
 
 
 
 
INDARKERIA SEXISTA IRUNEN 
2021 txostena 
 
 
 
 



Indarkeria sexistari buruzko txostena 2021 

2 

 

 

 
 

AURKIBIDEA 

Sarrera ........................................................................................................................... 3 

Terminologia ................................................................................................................. 4 

Metodologia ................................................................................................................... 6 

Ertzaintzak erregistratutako indarkeriaren biktimak ............................................. 6 

Biktimen eta biktimizazioen bilakaera ....................................................................... 7 

Indarkeria sexista motak ............................................................................................ 8 

Emakumeen adina/Adina indarkeria motaren arabera ............................................... 8 

Gizarte-zerbitzuetan arreta jaso duten indarkeriaren biktimak ............................ 9 

2010etik 2021era artatutako emakumeen bilakaera ................................................... 9 

Sarrera zerbitzua ........................................................................................................ 9 

Emakumeen adina .................................................................................................... 10 

Emakumeen jatorria ................................................................................................. 11 

Indarkeria sexista mota ............................................................................................ 12 

Erasotzailearekiko harremana .................................................................................. 12 

Abiarazitako gizarte-baliabideak ............................................................................. 12 

Seme-alabekin bizitzea .......................................................................................... ..13 

Salaketa .................................................................................................................... 14 

Erasotzaileari buruzko datu ezagunak… .................................................................. 15 

Arreta jaso duten emakumeen profila ...................................................................... 16 

Erasotzaileen profila ................................................................................................ 16 

 

Ondorioak ................................................................................................................... 17



Indarkeria sexistari buruzko txostena 2021 

3 

 

 

 
SARRERA  

 
Indarkeria matxistari buruzko 2015eko lehen txostenaren ondoren, eta Irungo III. 
Berdintasunaren Planaren (2013-2016) ondorio bezala, urtero egiteko konpromisoa 
ezartzen zuena, hona hemen Irungo indarkeria sexistaren urteko zazpigarren txostena, 
2021. urteari dagokiona. 
 
Indarreko Irungo IV. Berdintasun Planaren ardatzetako bat indarkeria matxista 
desagerrarazteari buruzkoa da. Plan horren 15. programak («Indarkeria matxistaren 
aurreko erantzun instituzionala») Udalaren Gizarte Ongizate arloari esleitzen dio urtero 
indarkeriari buruzko txosten hau idazteko betebeharra. 
 
Emakumeen kontrako indarkeria eta indarkeria sexista Emakunderen definizioaren 
arabera zedarritu ditugu: «Emakumeen aurkako indarkeria egiturazko indarkeria da, 
emakumeen bizitzen eremu guztietan agertzen da (eskolan, lanean, arlo sozialean, 
politikan, familian...), eta indarkeria hori erabiltzen duten gizonak sufrimendu 
psikologiko, sexual, fisiko edo moralaz baliatzen dira, hainbat baliabide tarteko, hala 
nola baliabide fisikoak, hitzezkoak, keinu bidezkoak, ekonomikoak edo beste batzuk». 
Indarkeria horren erroak «emakumeek bizitzaren eremu ezberdinetan jasaten duten 
egiturazko desberdintasun-egoeran daude. Desberdintasun horri, gizartean eta familian 
sexuaren arabera egindako zereginen eta arduren banaketa tradizionalak eusten dio, 
banaketa horrek, emakumeak gizonen azpitik jartzen baititu». (Emakunderen indarkeria 
matxistari buruzko txostena, 2015). 
 
Horrela, emakumeen aurkako indarkeria ezberdintasun horren beste isla bat da, eta 
gizartea kontrolatzeko funtsezko tresna bat, ezberdintasun egoerari eutsi eta iraunarazi 
egiten baitio (Gipuzkoan emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko I. Foru Plana. 
Aurre Plana, 2016). 
 
Txosten honetan Irungo Gizarte Zerbitzuetan dauden datu estatistikoak nabarmenduko 
ditugu, udalerri honetan emakumeek pairatutako indarkeria sexistari buruz: 
 

 Emakumeen aurkako indarkeria sexistaren esparruan Irunen egindako jarduketen 
inguruko datuak, Ertzaintzaren polizia-erregistroetatik ateratakoak eta 
Emakundek emandakoak.  
 

