 
matxistarik gabeko bizitza bermatzearen alde jardun behar dute botere publikoek.   
 
Emakumeen aurka erabiltzen den indarkeria matxista sexuaren eta generoaren araberako 
desberdintasun estruktural batean oinarritzen da, eta egoera horrek emakumeak eta 
"femeninotzat" jotzen den oro gizonen eta "maskulinotzat" jotzen denaren mendekotasunean 
kokatzen ditu. Indarkeria, desberdintasunaren adierazpen bat izateaz gain, kontrol sozialerako 
funtsezko tresna ere bada desberdintasun hori gertatzeko eta betiko egiteko.  
 
Indarkeria hori adin, gizarte-talde, kultura eta herrialde guztietan gertatzen da, eta arazo sozial 
handia da, gure biztanlerian eragin handia duelako, ondorio fisiko eta psikiko larriak eragiten 
dituelako eta gizarte orori kostu sozial eta ekonomiko handia dakarkiolako.  
 
Indarkeria mota horren biktimak eta bizirik atera direnak egoera bereziki ahulean daude, 
indarkeria horren izaeragatik, kausen eta ondorioen askotariko dimentsioaren izaeragatik, 
normalean familia-harremanen eta harreman afektiboen testuinguruan gertatzen delako, eta, 
tradizioz, tolerantzia sozial zabala, erasoen naturalizazioa eta biktimen estigmatizazioa egon 
direlako. Horregatik guztiagatik, funtsezkoa da esku-hartze instituzional koordinatua, arlo 
askotarikoa, genero-ikuspegiarekin bideratzea, prebentzioa, detekzioa, babesa, arreta 
integrala eta erreparazioa bermatzeko alderdi sanitarioan, sozialean, judizialean eta 
polizialean.  
 
Nazio Batuek 2015ean onartutako Garapen Jasangarrirako 2030 Agendak, 5. helburuan, 
2030erako emakumeen aurkako diskriminazio eta indarkeria mota guztiak ezabatzeko erronka 
planteatzen die herrialde guztiei. Erronka hori Euskadi Basque Country 2030 Agendan jaso da.  
 
Euskadin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria 
matxistarik gabeko bizitzetarako 4/2005 Legeak arau bakar batean eta modu luzean jasotzen 
du berdintasunaren, desberdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeria-moduen arteko 
zuzeneko harremana. Lege horren azken aldaketek, 2022ko martxoan onetsitakoek, lotura 
zuzena dute 2011n Istanbulgo Hitzarmenean (Espainiak 2014ko martxoan berretsia) lortutako 
akordioekin. Hitzarmen horiek indarkeriaren arloko kontzeptu- eta jarduera-esparru 
instituzionala sendotu eta zabaldu zuten, eta emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen 
urraketatzat eta generoan oinarritutako egitura-izaerakotzat hartu zuten, indarkeria hori baita 
emakumeak gizonekiko mendetasun-egoeran mantentzeko funtsezko gizarte-mekanismoetako 
bat. 
 
Gainera, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 22ko 8/2015 Lege 
Organikoak, Delituaren Biktimaren Estatutuaren apirilaren 17ko 4/2015 Legeak, Desgaitasuna 
duten Pertsonen Eskubideei eta Haien Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu 
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Bategina aldatzen duen martxoaren 31ko 6/2022 Legeak edo Haurrak eta Nerabeak 
Indarkeriatik Osorik Babesteko ekainaren 4ko 8/2021 Legeak neurri garrantzitsuak planteatzen 
dituzte haurrak eta nerabeak genero-indarkeriaren biktimatzat hartzeari dagokionez eta 
delituen biktimak babesteari dagokionez. 
 
EAEko legearen babesean, gaur egun, Erakundeen arteko II. Akordioak (legea aldatzera 
egokitzeko berrikuste-prozesuan dago) etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten 
emakumeei laguntza hobea emateko gakoak ezartzen ditu, baita indarkeria jasaten duten 
emakumeei arreta ematen dieten eragileen arteko koordinazio-moduak ere. 
 
Tokiko protokoloak tresna egokiak dira erakundeek emakumeen aurkako indarkeriaren 
aurrean ematen duten erantzunaren antolaketa adosteko, antolatzeko eta deskribatzeko. 
Koordinazio-egitura hori udalerri mailan ere gauzatu da, tokiko edo eskualdeko koordinazio-
protokoloen bidez. Esku hartzeko eredu partekatu baten definizioa eta udal zerbitzu 
mankomunatuen, gaian eskumena duten erakunde autonomikoen eta inplikatutako beste 
erakunde batzuen barne-koordinaziorako erreferentzia tekniko-metodologikoaren esparrua 
errazten dute, garatuko den udalerrien errealitate zehatzaren egokitzapenean oinarrituta.  
 
Getxok, 2015etik, etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei 
laguntza hobea emateko tokiko I. protokoloa du, bai eta Getxoko Udalak 2016an sinatutako 
eta 2018an berrikusitako indarkeria sexistaren kasuen aurrean erantzun publikoa emateko 
protokoloa ere. Protokolo horiek berrikusita eta eguneratuta, Getxon emakumeen aurkako 
indarkeria matxistaren aurrean jarduteko eta koordinatzeko tokiko II. Protokoloa sortu da. 
 
Protokolo hau egitean, bereziki kontuan hartu dira inguruan gertatzen ari diren arau-
aldaketak, indarkeriaren eta aurre egiten dioten emakumeei ematen zaien erantzunaren 
ikuspegi zabala izateko. Emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeko eta 
borrokatzeko Europako Kontseiluak onartutako hitzarmena (Istanbulgo Hitzarmena), 
aurretiazko aldaketak eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 
erreforma ezinbesteko erreferentzia eta abiapuntu giltzarri dira. 
 
Protokolo horrek kontzeptu-esparrua zabaltzen du, eta koordinazio hobea lortzeko oinarri 
berriak ezartzen ditu, ordenamendu juridikoaren bilakaerarekin bat etorriz. Eguneratze-
prozesua legegintza-ekoizpen handiko testuinguruan egin da, eta, beraz, dokumentu 
dinamikoa eta hobekuntzetara irekia da. 
 
Trantsizio-testuinguru horretan, indarrean jarraitzen du inplikatutako eragileak biltzen dituen 
erakundeen arteko II. Akordioak. Etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen kasuetara mugatzen 
du arreta. Hori kontuan hartu beharko da, baina ez du mugatu behar indarkeria-kasu gehiagori 
erantzuteko formulak identifikatzea. Protokolo hau dokumentu bizia da, eta aberastu, osatu 
eta hobetu ahal izango da, hurrengo urteetan egingo diren aurrerapen normatibo, 
programatiko eta sozialen arabera. 
 
Istanbulgo Hitzarmenak, beste aurrerapen batzuen artean, erreparaziorako eskubidea 
aitortzen die indarkeria matxistaren biktimei. Gai hori indartu nahi izan da protokolo honetan, 
indarkeriaren ondorioz emakumeek jasaten dituzten kalteak konpontzeko neurrien bidez. 
 
Gainera, gizartearen eta erakundeen gaitzespenaren garrantzia errepikatzen da, erantzun 
publiko baten bidez, udalak azken urteotan egin duen lana. Getxoko udalerrian lehendik 
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zegoen erantzun publikoko prozedura Protokolo honetan sartu da, udaletik egiten den 
ekintzaren osotasuna bilatu nahian.   
 
Protokolo hau Getxoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planean (2017-2020) 
biltzen diren berdintasun politiken eta indarkeria matxistaren aurkako politiken sare batean 
txertatzen da. Hainbat eragileren arteko elkarrizketa-gune nagusia Berdintasun Kontseilua da, 
partaidetza eta aholkularitza organoa, aholku-emailea, udaleko talde politiko guztiek, 
elkarteek, eragile sindikalek, hezkuntzaren arloko ordezkariek edo merkatarien eta enpresen 
elkarteek osatua. Horrelako organoak, funtsean, sentsibilizaziorako eta herritarrekiko 
loturarako funtsezko eragile gisa hartu behar dira kontuan.  
 
Era berean, protokolo honetan protagonismoa eman nahi zaie eragile sinatzaile gisa parte 
hartu ez arren (indarkeria baten aurrean zuzenean esku hartzen ez dutelako), indarkeriari 
aurre egiten dioten emakumeak detektatzeko, prebenitzeko, sentsibilizatzeko edo 
ahalduntzeko funtsezko lana egiten duten eragileei. Ikuspegi hori lagungarria da emakumeen 
aurkako indarkeria prozesuan erabateko arreta integrala izatea errazteko.  
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Erabakiak 
 
BILDU DIRA 
 
Getxoko Udala 
Getxoko Ertzainetxea 
OSI Uribe  
 
 
ERABAKI DUTE 
 
Lehena.- Protokolo honen xedea da indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei –
adingabeak eta helduak–, haien seme-alabei eta haien tutoretza edo zaintza eta jagoletza 
duten adingabeei laguntzen zuzenean inplikatutako erakundeen arteko jarduketa eta 
koordinazioa hobetzea, indarkeria horren biktima diren erakundeei babes eta arreta integrala 
bermatzeko beren alderdi sanitarioetan, sozialetan, judizialetan eta polizialetan.  
 
Bigarrena.- Alde sinatzaileek konpromisoa hartzen dute beren jarduera akordio honetan 
azaltzen den Protokoloari egokitzeko, emakumeen eta nerabeen aurkako indarkeria matxista 
izan daitekeen kasuetan; hori guztia, beren eskumenak ahalik eta gehien errespetatuz eta 
eragile horien esku-hartzea arautzen duen egungo arau esparruaz jabetuta.  
 
Hirugarrena.- Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kasuetan esku hartzea eta 
berdintasunerako udal politikak bateratzea, betiere abiapuntutzat hartuta indarkeria horren 
oinarrian emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak daudela eta horiek modu 
integralean artatu behar direla ikuspegi eta begirada partekatuetatik abiatuta.  
 
Laugarrena.- Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeen eskura jartzea baliabide eta zerbitzu 
nahikoak, eskuragarriak eta kalitatezkoak, emakumeek aurre egiten dioten indarkeriaren 
ondorioz jasaten dituzten kalteak konpontzeko, ahalduntze-prozesu indibidual eta kolektiboak 
indartuz.  
 
Bosgarrena.- Protokoloa sinatu duten erakundeen ordezkari diren profesionalen eta 
politikarien artean generoan eta indarkeria matxistan espezializatutako trebakuntza eta 
prestakuntza bultzatzea.   
 
Seigarrena.- Indarkeria matxistaren adierazpen zuzen, kultural edo sinbolikoen aurrean 
gaitzespen sozial eta instituzional argia adieraztea, protokolo honetan integratutako erantzun 
publikoko prozedura baten bidez, protokolo honetan garatzen den edukiarekin bat datorrena, 
arreta eta erantzun publiko kohesionatua eskaintzeko.   
 
Zazpigarrena.- Protokolo honen edukiak eraginkortasunez aplikatzen direla bermatzeko behar 
diren giza baliabideak, baliabide materialak eta teknikoak gaitzea. Alde sinatzaileen arteko 
koordinazioa hobetzeko eta Protokolo honen edukien gauzatzearen jarraipena eta ebaluazioa 
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egiteko, Koordinazio Teknikorako Mahai bat eta Koordinazio Estrategikorako Mahai bat 
sortzen dira, eta haietara protokolo hau sinatzen duten erakundeetako ordezkari teknikoak eta 
politikoak bertaratzeko konpromisoa hartzen dute. Erakundeen arteko koordinazioari buruzko 
atalean zehazten dira haren funtzioak eta funtzionamendua.  
 
Zortzigarrena.- Erakunde sinatzaileek aitortzen dute emakumeen aurkako indarkeria 
matxistaren kasuetan detekzioan, prebentzioan, sentsibilizazioan eta ahalduntzean 
inplikatutako beste eragile batzuen zeregin garrantzitsua. Beste instantzia horiekiko 
lankidetza bermatzeko, komunikazio-bideak eta sektore- edo sektore-arteko bilerak gaituko 
dira, protokoloa ezagutarazteko, lankidetzarako ekintzak identifikatzeko eta arreta integrala 
erraztuko duten hobekuntza-eremuak hautemateko. 
 
Bederatzigarrena.- Protokoloaren edukiak zabaltzea alderdi sinatzaile bakoitzeko kide edo 
mendeko diren eta indarkeriari aurre egiten dioten emakumeen arretan inplikatuta dauden 
langile guztiei. Horretarako, kasu bakoitzean egokitzat jotzen diren bitartekoak erabiliko dira: 
Protokoloaren edukia bidaltzea, jarraibideak, zirkularrak, liburuxkak, bilerak, etab.  
 
Hamargarrena.- Protokolo hau urtero luzatuko da, alderdietako bat ados ez badago izan ezik; 
kasu horretan, protokoloaren edukia berrikusiko da. Protokolo hau onesten denetik eta 
aurreko guztiarekin bat datozela frogatzen denetik aurrera izango ditu ondorioak.  
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Helburu orokorra eta espezifikoa 
 
Protokolo honen xedea da indarkeria matxista jasaten duten emakumeei, adingabeei eta 
helduei ematen zaien laguntzan udal mailako erakundeen arteko jarduna eta koordinazioa 
hobetzea, indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea bermatze aldera, babes eta arreta 
integrala bermatuta alderdi sanitarioetan, sozialetan, juridikoetan eta polizialean.  
 
Helburu espezifikoak: 

 
 Koordinazio 

iraunkorra eta 
egonkorra 

Erakunde sinatzaile guztien koordinazio iraunkorra eta egonkorra bultzatzea, 
informazioa transmititzea eta arreta integrala emateko hobetzea 
ahalbidetuko duena.  
 

 Kasuak 
detektatzea eta 
ibilbideen 
jarraipena 

Kasuen detekzioa eta haien arretan inplikatutako baliabideak erabiltzen 
dituzten emakumeen ibilbideen jarraipena erraztea.  

 Eraginari buruzko 
informazioa 

Indarkeriak udalerrian duen egoerari buruzko informazioa sortzea, arreta eta 
koordinazio politikak diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko, udalerrian 
indarkeriak duen eragina ezagutzea ahalbidetzen duten adierazleen bidez.  
 

 Ikuspegi 
partekatuak 

Baliabide koordinatuen sare bat osatzea, emakumeen aurkako indarkeria 
matxistaren arloan printzipio, ikuspegi eta hizkuntza partekatuetatik 
jarduteko.  
 

 Gaikuntza Protokoloa osatzen dutenen prestakuntza eta sentsibilizazioa indartzea, 
detekzio, arreta, erreparazio eta arreta espezializatu integral eta 
ahalduntzailearen ikuspegitik ikuspegi zabala emanez.  
 

 Komunikazioa 
beste agente 
batzuekin 

Protokolokoak ez diren eta indarkeriari aurre egiten dioten emakumeen 
detekzioan, prebentzioan, sentsibilizazioan eta ahalduntzean funtsezko lana 
egiten duten eragileekin.  
 

 Erreparazio 
printzipioa  

Indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumeen erreparazio-printzipioa 
aitortzea, kalte-ordainen, egia aitortzearen, ez errepikatzearen eta 
berreskuratzearen bidez. 
 

 Erakundeen 
gaitzespen 
publikoa 

Indarkeria matxista arbuiatzeko eta zero tolerantzia izateko erantzun publiko 
instituzional egokia emateko jarraibideak bermatzea.  
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Jarduteko printzipio orokorrak 
 
Jarduketa eta koordinazio protokoloan jasotako jarraibideak betetzeko, inplikatutako 
profesionalek eta erakundeek printzipio hauek bete beharko dituzte:  
 

A. Laguntza integrala eta pertsonalizatua. Protokolo honetan aipatzen den indarkeriaren 
biktima diren emakumeei eta haren mende dauden pertsonei arreta emateak 
indarkeriaren ondoriozko beharrizan guztiak estaliko ditu, eta, horretarako, kasu 
bakoitzean dauden egoera pertsonal eta sozialen arabera egokienak diren zerbitzu eta 
prestazioak eskuratzeko aukera emango zaie.  
 

B. Erreparazioa. Indarkeria matxista giza eskubideen urraketa da, eta, beraz, bizirik 
dirauten pertsonek erreparaziorako eta egia aitortzeko eskubidea dute. Horrek esan 
nahi du biktima-bizirik daudenei arreta ematen dieten zerbitzu publikoek abian jartzen 
dituztela jasandako kalteari maila guztietan erantzungo dioten ekintzak, eta lan egiten 
dutela indarkeriaren ondorioei arreta emateko eta beren eskubideak urratzea 
ahalbidetu duten baldintzak errepikatzeko aukerak ahalik eta gehien murriztuko 
dituzten neurriak abian jartzeko. Erreparazioaren printzipio orokorrak hauek dira: 
lehengoratzea, kalte-ordaina, birgaitzea, gogobetetzea eta ez errepikatzeko bermeak. 
 

 
C. Genero-ikuspegia txertatzea. Genero-ikuspegia txertatuko da protokolo honetan 

aipatzen diren jarduera guztietan. Genero-ikuspegia integratzea da emakumeen eta 
gizonen egoerak, baldintzak, jomugak eta beharrizanak modu sistematikoan kontuan 
hartzea, maila guztietan eta plangintza, egikaritze eta ebaluazio fase guztietan.  
 

D. Berdintasuna. Biktima guztiei bermatu beharko zaie arreta, bereizkeriarik egin gabe 
egoera zibilagatik, sexu-orientazioagatik, adinagatik, sinesmen edo ideologiagatik, 
gutxiengo etniko, nazional edo linguistiko bateko kide izateagatik, maila 
ekonomikoagatik, desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorialagatik edo beste edozein 
egoera pertsonal edo sozialengatik. Era berean, behar diren neurriak hartuko dira 
beren eskubideak gauzatzeko modua bermatua izan dezaten egoera pertsonala eta 
soziala dela-eta laguntza jasotzeko zailtasun handiagoa duten biktimek eta, bereziki, 
emakume desgaituek eta emakume etorkinek, haien administrazio-egoera edozein 
dela ere.  
 

Bereziki, desgaitasuna duten emakumeek informazioa lortzeko eta dauden baliabideak 
eskuratzeko duten eskubidea bermatzeko, kasu bakoitzean beharrezkoak diren 
egokitzapenak egin beharko dira (garraiorako laguntzak, laguntasuna, zeinu-
mintzairaren interpreteak, braillezko dokumentuak, komunikazio handigarria, etab.). 
Era berean, arreta berezia eskainiko zaie gaixotasun mentala duten emakumeei eta 
haien berezitasunei, zeren eta zailtasun handiagoa izan baitezakete gertakariak modu 
koherentean azaltzeko orduan, edo sinesgarritasunik eza eragin baitezakete horiek 
entzuten dituztenek. Desgaitasuna edo gaixotasun mentala duten emakumeen artean 
ohikoa izaten da indarkeria pasiboa (isiltasuna, omisioa eta inguruko pasibotasuna), 
eta indarkeria instituzional batek ere markatu ditzake.  Era berean, atzerriko 
emakumeek izan ditzaketen hizkuntza oztopoak gainditzeko edo arintzeko neurriak 
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hartuko dira. Horiei gogoraraziko zaie oso garrantzitsua dela erroldatzea eskatzea, 
gizarte babeseko sarearen oinarrizko prestazioak eskuratzeko modua den aldetik.  

