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Sarrera 

 

Indarkeria matxistaren erroan sexuaren araberako sozializazio prozesu binarioa 

dago, bi sexu aukera ezartzen baititu: emakumea eta gizona. Gainera, horiek 

botere harremanean jartzen ditu: gizonak gailentzen dira eta emakumeak 

menpeko bilakatzen ditu. Horrez gain, derrigorrezko heterosexualitatea 

inposatzen du. Hortaz, arau horretatik kanpo kokatzen diren gorputz ez 

normatiboek pairatu dezakete indarkeria matxista.  

Egiturazko indarkeriaz ari gara. Jendarte eredu guztietan eta espazio sozial 

guztietan adieraz daiteke, askotariko maila eta mekanismoak erabiliz. Horiek 

arraza, klasea, jatorria, funtzionalitatea, adina e.a. arabera aldatzen joan 

daitezke. Baina ez hori bakarrik. Egiturazkoa dela esaten dugu, jendartea 

antolatzeko moduan txertatuta baitugu. Patriarkatuak bigarren mailako herritar 

izendatu ditu emakumeak eta bereizkeria egoera hori mantentzeko egiturak 

sortu. Zapalkuntza mantentzeko ordea, indarkeriaz baliatu behar du. Horregatik, 

indarkeria matxista da dominazio patriarkala iraunarazteko tresna nagusia.  

Hiru mota nagusi ezberdindu ditzakegu: bortizkeria sinbolikoa, estrukturala eta 

zuzena. Bortizkeria sinbolikoa era sinbolikoan, sexu genero sistema betikotzen 

duen indarkeria da. Zuzeneko indarkeria biktimari edo biktimei zuzenean egiten 

zaien indarkeria da. Besteak beste, fisikoa, ahozkoa, psikologikoa izan daiteke. 

Egiturazkoa aldiz, bizi garen gizarteak emakume eta gizonen posizio sozialak 

mugi ez daitezen sortzen dituen egiturek osatzen dute.  

Agerian geratzen da berriz ere, genero sistema ez dela soilik kaltegarria bi sexu 

eta bi genero eredu hertsi proposatzen dituelako, bi aldaera horien artean 

hierarkia eraikitzen eta zapalkuntza ahalbidetzen duelako baizik. Horregatik 

derrigorrezkoa zaigu tokian tokian indarkeria matxistari aurre egiteko 

mekanismoak identifikatzea, eta, horretarako, ezinbestekoa da tokiko 

errealitatea ezagutu eta bai administrazio publikoaren zein komunitatearen 

jarduera egoerara egokitzea.  
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Helburu horri erantzutera dator Irungo Udalak, Emagin Elkartearen aholkularitza 

teknikoarekin batera osatu duen lan hau. 2021eko irailetik abendura bitarte 

Irungo Udalerriko emakumeekin, indarkeria matxistaren inguruan izan dituzten 

bizipen eta ikuspegiak jaso asmoz egin da azterlan kuantitatiboa.  
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1. Helburuak  

Orokorra:  

 Irunen indarkeria matxistaren agerpen ezberdinek emakumeengan duen 

inpaktua neurtzea.  

Helburu zehatzak: 

 

 Irungo emakumeek indarkeria matxistari buruz dituzten esperientziak 

pertzepzioa aztertzea. 

 Irungo emakumeek bizi duten indarkeriaren adierazpen eta askotariko erak 

aztertzea. 

 Irungo emakumeek indarkeria matxistari aurre egiteko dituzten beharrak 

identifikatzea.  

 Irungo Udalaren berdintasun politikak eta indarkeria matxistaren aurkako 

jarduketak zehazteko bideorria izatea. 

 

Helburu estrategikoak: 

 Indarkeria matxistaren inguruko sentsibilizazioan eta prebentzioan aurrera 

pausuak ematea.  
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2. Araudia eta marko kontzeptuala 

 

Indarkeria matxista ezabatzeko ezinbestekoa da tokiko errealitatea ezagutzea, 

eta, bide horretan, hizpide izan behar dugu lurraldean eragiten duten askotariko 

legeria eta arauak.  