 2021ean indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei emandako arretaren 
inguruko datuak, Irungo Udalaren Gizarte Zerbitzuek erregistratutakoak. 

 
Gisa honetako azterlanetan egin ohi den bezala, txostenean deskribatuko ditugu 
erabilitako terminologia eta analisirako metodologia. 
 

Alabaina, eskuragarri ditugun datuak xehatu eta interpretatzeari ekin aurretik, aipatu 
beharra dago hemen aurkeztuko diren datuek Irungo emakumeen kontrako 
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indarkeriaren arazoaren zati bat baino ez dutela islatzen. Ez dute jasotzen indarkeria 
matxista jasan eta, zenbait arrazoi direla medio, erakundeetara jo ez duten emakume 
guztien egoera. Horiek ez dira erregistroetan jasotzen, ez udal-zerbitzuetan ez 
Ertzaintzan. Izan ere, erakunde publikoetan eskuragarri dauden datuek, hala Irunen nola 
Euskadiko gainerako herrietan, emakumeen bizitzaren eta duintasunaren kontra egiten 
duen gaitz honen «izozmendiaren punta» delakoa baino ez dute erakusten. 

Bizi izan dugun pandemia-aldiak markatutako lehenaldiaren eta ondorenaren geroztik, 
datuek berriro islatzen dute Covid-19 egoerak eragindako egoeraren aurretik zuten 
etengabeko igoera kezkagarria, aurreko urtean intzidentzia txikiagoa erregistratu 
baitzen, konfinamenduan zerbitzuak eskuratzeko zailtasunen ondorioz edo pribatutasun-
uneak ez izatearen ondorioz, eta ez kasu errealen jaitsieraren ondorioz, nahi genukeen 
bezala. 

 
 

TERMINOLOGIA  

Txosten hau Gipuzkoako Foru Aldundiak erabiltzen duen terminologian oinarritzen da 
(«Indarkeria matxistari, Gipuzkoako Foru Aldundian erabilitako terminologiari eta horren 
oinarria den azterketari buruzko agiria». 2014ko ekaina). 

Ondoko diagraman jaso eta definitzen dira indarkeria matxista motak. 
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INDARKERIA MATXISTA 
 
Esparru nagusi honen pean sartuko ditugu espazio fisiko eta sinboliko guztietan 
gauzatzen diren indarkeria guztiak, tradizionalki esleitutako genero-eskemak urratzen 
dituzten gorputzen kontrakoak: intersexualak, transgeneroak, transexualak, 
homosexualak, lesbikoak; bai eta sexu/genero eskema tradizionala erreproduzitzeari 
uko egiten dio emakume eta gizon guztien kasuak ere. 
 
Ulertzen dugu «intsumiso» horiek jasaten dituzten zuzeneko indarkeria motak 
haurtzarotik hasten direla eta bizitza osoan zehar dirautela, hainbat forma erakutsita. 
 
 

INDARKERIA SEXISTA 
 
Sexu/genero eskema tradizionalean emakume gisa sinbolizatutako gorputzek espazio 
guztietan pairatzen dituzten indarkeria forma guztiak dira. 
 
Indarkeria sexistaren barruan, indarkeriaren kokagune diren forma eta/edo leku 
sinbolikoei buruzko kontzeptuak erabiliko ditugu. Lotura dute kontzeptu juridikoekin. 

 
 Genero-indarkeria 

Genero-indarkeria erabiliko da indarkeria sexistaren egilea, indarkeria hori 
edozein dela ere, bikotekidea edo bikotekide ohia denean. Definizio hori bat 
dator 2004ko abenduaren 29ko BOEn argitaratutako Genero-indarkeriaren 
kontrako babes integraleko neurrien Lege Organikoak ematen duenarekin: 
«indarkeria fisiko eta psikologikoko egintza oro, barne hartuta sexu-
askatasunaren kontrako erasoak, mehatxuak, hertsapenak eta askatasun-
gabetze bidegabeak, gizonek emakumeen kontra egindakoak, baldin eta gizon 
horiek emakumeen ezkontideak badira edo izan badira, edo afektibotasunezko 
antzeko harremana badute edo izan badute, baita elkarrekin bizi ez badira ere». 