 
E. Prebentzioa. Jasotako jarraibideak biktimen aurkako indarkeria-egoerak berriro gerta 

ez daitezen aplikatuko dira, bai emakumeen kasuan, bai haien kargura dauden haur 
eta nerabeen kasuan, bai haien bizikidetza-unitatea osatzen duten mendeko helduen 
kasuan.  

 
F. Adingabeen interes gorena. Jarduera eta koordinazio protokoloa aplikatzean, 

indarkeria matxistaren biktima diren haur eta nerabeei arreta eta babesa emateko 
beharrezkoak diren neurri espezifikoak hartuko dira, eta arreta berezia jarriko zaie 
adin txikikoak eta indarkeria matxistaren biktimak izateari.  
 
Era berean, 8/2015 Legeak, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzen duenak, 
ezartzen duenez, genero-indarkeriaren egoeran dauden emakumeen tutoretzapean 
edo zaintzapean dauden adingabeak, seme-alabak eta beste adingabe batzuk 
indarkeria horren biktimatzat hartuko dira, eta haien eskubideak, ongizatea eta 
garapen integrala bermatze aldera, haurren eta nerabeen interes gorena aplikatuko da 
beti.  

 
G. Ahalduntzea eta normalizazioa. Kasu bakoitzerako neurri egokiak antolatzean, 

indarkeriaren biktima diren emakumeen autonomia pertsonala eta bizimodu 
normalizatua bultzatu beharko dira.  

 
H. Eraginkortasuna eta arintasuna. Protokolo honetan jasotako jarraibideak aplikatzean, 

artikulazio eraginkorra eta arina bermatu beharko da, egoera horien berezko presak 
eskatzen duen berehalakotasunez jarduteko. 

 
I. Biktimizazioa ahalik eta txikiena izatea. Protokolo honetan aipatzen den indarkeria 

jasan duten emakumeen, seme-alaben eta tutoretzapean edo zaintzapean dauden 
beste adingabe batzuen bigarren mailako biktimizazioa ahalik eta gehien saihesten 
ahaleginduko gara, eta ahalik eta gehien murriztuko dira profesionalen eta 
erakundeen esku-hartzeen ondoriozko biktimen eragozpenak.    

 
Ildo horretan, protokolo honetan aurreikusitako arretararako jarraibideak eta 

ibilbideak betetzeko eta inplikatutako erakundeak koordinatzeko ekimenak 

profesionalena izan behar du, eta ezin zaie biktimei erantzukizun hori egotzi.  

 
J. Datuen babesa. Protokolo honetatik eratortzen diren jarduketa guztiak Datu 

Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta hura garatzen 
duen gainerako araudian araututakoaren bidez egingo dira. 
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Terminologia  
 

Protokolo hau aktibatzeko, honako hauetatik eratorritako indarkeriaren definizioak hartuko 
dira emakumeen aurkako indarkeria matxistatzat: Istanbulgo Hitzarmena; 1/2004 Lege 
Organikoa, Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa 
(erakundeen arteko koordinazioan hasteko lege-esparrua); 9/2018 Errege Lege Dekretua, 
abuztuaren 3koa, Genero-indarkeriaren aurkako Estatu Ituna garatzeko premiazko neurriei 
buruzkoa; 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa eta emakumeen 
aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoa; eta 4/2018 Foru Araua, ekainaren 
20koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. 
 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik 
gabeko bizitzetarako 4/2005 Legearen aldaketak EAEko arau-esparrua eguneratzea ekarri du. 
Indarkeria matxistaren kontzeptualizazioaren aldeko apustua egiten da, eta goian aipatutako 
nazioarteko, estatuko eta autonomia-erkidegoko legegintza-sareak bat egiten du horretan. 
 
Beraz, protokolo honen arabera, emakumeen aurkako indarkeria matxista da:  bikotekidearen 
edo bikotekide ohiaren indarkeria, emakumeen aurkako familia barruko indarkeria, 
emakumeen aurkako tratu txarrak edo etxeko indarkeria, sexu-askatasunaren aurkako 
indarkeria, feminizidioa, emakumeen eta nesken salerosketa, sexu-esplotazioa, emakumeen 
genitalen mutilazioa, nahitaezko ezkontzak eta beste praktika tradizional kaltegarri batzuk, 
hertsapena edo askatasuna modu arbitrarioan kentzea, tortura, jazarpena eta genero-
indarkeria politikoa, baita emakumeen eta nesken duintasunerako, osotasunerako eta 
askatasunerako kaltegarria den edo izan daitekeen eta nazioarteko itunetan, Espainiako Kode 
Zibilean edo Estatuko edo autonomiako araudian ezarrita dagoen beste edozen indarkeria 
mota ere. 
 
Edozein eremu publiko edo pribatutan gerta daiteke, besteak beste: familian, erakundeetan, 
lanean, hezkuntzan, osasunean, kirolean, komunikabideetan, aisialdirako eta jaiegunetarako 
espazioetan eta ingurune birtualean. 
 
Horregatik guztiagatik, protokolo honen xedea da indarkeria matxistari aurre egiten dioten edo 
aurre egin dieten emakume helduen, haurren, nerabeen eta emakume transen arreta, bai eta 
horien ardurapean dauden adingabeena ere.  
 
Biktima terminoak erabiltzea aukeratzen dugu, nazioarteko estandarren eta Delituaren 
Biktimaren Estatutuaren Legearen arabera, adiera zabalenean; hau da, delitua egin zaiola eta 
egoera egiazta dezaketen erakundeekin harremanetan jarri dela. "Bizirik atera direnak" edo 
"indarkeriari aurre egiten diotenak" kontzeptuak ere aukeratzen ditugu; termino horiek 
ahalduntzea sustatzen dute eta emakumeek indarkeria-egoera gainditzeko prozesuetan duten 
rol aktiboa azpimarratzen dute.  
 
Emakumeen aurkako indarkeria matxista terminoak gainditu egiten du Genero Indarkeriaren 
aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko 1/2004 Lege Organikoak eta Etxeko tratu txarren eta 
sexu borondatearen biktima diren emakumeei arreta hobea emateko Erakundeen arteko II 
Akordioak ezartzen duten lege-esparrua, bi esparru horiek erakundeen arteko koordinazioan 
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hasteko esparrua baitira. Aipatu den bezala, EAE trantsizio-etapa batean dago, eta azken 
urteotan gertatzen ari diren legegintza-aurrerapenetara egokitzen ari da; beraz, protokolo hau 
dokumentu bizia da, eta eremuan gertatzen diren aldaketen mende dago. Eragile sinatzaileek 
beren gain hartu beharko dituzte nazioarteko, estatuko eta autonomia-erkidegoko araudian 
finkatutako eskubideak bermatuko dituen erakunde arteko koordinazioa bermatzeko 
beharrezkotzat jotzen diren jarduerak. 
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Jarduteko jarraibideak agenteen arabera 
 

Gizarte Zerbitzuen arloko jarduketa 

 

Indarkeria matxistaren biktima den emakume adingabe edo heldu bat Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzura joaten denean, honako jarraibide hauek beteko dira:  
 
 

Haurra edo nerabea bada, jarduera prozesuan sartuko da neskatoaren interes gorenaren printzipioa, baita haren 
arreta eta babesa bermatzeko beharrezko neurri espezifiko guztiak ere, adingabea eta indarkeria matxistaren biktima 
den aldetik. 
 

Emakume heldua bada, guraso-ahala, tutoretza edo zaintza eta jagoletza duten adingabeekin batera, indarkeria horren 
biktimatzat artatuko dira, eta biktima horiei arreta eta babes egokia emateko behar diren neurri, ekintza eta baliabide guztiak 
emango zaizkie. 
 
Kasu guztietan, adingabeak eskubideen subjektu dira, eta erabakiak hartzeko prozesu guztietan sistematikoki errespetatu beharko 
da entzuna izateko eta haien iritziak behar bezala kontuan hartzeko eskubidea, eta haien gaikuntzak eta parte-hartzeak arreta eta 
babeserako estrategia eta programen oinarrizko elementuak izan behar dute. 
 

 

 

Prebentzio jarduerak 
 
Prebentzio jarduerak, lehenik eta behin, emakumeen, adingabeen edo helduen aurkako 
indarkeriazko jokabideak gertatzea eragozten duten detekzio eta prebentzio jarduerak 
gauzatzera bideratu behar dira.  
 
 
a) Biktimak osasun-laguntza behar duten lesioak baditu, edo lesio horiek daudela susmatzen 
bada, nahiz eta agerikoak ez izan, biktimarekin batera joango da, behar izanez gero, dagokion 
mediku zerbitzura. Era berean, lesioen parte ofizial bat eskatzeko esango zaio, salaketa egiteko 
unean aurkeztu ahal izateko.  
 
Arreta berezia eskainiko zaie beren guraso-ahalaren, tutoretzaren edo zaintza eta jagoletzaren 
pean egon daitezkeen adingabeei, eta neurri egokiak hartuko dira indarkeria horren biktima 
gisa arreta eta babesa emateko prozedura osoan.  
 
Emakumearen eta/edo haren ardurapeko beste pertsona batzuen segurtasunerako edo 
osotasun fisikorako arriskurik balego, poliziaren arreta eskatuko da.  
 
Sexu-eraso edo -abusu bat gertatu berri bada, SOS-Deiak zerbitzuari jakinaraziko zaio kasua, 
dagokion gestioa egin dezan (anbulantzia bidaltzea, poliziaren presentzia eskatzea), hurbilen 
dagoen ospitaleko larrialdi zerbitzura lagunduko zaio biktimari, eta jakinaraziko zaio ez dela 
arropa garbitu edo aldatu behar, ez eta jan edo edan ere, baldin eta erasoak aho bidez gertatu 
badira, etorkizunean prozesu judizial bat saihesteko.  
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Ospitalera bidaltzen badute, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak telefono bidezko abisua emango du, 
hark arreta-dispositiboa prestatzen aurrera egin dezan, eta ospitaleak egingo du auzitegiko 
medikua bertaratzeko egin beharreko kudeaketa, azterketa medikoa egin eta laginak hartu 
ahal izateko. Edozelan ere, gertakariari buruzko datu guztiak emango zaizkio auzitegiko 
medikuari.  
 
b) Osasun-laguntzarik behar ez bada, arreta egokia eta lehentasunezkoa emango zaie 
biktimei, betiere biktimaren egoera emozional berezia kontuan hartuta.  
 
Emakumearen edo haren tutoretzapean edo zaintzapean dauden adingabeen segurtasunerako 
edo osotasun fisikorako arriskurik badago, poliziaren arreta eskatuko da, eta SOS-Deiak-i, 
Ertzaintzaren komisariari edo Udaltzaingoari eskatuko zaio Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan edo 
egokitzat jotzen den leku batean egoteko, biktima babesteko.  
 
Lehenengo elkarrizketaren helburua izango da emakumeari laguntza ematea eta haren 
egoerari, dauden baliabideei eta arazoari irtenbidea emateko bide alternatiboei buruzko 
informazioa ematea, emakumeari eta haren guraso-ahalpean edo zaintzapean dauden 
adingabeei gizarte-laguntza integrala emateko eskubidea kontuan hartuta. Eskura dituen 
baliabide guztiak jarriko zaizkiola eskura jakinaraziko zaio, zure eta, hala badagokio, zure seme-
alaben segurtasuna zaintzeko.  
 
Biktimari aholkularitza juridikoko zerbitzuetan eskaintzen zaion aholkularitza kualifikatuagoa 
alde batera utzi gabe, gizarte-zerbitzuetako profesionalak informazioa eta aholkuak emango 
dizkio, oinarrizko moduan, bere eskubideei buruz, bere tutoretzapean edo zaintzapean dauden 
seme-alaben eta adingabeen eskubideei buruz, baita egin daitezkeen izapide eta prozedura 
judizialei buruz ere; bereziki, poliziaren aurrean egitateak salatzeko eskubideari buruz, 
Emakumearen aurkako Indarkeriaren Epaitegiari buruz edo Babeseko Epaitegiari buruz, Doako 
Indarkeriaren aurkako Indarkeriaren aurkako Epaitegiari buruz, Babeseko Epaitegiari buruzko 
Epaitegiari buruz, Doako Laguntza Eskaera emateko Eskaintzeko Epaitegia eskatuta edo Doako 
Salaketa Eskaintzeko Epaitegia Eskaintzeko Epaitegia eskatuta.  
 
Era berean, biktimari jakinaraziko zaio babes-agindu bat eskatzeko aukera eta egokitasuna, 
hain zuzen epaitegiak, egoki baderitzo, babes penalerako neurriak har ditzan (behin-behineko 
espetxealdia, erasotzailearengandik urruntzea), baita babes zibilerako neurriak ere 
(erasotzaileari etxebizitza erabiltzeko debekua, seme-alaben gaineko eskubideak mugatzea, 
mantenu-pentsio bat zehaztea), hala badagokio, gizarte-zerbitzuei dagozkien laguntzak eska 
diezazkion.  
 
Biktimari jakinaraziko zaio babes-aginduak salaketa-izaera duela, eta legeak babes-agindua 
eskatzeko aukera ematen duela, bai gizarte-zerbitzuen bidez (han bertan bete epaitegira 
igorritako eskaera, Ertzaintzari kopia bidalita), bai poliziaren bidez. Horren bidez, agindua 
ahalik eta lasterren eman dadin bultzatuko da (behin bera eta erasotzailea epaitegian agertu 
ondoren, eta gehienez ere 72 orduko epean). 
 
Halaber, jakinaraziko zaio zein garrantzitsua den behar bezala aholkatuta egotea babes-
agindua eskatzerakoan; horretarako, abokatuen elkargoetako zerbitzu espezializatuari 
laguntza juridikoa eskatzeko aukera dagoela jakinaraziko zaio, gizarte-zerbitzutik bertatik edo 
polizia-bulegoetatik edo bulego judizialetatik.  
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Biktimak gizarte-zerbitzuan babes-agindua eskatu nahi badu, berriro gomendatuko zaio 
abokatu-laguntzarako berariazko zerbitzua erabiltzea komeni dela. Gizarte-langilea 
zerbitzuarekin harremanetan jarriko da horretarako. Biktimak zerbitzu horri uko egiten badio, 
gizarte-langileak lagunduko dio emakumeari babes-aginduaren eskaera betetzen, eta haren 
ereduak eskuragarri egon beharko du. Babes-aginduaren eskaera bete ondoren, gizarte-
langileak kopia bat eman beharko dio eskatzaileari, beste kopia bat bere esku geratuko da eta 
jatorrizkoa berehala bidali beharko dio guardiako epaitegiari. 
 
Era berean, biktimarekin ahaidetasun-harreman hauetakoren bat duten pertsonek ere eska 
dezakete babes-agindua: ezkontidea edo biktimari modu egonkorrean lotuta dagoen edo egon 
den pertsona, antzeko afektibitate-harremanagatik; ezkontidearen edo bizikidearen seme-
alabak, apopiloak, aurrekoak edo biktimarekin bizi diren pertsonak, edo guraso-ahalaren, 
tutoretzaren, kuradoretzaren, harreraren edo zaintzaren mende daudenak, betiere 
egitatearekin eta zaintzarekin lotuta badaude. 
 
Kasu horretan ere, babes-aginduaren eskaera betetzen lagunduko zaio eskatzaileari, eta 
aurreko paragrafoko azken puntuan xedatutakoaren arabera jokatuko da, baldin eta uko egin 
badio polizia-etxean edo bulego judizialean egiteari.  
 
Biktimak ez badu egitatea salatu nahi eta ez badu babes-agindurik eskatu nahi, hori egitera 
motibatzeko azalduko zaio salatzea ez dela soilik eskubidea, baizik eta jasaten ari den 
indarkeriazko harremana hausteko modua ere badela, baita Justizia Administrazioaren babes 
mekanismoak eskuratzeko modua ere (erasotzailea urruntzea, poliziaren babesa, aitak 
semearekiko edo alabarekiko dituen eskubideak etetea, etxebizitzaren erabilera, mantenu-
pentsioa, etab.).  
 
Era berean, biktimari azalduko zaio legeak, profesionala den aldetik, egitateak epaitegiari 
jakinaraztera behartzen duela.  
 
Biktimak salaketarik ez jartzea erabakitzen badu, edo egoki iritzitako beste batzuk, Gizarte 
Zerbitzuek beharrezkotzat jotzen dituzten premiazko neurriak eskatu ahal izango dizkiote 
Epaitegiari, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 
1/2004 Lege Organikoaren 19.4 artikuluaren babesean. Eskaera horiek Fiskaltzaren bidez 
bideratuko dira, eta Fiskaltza horretara bideratuko dira zerbitzu horiek, eraginkor izan 
daitezen. Ertzaintzari ere jakinarazi ahal izango zaio, dagozkion babes-neurriak abian jar ditzan. 
 
IV. eta V. eranskinetan jasotako ereduen arabera bilduko da informazioa, baina horrek ez du 
eragozten gizarte-langileak askatasuna izatea egoera jakin bakoitzari egokitutako galderak 
egiteko. III. eranskinean jasotako bidalketa txostenaren eredua erabiliko da, emakumea beste 
instantzia batzuetara bideratzen denean, erakunde hartzailea gizarte-zerbitzuetako 
profesionalarekin harremanetan jarri ahal izateko. Txosten horren kopia emango zaio 
biktimari. 
 
Era berean, tratu txarren eta sexu-indarkeriaren egoeretarako Erkidegoan dauden baliabideen 
berri emango zaio emakumeari (juridikoak, psikologikoak, ekonomikoak, gizarte eta hezkuntza 
arlokoak, ostatu arlokoak, enplegu arlokoak, etxebizitza arlokoak, etab.), eta, hala badagokio, 
baliabide horietarako sarbidea kudeatu edo erraztuko zaio, eta, hala badagokio, zerbitzu 
espezializatura edo bestelako zerbitzu batera bideratuko da.  
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Egoera gainditzeko dauden baliabideak erabiltzeak duen garrantzia gogoraraziko zaio 
emakumeari, bereziki arreta psikologikoko programa espezializatuak. Uneoro, autonomia eta 
autoestimua indartzeko mekanismoak bultzatuko dira, baita erasotzaileek biktimak isolatzea 
saihesteko neurriak ere. Eremuan indarkeriaren biktima diren emakumeekin lan egiten duten 
elkarteak badaude, eta kontuan hartuta emakume horiek egin dezaketen laguntza-lanaren 
garrantzia, nahi izanez gero, biktimari haiekin harremanetan jartzeko aukera emango zaio.  
 
Gizarte-zerbitzuetako profesionalak kasuaren jarraipena egingo du prozesu osoan zehar, 
biktimei arreta emateko zerbitzu eta programekin koordinatuta, emakumeari eta haren seme-
alabei bizitza normalizatua berrezartzen laguntzeko.  
 
Hizkuntzaren arloko oztopoak daudenean, telefono bidezko aldibereko itzulpen-zerbitzua 
(DUALIA) erabiliko du, eta hizkuntza estaldura zabala izango du behar duten atzerritarrentzat.  
 

Poliziaren arloko jarduketa 

 
Ertzaintzako eta udaltzaingoetako langileek protokolo honetan aipatzen diren delituen biktima 
baten aurrean izango duten jokabidea, oro har, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko 
Segurtasun sailburuordearen jarraibideetan jasotako printzipioei eta jarraibideei egokituko 
zaie. Gainera, Kalitatea Kudeatzeko Sistemari buruzko 51. jarraibidea hartuko da kontuan, 
etxeko indarkeria eta genero-indarkeria kasuetatik eratorritako jarduerei buruzko prozesua 
barne hartzen duena. 
 