NAZIOARTEKO ARAUDIA 

 1979an, Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak CEDAW, hau da, 

Emakumeen aurkako Bazterkeria Era guztien Ezabatzeari buruzko Batzarra 

egin zuen, non emakumeen aurkako indarkeria oinarrizko eskubideen 

urraketatzat jotzen den; eta bere eskumeneko Protokoloa, 2000n.  

 Haurren Eskubideen Aldarrikapena 1959ko azaroaren 20an Nazio Batuen 

Erakundearen Batzar Nagusiak egindakoa.  

 Emakumeei buruzko Munduko IV. Konferentzia (Beijing, 1995), mugarri izan 

zen: Nazio Batuen Erakundeak adierazi zuen emakumeen aurkako indarkeriak 

eragotzi egiten duela berdintasunaren, garapenaren eta bakearen helburuak 

erdiestea, eta giza eskubideak eta funtsezko askatasunak urratzeaz gainera, 

haiek erabiltzea ere eragozten diela emakumeei. Horretaz gain, Beijingo 

Adierazpena eta Ekintza Plataforma (BEP) onartu ziren. Programa bat da, 

emakumeen ahalduntzearen aldekoa eta XXI. mendeko aurrerapena 

proiektatzekoa, eta genero-berdintasunaren aldekoa hamabi esfera gakoetan: 

emakumeen aurkako indarkeria, bestak beste. 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUDIA ETA ERREFERENTZIAKO 

TESTUAK 

 Emakumeen eta gizonen arteko Berdintasun 4/2005 Legea. Ley 4/2005, 

otsailaren 18koa. 

 148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak 

diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena. 

 124/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio 

judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituena. 

 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuak arautzen 

dituena. 
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 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 

Antolatzekoa. 

 Agindua, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko 

etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko 

prozedurei buruzkoa. 

 Agindua, 2014ko urriaren 29koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako 

sailburuarena, abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-

laguntzak emateko eta ordaintzeko prozedura ezartzen duena (1/2004 Legea, 

genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzkoa). 

 Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera 

hobea egiteko Erakundeen arteko II. akordioa. 2009. 

Adostutako erreferentziazko terminologia 

 

Esparru kontzeptual eta terminologikoa etengabe zabaltzen ari da, horregatik, 

ezinbestekoa deritzogu inkesta egiterako garaian, tokiko lurraldeak darabilen 

kontzeptualizazioa erabiltzea eta zabaltzea.  Kontzeptu eta termino berrien 

sorreraren bitartez askotariko indarkeria moten inguruan hausnartu dezakegu, 

baita erakunde publikoen jarduna egokitu eta zabaltzekoa ere.  

Feminismoetatik indarkeria matxistaren erroak genero sisteman kokatzen dira 

eta egiturazko ikusmiratik aztertzen ditu indarkeria adierazpenak, esparru 

zabalago bati erreferentzia eginez. Kaltetutako emakumeek eskuragarri  

dituzten zerbitzu eta baliabideek zehazten duten errealitate juridikoak ezinezkoa 

egiten du kasu horiei guztiei erantzun bateratua ematea. Hala ere, inkesta 

honek balio dezake Irungo herrian errealitate desberdinak atzemateko eta 

indarkeria matxistaren sozializazio zein sentsibilizazio lana egokitzeko 

Genero indarkeria:  

• Genero Indarkeriaren aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko 

abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak,  erasotutako emakumeak 

erasotzailearekin duen edo izan duen harreman motan jartzen du 
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begirada. Hortaz, kasu hauek dira genero indarkeria moduan ulertzen 

dituenak: 

“Indarkeriazko egintza oro, fisikoa nahiz psikologikoa, baita sexu askatasunaren 

aurkako erasoak, mehatxuak, derrigortzeak edo nahierara askatasunaz gabetzea 

ere, gizonezkoek beren ezkontide diren edo izan diren emakumeei, edo haiekin 

antzeko maitasun-harremanak dituzten edo izan dituzten emakumeei ezartzen 

dizkietenak, nahiz eta elkarbizitzarik ez izan”. 

Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera 

hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioak, Lege Organiko honetan du 

oinarria.  

Emakumeen aurkako indarkeria:  

• Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 

Legeak erabilitako kontzeptua da hau. Hortaz, 

“Sexuaren ziozko edozein ekintza bortitz joko da emakumeen aurkako 

indarkeriatzat, baldin eta ekintza horrek emakumeari kalte fisiko, sexual edo 

psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio edo ekar badiezaioke”. 

Dokumentu honetan bertan emakumeen kontrako indarkeria gertatzen den lau 

esparru bereizten dira: 1) familia edo etxe unitatea, 2) erkidego orokorrean 

gertatzen dena, 3) estatuak gauzatu edo toleratzen duena, eta 4) gatazka 

armatuen egoeran gertatzen  diren emakumeen giza eskubideen urraketak.  

Indarkeria matxista: 

• Gipuzkoako Foru Aldundiak 2/2015 Foru Arauak, martxoaren 9koak, 

emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak egindako indarkeria 

matxistaren birdefinizioa kontutan hartuta.  

Hortaz, hona hemen kontutan hartuko den indarkeria matxistaren definizioa: 

  “Indarkeria matxista izango dira sexu/genero/sexualitate sistemaren 

heteronormaltasunari aurre egiten dioten gorputzen aurkako kontrol, eraso, 

ukapen eta inposaketa zuzen, egiturazko eta sinbolikoak zein, sistema hori 

transgreditu gabe ere, sisteman bertan inplizituki dauden botere harremanak 
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jasaten dituzten gorputzen kontra, hots, emakumeen kontra zuzenduak. Kasu 

bietan, indarkeria matxista horren barnean indarkeria sexista eta indarkeria 

matxistaren beste forma batzuk sartzen dira, hala nola transfobia, lesbofobia 

eta homofobia”.  

Hortaz, indarkeria matxista terminoa erabiliko da, termino orokor gisa, 

sorburuan sozializazio bikoa eta genero desberdintasuna dituen indarkeriari 

buruz ari denean. Termino horren barnean bi indarkeria mota sartzen dira:  

• Indarkeria sexista, hau da, emakumeek emakume izate hutsagatik 

jasaten dutena, eta emakumeen gaineko kontrola eta nagusitasuna 

betikotzea duena helburu.  

• Genero rol sozial bikoei eta horiei lotutako sexualitateari egokitzen ez 

zaizkien pertsonek jasaten dituzten beste indarkeria batzuk. Homofobia, 

lesbofobia eta transfobia izango genituzke.  

• Familia barruko sexu indarkeria:  termino hau erabiliko da familiako 

kideek (aita, anaia, aitona, osabak, etab.) neska, nerabe eta adin 

guztietako emakumeei jasanarazten dizkieten kontrol, eraso, arbuio, 

bazterkeria… mota guztiak adierazteko.  

Zuzeneko indarkeria 

Azterlan honen sarreran aipatu dugu indarkeriak hainbat dimentsio dituela. 

Horietako bat, zuzeneko indarkeria da, hots, “nahitako egintza, pertsona 

batek beste bati egiten diona, era askotako adierazpenak nahiz ondorio 

ikusgarri eta ikusezinak dituena, eta muturreko adierazpenetan pertsona 

jasotzailearen heriotza ekartzen duena” (Gipuzkoako Foru Aldundia, 2014).  

Halaber, aipatu zuzeneko indarkeria ez da subjektu ezberdinen bizitzetan 

bakarturik dagoen egintza, gizarteratze forma ezberdinekin eta prozesu 

horren barneratze modu espezifikoekin zer ikusia bait du. Hala, normalizatu, 

ukatu edo gutxietsitako zuzeneko indarkeriarekiko etengabeko esposizioak 

ere orotariko erresistentzia eta onarpen-mailak eraikitzen ditu.  