 
 Familia barruko indarkeria sexista 

Indarkeria hori indarkeria domestiko gisa identifikatzen da maiz, eta horrelaxe 
ageri da egungo legedian ere. Familia barruko indarkeria sexista terminoa 
erabiliko dugu adin guztietako neskek, nerabeek eta emakumeek pairatzen 
dituzten indarkeriaren formak izendatzeko (kontrola, erasoak, errefusa, 
bazterketa...), baldin eta egilea senide bat bada (aita, anaia, aitona, osabak, 
etab.). 

 
 Sexu-indarkeria 

Nahi ez diren izaera sexualeko jokaerei buruzkoa da. Indarreko kontzeptu 
juridikoak integratze aldera, sexu-indarkeriaren hiru forma bereiziko dira: 

 
o Sexu-erasoak: Indarkeriaren bidez eta beldurra sortzearen ondorioz 

gertatzen dira. 
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o Sexu-abusuak: Indarkeria edo beldurra sortu gabe egiten dira. 
Borondatea edo adimena mugatua izateagatik baliozko adostasunik 
adierazi ezin dezaketen emakumeei egindako abusuak ere sartzen 
dira. 

 
o Sexu-jazarpena: Lan edo irakaskuntza arloko edo antzeko esparru 

bateko harremanetan nahi izan gabe emakumearen duintasunari 
erasotzeko eta/edo haren kontra hura beldurtzeko, apaltzeko, 
umiliatzeko edo iraintzeko giroa sortzeko hartzen den jokabide 
hitzezko, hitzik gabeko edo fisiko-sexuala. 

 

 
METODOLOGIA 
 
Txostenaren sarreran esan bezala, emakumeen kontrako Irungo indarkeria sexistaren 
errealitatea ezagutu eta interpretatzeko bi datu-iturri izango ditugu: Udalaren Gizarte 
Zerbitzuen datuak eta Ertzaintzak Emakunderen bidez helarazitako datuak. 
 
Lehenik eta behin, Ertzaintzak 2021ean Irunen erregistratutako indarkeria sexistari 
buruzko datuak azalduko ditugu: biktima eta biktimizazio kopurua, datuen bilakaera 
historikoa, indarkeria matxista moten erregistroak eta biktimen adina. 
 
Bigarrenik, 2021ean arreta jaso eta indarkeria sexistetako edozein sufritzen ari zirela edo 
sufritu dutela adierazi duten emakumeen datuak emango ditugu, Udalaren Gizarte 
Zerbitzuetakoak.  Aldagai hauek zenbatu dira: arreta jaso duten emakumeen kopurua, 
udal-zerbitzura iristeko bidea, adina, jatorria, pairatutako indarkeria mota, seme-
alabekin bizi den edo ez, erasotzailearekiko harremana eta salaketa aurkeztu duen edo 
ez. Erasotzaileari dagokionez, eskuragarri dauden adinari eta jatorriari buruzko datuak 
adieraziko ditugu. 
 
Adierazi behar da txosten honetan jasotako datuen analisia 2021ean hautemandako 
kasu berrietan emandako arretari eta emakume biktimen eta horien erasotzaileen 
ezaugarriei dagozkiela. 
 
 
ERTZAINTZAK ERREGISTRATUTAKO INDARKERIAREN BIKTIMAK 
 
Ertzaintzak emandako datuek biktimak eta biktimizazioak bereizten dituzte. Biktimak: 
indarkeria sexistaren biktima gisa erregistratu diren emakumeen kopurua; eta 
biktimizazioak, indarkeria sexistaren egoerak izan dituzten erregistroen kopurua. Hori 
dela eta, nabarmendu nahi dugu ohikoena biktimizazio gehiago egotea dela, emakume 
batek urtebetean biktimizazio bat baino gehiago jasan ahal izan baitu. 
 