Biktima haurra edo nerabea bada, jarduera-prozesuan neskatoaren interes gorenaren printzipioa sartuko da, baita 
haren arreta eta babesa bermatzeko beharrezko neurri espezifiko guztiak ere, adingabea eta indarkeria matxistaren 
biktima den aldetik.  
 

Emakume heldua bada, guraso-ahala, tutoretza edo zaintza eta jagoletza duten adingabeekin batera, indarkeria horren 
biktimatzat hartuko dira, eta biktima horiei arreta eta babes egokia emateko behar diren neurri, ekintza eta baliabide guztiak 
emango zaizkie. 
 
Kasu guztietan, adingabeak eskubideen subjektu dira, eta erabakiak hartzeko prozesu guztietan sistematikoki errespetatu beharko 
da entzuna izateko eta haien iritziak behar bezala kontuan hartzeko eskubidea, eta haien gaikuntzak eta parte-hartzeak arreta eta 
babeserako estrategia eta programen oinarrizko elementuak izan behar dute. 

 

 

Prebentzio jarduerak 
 
Prebentzio jarduerak, lehenik eta behin, emakumeen, adingabeen edo helduen aurkako 
indarkeriazko jokabideak gertatzea eragozten duten detekzio eta prebentzio jarduerak 
gauzatzera bideratu behar dira.  
 
Larrialdien arreta 
 
Biktimak hala eskatzen duenean edo beste pertsona edo erakunde batzuek salaketa jartzen 
dutenean, biktima edo biktimak dauden etxebizitzara edo tokira joango da polizia, eta bertan 
egongo da beharrezkoa den denboran. Arreta berezia eskainiko zaie beren guraso-ahalaren, 
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tutoretzaren edo zaintza eta jagoletzaren pean egon daitezkeen adingabeei, eta neurri egokiak 
hartuko dira indarkeria horren biktima gisa arreta eta babesa emateko prozedura osoan. 
 
Biktimak lesioak baditu, txikiak izan arren, edo halakorik badagoela susmatzen bada, nahiz eta 
agerikoak ez izan, dagokion mediku-zerbitzura lagunduko zaio, lesioen partea eskatzeko 
eskatuz, salaketa egiteko unean aurkeztu ahal izateko.  
 
Sexu-indarkeria gertatu berria bada, hurbilen dagoen ospitaleko larrialdi-zerbitzura eramango 
da. Biktimari jakinaraziko zaio ez dela arropa garbitu edo aldatu behar, ez eta edan edo jan ere, 
ahoko erasoak gertatu badira. Lekualdaketa ospitalera egiten bada, polizia-taldea saiatuko da 
auzitegi-medikua ospitalean egon dadin eskatzen, osasun-azterketa eta laginak har daitezen. 
Halaber, auzitegi-medikuari egitateari buruz eskuragarri dauden datu guztiak emango zaizkio. 
 
Biktima osasun-langileek onartu eta haren beharrizan pertsonalak bete arte, ahozko 
deklarazioa hartuko da; izan ere, lehen patruilak edo egoerarekin harremanetan jartzen diren 
agenteek gerora inork izango ez duen informazioa dute. Oinarrizko osasun-premiak eta premia 
pertsonalak asetzeko arreten ondoren, idatzizko adierazpen formala jasoko da. 
 
Biktimaren ardurapean adingabeak daudenean, indarkeria horren biktima gisa artatzeko eta 
babesteko neurri egokiak hartuko dira, hartaz arduratu ezin den bitartean biktimak 
izendatutako pertsonaren tutoretzapean edo senideekin jarriko dira; hori posible ez bada, 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen koordianzioarekin harremanetan jarriko da 08:00etatik 
14:00etara, (94.466.01.51, 94.466.01.01, 94.466.01.53, 94.466.01.30, e-mail: 
gizartez@getxo.eus) edo ordutegi horretatik kanpo, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Larrialdiak 
Koordinatzeko Zerbitzuarekin (94.608.20.00), ardura har dezaten. 
 
 
Adingabeak indarkeria horren biktimatzat hartuko dira. 14 urtetik beherakoak badira, amaren 
baimen informatuari lotuta, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari zuzendutako txosten bat idatziko da, 
babesgabezia-egoeran egon daitezkeen identifikatzeko. 
 
Salaketa jasotzea 
 
Lehenik eta behin, biktimari edo haren legezko ordezkarien, tutoreen edo zaintzaileen aurrean 
adingabeak izanez gero, jarraitu beharreko prozeduraren berri emango zaio, baita indarkeria-
egoeraren biktima guztien eskubide juridiko eta asistentzialen (ardurapeko pertsonak barne) 
eta salaketa jarri ondoren jarraitu beharreko urratsen berri ere.  
 
Salaketa jartzeko, etxeko indarkeriaren, genero-indarkeriaren eta/edo sexu-erasoen 
biktimentzako berariazko txandako abokatu baten doako aholkularitza jasotzeko eskubidea 
duela jakinaraziko zaio. Era berean, laguntza hori jasotzeko eskubidea du, babes-aginduko 
sozietatea formalizatzeko.  
 
 
Sexu-askatasunaren aurkako delituen kasuan, halaber, salaketa jarri behar dela jakinaraziko 
zaio, ustezko erasotzailea judizialki jazarri ahal izateko. 
  
Biktimak aholkularitza jasotzeko prest dagoela adierazten badu, polizia-bulegoetatik dagozkion 
kudeaketak egingo dira horretarako, eta biktimari jakinaraziko zaio abokatua polizia-zentrora 
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iristeko zenbatetsitako denbora. Indarkeria matxistaren balizko delitu baten berri izanez gero, 
dagokion atestatua edo txostena egingo da urgentziaz, gertakariak egiaztatzeko, eta hura 
izapidetuko da delitu jakin batzuk azkar eta berehala epaitzeko prozeduraren arabera. 
 
Salaketa jasotzeko, biktimaren egoera emozional berezia hartuko da kontuan, segurtasun-giroa 
sortzen ahaleginduko da, eta saiatuko da salaketa leku eroso eta pribatu batean jasotzen, 
etenaldiak eragotziko dituena eta biktimaren intimitatea zainduko duena.  
 
Prozeduran, indarkeria-egoeraren biktima guztiak sartuko dira, emakumearen ardurapeko 
adingabeak barne.  
 
Era berean, biktimak ustezko erasotzailearekin kontakturik ez izateko beharrezko neurriak 
hartuko dira.  
 
Salaketa eta/edo deklarazioa hartzean, ikerketarako beharrezkoak diren datuak emango dira, 
biktimaren inguruabar pertsonalekin eta salatuarekin duen harremanarekin lotutako alderdiak, 
erasoarekin eta indarkeriaren historiarekin lotutako alderdiak, lekuko presentzialak edo 
erreferentziazkoak, etab.  
 
Nolanahi ere, adierazpena eten egingo da behar beste aldiz, eta, are gehiago, atzeratu egingo 
da biktima deklaratzeko moduan ez dagoela ulertzen bada. Salaketa amaitutakoan, haren 
kopia emango zaio biktimari.  
 
 
Biktimari laguntzea 
 
Biktima bere segurtasunagatik beldur bada edo hala eskatzen badu, eta betiere arriskuaren 
balorazioa neurrizkoa edo handiagoa bada, berari zein bere ardurapeko pertsonei lagunduko 
zaie berak proposatutako bizileku edo leku alternatibo batera (senideen etxea, lagunak, etab.). 
Halaber, beharrezkoa bada, biktimari etxera lagunduko zaio, arropa eta behar-beharrezko 
beste tresna batzuk kentzeko. 
 
Biktima larrialdietako zerbitzu medikora, gizarte-zerbitzuetara, etxera eta abarrera eraman 
behar denean, ahal den neurrian, bereizgarririk gabeko ibilgailu ofizial baten bidez egingo da 
haren lekualdaketa.  
 
Bai biktimari arreta emateko, bai hura lekualdatzeko, ahalegina egingo da polizia-taldean 
gutxienez agente batek parte har dezan.  
 
Informazioa ematea eta gizarte-zerbitzuetara bideratzea 
 
Biktimari idatziz emango zaio bere eskubideei eta dauden baliabideei buruzko informazioa.  
 
Biktimari jakinaraziko zaio kautelazko babes-neurriak eskatzeko aukera dagoela hala nola 
erasotzaileak leku, auzo, udalerri, probintzia edo beste tokiko erakunde edo autonomia-
erkidego jakin batera bizitzeko edo joateko debekua (Prozedura Kriminalaren Legearen 13. eta 
544 bis artikuluak).  Halaber, Prozedura Kriminalaren Legearen 544 ter artikuluan 
aurreikusitako babes-agindua eskatzeko, ofiziozko abokatua eskatzeko eta doako laguntza 
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juridikoaren onura eskatzeko aukera dagoela eta laguntza ekonomikoak egon daitezkeela 
jakinaraziko zaio.  

 
Era berean, horrelako arazoei arreta espezializatua emateko baliabideen berri emango zaio 
(harrera-pisuak, laguntza juridiko eta psikologikoko programak). Edozelan ere, biktimari 
ematen zaion informazioa gorabehera, bereziki garrantzitsutzat joko da kasua Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzura bideratzen saiatzea.  
 
Ikerketa eta atestatua egitea 
 
Ahalik eta azkarren eta zehaztasun handienarekin egingo dira arau-hauste penala eta egilearen 
erantzukizuna egiaztatzeko baliabideak eratzeko beharrezkoak diren in situ egiaztapen eta 
ikerketa guztiak: begi-ikuskapena, lekukoak, biktimaren onespenpeko argazki-azterketa, etab. 
 
Biktimari jakinaraziko zaio oso garrantzitsua dela ikertutako gertaerekin lotuta egon 
daitezkeen efektu eta elementu guztiak ematea, egoera argitzeko.  
 
Kautelaz eta prebentzioz, ustezko erasotzailea titular den lizentzia edo baimenei (armak edo 
bestelakoak) buruzko informazioa bilduko da, neurri egokiak hartzeko arrisku-faktorea izan 
baitaiteke 
 
Halaber, biktimarekin edo ustezko erasotzailearekin aurrez egindako poliziaren esku-hartzerik 
eta/edo salaketarik dagoen egiaztatuko da, baita erasotzailearen aurrekariak ere. Gainera, 
egiaztatu egingo da agintaritza judizialak aurretik ezarritako babes-neurririk dagoen 
inplikatutako pertsonei dagokienez.  
 
Atestatuan epaitegiari jakinarazteko behar den informazio guztia erantsiko da: aurrekariak, 
begi-ikuskapeneko eginbideak, babes-aginduaren eskaera, egoeraren arriskugarritasuna 
baloratzeko eginbidea, adierazpenak, etab. 
 
Arriskuaren balorazioa eta babes-neurriak 
 
Arriskua ikusita hala komeni bada, eta egindako arrisku-balorazioaren emaitzaren arabera, 
biktima babesteko neurri espezifikoak hartuko dira. Besteak beste, honako hauek izan 
daitezke: 
 

- Erasotzailearen zaintza eta jarraipena, eta, modu eraginkor eta operatiboan egin 
badaitezke, organo judizialen zerbitzutik hurbil daudela detektatzeko sistema 
teknologikoak, ezartzen zaizkion urruntze-neurri judizialak betetzen direla bermatzeko 
helburu nagusiarekin. (Horrelako neurriak ezartzeko, Ertzaintzak baliabide eta 
prestazio egokiagoak ditu). 

 
- Errutinei, telefono-egiaztapenei eta ausazko bisitei buruzko prebentzio jarduerak, 

lekualdaketak, laguntza eta unean uneko babesa emateko operatiboak.  
 

- Poliziaren babesa, biktimentzako eskolta-zerbitzuaren erdia. 
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Hala eta guztiz ere, indarkeria matxistaren biktima diren emakume guztiei, berariaz errefusatu 
ezean, honako babes-neurri hauek eskainiko zaizkie: 
  
- Autobabes-neurriei buruzko prestakuntza eta materialak ematea. 
 
- Autobabes-neurriei buruzko prestakuntza eta materialak ematea.  
 
- Biktimaren eta polizia zerbitzuen arteko komunikazio zuzena eta berehalakoa ahalbidetzen 
duten gailuak, eguneko 24 orduetan.  
 
Sexu-erasoen kasuan, biktimak jasandako erasoa aztertu ondoren, beste eraso bat gerta 
daitekeela pentsatzeko moduko inguruabarrak edo elementuak daudenean eta lortu nahi den 
babes-helburuarekiko proportzionala denean, biktimari telefono bat emateko aukera eskainiko 
zaio, larrialdi kasurako polizia-unitateekin lotura zuzena den aldetik. (Gaur egun, Ertzaintzak 
ditu neurri horiek ezartzeko baliabide eta prestazio egokienak) 
 
"Etxeko indarkeriaren eta genero-indarkeriaren espedientean" ezar daitezkeen babes-neurriak 
gauzatu ahal izateko, biktimen eta erasotzaileen argazkiak atera ahal izango dira. Horretarako, 
"Datu pertsonalak erabiltzeko baimen-akta" aurkeztuko zaio biktimari, sinatzeko, hark 
baimena eman dezan Ertzaintzako eta Udaltzaingoko agenteek polizia-eremuan soilik erabil 
dezaten. Biktimak baimena eman ondoren, biktimaren beraren eta erasotzailearen argazki 
eguneratuak eskatuko zaizkio. Espedientean dagoen polizia-fitxa biktimen eta erasotzaileen 
argazkiekin eta oinarrizko datuekin inprimatu ahal izango da, maiztasuna duten eremuei, lan-
jarduerari eta polizia neurri aktiboei buruzko informazioa barne, 
etab.  
 
 
Udaltzaingoaren eta Gizarte Zerbitzuen arteko koordinazioari eta lankidetzari buruzko 
akordioak 
 
- Udaltzaingoak konpromisoa hartzen du bere buruarentzat edo hirugarren pertsonentzat 
(batez ere adingabeentzat eta adinekoentzat) arrisku edo kalteberatasun egoeran dauden 
pertsonei buruzko txostenak Gizarte Zerbitzuei bidaltzeko, aldez aurretik informatzeko 
baimena emanez. 
- Genero-indarkeriaren biktimen kasuan, Udaltzaingoak haiei jakinaraziko die udaleko gizarte-
zerbitzuak daudela, eta gizarte-zerbitzuei bidaliko dizkie biktimaren identifikazio-datuak, 
betiere ados badago eta idatziz onartzen badu. Informazioa posta elektroniko bidez bidaliko da 
Gizarte Zerbitzuetako koordinatzaileari (gizartez@getxo.eus.)  
 
 
Kasu horietan, Udaltzaingoak biktima gizarte-zerbitzuetara bideratu besterik ez du egingo, eta 
haiek emango dute beren egoeraren arabera zer zerbitzu eta prestazio eska ditzaketen. 
 
- Udaltzaingoak informazioa eskatzen badie Gizarte Zerbitzuei ikertzeko, oinarrien 
koordinatzaileari mezu elektroniko baten bidez eskatuko diote. Udaltzaingoaren informazioa 
Gizarte Zerbitzuek behar badute, eskaera eta koordinazio prozesua ere posta elektronikoaren 
bidez egingo da.  
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Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren arteko koordinazioari eta lankidetzari buruzko akordioak 
 
- Genero-indarkeriari buruzko espedienteei, biktimei eta erruztatuei buruzko datu partekatuak 
berrikustea eta eguneratzea, egunean jartzeko.  
 
- Elkarrekiko informazioaren arintasuna eta bi kidegoek informazio bera izango dutela 
abiapuntutzat hartuta, biktimen jarraipena espediente horren titulartasuna duenak egingo du 
 
- Jarraipen hori patruilei biktimaren eta erasotzailearen datu zehatzak ematean datza, arriskua 
dagoen bitartean prebentziozko babesa izan dezaten. 
 
- Era berean, arrisku ertaina edo oinarrizkoa izanez gero, gutxienez bi hilean behin, 
biktimarekin harremanetan jarriko gara egoeraren bilakaera ezagutzeko, 15 egunean behin 
arrisku berezia izanez gero, eta hilean behin gutxienez arrisku handia izanez gero. 
 
Ertzaintzak eta Udaltzaingoak gai honetan izan litezkeen berrikuntzak trukatuko dituzte, baita 
biktimari arreta emateko erabiltzen diren material berrien ezagutza ere.  
 
 
Gizarte Zerbitzuen eta Ertzaintzaren arteko koordinazioari eta lankidetzari buruzko 
akordioak 
 
- Getxoko Ertzaintzak konpromisoa hartzen du Getxoko Gizarte Zerbitzuei txostenak 
bidaltzeko, beren buruarentzat edo hirugarren pertsonentzat arriskuan edo egoera ahulean 
dauden pertsonei buruz (bereziki, indarkeria jasaten duten emakumeen ardurapean dauden 
pertsonei buruz).  
 
- Genero-indarkeriaren biktimen kasuan, Ertzaintzak haiei jakinaraziko die udaleko gizarte-
zerbitzuak daudela, informazio-orri bat emango die, eta gizarte-zerbitzuei bidaliko dizkie 
biktimaren identifikazio-datuak, betiere ados badago eta idatzizko adostasuna badu. 
Lehentasunik handiena emate aldera, informazioa telefonoz helaraziko zaio Gizarte Zerbitzuen 
koordinatzaileari (94.466.01.01), eta datuak lagatzeko baimenak faxez bidaliko dira.  
 
Posta arruntez eginez gero, txosten guztiak Gizarte Zerbitzuen egoitza nagusira bidaliko dira 
(Urgull kalea z/g, 48991 Getxo). Koordinatzaileak jasotako informazioa egiaztatuko du eta 
dagokion gizarte-langileari helaraziko dio (erreferentziazko informazio bat badago), eta, 
bestela, esleitu egingo zaio, eta horren ondoren, langile hori biktimarekin harremanetan 
jarriko da.  
 
Kasu horietan, Ertzaintzak biktima gizarte-zerbitzuetara bideratu besterik ez du egingo, eta 
haiek emango diote bere egoerarako egokienak diren zerbitzu eta prestazioen berri.   
 
- Ertzaintzak jakiten badu biktima Getxoko Gizarte Zerbitzuetan artatu dutela lehenago, eta 
informazio gehiago eskatzen badu Gizarte Zerbitzuetatik, ikertzeko edo epaitegira bidaltzeko, 
Ertzaintzak horretarako prestatu duen txosten-ereduaren bidez eskatuko du. Txostena Gizarte 
Zerbitzuen Koordinakundeari bidaliko zaio, posta elektronikoz, gizartez@getxo.eus helbidera. 
Koordinatzailea arduratuko da kasuari esleitutako gizarte-langileari txostena bidaltzeaz, 
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biktimaren bizilekuaren arabera, eta hark egin eta Getxoko Ertzaintzari bidaliko dio, gutun-
azalean atestatuaren erreferentzia zenbakia eta horretan parte hartu zuen taldea adierazita.  
 

Osasunaren arloko jarduketa  

 

Osasun-langileek osasun-zentro batera jotzen badute indarkeria matxistaren biktima baten 
aurrean, bai lehen mailako arretako kontsulta batera, bai arreta espezializatuko kontsulta 
batera edo larrialdi-zerbitzu batera, eremu pribatuan zein publikoan, Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailaren Osasun Protokoloan ezarritakoa bete beharko dute.  