Ertzaintzaren datuen arabera, 2021ean 187 emakume izan ziren indarkeria sexistaren 
biktima Irunen. Kasuen gorakada 2020. urtearekin alderatuta, 153 biktima erregistratu 
baitziren. Kontuan izan behar da 2020ko martxoaren 14an Alarma-egoera eta Covid-19k 
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hainbat hilabetez erabat konfinatzea dekretatu zela; beraz, emakumeek aukera gutxiago 
zuten Ertzaintzara joateko beren egoera salatzera. 
Biktimizazio kopuruari dagokionez, 2021ean 219 erregistratu ziren, 2020an baino 29 
gehiago, non 190 erregistratu ziren; hau da, igoera nabarmena dago aurreko urtearekin 
alderatuta, baina kontuan hartu behar da Covid-19ren eragina, erabateko 
konfinamendua, mugikortasunaren murrizketa, etab., datu orokorrei dagokionez, 
alterazioa ekarri zuena, egoera problematiko horietan zerbitzuen erabilerarako sortu 
zituen zailtasunengatik. 
 
Biktimen eta biktimizaioen bilakaera 
 
Hurrengo taulan, Irunen indarkeria matxista eta biktimizazioak jasan dituzten 
emakumeen kopuruak 2010etik 2021era bitartean izandako bilakaera jasotzen da, eta 
hala erregistratu ditu Ertzaintzak. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Biktimak 138 139 120 130 133 170 171 154 185 175 153 187 

Biktimizazioak 166 167 140 159 152 199 209 183 211 206 190 219 
1.grafikoa/taula 
Iturria: Emakunde (guk geuk egina) 
 
Indarkeria sexista motak 
 
Polizia-erregistroetako indarkeria-mota ugariena genero-indarkeriarena da: 129 kasu 
indarkerien % 68,98 dira. Genero indarkeriaren ondoren, familia barruko 33 indarkeria 
kasu eta emakumeen sexu-askatasunaren aurkako 25 (pandemiaren aurreko zifrekin 
parekatu da berriro)  kasu daude. 
Ertzaintzak honela definitzen ditu sexu-askatasunaren aurkako egoerak: bikotekidearen, 
bikotekide ohiaren edo familiaren eremutik kanpo gertatzen direnak, eta honela 
sailkatzen ditu: sexu-erasoa, sexu-abusua eta sexu-jazarpena. 
 

 
2.grafika/taula 
Iturria: Emakunde (guk geuk egina) 
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Hurrengo koadroan 2019., 2020. eta 2021. urteen arteko datuen konparazioa erakusten 
dugu. Datu horien arabera, kopuru orokorrean gorakada nabarmena izan da (familia 
barruko indarkeria kasuetan beherakada txiki bat eman bada ere), Baina sexu-indarkeria 
areagotu egin da erabat. 
 
 2019 2020 2021 

GENERO INDARKERIA 126 (%72) 101 (%66) 129 (%69) 

FAMILIA BARRUKO INDARKERIA  35 (%20) 40 (%26) 33 (%18) 

SEXU-INDARKERIA/SEXU-ASKATASUNA  14 (%8) 12 (%8) 25 (%13) 

3.grafikoa/taula 
Iturria: Emakunde (guk geuk egina) 
 

Emakumeen adina/Adina indarkeria motaren arabera 

Dauzkagun datuen artean, nabarmentzekoa da 14 urtetik beherako 12 neska Ertzaintzan 
erregistratuta daudela familia barruko indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren/sexu-
askatasunaren biktima gisa. Gainera, 14 eta 17 urte bitarteko beste 8 emakume ere 
erregistratu dituzte indarkeria sexistaren biktima gisa. Indarkeria sexistaren biktima 
diren emakume adingabeak, guztira, 20 dira, %10,70. 
Bestalde, egiaztatu dugu indarkeria jasan duten emakumeen kopuru handiena 21 eta 30, 
31 eta 40 eta 41 eta 50 urte bitarteko adin-tarteei dagokiela; guztira 131 kasu izan dira 
(%70,05). 
Berriz ere datu kezkagarri bat da, indarkeria adin goiztiarragoetan areagotzen ari dela 
erakusten duena. 
Ondorengo taulan, indarkeria sexista jasan duten emakumeen adinaren eta jasandako 
indarkeria motaren arteko korrelazioa ikus daiteke. 
 

 

4.grafikoa/taula 
Iturria: Emakunde (guk geuk egina) 
 

 GENERO 
INDARKERIA 

FAMILIA 
BARRUKO 

INDARKERIA 

SEXU-INDARKERIA 
SEXU-ASKATASUNA TOTAL 

14tik behera - 6 6 12 

14 - 17 URTE 2 4 2 8 

18 - 20  URTE 8 1 2 11 

21 - 30  URTE 39 2 4 45 

31 - 40  URTE 38 - 3 41 

41 - 50  URTE 37 4 4 45 

51 - 64  URTE 4 9 3 16 

65tik gora 1 7 1 9 

GUZTIRA 129 33 25 187 
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GIZARTE-ZERBITZUETAN ARRETA JASO DUTEN INDARKERIAREN 
BIKTIMAK 
 
2021ean, Irungo Gizarte Zerbitzuek 148 emakume artatu zituzten, indarkeria sexista 
mota batzuk pairatzen ari zirela edo pairatu zituztela adierazi zutenak. 

2010etik 2021era artatutako emakumeen bilakaera, kasu berriak 
soilik aintzat harturik 
2021ean 28 kasu gehiago erregistratu dira aurreko urtearekin alderatuta. 
 

 
5.grafikoa/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
Sarrera zerbitzua 
 
Laburpen-taulan ikus daitekeenez, 2021ean Irungo gizarte-zerbitzuetan indarkeria 
matxistaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzuan artatutako emakume 
gehienak, zehazki % 66.21, beren ekimenez aurkeztu ziren gizarte-zerbitzuetan. 
 
Azpimarratzekoa da, jasotako datuen arabera, % 12,16 Ertzaintzak bideraturik sartu zela 
zerbitzura. Guztira, 18 emakumek jaso zuten gure arreta komisariara joan eta berehala 
edo ondoren. Argitu behar da gizarte-zerbitzuetara bertaratutako gainerako 
emakumeen % 42,57k salaketa jarri zuela, eta, beraz, lehenago Ertzaintzara jo zutela. 
 
Horrenbestez, beharrezkotzat jotzen da INDARKERIA SEXISTAREN AROLOKO 
ERAKUNDEEN ARTEKO ARRETA ETA KOORDINAZIORAKO PROTOKOLOKO Koordinazio 
Mahai-iraunkorraren bidez aztertzea zein diren gertakari hori baldintza dezaketen 
aldagaiak, biktimei ematen zaien arreta hobetzeko. 
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SARRERA ZERBITZUA KOP. % 
Gizarte Zerbitzuak (bertakoak edo beste udalekoak) 7 % 4,73 

Udaltzaingoa 2 % 1,35 
Aldundia 2 % 1,35 
Ertzaintza 18 % 12,16 

Osakidetza 9 % 6,08 
Ekimen propioa 98 % 66,21 

Besterik 12 % 8,10 
GUZTIRA 148 % 100 

6.grafikoa/tauka 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 

Emakumeen adina 
 
2021ean, Gizarte-Zerbitzuetan artatutako emakumeen batez besteko adina 38,45 
urtekoa zen. Emakumeen ehuneko handiena 18-30, 31-40  eta 41-50 urte bitartekoen 
artean dago, 38 kasurekin lehen bi tartetan eta 34 hirugarrenean, guztizkoaren % 74,32. 
 
 
 

 
7.grafika/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
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Emakumeen jatorria 
 
 
 

 
8.grafika/taula8 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
Indarkeria sexista mota 
 
Gizarte-zerbitzuetan artatutako 148 kasuetatik 122 genero-indarkeriagatik izan ziren, 21 
sexu-indarkeriagatik eta 5 familia barruko indarkeria sexistagatik. 
 
 

 
 
9.grafika/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
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Indarkeria-moduei dagokienez, esan behar da ohikoa dela emakumeek erasotzaile berak 
horietako batzuk pairatzea; ohikoenak fisikoak eta psikologikoak dira. 
 