 

 
Biktima haurra edo nerabea bada, jarduera-prozesuan sartuko da neskatoaren interes gorenaren printzipioa, bai eta 
haren arreta eta babesa bermatzeko beharrezko neurri espezifiko guztiak ere, adingabea eta indarkeria matxistaren 
biktima den aldetik. 
 

Emakume heldua bada, guraso-ahala, tutoretza edo zaintza eta jagoletza duten adingabeekin batera, indarkeria horren biktima gisa 
artatuko dira, eta biktima horiei arreta eta babes egokia emateko behar diren neurri, ekintza eta baliabide guztiak emango zaizkie. 
 
Kasu guztietan, adingabeak eskubideen subjektu dira, eta erabakiak hartzeko prozesu guztietan sistematikoki errespetatu beharko 
da entzuna izateko eta haien iritziak behar bezala kontuan hartzeko eskubidea, eta haien gaikuntzak eta parte-hartzeak arreta eta 
babeserako estrategia eta programen oinarrizko elementuak izan behar dute. 
 

 

 

 

Helburuak 
 
Osasun-protokoloaren helburua da EAEn jarduteko jarraibide komunak ezartzea, osasun-
zentro batera joaten diren indarkeria matxistaren eta sexu-indarkeriaren biktima diren 
emakumeei osasun-arreta integrala emateko. 
 
Arreta integral hori errazteko, bai osasun arloan, bai arlo juridikoan eta bai gizarte arloan, 
osasun-langileei erabaki/prozedura sorta aurkezten zaie, biktimari osasuna berreskuratzeko 
eta eskura dauden gizarte-baliabideak erabiltzeko, batetik, eta, bestetik, auzitegiko eta legezko 
jarduera egokiak ahalbidetzeko.  
 
 
Jarduteko jarraibideak 
 
Osasun-langileek kasuan kasuko jardunbidea hartuko dute, eta emakumearen intimitatea eta 
konfidentzialtasuna ahalik eta gehien bermatzeko neurriak hartuko dituzte beti.  
 
Indarkeria matxistaren aurrean jarduteko jarraibideak 
 
Prebentzio jarduketak 
 
Prebentzio jarduerak, lehenik eta behin, emakumeen, adingabeen edo helduen aurkako 
indarkeriazko jokabideak gertatzea eragozten duten detekzio eta prebentzio jarduerak 
gauzatzera bideratu behar dira.  
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a) Eragin daitezkeen lesio fisiko edo fisiko akutuak dituzten tratu txarren aurrean jardutea. 
 
1. Osasun-laguntza emango da, eta dagokion jardun terapeutikoen planari ekingo zaio. Sexu-
indarkeria egon bada, aurrerago horrelako kasuetarako adierazten den moduan jokatuko da, 
eta auzitegiko medikuen presentzia eskatuko da. 

 
2. Laguntza-jarduna amaitu eta, beharrezkoa denean, tratamendu egokia ezarri ondoren, 
protokolo honen II. eranskinean agertzen den lesio-partearen eredua beteko da.  
 
Lesioen parteak atal hauek ditu:  
 

 Biktimaren filiazio-datuak (izena, adina, sexua, helbidea, helbidea).  
 

 Laguntza eragin duten gertakarien azalpena, biktimaren adierazpenaren arabera 
(erasoaren eguna, ordua eta lekua, erasotzailea ezagutzen den, eta tratu txar fisiko 
edo psikikoak edo biak).  
 

 Lesioekin lotutako aurrekari pertsonal baliagarriak.  
 

 Miaketa fisikoa (lesioen deskribapena: forma, tamaina edo neurriak, kokapena eta 
kolorearen alderdi deskribatzaileak, eta gomendagarria da argazkiak hartzea, biktimak 
baimena eman ondoren). 
 

 Egungo egoera emozionala. 
 

 Miaketa osagarriak, halakorik balego.  
 

 Diagnostikoa.  
 

 Trataera.  
 

 Jarduketa-plana eta oharrak, kasu bakoitzaren arabera zehaztuz biktima lehen mailako 
arretara, ospitale batera, Gizarte Zerbitzuetara edo Biktimari Laguntzeko Zerbitzura 
bidaltzen den.  

 
 

 
3. Lesioen partea bete ondoren, biktimari irakurriko zaio eta ahalik eta lasterren Guardiako 
Epaitegira bidaliko da, protokolo honen I. eranskinean jasotako Ofizio-Bidalketa eredua 
erabiliz. Era berean, komeni da Ertzaintzari kopia bat bidaltzea, babes-neurriak lehenbailehen 
aktibatzeko. 
 
Era berean, lesioen partearen eta "Bidaltze-ofizioren" kopia bat emango zaio indarkeria-
egoeran dagoen emakumeari edo, adingabea bada, haren arduradunari, salbu eta horrek bere 
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segurtasun pertsonala arriskuan jartzen badu; kasu horretan, bere konfiantzazko pertsona bat 
izenda dezala adieraz dakioke, hura jaso dezan.  
 
 
Historia klinikoan lesioen partearen eta "Bidaltze-ofizioa" dokumentuaren kopia utzi beharko 
da.  
 
4. Lehen asistentzia-jarduera Larrialdietako edo Arreta Espezializatuko Zerbitzuetatik egin 
denean, gainera, txosten medikoa idatziko da, eta biktimari emango zaio, aurrerantzean arreta 
emango dion medikuari jarraipen egokia egin ahal izateko.  
 
5. Indarkeria matxistaren biktimari gizarte- eta babes-neurriei buruzko aholkularitza emango 
zaio, osasun zentroko baliabideen bidez (ospitaleko gizarte-zerbitzua), edo, hala badagokio, 
gizarte-zerbitzuetako eta biktimari laguntzeko zerbitzuetako profesionalekin premiazko 
harremana izatea erraztuko zaio.  
 
6. Azkenik, emakumearen segurtasunerako edo osotasun fisikorako arriskurik balego, 
poliziaren presentzia eskatuko da SOS-Deiak-era, dagokion ertzain-etxera edo Udaltzaingora 
deituta.  
 
 
b) Tratu txar fisiko edo psikikoen aurrean jardutea, ageriko lesiorik ez dagonean 
 
Osasun-langileek pertsona bat indarkeria matxistaren biktima izan daitekeela susmatzen 
badute edo norabide horretan zantzuak aurkitzen badituzte, indarkeria-egoera hori baieztatu 
edo baztertu beharko dute. Horregatik, garrantzitsua da osasun-langileek zenbait zantzu eta 
sintoma ezagutzea, pertsona batek indarkeria pairatzen duela pentsaraz baitezakete eta 
kontsultan alerta-jarrera izan baitezakete, kasu horiek identifikatzeko.  
 
Elkarrizketa kliniko bat izan behar da beti, hori erraztuko duen konfiantza giroan.  
 
1. Emakumeak indarkeria jasaten duela onartzen badu, azterketa xehea egin behar da balizko 
lesioak detektatzeko edo haien egoera emozionala baloratzeko, eta egingo diren miaketen eta 
horien helburuen berri eman behar zaio.  
 
Salatzea jasaten ari den indarkeriazko harremana hausteko eskubidea ere badela jakinaraziko 
zaio, baita Justizia Administrazioaren babes-mekanismoetara iristeko modua ere –erasotzailea 
urruntzea, poliziaren babesa, aitaren eskubideak etetea semearekiko edo alabarekiko, 
etxebizitzaren erabilera, mantenu-pentsioa, eta abar –. Halaber, biktimari azalduko zaio legeak 
profesionalak behartzen dituela egitateak epaitegiari jakinaraztera.  
 
2. Biktimak ez badu aitortzen indarkeria-egoeran dagoela, eta ez badago nahikoa judizio-
elementurik susmo arrazoitu bat dagoela uste izateko, historia klinikoan erregistratuko dira 
dauden zantzuak eta egindako jarduketa, arreta jarriko zaie aurkitutako arazo fisiko, psikiko 
edo sozialei, eta jarraipen-bisitak eskainiko dira.  
 
Sexu-indarkeriaren aurrean jarduteko jarraibideak 
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a) Berriki gertatutako sexu-indarkeriaren aurrean jardutea (120 ordu baino gutxiago) 
 
 
1. Berriki gertatutako sexu-indarkeria (120 ordu baino gutxiago), biktima hurbilen dagoen 
ospitalera bidaliko da, ahalik eta azkarren..  
 
2. Ospitaleak dagokion barruti judizialeko auzitegiko medikuari deituko dio beti, eta, baimena 
lortu ondoren, ospitalera joango da. Larritasunaren eta bizi-arriskuaren kasuan izan ezik, 
agertu arte itxarongo da.  
 
Nolanahi ere, ospitaleko medikuak laguntza-eginkizuna beteko du, eta auzitegiko medikuak, 
berriz, delitua ikertzeko eginkizuna (lesio-motak, lagin biologikoak eta ez-biologikoak jasotzea).  
 
Ahal den neurrian, biktimari azalduko zaio zer jarduketa egingo den, eta baimena eskatuko 
zaio.  
 
3. Jarduketa sanitario-forentsea amaitu eta, beharrezkoa denean, tratamendu egokia ezarri 
ondoren, protokolo honen II. eranskinean agertzen den lesio-partearen eredua beteko da.  
 
Lesio-parteak atal hauek ditu:  
 

 Biktimaren filiazio-datuak (izena, adina, sexua, helbidea, helbidea). Laguntza eragin 
duten gertakarien azalpena, biktimaren adierazpenaren arabera (erasoaren eguna, 
ordua eta lekua adierazi, eta erasotzailea, jakinez gero). 

 

 Laguntza eragin duten gertakarien azalpena, biktimaren adierazpenaren arabera 
(erasoaren eguna, ordua eta lekua adierazi, eta erasotzailea, jakinez gero).  

 

 Lesioekin lotutako aurrekari pertsonal interesgarriak.  
 

 Miaketa fisikoa (lesioen deskribapena: forma, tamaina edo neurriak, kokapena eta 
kolorearen alderdi deskribatzaileak, eta gomendagarria da argazkiak hartzea, biktimak 
baimena eman ondoren). 
 

 Miaketa ginekologikoa.  
 

 Egungo egoera emozionala.  
 

 Miaketa osagarriak, halakorik balego.  
 

 Diagnostikoa.  
 

 Trataera.  
 

 Jarduketa-plana eta oharrak, kasu bakoitzaren arabera zehaztuz biktima gizarte-
zerbitzuetara, biktimari laguntzeko zerbitzuetara, lehen mailako arretara, ospitalera, 
ospitaleratzera... bideratzen den.  
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4. Lesioen partea bete ondoren, hura irakurriko zaio biktimari, eta ahalik eta lasterren bidaliko 
zaio emakumearen aurkako indarkeriaren epaitegiari edo guardiako epaitegiari, protokolo 
honen I. eranskinean jasotako "Bidaltze-ofizioa" eredua erabiliz.  
 
Era berean, lesioen partearen eta "bidaltze-ofizioaren" kopia bat emango zaio erasotuari, salbu 
eta horrek bere segurtasun pertsonala arriskuan jartzen badu; kasu horretan, bere 
konfiantzako pertsona bat izenda dezala adieraz dakioke, hura jaso dezan.  
 
Historia klinikoan lesioen partearen eta "Bidaltze-ofizioa" dokumentuaren kopia utzi beharko 
da.  
 
5. Lehen arreta Larrialdiko edo Arreta Espezializatuko Zerbitzuek eman dutenean, beste 
txosten bat idatzi eta emango zaio biktimari, ospitalean agindutako tratamenduaren jarraipen 
egokia egin ahal izateko, eta medikuak aurrerantzean ere arreta ematen jarraituko du.  
 
6. Azkenik, eta kontsulta amaitu aurretik, gizarte-neurriei eta babes-neurriei buruzko 
aholkularitza emango zaio biktimari, osasun zentroko baliabideen bidez (ospitaleko gizarte-
zerbitzua), edo, hala badagokio, gizarte-zerbitzuetako eta biktimari laguntzeko zerbitzuetako 
profesionalekin premiazko harremana izatea erraztuko zaio.  
 
 
b)Berriki gertatu ez den sexu-indarkeriaren aurrean jardutea (120 ordu baino gehiago) 
 
1. Balizko kalte eta lesio fisiko eta psikikoei laguntza ematea, dagokion jarduketa 
terapeutikoen plana abiarazita.  
 
2. Jarduera asistentziala amaitu eta, beharrezkoa denean, tratamendu egokia ezarri ondoren, 
protokolo honen II. eranskinean agertzen den lesio-partearen eredua beteko da, 120 ordu 
baino gutxiagoko epean gertatutako kasuetarako lehen adierazitako jarraibideen arabera. 
 
Atal honetan aipatzen diren mediku-parteak ordenagailuaren bidez bidaliko dira, errazago 
irakurtzeko.  
 

Abokatuen Elkargoaren jarduketa  

 
Abokatuen Elkargoak, indarkeria matxistaren kasuak direnean, honako jarraibide hauek bete 
beharko ditu:   
 
Abokatuen Elkargoak lehentasuna emango dio indarkeria matxistaren balizko biktima bati 
lagundu behar dion abokatua ofiziozko txanda berezi bidez izendatzeari. Era berean, 
lehentasuna emango dio doako laguntza juridikoaren eskaerak izapidetzeari, eta hori 
beharrezkoa izango da Justizia eta Herri Administrazio Sailaren eta Legelarien Euskal 
Kontseiluaren artean sinatutako hitzarmenaren arabera biktimentzako doako jarduketen 
esparrutik kanpo geratzen diren abokatu-jarduketetarako, Euskal Autonomia Erkidegoan 
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emakumearen aurkako indarkeriaren, etxeko indarkeriaren eta sexu-erasoen delituen biktimei 
berehalako laguntza juridikoa emateko.  
 
 
Aldi berean edo geroago, biktimak ofiziozko txandako abokatu-laguntza eskatzen badu –Doako 
Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legean aurreikusitako baldintzak 
betetzen direnean soilik izango da doakoa– ezkontideak banantzeko edo dibortziatzeko 
prozedura gauzatzeko, dagokion abokatuen elkargoak behar diren bitartekoak jarriko ditu 
izendatua izan dadin zigor arloko abokatu gisa jarraitutako prozedura horretarako 
izendatutako tratu txarren prozedura. Ezinezkoa bada, abokatuen elkargoak ahaleginak egingo 
ditu zigor arloko prozeduran biktima defendatzeko izendatutako profesionalaren eta 
ezkontideak banantzeko edo dibortziatzeko prozeduran edo filiazio-prozedurei buruzko 
prozeduretan bere burua ofizioz edo izendapen pertsonalez defendatzeko izendatzen 
duenaren artean koordinazio eraginkorra egon dadin.  
 
Akordio honek jorratzen dituen gaietan eskumena duten toki eta foru erakundeekin eta 
entitateekin beste lankidetza batzuk ezar baditzakete ere, Abokatuen Elkargoak, Eusko 
Jaurlaritzan justiziaren arloko eskumena duen sailarekin lankidetzan, behar diren bitartekoak 
jarriko ditu berariazko prestakuntza duten profesionalek osatutako txanda bereziak behar 
bezala funtziona dezan, ofiziozko abokatuaren izendapenak egin ahal izateko, hain zuzen ere, 
akordio honetan kausa zuzena duten prozesu penalak eta/edo indarkeria zibilak eramateko.  
 
Zehazki, polizia-etxean edo bulego judizialean biktimak salaketa bat jarri edo babes-agindu bat 
eskatu nahi badu, edo gizarte-zerbitzuetan salaketa bat jartzearen edo babes-agindu bat 
eskatzearen ondorioei buruzko informazioa jaso nahi badu, etxeko indarkeriaren eta/edo sexu-
erasoen biktimentzako txandako abokatu baten doako aholkularitza jasotzeko eskubidea duela 
jakinaraziko zaio.  
 
Biktimak aholkularitza jasotzeko borondatea adierazten badu, poliziaren, epaileen edo gizarte-
zerbitzuen bulegoetatik emakumearen aurkako indarkeriaren, etxeko indarkeriaren eta sexu-
erasoen biktimentzako berariazko laguntza-zerbitzura deituko da.  
 
Abokatuaren laguntza juridikoa aurrez aurrekoa izango da, eta ertzain-etxean, epaitegian, 
gauzatuko da, bulego horietan eskatzen denean, eta, gizarte-zerbitzuek eskatzen dutenean, 
oro har, abokatuaren bulego profesionalean edo laguntzaren eskatzailearekin adostutako 
antzeko beste leku batean.  
 
Laguntza juridiko espezializatua doakoa izango da emakumearen aurkako indarkeriaren, 
etxeko indarkeriaren edo sexu-askatasunaren aurkako delitu baten biktima guztientzat, eta 
honako hauek jasoko ditu:  
 
- Salaketa jarri eta babes-agindua eskatu aurretik aurrez aurreko aholkularitza ematea, polizia-
bulegoetatik, bulego judizialetatik edo gizarte-zerbitzuetatik jasotako eskariari erantzuteko.   
 
- Abokatuaren laguntza salaketa egitean, baita babes-agindua eskatzean ere.  
 
- Abokatuaren laguntza, hala badagokio, babes-agindua hartzeko agerraldian, baita epaiketa 
azkarrean ere, agerraldiaren ekitaldian bertan edo hurrengo egunetan gertatzen denean.  
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Hala dagokionean, doako laguntza juridikorako eskubidea aitortu ahal izateko, indarrean 
dagoen araudian ezarritakoaren arabera, esku hartzen duen abokatuak laguntza emango dio 
biktimari dagokion eskaera egiten.  
 
Jasandako indarkerian zuzeneko edo zeharkako kausa duten prozesu guztietan abokatuaren 
gainerako jarduketak doakoak izan daitezen, biktimek egiaztatu beharko dute ez dutela 
nahikoa baliabiderik, eta doako justizia eskatu beharko dute eta dagokion abokatuen 
elkargoko orientazio juridikoko zerbitzuan izapidetu beharko dute, Doako Laguntza Juridikoari 
buruzko 1/1996 Legearen arabera.  
 
Doako justizia hori biktimak izapidetzen ez badu, edo hura eskatu ondoren erakunde 
eskudunak (Doako Justizia Batzordeak edo Epaitegiak, hala badagokio) ematen ez badu, 
abokatuak bere zerbitzu-sariak eskatu ahal izango ditu egindako lanagatik, zerbitzu 
espezializatuaren lehen aipatutako zerbitzuak izan ezik, horiek doakoak izango baitira beti.  
 
 

Epaileen arloko jarduketa 

Akordio honek aipatzen dituen gaietan eskumena duten organo judizialek independentziaz eta 
legea betez soilik jardungo dute, alde batera utzi gabe genero-indarkeriaren aurkako babes 
integraleko neurriei buruzko Legearen eraginkortasunerako koordinazio-protokoloetan eta 
etxeko indarkeriaren biktimak babesteko aginduan jasotako gogoetak, Eusko Jaurlaritzako 
Justizia eta Herri Administrazio Sailak babestuak, eta, bereziki, honako orientabide hauek:  
 
a) Biktimak osasun-laguntza behar duten lesioak baditu, edo lesio horiek daudela susmatzen 
bada, nahiz eta agerikoak ez izan, berehala jakinaraziko zaio epaitegiko titularrari emakumea 
bertan dagoela, eta komenigarritzat joko dira honako jarduketa hauek:  
 
- Polizia judizialak emakumeari dagokion zerbitzu medikora laguntzea. Sexu-indarkerien 
kasuan, hurbilen dagoen ospitalera eramango da, eta biktimari jakinaraziko zaio ez dela garbitu 
behar, ez arropaz aldatu behar, ez eta jan edo edan ere, ahoko erasoak gertatu badira.  
 