 

GENERO INDARKERIA SEXU-INDARKERIA FAMILIA BARRUKO SEXU-
INDARKERA 

Fisikoa 70 Sexu-erasoa 3 Fisikoa 4 
Psikologikoa 99 Sexu-abusua 1 Psikologikoa 13 
Sexuala 15 Sexu-jazarpena 0 Sexuala 4 
Ekonomikoa 19   Ekonomikoa 1 
10grafikoa/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
 
Erasotzailearekiko harremana 
 
 
69 kasutan, erasotzailea ezkontide, izatezko bikotekide edo senargaia izan da 
(emakumeen % 46,62), eta 47 kasutan, berriz, ezkontide ohi, bikotekideohi  edo izatezko 
bikote ohia (emakumeen % 31,76). 
 
Familia barruko indarkeria sexistaren kasuetan, erasotzaile nagusia aita edo aitaordea 
izan da (15 kasu), eta kasu bakar batean ondorengoa (semea edo alaba edo biloba) izan 
da erasotzailea. 
 
 

ERASOTZAILEAREKIKO HARREMANA KOP. % 

Ezkontidea, izatezko bikotekidea edo senargaia 69 % 46,62 
Ezkontide ohia edo izatezko bikotekide ohia 47 % 31,76 

Aurreko ahaidea, aita edo aitona 15 % 10,13 
Ondorengoa, semea edo alaba edo biloba 1 % 0,67 

Besterik 9 % 6,08 
Ezaguna 7 % 4,73 
GUZTIRA 148 %100 

11.grafikoa/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
 
 
Abiarazitako gizarte-baliabideak 
 
 
Biktima diren emakumeei zuzendutako gizarte-baliabideak, kasu bakoitzaren egoera 
baloratu ondoren, honako hauek dira: 
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BALIABIDE MOTA Emakume kop. 
Arreta psikologikoa  105 
Informazio juridikoa  21 
Eusko Jaurlaritzaren prestazio ekonomikoa  6 
Gizarte-larrialdiko laguntzak (GLL)  16 
Udalaren laguntza ekonomiko bereziak  11 
Aldundiaren ostatu-baliabideak  1 
Larrialdiko ostatua 2 
Udalaren gizarte-laguntza zerbitzua  7 
Gizarte-langilearen informazioa/orientazioa  148 
Bestelako prestazio ekonomikoak  2 
Adingabeentzako etxeko laguntza-zerbitzua  2 
Gazteekin/Gurasoekin programara bideratzea  2 
Beste baliabide batzuk  2 
ABIARAZITAKO BALIABIDEEN GUZTIZKO KOPURUA  325 
12.grafiko/taulaGráfico/cuadro número 12 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
Aipatu behar da artatutako kasu batzuetan emakumeek ez dutela eskatzen adierazitako 
gizarte-baliabideetako batzuen kudeaketa, eta esku hartzeko baliabidea erreferentziazko 
gizarte-langilearen esku-hartzea bera eta informazio-/orientazio-lana direla. 
 
Seme-alabekin bizitzea 
 
Udaleko gizarte-zerbitzuetan artatu diren eta indarkeria sexista jasan duten emakumeen 
% 41,21 seme-alaba adingabeekin bizi da. 
18 urtetik beherako 84 adingabe indarkeria sexista pairatzen ari den edo pairatu duela 
adierazi duen ama batekin bizi dira. Horietatik 40 neskak dira eta 44 mutilak. 18 urtetik 
gorako seme-alaben kopurua da 9 neska eta 8 mutil. 
 

 
13.grafika/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 

% 52,70% 39,86

% 6,08 % 1,35

Seme-alabekin bizitzea 

seme-alabarik ez

adin txikiko seme-alabak

seme-alaba helduak

adin txikiko seme-alabak eta
helduak



Indarkeria sexistari buruzko txostena 2021 

14 

 

 

 
 

14.grafika/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
 
Salaketa 
 
2021ean artatutako 148 emakumeetatik, 63 emakumek gizarte-zerbitzuetan jakinarazi 
zuten erasoa salatu zutela, eta 85ek adierazi zuten ez zutela salaketarik jarri. 
 