- Auzitegiko medikua osasun zentrora eramatea, probak segurtatzea eta laginak hartzea 
aurreikusteko.  
 
b) Emakumeak osasun-laguntzarik behar ez badu, ahalegina egingo da salaketa edo babes-
aginduaren eskaera leku pribatu batean jaso dadin, biktimaren egoera emozional berezia 
kontuan hartuta, eta, haren egoera pertsonala kontuan hartuta, begirunezko eta 
lehentasunezko tratua emango zaio. 
 
 
Prozedura Kriminalaren Legearen 544 ter. artikuluan ezarritako babes-agindua eskatzeko 
aukeraren berri emango zaio biktimari, baita salaketa bat jartzeko eta babes-agindua 
eskatzeko egiten diren urratsak ere. Halaber, jakinaraziko zaio doako aholkularitza jasotzeko 
eskubidea duela babes-aginduaren eskaera formalizatu aurretik edo etxeko indarkeriaren 
eta/edo sexu-erasoen biktimentzako berariazko txandako abokatu batek salaketa jarri aurretik. 
Biktimak erakusten badu aholkularitza jasotzeko prest dagoela, bulego judizialek behar diren 
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kudeaketak egingo dituzte horretarako, eta biktimari jakinaraziko zaio abokatua iristeko 
zenbatetsitako denbora.  
 
Salaketan ahalik eta informazio gehien jasoko da egitateei buruz, hala badagokio, autoak edo 
eginbideak metatzea errazteko, baita erasoen aurrekariak, halakorik balego, tratu txarren 
maiztasuna, salatu zituen, salaketak non eta noiz aurkeztu ziren, seme-alabengan gertatzen 
diren, mehatxurik dagoen eta erasotzaileak armarik duen ere.  
 
Garrantzitsutzat jotzen da mediku forentseak azterketa medikoa berehala egitea, eta dagokion 
txostena egingo du, egon daitezkeen lesio psikologikoak ikusteko.  
 
Komenigarritzat jotzen da, halaber, txosten psikologiko partzialak eskatzea talde psikosozial 
judizialei, eta, hala badagokio, txosten sozialak eskatzea biktimei laguntzeko zerbitzuei eta/edo 
dagozkien gizarte-zerbitzuei.  
 
Halaber, organo judizialek egintzak eskainiko dizkiote, eta ebazpen judiziala emango diote. 
Ebazpen horretan eskaintzaren edukia jasoko da, eta biktimei laguntzeko zerbitzuen helbidea 
eta telefonoa jasoko dira. Organo judizialek zerbitzu horiekiko harremana erraztuko dute, eta 
bertan informazioa eta aholkuak emango dizkiote bere eskubideei buruz eta abiarazi 
beharreko izapide eta prozedura judizialei buruz, bereziki, erasotzailearengandik urruntzeko 
eskatzeko eskubideari buruz, babes-agindua edo banantze zibilerako oso behin-behineko 
neurriak eskatzeko eskubideari buruz, eskatutako legezko baldintzak betez gero, abokatuen 
elkargoetako orientazio juridikoko zerbitzuen bidez doako justizia lortzeko eskubideari buruz 
eta 1995eko Legean jasotako laguntzei buruz. Era berean, Biktimari Laguntzeko Zerbitzuek 
Erkidegoan kasu horietarako dauden doako gizarte-baliabideen berri emango diote 
emakumeari (harrera-baliabideak, laguntza juridiko eta psikologikoko programak, laguntza 
ekonomikoak, etab.), eta dagozkien gizarte-zerbitzuekin harremanetan jartzea erraztuko diote, 
baliabide horiek eskura izan ditzan.  
 
 
Inputatuak deklaratu ondoren, epaileak babes-neurriak hartzea baloratzea gomendatzen da, 
Prozedura Kriminalaren Legearen 13, 544 bis eta 544 ter artikuluen arabera, bidezkotzat jotzen 
diren txosten eta irizpenak egin ondoren. Instrukzio-epaileak polizia-kidego eskudunari 
jakinaraziko dizkio hartzen diren babes-neurriak edo kautela-neurriak.  
 
Komenigarritzat jotzen da epaileak, seinalamendu-ahalmenak erabiliz, prozedura arintzeko 
aukera baloratzea, egitateak delitu-ezaugarriak baditu. Berehala epaitu daitekeen faltaren 
kasuan, poliziak gertuen dagoen egun baliodunean egingo ditu zitazioak, epaitegietako 
seinalamenduen agenda informatikoaren arabera. Epaiketa azkarren kasuan, eta eskumena 
emakumearen aurkako indarkeriaren epaitegiari dagokionean, poliziak Prozedura Kriminalaren 
Legearen 796. artikuluak aipatu zitazioak egin beharko ditu hurbilen dagoen egun baliodunean, 
organo judizialaren seinalamenduen agenda informatikoaren arabera. Jarduteko ildo horien 
barruan, egokitzat jotzen da, halaber, epaitegiak edo auzitegiak ofiziozko doako abokatua 
izendatzea eskatzea delitu arinen epaiketetan, beste alderdietako bat ekitaldi horretara 
abokatuaren laguntzarekin joaten denean.  
 
Babes-aginduak berekin dakar biktima etengabe informatuta edukitzea ikertuaren egoera 
prozesalari buruz, baita kautela-neurrien irismenari eta indarraldiari buruz ere. Ildo horretan, 
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epaitegiek Biktimari Laguntzeko Zerbitzuei bidaliko dizkiete horretarako hartzen diren 
ebazpenak, eta zerbitzu horiek arduratuko dira informazio hori biktimari helarazteaz.  
 
Era berean, biktimari laguntzeko zerbitzu horien ardura izango da biktimari erasotzailearen 
espetxe-egoeraren berri ematea, hura Euskal Autonomia Erkidegoan bizi denean. Horretarako, 
Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeek jakinaraziko diote Autonomia Erkidegoko organo 
judizialetako batean delitu horiengatik ikertutako pertsonak espetxetik atera direla.  
 
Bestalde, Ministerio Fiskalak bereziki zainduko du indarkeria horren biktimei beren eskubideen 
berri ematea, modu argi eta eskuragarrian; babes-agindua haiei jakinarazteko betebeharra 
betetzea; inputatua dagoen egoera penalari eta, hala badagokio, espetxe-egoerari buruzko 
informazioa emateko betebeharra betetzea; hori guztia Prozedura Kriminalaren Legearen 544. 
artikuluko 8. eta 9. puntuek ezarritakoaren arabera. Horrez gain, biktimen datu pertsonalak 
babestuko ditu eta, bereziki biktima Administrazioaren menpeko etxe batean sartzen denean, 
espedientean agertzen den helbidea baliabideen kokalekua ez bada, haren menpeko 
erakundeena baizik.  
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Erakundeen arteko koordinazioa 
 
Erakunde bakoitzak jarraitu beharreko jardun-jarraibideez eta esku-hartze zehatz bakoitzean 
inplikatutako eragileen artean sortzen diren interakzioez gain, erakundeen arteko koordinazio-
espazioak izatea komeni da, batera ematen den erantzunari, koordinazioa hobetzeko moduei 
eta ematen den arretaren hobekuntzari buruz hausnartu ahal izateko, Protokolo honen oinarri 
diren printzipioak eta ikuspegiak bermatze aldera. 
Horretarako, koordinazio teknikoko maila ezarri da Koordinazio Teknikoko Mahaiaren bidez. 
 
Koordinazio Teknikorako Mahaia 
 
Arreta zuzenean ematen duten erakunde sinatzaileen ordezkari teknikoek osatuko dute 
mahaia, eta hiru hilean behin bilduko da (urtean lau aldiz).  
 
Batzordea osatzen duten pertsonek gaiaren gaineko ezagutza nahikoa izan beharko dute, eta 
zehazten joan daitezkeen konpromisoak hartzeko behar diren eskumenak izan beharko 
dituzte.  Era berean, beren erakundeek egiten duten ekintzaren berri izan behar dute, beste 
eragile batzuei transferi dakizkiekeen beharrak, hutsuneak edo bertuteak ikusteko.  Mahaiaren 
eta bere erakundeen arteko lotura adierazten dute, eta, beraz, lantzen den edukiaren 
zabalkundea edo bere erakundeen barruan hartzen diren erabakiak bermatuko dituzte.   
Lortutako edozein akordio dagokien erakundeei bidaliko zaie, garatu ahal izateko. 
 
Hauek dira Koordinazio Teknikorako Mahaiaren eginkizunak: 
 

a) komenigarritzat jotzen diren ekintza guztiak proposatzea, koordinazioa ziurtatzeko eta 
hobetzeko, eta jarduketa-protokoloan jasotako neurriak eta jarraibideak 
eraginkortasunez aplikatzen direla bermatzeko. 

 
b) Alderdi sinatzaileek elkarrekin jarduteko proposamenak egitea, baita Protokolo honen 

xede den gaiari buruzko hainbat baliabideri eragiten dieten esku-hartzeak eta 
jarduerak koordinatzeko proposamenak ere. 
 

c) Proposamenak egitea jarduera-protokoloaren edukiak protokolo honen indarraldian 
izan daitezkeen ekimen edo inguruabar berrietara egokitzeko. 
 

d) Mahai teknikoaren edo indarkeriari aurre egiten dioten emakumeen arretan parte 
hartzen duen edozein profesionalen prestakuntza-beharrak antzematea.  
 

e) Protokoloaren funtzionamendua eta erakunde bakoitzean garatutako esku-hartze 
profesionala ebaluatzea.  
 

f) Protokoloaren xedearekin zerikusia duten akordioak hartzea. 
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g) Datu-bilketaren sistematizazioa garatzea eta/edo hobetzea, eta berdintasun-
teknikariari protokolo honetan jasotako edozein indarkeria motagatik artatutako 
emakumeen datuak bidaltzea hiru hilean behin. Bildu beharreko datu motak 
koordinazio-mahaietan zehaztuko dira. 

h) Jarduketa-protokoloan ezarritako jarraibideak ez betetzeari buruzko kexak edo 
gorabeherak jasotzea, eta, hala badagokio, horiek zuzentzeko neurriak proposatzea. 
 

i) Bere jardun-eremuan esleitzen zaion beste edozein eginkizun. 
 
Zehazki, hauek osatuko dute Koordinazio Teknikorako Mahaia: 
 

 Berdintasun Zerbitzuko teknikariak. 
 Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako teknikariak. 
 Osasunaren aroko teknikariak. 
 Udaltzaingoko teknikariak. 
 Ertzaintzako teknikari arduradunak. 

 
Berdintasun Zerbitzua arduratuko da Koordinazio Teknikorako Mahaiaren bileren deialdiak eta 
aktak egiteaz.  Bera arduratuko da inplikatutako alderdiek parte hartzeko eta lankidetzan 
aritzeko bideak sortzeaz, eta Koordinazio Teknikorako Mahaia Protokolo honetan 
ezarritakoaren arabera biltzen dela bermatuko du. 
 
Urtero, memoria bat egingo da, erakunde sinatzaile bakoitzari aurkeztuko zaiona. Memoria 
horretan, Koordinazio Teknikorako Mahaian egindako jardueren edo hartutako erabakien berri 
emango da, mahaiak urtean erregistratu dituen intzidentzia-datuekin batera.  Beren 
jardueraren garapena ere ebaluatuko dute urtero. 
 
 
Koordinazio Estrategikorako Mahaia  
 
Arreta zuzenean ematen duten erakunde sinatzaileen ordezkariek osatuko dute mahaia, eta 
urtean behin bilduko da.  
 
Batzordea osatzen duten pertsonek erabakitzeko gaitasuna izan beharko dute indarkeria 
matxistaren arloan egiten den jardueran edo koordinazioan aldaketak eragiten dituzten gaiei 
buruz. Koordinazio Teknikorako Mahaiak hartutako erabakiak gauzatzen direla bermatuko 
dute.  
 
Hauexek dira Koordinazio Estrategikorako Mahaiaren eginkizunak: 
 

a) Urteko lan-plan bat adostu eta onartzea, egokitzat jotzen diren konpromisoak eta 
neurriak jasoko dituena, koordinazioa hobetzeko eta jarduera-protokoloan jasotako 
neurriak eta jarraibideak eraginkortasunez aplikatzen direla bermatzeko. 
 

b) Alderdi sinatzaileek elkarrekin jarduteko proposamenak onartzea, baita protokolo 
honen xede den gaiari buruzko hainbat baliabideri eragiten dieten esku-hartzeak eta 
jarduerak koordinatzeko proposamenak ere. 
 



 33 

c) Proposamenak onartzea jarduera-protokoloaren edukiak protokolo honen indarraldian 
sor daitezkeen ekimen edo inguruabar berrietara egokitzeko. 

 
d) Protokoloaren xedearekin lotutako akordioak egitea, urteko ebaluazioak eta memoria 

kontuan hartuta. 
 

e) Bere jardun-eremuan esleitzen zaion beste edozein eginkizun. 
 

 
 
Berdintasun Zerbitzuaren ardura izango da erakunde bakoitzeko arduradunei urtero memoria 
bat egitea eta bidaltzea, mahai teknikoaren balorazioa eta hobekuntza-proposamenak 
jasotzeko, eta Koordinazio Estrategikorako Mahaiaren bileren deialdiak eta aktak egiteko. Bera 
arduratuko da inplikatutako alderdiek parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko bideak sortzeaz, 
Koordinazio Estrategikorako Mahaia Protokolo honetan ezarritakoaren arabera biltzen dela 
bermatuz.  
 
Zehazki, hauek osatuko dute Koordinazio Estrategikorako Mahaia:  
 

 Alkatetza 
 Getxoko Udaleko Berdintasun Zerbitzuko arduradun politikoak.  
 Getxoko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako arduradun politikoak.  
 Uribe Kostako ESIko osasun-arloko arduradunak.   
 Getxoko Udaleko Udaltzaingoko arduradun politikoak.  
 Getxoko ertzain-etxeko arduradunak.  

 
 
 
Beste kolaborazio batzuk 
 
 
Protokolo honen arabera, ezinbestekoa da indarkeriari aurre egiten dioten emakumeei arreta 
emateko prozesuetan justiziaren eremuak duen rola kontuan hartzea. Esparru horretan 
jarduten duten eragileak protokolo honen sinatzaileen artean ez badaude ere, Berdintasun 
Zerbitzuak bere gain hartzen du protokolo honen helburuak lortzen lagunduko duten 
lankidetza-formatu egokitu eta egokiak identifikatzeko lanean jarraitzeko erantzukizuna. 
 
 
Justiziaren arloko eragileak: 
 
• Fiskaltza 
• Getxoko epaitegiak. 
• Abokatu Elkargoa. 
 
Gainera,Protokolo honek indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen prebentzioan, 
detekzioan, sentsibilizazioan edo ahalduntzean lan egiten duten eragileen lana balioesten du, 
eta eragile horien aukeren araberako lankidetza izatearen garrantzia azpimarratzen du.  
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Beste instantzia horiekiko lankidetza bermatzeko, Berdintasun Zerbitzua arduratuko da 
komunikazio-kanalak irekitzeaz eta egokitzat jotzen diren bilera sektorialak edo 
sektoreartekoak egiteaz, protokoloa ezagutarazteko, lankidetzarako ekintzak identifikatzeko 
eta emandako arreta hobetzeko esparruak antzemateko.  
 
Bilera horien helburua ez da, inola ere, erakunde sinatzaileetako bat bera ere bitartekari 
izatea, ordezkatzea edo ordezkatzea, bakoitzak bere egitura edo koordinazio-kanalak baititu.  
 
Protokolo hau sinatu ez duten eta detekzio, prebentzio, sentsibilizazio, ahalduntze eta 
erreparazio prozesuetan inplikatuta dauden eragile garrantzitsuak honako hauek izan daitezke: 
 
Beste eragile batzuk: 
 

• Berritzegunea-Ikastetxeak. 
• Lanbide. 
• Tartekari Sarea. 
• Jabekuntza eskolak. 
• Hirugarren sektoreko erakundeak (desgaitasuna, buruko osasuna, migrazioak, etab.) 

 
 
 

Horien bidez, beren aukeren araberako komunikazio eta lankidetza formulak bilatu ahal izango 
dira (bilera puntualak, mezu elektronikoak, etab.). Harremana pixkanaka sortzen joan daiteke, 
batak besteari lehentasuna emanez edo elkarrekintzan formula desberdinak erabiliz.  
 
Elkarte feministak eta/edo emakumeen elkarteak funtsezko kanala dira detektatzeko, 
sentsibilizatzeko edo ahalduntzeko. Eta horregatik da funtsezkoa lankidetza. Kasu horretan, 
baliteke Berdintasun Zerbitzuak lankidetza eta komunikazio mekanismoak izatea, eta 
mekanismo horiek helburu horretarako balia daitezke. Era berean, Berdintasun Kontseilua, 
udaleko talde politiko guztiek, elkarteek, eragile sindikalek, hezkuntzaren arloko ordezkariek 
eta merkatarien eta enpresen elkarteetako ordezkariek parte hartzen dutena, indarkeria 
matxista desagerrarazteko unean uneko lankidetzak garatzeko gune bat izan daiteke.  

 



 35 

 

 

Erantzun publikoko prozedura 
 
Emakumeen aurkako indarkeria gure gizartean presente dago eta ohikoa da. Baina indarkeria 
hori gaitzesteko orduan, oso kasu gutxiri erantzuten zaie banan-banan; zehazki, bereziki larriak 
diren kasuetan edo iritzi publikoa asaldatzen duten eta erantzuna eskatzen duten kasuetan 
soilik gertatzen da hori. 
 
"Etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen ondoriozko heriotzen aurrean jarduteko prozedura" bat 
dago, etxeko tratu txarren eta sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta hobea 
emateko institutuen arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen esparruan sustatua eta 
2013an eguneratua; hala eta guztiz ere, ez dago prozedurarik biktima hil ez den baina erantzun 
publikoa ematea garrantzitsua den beste kasu batzuetan jarduteko.  
 
Protokolo honen helburua Getxo udalerrian emakumeen aurka egiten diren indarkeria-kasuen 
aurrean eman beharreko erantzuna eta jarduteko prozedura bat finkatzea da.  
 
 

Zenbait gogoeta 

 Adierazpen instituzionalak oso garrantzitsuak dira emakumeen aurkako 
indarkeriaren kontrako kultura sortzeko jendearen artean. Adierazpen horiek 
dira, batzuetan, herrietan bolo-bolo zabaltzen diren zurrumurru eta informazio 
faltsuei zilegitasunez aurre egiteko bide bakarra. 
 

 Udalak biktimari edo gertaerari buruz informazioa daukanean ere, kontuan 
izan behar dugu Datu Pertsonalak Babesteari Buruzko Lege Organikoa nahitaez 
bete behar dela. 

 

 Elkarretaratzeak erantzun eraginkorra dira honelako indarkeriaren inguruko 
isiltasuna hausteko, baina baita kontzientzia eta sentsibilitatea sortzeko ere. 
Horretarako garrantzitsua da gertaera gaitzesteko elkarretaratzea, kasu jakin 
batengatik egiten denean, dagoen informazioa kontrastatu ondoren egin 
dadila. 

 

 Kontuan izan behar da elkarretaratze publikoetara joateko egiten diren 
deialdiak ezin direla denboran etengabe mantendu eta behin eta berriro 
errepikatu, presentzia iraunkorra bermatuz. Horrek helburuari indarra kendu 
ahal dio; are gehiago, eraso batzuen eta besteen aurrean ematen den 
erantzuna ezberdina izatea ekar dezake, batzuei garrantzia emanez eta besteei 
kenduz. 
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 Emakumeen aurkako indarkeria errefusatzeko manifestazioak egiteko eta 
manifestazioak deitzeko eskubidea edozein pertsona edo taldek gauzatu ahal 
du, erakundeez gain, baina ekitaldiak adostuta deitzea izan daiteke biderik 
onena herritarrek parte har dezaten. 

 

 Udalak biktimaren intimitatea bermatu behar du, baita erreparazio- edo 
osatze-eskubidea ere. Ildo horretatik, kontuan hartu behar da erasoaren 
inguruan ematen den erantzunak biktimaren ahalduntzeko eta osatzeko 
prozesuari lagun diezaiokeela edo, aitzitik, erasoaren aurrean egin duena edo 
egin ezin izan duena leporatzeagatik biktima berriro biktimizatzea ekar 
dezakeela. 

 
 

Prozedura hau noiz aktibatu 

Protokoloa abian jarriko da jarraian zehaztutako kasuetan, baldin eta erasotua Getxon bizi 
bada eta/edo erasoa Getxon gertatu bada. 
 

- Poliziaren esku-hartzerik egon bada edo 
- Emakumeen aurkako indarkeria matxista kasu garrantzitsu bat gertatu delako zantzu 

argiak egotea.  
 
Protokolo hau emakumeen aurkako indarkeria matxista bereziki kasu hauetatik abiatuz 
aktibatuko da:  
 
֍ Sexu-indarkeria eta erasoarekin batera gertatzen diren inguruabar astungarriak, hala nola 
bahiketa, modu kolektiboan egindako erasoa, baldin eta inkontzientzia eragin duten 
elementuak badaude edo inkontzientzia hori erasotzeko baliatu bada, erasotzailea edo 
erasotzaileak funtzionario publikoen, segurtasun-kidegoen edo herritarren agente 
garrantzitsuen parte badira, bai eta erasoa erasotzaileak berak behin eta berriz egiten badu, 
biktimaren bikotekide edo bikotekide ohia izan ala ez, leku berean eta hemen jasotzen ez diren 
eta etorkizunean eraso baten elementu astungarritzat har daitezkeen egoeretan. 
 
֍ Garrantzia bereziko familia barruko indarkeria sexista.  
 Genero-indarkeriaren terminoa erabiliko da bikotekideak edo bikotekide-ohiak eragiten 
duenean sexu-indarkeria (edozein motatakoa). Definizio hori bat dator 2004ko abenduaren 
29ko BOEn argitaratutako Genero-indarkeriaren aurkako babes integralerako neurriei buruzko 
Lege Organikoan jasotako definizioarekin. 
 
Garrantzi bereziko egoeratzat hartuko dira larrialdiko edo muturreko arriskuko egoera batean 
emakumeak:  

- Osasun-zerbitzuek berehala esku hartzea eskatzen duten zauri fisikoak edo indarkeria 
psikologikoaren sintomak 

- Edo bere bizitzaren edo osotasun pertsonalaren beldur da, eta laguntza behar du 
erasotzailearengandik berehala urruntzeko. 

                                                 
1 Etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen ondoriozko heriotzen kasuan, dagokion prozedura aplikatuko da. 
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֍ Familia barruko indarkeria matxista, garrantzi berezikoa. Izen hori erabiliko dugu adin 
guztietako haur, nerabe eta emakumeek (aita, anaia, aitona, osaba-izebak, etab.) 
senideengandik jasaten dituzten kontrol-, eraso-, gaitzespen- eta bazterketa-moduak 
aipatzeko. 
 
Garrantzi bereziko egoeratzat hartuko dira muturreko larrialdi edo arrisku egoera bat 
gertatzen denean, non haurrak, nerabeak edo emakumeak honako hauek ager baititzake:  

- osasun-zerbitzuen berehalako esku-hartzea beharrezkoa egiten duten indarkeria 
psikologikoaren sintomak edo zauri fisikoak.  
 

- Edo bere bizitza edo osotasun fisikoaren beldur denean eta babesa behar duenean 
erasotzailearengandik berehala aldentzeko. 
 

֍ Sexu-esplotaziorako emakumeen eta nesken salerosketa. Izen hori erabiliko dugu 
udalerria sare batek erabiltzen duenean iragaitzazko edo helmugako herri gisa sexu-
esplotaziorako emakumeen salerosketarako. Garrantzi bereziko egoeratzat hartuko dira 
udalerria azken helmuga denean eta biktima adingabeak daudenean. 
 

Prozedura 

Kasuaren inguruko informazioa biltzea 

 

- Premiazko batzarra deitzea: 
Indarkeria larriko kasuren bat gertatu dela jakitean, kasuari buruzko ahalik eta 
informazio gehien biltzeko helburuz, alkateak premiazko batzarra deituko du, ondoko 
hauen presentziarekin: 

· Alkatea edo eskuordetzen duen pertsona. 
· Berdintasun zinegotzia. 
· Udaltzaingoaren ordezkaria (Ertzaintzarekiko bitartekaria ere izango da, 
beharrezkoa bada). 
· Berdintasun teknikaria. 
· Indarkeria larriko gertaerak udal sail batekin zerikusirik badu, zinegotziak edo 
hark eskuordetzen duen pertsonak batzarrean parte hartu ahal izango du. 

- Datuak aurkeztea: 
Batzar honetan alderdi bakoitzak gertaerari buruz dauzkan datuak aurkez ditzan 
saiatuko gara, gertaeraren ahalik eta ikuspegirik osatuena edukitzeko eta kasua 
genero-indarkeria, etxeko indarkeria, sexu-erasoa edo indarkeria larriko beste kasuren 
bat den jakiteko. 

 
- Informazioa kontrastatzea: 
 

Honelako kasuetan informazioa kontrastatzea, zantzuek honelako kasu batera 
eramaten gaituztela ziurtatzea, presiorik gabe jardutea eta pazientzia izatea 
gomendatzen da. Ez da komeni azkarregi esatea genero-indarkeria, etxeko indarkeria 
edo sexu-erasoa izan dela: baliteke esandakoa gezurtatu behar izatea eta deitutako 
mobilizazioak atzera bota behar izatea. 
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- Zurrumurrua bada eta ez badago kontrastatuta, berria zabaldu dadila galarazi behar da: 
 

Kasua argi ez badago, albistea komunikabideetara iristea eragotzi beharko litzateke, 
harik eta gertakaria berretsi eta kasua tipifikatu arte. 

 
 

Harremanak komunikabideekin 

 
Komunikabide batzuek gertatutakoari buruzko informazioa jasotzen dute (gehienetan 
informazio partziala, iturri bakar batetik jasoa eta kontrastatu gabea), udalak ezertxo jakin 
baino lehen. Komunikabide hauen helburua albiste bat eskaintzea da, biktimaren egoera eta 
intimitatea eta osasun eta polizia lanen erritmoak errespetatu gabe, albiste orekatuago eta 
kontrastatuago bat eskaini ahal izateko. 
 
Komunikabide batengandik jasotzen den informazioa, udalak eskuratzen duen informazio 
bakarra denean, tentu handiz aztertu behar da, ikerketatik ateratzen diren datuak askotan ez 
datozelako bat hasierako informazioarekin. 
 
- Komunikabideekiko harremana Komunikazio Arloan zentralizatuko da. 
 
- Komunikabideei ematen zaien erantzunak bete egin behar ditu Berdinsareak emakumeen 
aurkako indarkeriazko kasuetako adierazpen publikoetarako egindako gomendioak. 
 
- Udalak ez du bat-bateko erantzunik emango, komunikabideen presiopean, harik eta daukan 
informazioa behar bezala egiaztatu arte. 
 
- Erantzunen bat ematekotan, udalak eraso sexisten eta indarkeria matxistaren aurrean 
dauzkan jarrera eta konpromisoa azpimarratzeko izango da. 
 
- Emakumeen aurkako indarkeriazko kasu bat dela argi eta garbi jakiten bada, komunikabideei 
erantzungo zaie adierazpen instituzional bat bidaliko zaiela. 
 
-Adierazpen hori ohiko bideetatik emango da jakitera. 
 

 

Harremana biktimarekin eta bere ingurunearekin 

 
- Biktimarekin harremanetan sartzea: 
 

Ahal baldin bada, gertakarien egun berean (asteburua bada, hurrengo astegunean), 
gizarte langilea harremanetan sartuko da biktimarekin (edo familiarekin, baldin eta 
biktima hil bada, ospitalean badago, shock egoeran...). 
 
Adingabeko bat bada, lehenbiziko kontaktua familiarekin edo legezko tutorearekin 
izango da, babesa eskaintzeko eta biktimarekin kontaktu-bide bat sortzeko. 
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Egoerarekin lehen harremana polizia-jardueraren bidez izan bada, horrek baimena 
eskatuko du ondoren Gizarte Zerbitzuetatik harremanetan jartzeko. 

 
- Baliabideak eskaintzea: 
 

Biktimari eta senideei babesa emateko baliabideak eskainiko zaizkie. Baliabideok 
premiaz eskainiko dira eta biktimaren eta familiaren unean uneko premiei egokituko 
zaizkie. 

 
- Adierazpen instituzionalaren berri ematea: 
 

Biktimari edo senideei jakinaraziko zaie udalak komunikatu bat egingo duela 
emakumeen aurkako indarkeriaren kontra (baldin eta biktimak ez badu desadostasunik 
erakusten). Adierazpen horretan ez dira biktima eta bere ingurunea zuzenean 
aipatuko. Helburua indarkeria hori errefusatzea izango da, herritar konpromiso gisa eta 
gizartean kontzientzia sortzeko modu bat bezala. 

 
- Balizko elkarretaratze baten berri ematea: 

Era berean, mobilizazio bat deitzeko aukeraren berri emango da. Biktimak edo haren 
familiak berariaz eskatzen badute ez dadila herritarrentzako ekitaldirik deitu, 
biktimaren edo familiaren erabakia errespetatuko da eta horren berri emango da 
adierazpen instituzionalean. 

 
- Adostasuna gerora ematea 
 

Biktimak ez badu adostasuna hasiera batean ematen baina bai denboratxo bat 
igarotakoan, erabaki hori kontuan izango da adierazpen instituzional bat egiteko edota 
elkarretaratze bat deitzeko orduan. 

 

Adierazpen instituzionala 

 
Informazio nahikoa dagoenean, udalak adierazpen instituzionala egingo du, gertatutakoa 
gaitzesteko. Adierazpen horretan zenbait gomendio aplikatuko dira: 
 
- Erasoa emakumeen aurkako indarkeriaren testuinguruan kokatzea. 
 
- Azpimarratuko da indarkeria egiten duenaren erantzukizuna dela beti eta biktima errudun 
bihurtzea eragotzi behar dela. 
 
- Errepikatuko da ez dagoela erasotzaileen profilik. 
 
- Ez azpimarratu biktimak ez zuela salaketarik jarri. 
 
- Sexu-erasoen kasuan, emakumeek askatasun sexualerako duten eskubidea defendatzea, eta 
gogoraraztea erasoak leku guztietan gertatzen direla, ez bakarrik eremu ilunetan, gauez, 
parrandan eta abar. 
 
- Udalerrian bultzatzen ari diren indarkeriaren aurkako borroka eta berdintasun politikak 
nabarmentzea. 
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Adierazpena ahalik eta azkarren egingo da (biharamunean edo 48 orduko epean aste barruan, 
edo hurrengoko lehen astegunean, baldin eta gertakaria asteburuan edo jaiegunean jazotzen 
bada). 
 
Onesten den adierazpen instituzionala udalak dauzkan komunikabide guztien bitartez 
zabalduko da. 
 

Bozeramaileen Batzordearen batzarra 

 
Kasuaren larritasunak eskatzen badu, Bozeramaileen Batzordea deituko da biharamunean (edo 
lehen lanegunean, asteburuan edo jaiegunean gertatu bada). 
 

Elkarretaratzea deitzea 

 
Bozeramaileen Batzordeak egoki baderitzo, deialdi hauek egingo dira: 
 

- Elarretaratze instituzional isil baterako deia eguerdiko 12etan, 5 minutuz, udaletxearen 
ondoan. 

- Herritarrei dei egingo zaie arratsaldez (19:00ak eta 20:00ak artean) 15 minutuko 

elkarretaratze isila egiteko, 15 minutuz, gertaeretatik hurbilen dagoen puntu lilan. 

 
Deialdi horiek gutxienez 24 ordu lehenago egingo dira. 
 

Berdintasun Kontseiluari informazioa ematea 

 
Berdintasun teknikariak (eta hura ez dagoenean, Berdintasun zinegotziak), ahalik eta lasterren, 
Kontseiluari jakinaraziko dizkio Bozeramaileen Batzordeak hartutako erabakiak. 
 
Herritarren elkarretaratze bat deitzea erabakitzen bada, Berdintasun Zerbitzua kontaktuan 
jarriko da emakume elkarteekin (eta jai batzordeekin, erasoa jaien testuinguruan gertatu 
bada), deialdia elkarrekin egiteko. 
 
Komunikazio Arloak prentsa-ohar bat bidaliko du, deialdiarekin. 

 

Indarkeriaren ondorioa heriotza denean 

 
Indarkeriazko ekintza baten ondorioz biktima hiltzen badute, erakunde arteko akordioaren 
jarraipen batzordeak onetsitako protokoloa beteko da (VI. eranskina). 
 

Zalantzazko kasu baten aurrean jardutea 

 
Gertatutakoaz zalantzarik izanez gero, udalak komunikatu bat atera ahalko du. Horren eredua 
VII. eranskinean dago. 
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Erreparazio printzipioa 
 
Gero eta ohikoagoa da indarkeria matxistaren biktimen erreparazio eskubideaz hitz egitea. 
Protokolo horretan, halaber, gai hori nabarmendu nahi izan da arretaren funtsezko elementu 
gisa; izan ere, erreparazioaren printzipioak esan nahi du indarkeria matxistaren biktimen 
eskubideak arreta-prozesu osoaren erdigunean jarri behar direla. 
Hitzarmenak onartzen du emakumeen aurkako indarkeria matxista giza eskubideen urraketa 
eta emakumeen aurkako diskriminazio mota bat dela. Istanbulgo Giza eskubideen urraketen 
biktima guztiek dute erreparaziorako eskubidea, eta, horregatik, orain arte apenas aitortu den 
eskubide hori aldarrikatu da azken urteotan.  
 
Emakundek eta Eudelek Berdinsarearen esparruan argitaratu berri duten dokumentuari 
erreparatuta, erreparazio printzipioa honako hau da2: “Indarkeria matxistatik bizirik atera 
diren emakumeek eskubidea dute administrazio publikoaren laguntza eta arreta integrala 
izateko, bere eskumen-maila guztietan, indarkeria matxista izate hutsagatik". Eskubide horren 
barruan, hainbat neurri sar daitezke, hala nola, egia aitortzea, berriro ez gertatzeko bermea, 
edo arreta emateko baliabide publikoen bidez erabat berreskuratzea edo birgaitzea.”. 
 
Gainera, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei arreta emateko orduan, 
ezinbestekoa da emakume horiek beren oneratzearen subjektu aktibotzat hartzea, non 
lehentasuna eman behar baitzaie integraltasunari, ahalduntzeari eta autonomiari: haien 
denborak errespetatzea, sartzeko ateak zabaltzea, bizirik atera diren emakumeen arteko 
asoziazionismoa prestatzea, esku-hartze prozesuetan parte hartzen dutela bermatzea, etab. 
Erreparazio printzipioa bizitzaren edozein esparrutan gertatzen den edozein indarkeria 
matxistaren biktima guztiei aplikatu behar zaie. Beraz, bizirik atera diren pertsonei arreta 
ematen dieten zerbitzu publikoek jasandako kaltea maila guztietan artatzeko ekintzak abiarazi 
behar dituzte. Ekintza horiek gutxienez honako neurri hauekin lotu behar dira: lehengoratzea, 
kalte-ordaina, birgaitzea, gogobetetzea eta berriz ez gertatzeko bermea3. 
 
Gainera, udal-erakundeek jarraitu behar dute suspertze- eta erreparazio-prozesuan ahalduntze 
pertsonalerako neurriak sustatzen eta garatzen; prebentzio-politikak aktibatzen eta berriz 
gerta ez dadin bermatzen 
 
Getxoko udalerrian egin beharreko erreparazio ekintzak egiteko, inplikatutako alderdi guztiak 
sentsibilizatu behar dira. Horregatik, erakunde sinatzaileetako teknikariak konponketaren 
arloko ekintza-ildo nagusien definizioan inplikatzearen alde egiten da, gaiari buruzko funtsezko 
kontzeptuei buruzko prestakuntza jaso ondoren. Prestakuntza hori beharrezkoa izango 
litzateke politikarientzat ere. Gainera, aldian behin egin beharreko ekintza gisa pentsatu behar 
da, bereziki politikarien kasuan, txandakatzea handiagoa izan baitaiteke.  
Erreparazio-ekintzak ez daude soilik lotuta jarduketa eta koordinazio protokoloari, baizik eta 
udalak indarkeria matxistaren arloan egiten duen ekintza guztiari, bai eta udaleko gizarte-
saretik (kolektibo feministak eta emakume-elkarteak, etab.) edo udalaz gaindiko 
erakundeetatik (foru baliabideak, Eusko Jaurlaritzakoak, etab.) egiten diren ekintzei ere. 

                                                 
2 Eudel eta Emakunde. 2020. Indarkeria matxistaren biktimei erreparazioa emateko tokiko jarduerak. Udalerrietan erreparazio 
printzipioa aplikatzeko gida didaktikoa.  
3 Idem.  

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/86/86/88686.pdf
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Horregatik, komeni da alde guztien arteko harreman arina eta arreta osoa bermatuko duen 
begirada orokorra zehaztea.  
Gainera,   

- Hainbat ekintza-eremutan koka daitezke: prebentziotik (sentsibilizazio-ekintzak, 

prestakuntza-ekintzak); esku-hartzetik (laguntza psikologikoa, laguntza juridikoa, 

etxebizitza, laneratzea, harrera-baliabideak) edo erreparazio sinboliko eta sozialetik 

(hirigintzako ikusarazte-ekintzak, biktimen omenezko ekitaldiak). 

- Emakumeen osotasuna, ahalduntzea eta autonomia defendatzea bilatzen dute.  

- arlo judizialera, ekonomikora eta ondarera, etab. Hainbat eremutara bideratzen dira:  

- Espezifikoak izan daitezke, biziraun duten biktimen profilaren arabera: sexu-

indarkeriaren biktimei, biktima adingabeei, salerosketaren biktimei eta abarrei 

zuzendutako ekintzak.    