2020an, emakumeen % 52k adierazi zuen salaketa jarri zuela; 2021ean, berriz, 
emakumeen % 42,57k adierazi zuen salaketa jarri zuela, horrek agerian uzten du ez 
salatzeko joera. 
 

 
15.grafika/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
 
 
 
 

Salaketa

Bai

Ez

ADINA  KOP. % 

0 - 18 
Neskak 40 % 39,60 
Mutilak 44 % 43,56 

18 baino gehiago 
Neskak 9 % 8,91 
Mutilak 8 % 7,92 

GUZTIRA  101 % 100 
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Erasotzaileari buruzko datu ezagunak 
 
Erasotzailearen adina 
 
148 erasotzaileetatik  109ren adina badakigu, eta horietatik 39rena ez dugu ezagutzen. 
Erasotzaile ezagunen batez besteko adina 40,57 urtekoa da. 
 
 

ADINA KOP. % 
18tik behera 1 % 0,67 

18-30 12 % 8,10 
31-40 24 % 16,21 
41-50 35 % 23,65 
51-60 20 % 13,51 

60etik gora 17 % 35,42 
Ezezaguna 39 % 26,35 
GUZTIRA 148 %100 

 
16.grafikoa/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
 
 

 
 
17.grafikoa/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
 
 
 
 
 

% 0,68

% 8,11

% 16,22

% 23,65

% 13,51 % 11,49

% 26,35

Erasotzaileen adina
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Erasotzailearen jatorria 
 
Erasotzaileen % 87ren jatorria ezagutzen da (104 kasu). Ezagutzen diren kasuen artean, 
gehienak Espainian jaiotakoak dira, % 54,73. 
 

JATORRIA KOP. % 
Espainia 81 % 54,73 
Europa 5 % 3,38 
Afrika 12 % 8,10 

Latinoamerika 16 % 10,81 
Ezezaguna 34 % 22,97 
GUZTIRA 148 %100 

18.grafika/taula 
Iturria: Irungo Gizarte Zerbitzuak (guk geuk egina) 
 
 
Arreta jaso duten emakumeen profila 
 
Orain arte islatutako datuekin, gizarte-zerbitzuetan artatutako 148 emakumeen profila 
marraztu daiteke, eta adierazi dute aurre egiten ari direla edo aurre egin diotela 
indarkeria sexistako egoera bati: 
 
Baztez besteko adina 38,45 urte 
Jatorria Espainia % 67,57 
Seme-alabekin bizitzea  Seme-alabarik ez 
Erasotzailearekiko harremana Ezkontidea, izatezko bikotekidea edo senargaia 
Indarkeria mota Genero indarkeria (fisikoa eta/edo psikologikoa) 
Salaketa Ez 
 
 
Erasotzaileen profila 
 
Erasotzailearen profilari dagokionez, honako datu hauek ezagutzen dira: 
 
Batez besteko adina 40,57 urte 
Jatorria Espainia % 54,73 
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ONDORIOAK 
 
Lehenik eta behin, txosten honek ematen dituen datuak hartu behar ditugu Irungo 
indarkeria sexistaren fenomenoaren ageriko zatitzat; izan ere, ez dira ezagutzen hainbat 
arrazoirengatik, erakundeetara beren egoera salatzera eta/edo laguntza eskatzera joan 
ez diren emakumeen kasuak. 
 
Txosten honetako datu guztiak aztertu ondoren, honako hau ondoriozta daiteke: 
 

- Ertzaintzak Irunerako emandako datuen arabera (2021): 
 
Indarkeria sexistaren biktima diren emakumeen benetako kopurua jakiterik ez badago 
ere, Irunen gutxienez 187 emakumek aurre egin behar izan zioten indarkeria sexistari 
2021ean zehar. 

Biktimizazioei dagokienez, 219 erregistratu ziren guztira, aurreko urtean baino 29 
gehiago. 