Gogoeta horiek guztiak kontuan hartu beharko dira Berdintasun Zerbitzutik erreparazio 
ekintzak egiteko orduan, eta inplikatutako alderdiekin (esku hartzeko eragileak, emakumeen 
ahalduntzea lantzen duten eragileak, etab.) lankidetzan ekintza espezifikoak identifikatzen 
saiatu beharko da.  
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Datuen babesa 
 
Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta 2007ko 
araudia betez, erabaki hau sinatu duten erakundeen artean datuak biltzeari eta lagatzeari 
dagokionez, betebehar hauek bete behar dira besteak beste: 
 
- Tratu txarren edo sexu indarkeriaren biktima den emakumeari informazio nahiko eta egokia 
ematea, jasoko diren datuei buruz, datuak jasotzearen helburuari buruz eta datuak gordetzeko 
moduari buruz. Datuak modu egokian erabiltzearen erantzukizuna zein zerbitzu edo 
pertsonaren ardura den adieraziko da gainera. 
 
- Ematen diren datuak konfidentzialak direla azaltzea. Baimenduta dauden eta datuak 
jasotzeko helburuarekin zerikusia duten pertsonek bakarrik tratatuko dituztela jakinaraztea. 
 
- Bere datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideen 
berri ematea. 
 
- Beste administrazio publiko edo erakunde pribatu batzuei datu horiek lagatzeko asmorik 
badago, horren berri eman behar zaio datuak biltzen diren unean, eta horretarako baimena 
eman behar du edo ez. Lagapen hori ezin da orokorra izan, eta biktima den emakumeak 
zehatz-mehatz azaldu behar du lagapen hori zein erakundetarako baimentzen duen. 
 
Erakunde sinatzaileek argi eta garbi jakinarazi beharko diete emakumeei zein garrantzitsua den 
beren adostasuna berariaz ematea, makineria aktibatzen baitu eskura dituzten baliabideak 
errazteko eta, horrela, koordinazioa eta arreta integrala bermatzeko. Emakumeak baimena 
ematen badu, erakundeak automatikoki eta atzerapenik gabe bidaliko die beharrezko 
informazioa gainerako erakundeei. Baimenik ematen ez badu, kontabilizatu egingo da, eta 
datuak bereizita bidaliko dizkiote Berdintasun Zerbitzuari, identifikatzeko modurik izan ez 
dezaten.  
 
Erakunde sinatzaileek ez badute datu pertsonalak jaso eta lagatzeko baimen-eredurik, eredu 
hori Berdintasun Zerbitzuari eskatu ahal izango zaio.  
 
Europar Batasunak urteak daramatza estatu kideei indarkeria matxistari buruzko datuak 
biltzeko eskatzen; izan ere, datuak kategorien arabera sistematikoki biltzeak eta aldizka 
argitaratzeak erraztu egiten du estatu kideek dituzten betebeharren betetze-maila ebaluatzea. 
Funtsezkoak dira erakunde publikoen erantzunaren garrantzia, prebalentzia eta 
eraginkortasuna neurtzeko.  
 
Datuen babesa arautzen duen araudiak edo indarrean dagoen beste edozein akordiok ezartzen 
duenari kalterik egin gabe, protokolo honetan jasotakoaren arabera emakumeek aurre egin 
beharreko indarkeriari buruzko datu pertsonalak biltzen dituzten erakunde sinatzaileek honako 
konpromiso hauek hartzen dituzte:  
 

- Datuen tratamenduari, sarbideen kontrolari eta goi-mailako segurtasun-neurriei 
buruzko informazio- eta baimen-sistema bat ezartzea, datu sentikorrak direnean.  
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- Datuak biltzeko sistema bat ezartzea helburu estatistikoekin; horretarako, beharrezkoa 
da datu pertsonalak anonimo izatea, hau da, pertsona bat identifikatzeko edo 
identifikatzeko aukera ematen duten datu pertsonalak ezabatzea.  Sistema horrek 
aukera eman behar du intzidentzia ezagutzeko, profilak egiteko eta definitutako 
profilen arabera banaturiko hobekuntza-ekintzak bultzatzeko. Datu horiek Berdintasun 
Zerbitzuari emango zaizkio, estatistikaren arloan indarrean dagoen legeriak 
ezarritakoaren arabera.  

- Datuak Koordinazio Teknikorako Mahaiko erakundeekin partekatzea hiru hilean behin, 
horretarako sortutako baterako informazio sistema bat oinarri hartuta.   

 

Jarraipena eta ebaluazioa 
 
Berdintasun Zerbitzuko teknikariak arduratuko dira Protokoloaren jarraipenaz eta ebaluazioaz, 
eta lan hori Berdintasun zinegotzigoarekin partekatu ahal izango dute.  
 
Jarraipenerako eta ebaluaziorako formula mistoak erabil daitezke: aldizka jarduera ebaluatzea 
(urtean bitan, adibidez); inplikatutako eragileak elkarrizketatzea; gogobetetze-galdetegiak, 
jarraipenerako adierazle sistema bat sortzea, etab. Gainera, urtearen barruan, Berdintasun 
Zerbitzuak hautemandako gorabeherak edo hobekuntza-alderdiak erregistratu ahal izango 
dira, eta Koordinazio Teknikoko Mahaian ere helaraz daitezke.  
 
Koordinazio Teknikorako Mahaiak ere urtean behin ebaluatuko du bere jarduna, eta ebaluazio 
horren berri eman beharko die protokolo hau sinatzen duten erakundeei.  
 
Urtero, Berdintasun Zerbitzuak memoria bat egingo du, Koordinazio Teknikorako Mahaiarekin 
erkatuko dena, ondoren erakunde sinatzaileei aurkezteko. Bertan, urte horretan Koordinazio  
 
Teknikorako Mahaian egindako jardueren edo hartutako erabakien berri emango da, eta 
urtean zehar erregistratutako datu kuantitatiboak aurkeztuko dira, indarkeriaren eragina 
ezagutu ahal izateko.  
 
Berdintasun Zerbitzua arduratuko da, halaber, protokoloa garatzearen ondoriozko kudeaketa 
ekonomikoaz, mahaien deialdiaz, urteko lan proposamena egiteaz (urteko plangintza), 
protokoloa sinatu ez duten beste erakunde batzuekin hitz egiteaz edo Koordinazio Teknikorako 
Mahaiari ez dagokion beste edozein ekintzaz.  
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Komunikazioa 
 
Protokoloa onartu ondoren, jarraipenaz arduratzen den instantziak garrantzitsutzat jotzen 
dituen aurkezpenak antolatuko dira. Gutxienez udaleko teknikariei, udaleko politikariei eta 
Berdintasun Kontseiluari jakinarazi beharko zaie. 
 
Erakunde sinatzaile bakoitzak indarkeria matxistaren arloan esku hartzen duten bere 
lantaldeetako profesionalen artean ere zabaldu beharko du protokoloa.  
 
Urtero, topaketak, aurkezpenak edo komunikabideetara joatea ere antola daitezke, 
Protokoloaren edukia edo koordinazioan gertatzen ari den garapena ezagutarazteko.  
 
Dokumentu irisgarria izan behar du, eta, beraz, Getxoko Udalaren webgunean eskegita egon 
beharko du. Zabalkundeari buruz egin litezkeen laburpen-materialek adinari, jatorriari, 
desgaitasunari eta beste edozein egoera pertsonal edo soziali egokituta egon beharko dute. 
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Berrikuspena eta indarraldia 
 

Protokolo honek iraupen mugagabea izango du. Jarraipenaz arduratzen den instantziak aldizka 
berrikusiko du, eta eranskin gisa gehituko dira erakunde arteko koordinazio mahaiek urtero 
lortzen dituzten akordioak.  
 
Goragoko mailako legezko edo hitzarmenezko arauren batek Protokolo honen edukiari 
eragiten badio, protokolo hau sinatzen duten pertsonek protokoloa berehala egokitzeko 
konpromisoa hartzen dute.  
 
Dokumentu hau dokumentu bizia dela ulertu behar da, eta gertatzen diren gizarte eta arau 
aldaketetara egokituko da, betiere erakunde sinatzaileek ontzat emanda. 
 

 
 

Sinadurak 
 

 

 

 

 

 

Amaia Aguirre Muñoa Andre Txit Prestua                                                  Nerea Aperribay Sáez And. 
                    Getxoko Alkatea    OSI Uribe-ko Erizaintzako Zuzendaria   
 
 
 
 
 
 

Javier Óscar Fernández Cucó Jn. 
Getxoko Ertzainetxea-ko  Komisario Burua 
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I. Eranskina: epaitegira bidaltzeko idazki eredua (osasun esparrua) 
 

EPAITEGIRA BIDALTZEKO IDAZKI EREDUA 

(OSASUN ESPARRUA) 

 

Nik, ...................................................................................................................  

jaunak/andreak, ........................................................................... mediku 

elkargoko kide naizenak, 

.............................................................................................. zenbakia 

dudala, 

..............................................................................................………………………

………. 

...................................................................................................................

....................… lan egiten dudanak (zentroa eta lantokia) 

 

 

ZERA JAKINARAZTEN DIOT JAUN/ANDRE TXIT PRESTU HORRI: gaur, 

..................................... (e)a(ta)n, 

………………..……….................................................. 

....................................................................................................................

....................................................................................... (e)(a)n 

(kontsultategia, osasun zentroa edo ospitalea, zentroaren izena, lantokia, herria eta 

kalea) ...................................…………………...……………………………. jauna/andrea 

artatu dudala; 

............... urte dauzka; 

.......................................................................................... (e)(a)n bizi da 

(kalea eta zenbakia); ...................................................................... dira posta 

kodea eta herria; .................................................................................. 

probintzian dago; ......................................... telefonoa dauka, eta berari ustez 

eman dizkioten tratu txarren inguruko osasun-txostena BIDALI dizut. 

 

 

Data eta sinadura 

 

 

 

EMAKUMEAREN AURKAKO INDARKERIAREN ARLOKO EPAITEGIA ALA 

GUARDIAKO INSTRUKZIO EPAITEGIA 
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II. Eranskina: mediku partearen eredua 
 

LESIOEI BURUZKO MEDIKU PARTEAREN EREDUA 

 

1) BIKTIMAREN DATU PERTSONALAK 

 

Izen-abizenak:  .....................................................................................  

Sexua: emakumea  gizona  

Jaioteguna: ………. /……….. / …………. 

Legezko egoera:  ................................................................................... 

  

Helbidea4:  ............................................................................................  

Harremanetarako telefonoa:  ..................................................................  

 

2) LESIOEN ERAGILEA (biktimak adierazitakoaren arabera) 

 ..........................................................................................  

 

3) ARTATZEKO BEHARRA ERAGIN DUTEN GERTAEREN AZALPENA (biktimak 

adierazitakoaren arabera, erasoa zer egunetan, ordutan eta lekutan gertatu 

den eta, tratu txarra eman diotela antzemanez gero, fisikoa, psikikoa edo beste 

mota batekoa den zehaztu) 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 

                                                 
4 Biktimak bizilekua aldatu nahi badu, ez da jasoko helbide berria, baizik eta momentu honetan bizi 
denekoa. Era berean, jasotzen den bizilekua ez du berea zertan izan, beste edozein izan daiteke baldin 
eta berarekin harremanetan jartzeko balio badu. 
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4) AURREKARI PERTSONAL GARRANTZITSUAK (lesioekin lotutakoak) 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 

5) AZTERKETA FISIKOA (lesioen deskribapena –itxura, tamaina edo neurriak, 

kokapena eta koloreari buruzko deskribapen datuak; argazkiak ateratzea 

komeni da, biktimak baimena emanez gero– eta gutxi gorabehera horiek zer 

egunetan gertatu diren). 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 

6) AZTERKETA GINEKOLOGIKOA (eginez gero) 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  
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7) UNE HORRETAKO EGOERA EMOZIONALA 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 

8) AZTERKETA OSAGARRIAK 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 

9) DIAGNOSTIKOA 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 

10) TRATAMENDUA 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  
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 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 

11) JARDUERA PLANA ETA OHARRAK (gizarte zerbitzuetara, lehen mailako 

arreta zerbitzura edo besteren batera bidali den adierazi) 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

Data eta sinadura 
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III. Eranskina: epaitegira bidaltzeko idazki eredua (gizarte 

zerbitzuak) 
EPAITEGIRA BIDALTZEKO IDAZKI EREDUA 

(GIZARTE ZERBITZUEN EREMUA) 

............................................. (a)/(e)ko 

............................................... Gizarte Zerbitzu Zentroan 

.................................................. 

................................................… andrea artatu dugu, ................. 
urte dituena, ................................. NAN zenbakia duena, 

.................................. egoera zibila duena, 

........................................................ 

................................................................. (e)/(a)n bizi dena eta 

............................................. telefono zenbakia duena. 

 
Interesdunak ondorengoa adierazi du: (indarkeria mota, lekua, data 

eta ordua adierazi, ustezko erasotzailea identifikatu eta senidetasun 
harremana zehaztu) 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  
 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  
 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  
 ..................................................................................................  

 
Ondorengo jarduerak egin dizkiogu: 

 ..................................................................................................  
 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  
 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  
 

Instantzia honetara bidali dugu, ondoko helburuarekin: 

 ..................................................................................................  
 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  
 

Arren eskatzen dugu erakunde horrek egin dituen jardueren berri 
idatziz ematea. 

 
............................(e)/(a)n, ........... (e)ko 

.................................... (a)ren .............. (e)(a)n 
 

Sinatzailea: Interesduna                             Sinatzailea: Profesionala 
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IV. Eranskina: informazioa biltzeko eredua 
 

TRATU TXAR KASUETAN INFORMAZIOA BILTZEKO EREDUAK 

(GIZARTE ZERBITZUEN EREMUA)5 

 
Identifikazio kodea:  .............................................................................  

Profesionala:  .......................................................................................  

Erakundea:  .........................................................................................  

Altaren data:  .......................................................................................  

 

Biktimaren datu pertsonalak 

Izen-abizenak:  ............................................................................  

NAN: ..........................  Helbidea6:  ...............................................  

Lurraldea: ......................... Udalerria: ...........................................  

Helbidea7 eta/edo harremanetarako telefonoa8: ...............................  

 ..................................................................................................  

 

Sexua:   Emakumea .......   Gizona 

Jaioteguna:  ......................................  

Jaioterria:  ........................................  

Nazionalitatea:  .................................  

Honako Lurralde Historikoan jaioa: Araba  Bizkaia Gipuzkoa 

EAEn erroldatu zen eguna:  .......................................  

Udalerrian erroldatu zen eguna:  ................................  

                                                 
5 2007an, fitxako edukiak Diagnostikoa Egiteko eta Gizarte Esku-hartzerako Tresna izeneko aplikazio 
informatikoan sartu ziren. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak sortu zuen 
tresna hori, gizarte laguntzaileei gizarte diagnostikoak egiten laguntzeko, baita esku-hartze prozesuen eta 
gizarteratze hitzarmenen jarraipena egiteko ere. Tresna erabili ahal izateko, bidal ezazu eskaera 
insersoc@ej-gv.es helbidera.  
6 Biktimak bizilekua aldatu nahi badu, ez da jasoko helbide berria, baizik eta momentu honetan bizi 
denekoa.  
7 Jasotzen den helbidea ez du bere bizilekuarena zertan izan, beste edozein izan daiteke baldin eta 
berarekin harremanetan jartzeko balio badu. Harremanetarako helbidea bizilekuarenarekin bat ez 
datorrenean bakarrik adieraziko da. 
8 Jasotzen den telefonoa ez du bere bizilekuarena zertan izan, beste edozein izan daiteke baldin eta 
berarekin harremanetan jartzeko balio badu.  

mailto:insersoc@ej-gv.es
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Egoera zibila: 

 Ezkondua 

 Dibortziatua. Ezkontza baliogabetua 

 Banantzeko edo dibortziatzeko prozesuan 

 Banandua (izatez) 

 Banandua (legez) 

 Ezkongabea 

 Erregistratutako bikote harreman adostua 

 Erregistratu gabeko bikote harreman adostua 

 Alarguna 

 

Ikasketen maila: 

 Alfabetatu gabea 

 Lehen mailako ikasketak bukatu gabea 

 Lehen mailako ikasketen ziurtagiria/OHOko titulurik gabea 

 Eskola graduatua/Oinarrizko batxilergoa, amaierako azterketa 
barne 

 1. mailako LH (teknikari laguntzailea)/Ofizial industriala 

 2. mailako LH (teknikari espezialista)/Maisu industriala 

 BBB/UBI/UNI. AURREKOA/Goi batxilergoa, bukaerako azterketa 
barne 

 1. zikloko unibertsitate titulua (Diploma) 

 2. zikloko unibertsitate titulua (Lizentzia) 

 3. zikloko unibertsitate titulua (Doktoretza) 

 Bestelakoa. Zehaztu: ............................................................  
 

Lanbidea:  

 Langabea 

 Langilea, besteren kontura, kontratu finkoarekin 

 Langilea, besteren kontura, aldi baterako kontratuarekin 

 Langilea, besteren kontura, kontraturik gabe 

 Langilea, bere kontura, autonomoa 

 Langilea, bere kontura, soldatapekoak dituen enpresa batean 
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 Langilea, bere kontura, kooperatiba bateko bazkidea 

 Langilea: lan babestua 

 Langabea, lehen lanaren bila 

 Langabea, aurretik lanean aritutakoa 

 

Lanbidea: 

 Artisautza eta industrietako lan kualifikatua 

 Enpresen zuzendaritza eta administrazio publikoak 

 Lan administratiboa 

 Indar armatuak 

 Instalazioen, makinen eta muntaketen operadorea 

 Nekazaritza eta arrantza arloko lan kualifikatua 

 Kualifikaziorik gabeko lana 

 Zaharberritze zerbitzuetako lana 

 Teknikari profesional zientifikoa eta intelektuala 

 Teknikaria edo laguntzaile profesionala 

 Bestelakoa. Zehaztu:  ...........................................................  

 

Etxebizitzari lotutako egoera: 

 Etxebizitzarik gabe 

 Etxebizitzaren baten jabe (pribatiboa) 

 Etxebizitzaren baten jabe (irabazpidezko ondasuna) 

 Etxebizitza alokatua 

 Etxebizitza erabiltzeko baimena 

 Ostatu hartuta edo apopilo 

 Azpierrentan 

 Maizter ugari 

 Ostatu turistikoa 

 Harrera pisua edo egoitza 

 Infraetxea 

 

Diru-sarrerak (urtekoak):  
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 Indibidualak: ..................   Guztira (bikotearena):  .........  
 

 

Ezintasuna:  

  Bai  Fisikoa 

   Psikikoa/Burukoa 

   Entzumenezkoa 

   Ikusmenezkoa 

  Ez 

 

 

Bere ardurapean dituen seme-alabak:  

Kopurua:  ...........................................................  

Jaiotegunak:  ......................................................  

  

Bere ardurapean dituen beste pertsona batzuk: 

 Kopurua:  .......................................  Jaiotegunak:  

- Mendekotasun mota: 

 ekonomikoa9 

 fisikoa10 

 soziala11 

 burukoa edo kognitiboa12 

  .................  

- Mendekotasun mota: 

 ekonomikoa 

                                                 
9 Pertsona bat ekonomikoki eta lanari dagokionez «aktibo» izatetik herritar «langabe», «pasibo» edo 
«mendeko» izatera pasatzen denean gertatzen da. 
10 Gorputzeko funtzioen kontrola eta inguruneko elementu fisikoekiko elkarreragina galtzean. 
11 Pertsona eta harreman garrantzitsuak galtzean. 
12 Pertsonak arazoak konpontzeko eta erabakiak bere kabuz hartzeko gaitasuna galtzean. 
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 fisikoa 

 soziala 

 burukoa edo kognitiboa 

 ………………… 

- Mendekotasun mota: 

 ekonomikoa 

 fisikoa 

 soziala 

 burukoa edo kognitiboa 

 

Bidali duen erakundea: 

 Bere kabuz 

 Epaitegia 

 Espezializaturiko ofiziozko txanda 

 Polizia 

 Biktimari Laguntzeko Zerbitzua 

 Larrialdietako Gizarte Zerbitzua 

 24 orduko informazio telefonoa 

 Beste gizarte zerbitzu batzuk. Zehaztu ....................................  

 Osasun arloko profesionalak 

 Elkarteak 

 Bestelakoa. Zehaztu ..............................................................  

 

Beste datu garrantzitsu batzuk: 

 Familiaren edo ingurukoen laguntza jasotzen du 

 Toxikomanoa da. Zehaztu ......................................................  

 Ez dauka legezko agiririk 

 Oinarrizko errenta jasotzen ari da 
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 Erasotzailearekin bizi da une honetan 

 Inguruko beste pertsonaren batek tratu txarrak ematen dizkio. 

Zehaztu:  .................................................................................  

 

Oharrak.......................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 

Erasotzaileari buruzko datuak 

Izen-abizenak:  ............................................................................  

Sexua:   Emakumea .......  Gizona 

Jaioteguna:  ......................................  

Jaioterria:  ........................................  

Nazionalitatea:  .................................  

Honako Lurralde Historikoan jaioa:  Araba  Bizkaia  Gipuzkoa 
 

Ahaidetasun harremana: 

 Ezkontidea 

 Bikotekidea 

 Izatezko bikotekidea 

 Ezkontide ohia 

 Bikotekide ohia 

 Izatezko bikotekide ohia 

 Arbasoa 

 Ondorengoa 

 Beste senide batzuk. Zehaztu  ................................................  
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Ikasketen maila: 

 Alfabetatu gabea 

 Lehen mailako ikasketak bukatu gabea 

 Lehen mailako ikasketen ziurtagiria/OHOko titulurik gabea 

 Eskola graduatua/Oinarrizko batxilergoa, amaierako azterketa 
barne 

 1. mailako LH (teknikari laguntzailea)/Ofizial industriala 

 2. mailako LH (teknikari espezialista)/Maisu industriala 

 BBB/UBI/UNI. AURREKOA/Goi batxilergoa, bukaerako azterketa 
barne 

 1. zikloko unibertsitate titulua (Diploma) 

 2. zikloko unibertsitate titulua (Lizentzia) 

 3. zikloko unibertsitate titulua (Doktoretza) 

 Bestelakoa. Zehaztu: .........................................................................  
 

Lanbidea:  

 Langabea 

 Langilea, besteren kontura, kontratu finkoarekin 

 Langilea, besteren kontura, aldi baterako kontratuarekin 

 Langilea, besteren kontura, kontraturik gabe 

 Langilea, bere kontura, autonomoa 

 Langilea, bere kontura, soldatapekoak dituen enpresa batean 

 Langilea, bere kontura, kooperatiba bateko bazkidea 

 Langilea: lan babestua 

 Langabea, lehen lanaren bila 

 Langabea, aurretik lanean aritutakoa 

 
Lanbidea: 

 Artisautza eta industrietako lan kualifikatua 

 Enpresen zuzendaritza eta administrazio publikoak 



 60 

 Lan administratiboa 

 Indar armatuak 

 Instalazioen, makinen eta muntaketen operadorea 

 Nekazaritza eta arrantza arloko lan kualifikatua 

 Kualifikaziorik gabeko lana 

 Zaharberritze zerbitzuetako lana 

 Teknikari profesional zientifikoa eta intelektuala 

 Teknikaria edo laguntzaile profesionala 

 Bestelakoa. Zehaztu:  ...........................................................  

 

Beste egoera batzuk: 

 Etxetik kanpo jokaera bortitza dauka 

 Aurreko harremanetan erasoak egin ditu 

 Ez dauka legezko agiririk 

 Buruko gaixotasuna du 

 Alkoholikoa da  

 Beste droga-mendekotasunen bat du. Zehaztu .........................  

 

Oharrak.......................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 

Tratu txarrari buruzko datuak 

 

Eraso mota: 

 Tratu txar psikologikoa 

 Tratu txar fisikoa 

 Tratu txar sexuala 
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 Tratu txar ekonomikoa 

 

Tratu txarren iraupena:  

 <1 urte 

 1-4 urte 

 5-10 urte 

 >10 urte 

 

Erasoen maiztasuna: 

 Egunero 

 Astero 

 Hamabostean behin 

 Hilean behin 

 Hilean behin baino gutxiagotan 

 

Osasun arta jaso du:  

 Bai 

 Ez 
 

Seme-alaben aurkako tratu txarrak13: 

 Bai. Zehaztu:  ......................................................................  

 Ez 

 
Egun salaketarik: 

 Bai 

 Ez 

 
 

Aurrez salaketarik: 

                                                 
13 Seme-alabak baldin baditu bakarrik bete. 
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 Bai 

 Ez 

 
Babesteko agindua:  

  Eskatu du 

  Onartu diote: 

    Behin-behineko espetxealdia 

  Gerturatzeko debekua 

  Harremanetan jartzeko debekua 

  Familiaren etxebizitza erabiltzea eta gozatzea 

  Seme-alaben zaintza 

  Mantenu-pentsioa 

  Adingabeen babesa 

  Bestelakoa. Zehaztu ..........................................  

  Ukatu egin diote 

  Ez du eskatu 

 
Epai penala: 

  Bai  

   Espetxeratzea 

   Gerturatzeko debekua 

   Harremanetan jartzeko debekua 

   Bestelakoa. Zehaztu ..................................................  

   Errugabetzea 

  Ez 

 

Epai zibila: 

  Bai  Etxebizitza erabiltzea eta gozatzea 
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   Seme-alaben zaintza 

   Mantenu-pentsioa 

   Bestelakoa. Zehaztu ..................................................  

  Ez 

 

Ondokoak artatu du:  

 Polizia 

 Epaitegia 

 Espezializaturiko ofiziozko txanda 

 Biktimari Laguntzeko Zerbitzua 

 Larrialdietako Gizarte Zerbitzua 

 Beste gizarte zerbitzu batzuk. Zehaztu ....................................  

 Osasun arloko profesionalak 

 Elkarteak 

 Bestelakoa. Zehaztu ..............................................................  

 

Jarritako salaketa Bere esku utzitako bitartekoa 

 Informazioa  Informazioa 

 Laguntza psikologikoa  Laguntza psikologikoa 

 Orientazio juridikoa  Orientazio juridikoa 

 Behin-behineko ostatua Behin-behineko 

ostatua 

 Diru-laguntzak  Diru-laguntzak 

 Bestelakoa. Zehaztu ...................   Bestelakoa. Zehaztu ................  

 

Informazio osagarria 

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  
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 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 

Gizarte zerbitzuetako profesionalaren balorazioa 

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

Jarraipena 

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  
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V. Eranskina: sexu indarkeria informazioa biltzeko eredua 
 

SEXU INDARKERIA KASUETAN INFORMAZIOA BILTZEKO EREDUA14 

(GIZARTE ZERBITZUEN EREMUA)15 

Identifikazio kodea:  .............................................................................  

Profesionala:  .......................................................................................  

Erakundea:  .........................................................................................  

Altaren data:  .......................................................................................  

 

Biktimaren datu pertsonalak 

Izen-abizenak:  ............................................................................  

NAN: ..........................  Helbidea16:  ..............................................  

Lurraldea: ......................... Udalerria: ...........................................  

Helbidea17 eta/edo harremanetarako telefonoa18: .............................  

 ..................................................................................................  
 

Sexua:   Emakumea .......  Gizona 

Jaioteguna:  ......................................  

Jaioterria:  ........................................  

Nazionalitatea:  .................................  

Honako probintzian jaioa:  Araba  Bizkaia  Gipuzkoa 

                                                 
14 Sexu indarkeria tratu txarrak gertatu ohi diren harreman baten barruan gertatzen bada, tratu txar 

kasuekin lotutako eredua bete beharko da. 
15 2007an, fitxako edukiak Diagnostikoa Egiteko eta Gizarte Esku-hartzerako Tresna izeneko aplikazio 
informatikoan sartu ziren. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak sortu zuen 
tresna hori, gizarte laguntzaileei gizarte diagnostikoak egiten laguntzeko, baita esku-hartze prozesuen eta 
gizarteratze hitzarmenen jarraipena egiteko ere. Tresna erabili ahal izateko, bidal ezazu eskaera 
insersoc@ej-gv.es helbidera.  
16 Biktimak bizilekua aldatu nahi badu, ez da jasoko helbide berria, baizik eta momentu honetan bizi 
denekoa. 
17 Jasotzen den helbidea ez du bere bizilekuarena zertan izan, beste edozein izan daiteke baldin eta 
berarekin harremanetan jartzeko balio badu. Harremanetarako helbidea bizilekuarenarekin bat ez 
datorrenean bakarrik adieraziko da. 
18 Jasotzen den telefonoa ez du bere bizilekuarena zertan izan, beste edozein izan daiteke baldin eta 
berarekin harremanetan jartzeko balio badu.  

mailto:bidal%20ezazu%20eskaera%20insersoc@ej-gv.es
mailto:bidal%20ezazu%20eskaera%20insersoc@ej-gv.es
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EAEn erroldatu zen eguna:  .......................................  

Udalerrian erroldatu zen eguna:  ................................  

 
Egoera zibila: 

 Ezkondua 

 Dibortziatua. Ezkontza baliogabetua 

 Banantzeko edo dibortziatzeko prozesuan 

 Banandua (izatez) 

 Banandua (legez) 

 Ezkongabea 

 Erregistratutako bikote harreman adostua 

 Erregistratu gabeko bikote harreman adostua 

 Alarguna 

 
Ikasketen maila: 

 Alfabetatu gabea 

 Lehen mailako ikasketak bukatu gabea 

 Lehen mailako ikasketen ziurtagiria/OHOko titulurik gabe 

 Eskola graduatua/Oinarrizko batxilergoa, amaierako azterketa 
barne 

 1. mailako LH (teknikari laguntzailea)/Ofizial industriala 

 2. mailako LH (teknikari espezialista)/Maisu industriala 

 BBB/UBI/UNI. AURREKOA/Goi batxilergoa, bukaerako azterketa 
barne 

 1. zikloko unibertsitate titulua (Diploma) 

 2. zikloko unibertsitate titulua (Lizentzia) 

 3. zikloko unibertsitate titulua (Doktoretza) 

 Bestelakoak. Zehaztu: ...........................................................  

 

Lanbidea:  

 Langabea 
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 Langilea, besteren kontura, kontratu finkoarekin 

 Langilea, besteren kontura, aldi baterako kontratuarekin 

 Langilea, besteren kontura, kontraturik gabe 

 Langilea, bere kontura, autonomoa 

 Langilea, bere kontura, soldatapekoak dituen enpresa batean 

 Langilea, bere kontura, kooperatiba bateko bazkidea 

 Langilea: lan babestua 

 Langabea, lehen lanaren bila 

 Langabea, aurretik lanean aritutakoa 

 

 
Lanbidea: 

 Artisautza eta industrietako lan kualifikatua 

 Enpresen zuzendaritza eta administrazio publikoak 

 Lan administratiboa 

 Indar armatuak 

 Instalazioen, makinen eta muntaketen operadorea 

 Nekazaritza eta arrantza arloko lan kualifikatua 

 Kualifikaziorik gabeko lana 

 Zaharberritze zerbitzuetako lana 

 Teknikari profesional zientifikoa eta intelektuala 

 Teknikariak edo laguntzaile profesionala 

 Bestelakoa. Zehaztu:  ...........................................................  
 

Diru-sarrerak (urtekoak):  
 

 Indibidualak: ..................  
Guztira (bikotearena):  .........  



 

Ezintasuna:  

   Bai  Fisikoa 

   Psikikoa/Burukoa 

   Entzumenezkoa 

   Ikusmenezkoa 

  Ez 

 

Bidali duen erakundea: 

 Bere kabuz 

 Epaitegia 

 Espezializaturiko ofiziozko txanda 

 Polizia 

 Biktimari Laguntzeko Zerbitzua 

 Larrialdietako Gizarte Zerbitzua 

 24 orduko informazio telefonoa 

 Beste gizarte zerbitzu batzuk. Zehaztu ...................................  

 Osasun arloko profesionalak 

 Elkarteak 

 Bestelakoa. Zehaztu .............................................................  

 

Beste datu garrantzitsu batzuk: 

 Familiak edo ingurukoek laguntzen diote 

 Toxikomanoa da Zehaztu ......................................................  

 Ez dauka legezko agiririk 

 Oinarrizko errenta jasotzen ari da 

 

Oharrak ......................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  
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 .................................................................................................  

 

Erasotzaileari buruzko datuak 

Izen-abizenak:  ...........................................................................  

 

Sexua:   Emakumea .......   Gizona 

Jaioteguna:  ......................................  

Jaioterria:  ........................................  

Nazionalitatea:  .................................  

Honako Lurralde Historikoan jaioa:  Araba  Bizkaia  Gipuzkoa 

 

Biktimarekin duen harremana: 

 Lanekoa edo irakasle eta ikasle artekoa, hierarkikoa 

 Lanekoa edo irakasle eta ikasle artekoa, hierarkiarik gabea 

 Beste arrazoi batzuengatik ezagutzen du. Zehaztu ...................  

 Ez du ezagutzen 

 
Ikasketen maila: 

 Alfabetatu gabea 

 Lehen mailako ikasketak bukatu gabea 

 Lehen mailako ikasketen ziurtagiria/OHO titulurik gabea 

 Eskola graduatua/Oinarrizko batxilergoa, amaierako azterketa 

barne 

 1. mailako LH (teknikari laguntzailea)/Ofizial industriala 

 2. mailako LH (teknikari espezialista)/Maisu industriala 

 BBB/UBI/UNI. AURREKOA/Goi batxilergoa, bukaerako azterketa 
barne 

 1. zikloko unibertsitate titulua (Diploma) 

 2. zikloko unibertsitate titulua (Lizentzia) 

 3. zikloko unibertsitate titulua (Doktoretza) 

 Bestelakoak. Zehaztu: ..........................................................  
 

Lanbidea:  

 Langabea 

 Langilea, besteren kontura, kontratu finkoarekin 
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 Langilea, besteren kontura, aldi baterako kontratuarekin 

 Langilea, besteren kontura, kontraturik gabe 

 Langilea, bere kontura, autonomoa 

 Langilea, bere kontura, soldatapekoak dituen enpresa batean 

 Langilea, bere kontura, kooperatiba bateko bazkidea 

 Langilea: lan babestua 

 Langabea, lehen lanaren bila 

 Langabea, aurretik lanean aritua 

 

Lanbidea: 

 Artisautza eta industrietako lan kualifikatua 

 Enpresen zuzendaritza eta administrazio publikoak 

 Lan administratiboa 

 Indar armatuak 

 Instalazioen, makinen eta muntaketen operadorea 

 Nekazaritza eta arrantza arloko lan kualifikatua 

 Kualifikaziorik gabeko lana 

 Zaharberritze zerbitzuetako lana 

 Teknikari profesional zientifikoa eta intelektuala 

 Teknikaria edo laguntzaile profesionala 

 Bestelakoa. Zehaztu:  ...........................................................  

 

Beste egoera batzuk: 

 Aurreko harremanetan erasoak egin ditu 

 Buruko gaixotasuna du 

 Alkoholikoa da 

 Beste droga-mendekotasunen bat du. Zehaztu ........................  

 Ez dira ezagutzen  
 

Oharrak:  ...................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 

Sexu indarkeriari buruzko datuak 

 
Eraso mota: 
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  Sexu erasoa (indarkeria edo larderia erabilita) 

   zakila edo objekturen bat sartuz 

   zirriak eginez 

   bestelakoa. Zehaztu .........................................  

  Sexu gehiegikeria (indarkeria edo larderia erabili gabe) 

   zakila edo objekturen bat sartuz 

   zirriak eginez 

   bestelakoa. Zehaztu .........................................  

  Sexu jazarpena 

   zakila edo objekturen bat sartuz 

   zirriak eginez 

   hitzezkoa 

   bestelakoa. Zehaztu .........................................  

 

Azken erasoaz geroztik pasatu den denbora: 

   <1 urte 

   1-4 urte 

   5-10 urte 

  >10 urte 

 

Egun salaketarik: 

 Bai 

 Ez 

 

Aurrez salaketarik: 

 Bai 

 Ez 

 

Ondokoak artatu du:  

 Bere kabuz 

 Epaitegiak 

 Espezializaturiko ofiziozko txandak 

 Biktimari Laguntzeko Zerbitzuak 
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 Poliziak 

 Larrialdietako Gizarte Zerbitzuak 

 Beste gizarte zerbitzu batzuek. Zehaztu ..............................  

 Osasun arloko profesionalek 

 Elkarteek 

 Bestelakoak. Zehaztu ........................................................  

 

Jarritako salaketa Bere esku utzitako bitartekoa 

 Informazioa  Informazioa 

 Laguntza psikologikoa  Laguntza psikologikoa 

 Orientazio juridikoa  Orientazio juridikoa 

 Bestelakoa. Zehaztu ...................   Bestelakoa. Zehaztu ..  

 

 

 

Informazio osagarria 

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

Gizarte zerbitzuetako profesionalaren balorazioa 

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  
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Jarraipena 
 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  
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VI. Eranskina: indarkeria matxistaren ondoriozko hilketen aurrean 

jarduteko prozedura 
(irudian bi aldiz klikatuta sartu) 

ETXEKO TRATU TXARREN ETA SEXU-ERASOEN ONDORIOZKO 

HERIOTZEN AURREAN JARDUTEKO PROZEDURA 

 

Erakunde arteko Hitzarmenaren Jarraipen Batzordea 
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VII. Eranskina: zalantzazko kasuetan komunikatu eredua 
 

KOMUNIKATU PUBLIKOA ZALANTZAZKO KASUETAN 

 

 

Emakumeen aurkako indarkeriazko ustezko delitu bat egin delako zurrumurruen aurrean, 

une honetan gertatutakoa argitzeko oso informazio garrantzitsua biltzen ari garenez gero, 

eta honelako kasuetan zerikusia duten pertsonen eta beraien senideen identitatea babesteko 

zuhur jokatzea funtsezkoa delakoan, ondokoa ematen dugu jakitera: 

 

1. Getxoko herriak eta Getxoko Udalak zero tolerantzia dute eta izango dute beti 

emakumeen aurkako indarkeriazko edozein ekintzaren edo edozein sexu-

erasoren aurrean. Hamarkada luzeak eman ditugu indarkeriaren aurkako borrokan 

lanean eta aurrera egiten, berdintasun politiken bitartez, biktimei eta beraien 

senideei zuzeneko eta koordinatutako arreta emanez, herritarren artean, 

ikastetxeetan eta abar kanpainak eginez, indarkeriaren inguruan sentsibilitatea eta 

prebentzioa sortuz, ... 

 

 

2. Gertakari honen berri jakin dugun unetik bertatik, biktimei arreta egiten dieten udal 

sailak lanean ari dira, udalaz gaindiko beste erakunde batzuekin koordinatuta. 

 

 

3. Gainera, informazio guztia kontrastatzen dugun unean bertan, egiten dugun 

adierazpen instituzionala komunikabideei bidaliko diegu. 

 

 

 

 

 

Getxon, ________(e)ko ____________________aren ___________(e)(a)n 

 

 

 