Indarkeria sexistaren biktima izan ziren 187 emakumeetatik 129k bikotekidearen edo 
bikotekide ohiaren erasoa jasan zuten (ezkontideak edo ezkontide ohiak ere sartzen dira 
hemen), 33k familia barruko indarkeria jasan zuten eta 25ek sexu-indarkeria/-
askatasuna jasan zuten. 

Adin guztietako emakumeek pairatu dute indarkeria sexista, baita gazteenek ere. 
Azpimarratzekoa da 18 urtetik beherako emakumeak direla indarkeria jasan duten 
emakume guztien % 10,69 (20 emakume): 

Polizia-etxean familia barruko indarkeria jasan duten 14 urtetik beherako 12 neskaren 
kasuak erregistratu dituzte, horietatik 6k familia barruko indarkeria jasan dute eta 6k 
sexu-indarkeria. Halaber, 14 eta 17 urte bitarteko Irungo beste 8 adingabek indarkeria 
hori jasaten ari zirela jakinarazi zuten ertzain-etxean (2 genero-indarkeria kasu, 4 familia 
barruko kasu eta 2 sexu-indarkeria).  

Guztira, indarkeria sexistaren biktima diren 20 emakume adingabeetatik 10ek familia 
barruko indarkeria sexista jasan dute, 6 sexu-indarkeria eta 2 genero-indarkeria. 

Hala ere, pisu handiena duen taldea 21 eta 30 urte bitarteko emakumeena da (45 
emakume, bortxatu guztien % 24,06), ondoren 31 eta 40 urte bitarteko emakumeak (41 
emakume, % 21,92), 41 eta 50 urte bitarteko emakumeen antzera (187tik 45). Emakume 
horiek, gehienbat (73 kasutatik 60, % 47,71), genero-indarkeria jasan dute. 

2010. urtetik hona, guztira 1.855 emakume izan dira indarkeria sexistaren biktima eta 
2.201 biktimizazio. Datu horiek izozmendiaren punta baino ez dute agerian uzten, eta 
agerian uzten dute emakumeek lehen mailako arazoa dutela, emakume izateagatik edo 
itxura emateagatik, eta udalerrian indarkeria sexista desagerrarazteko berdintasun-
politika aktiboak lantzen jarraitzeko beharra aldarrikatzen dute. 
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- Irungo Gizarte Zerbitzuetan agertzen diren datuen arabera, 2021ean sexu-

indarkeriaren biktima diren emakumeei emandako arretari dagokionez: 
 
148 emakumek (horietatik 97 kasu berrien kopuruari dagozkio) indarkeria sexista jasan 
zutela edo jasaten ari zirela adierazi zuten, eta udaleko gizarte-zerbitzuan artatu 
zituzten. 

38,45 urte artatutako emakumeen batez besteko adina da. 

Gizarte Zerbitzuetan artatutako emakumeen % 67,57 Espainian jaiotakoak dira. 

Artatutako 148 emakumeetatik 120k genero-indarkeria jasan zuten 
(ezkontideak/bikotekideak edo bikotekide ohiak/bikotekide ohiak erasotuak). 

Genero-indarkeriaren barruan, emakumeek jasan behar izan zituzten indarkeria-mota 
ohikoenak indarkeria fisikoa (70) eta psikologikoa (99) izan ziren; adierazi zuen ohikoa 
dela emakumeek indarkeria sexista mota bati baino gehiagori aurre egitea (fisikoa, 
psikologikoa, sexuala eta ekonomikoa). 

Tratu txarren egilearekiko harremana: kasuen % 46,62an, emakumeek adierazi zuten 
beren ezkontide, bikotekide edo izatezko bikotekideek eraso egin zietela. 

Biktima diren emakumeen % 41,21 seme-alaba adingabeekin bizi da. 

84 adingabe indarkeria sexistaren bati aurre egin dion edo aurre egin dion ama batekin 
bizi dira. 

Salaketarik aurkeztu zen ala ez ezagutzen den kasuetan, 63 emakumek jakinarazi zuten 
Gizarte Zerbitzuetan erasoa edo erasoak salatu zituztela eta 85ek adierazi zuten ez 
zutela egin. 

Erasotzaile ezagunen batez besteko adina 40,57 urtekoa da. 

 

 