Indarkeria forma honen barruan hurrengo lau indarkeria  motak bereizten dira:  
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 Fisikoa: Biktimaren segurtasun fisikoa arriskuan jarri edo kaltetu eta istripu ez 

den egintza da. Besteak beste, halako jokabideak barne hartzen ditu: 

bultzatzea, jotzea, erretzea, edota biktima erasotzeko armak edo beste tresnak 

erabiltzea. 

 Psikologikoa edo emozionala: Biktimaren osotasun psikikoa arriskuan jarri edo 

kaltetu eta istripu ez den egintza da. Besteak beste, honako hauek barne 

hartzen ditu: mehatxua, laidoa, iraina, gutxiespena, arbuio afektiboa eta, 

elkarrekintza blokeatzea, isolatze eta inkomunikazioa eta abar. 

 Sexuala: Biktimaren baimenik gabe egiten diren sexu-praktikei deritze. 

 Ekonomikoa: Diruari buruzko informazioa edukitzeko eskubidea edo dirua bera 

erabiltzekoa ukatu egiten zaizkio tratu txarrak jasaten dituen pertsonari. Honako 

hauek hartuko lituzke barne: xantaia ekonomikoa, diru-sarrerak kontrolatzea, 

elkarren arteko ondasunetan emakumeei esku hartzen galarazi edo mugak 

jartzea, emakumeari lan egiten ez uztea edo janari-pentsioa ez ordaintzea. 

Irungo emakumeen bizitzetan indarkeria matxista forma zuzenek duten eragina 

aztertzea xede badugu ere, ezin ditugu begi-bistatik galdu hau gertatzea 

ahalbidetzen duten indarkeriaren bestelako bi dimentsioak, hain zuzen, 

egiturazkoa eta sinbolikoa. 

Biktima kategoriari buruzko hausnarketa: 

 Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeak erresistentziaz eta 

errebeldiaz gabetzen dituela adierazteaz gain, ohartarazi egiten da 

biktimaren estereotipoa sortzeko arriskuaz. 

 Gogoeta horren ondorioz, indarkeria egoeran biziraun duten emakumeak 

edo indarkeriari aurre egin diotenak adierazpideak egokiagoak direla 

deritzogu, agentzia eta izaera aktiboa aitortzen dielako emakumeei. 

Kontzeptu honen alde egin dugu eta txostenean zehar erabili da.  

 Halaber, biktima terminoaren erabilerak, indarkeria pairatu dutenen eta 

ez dutenen arteko bereizketan sakontzen du. Honen aurrean, ulertzen 

dugu egiturazko izaera duen indarkeria den neurrian, modu batera ala 

bestera, identifikatu ala ez, emakume guztiok pairatu edo pairatzen 
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ditugula indarkeria matxistaren adierazpen ezberdinak. Biktima 

kontzeptuak egitate hori ezkutatzeko arriskua dakar.  

 Hala eta guztiz ere, giza eskubideen ikuspegitik, biktimaren kontzeptuaz 

nabarmendu egiten da emakumeak pairatzen duen kaltea emakumearen 

erantzukizunpean ez dauden ekintza edo ez-egiteek sortzen dutela. 
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3. Lan prozesua eta metodologia 

Lana aurrera ateratzeko lehenetsi dugun metodologia kuantitatiboa izan da; 

izan ere, genero indarkeriaren adierazpen ezberdinak Irungo emakumeegan 

duten eragina kuantifikatzea da helburu nagusia, beraz,  datu esanguratsuak 

ateratzeko inkesta izango da erabili dugun teknika.  

3.1 Populazioa eta lagina 

Eustateko 2021eko datuen1 arabera, Irunen 2021ean 60.522 pertsona daude 

erroldatuta. Horietatik, 31.004 emakumeak dira eta 29.518 gizonak. Azterlan 

honen unibertsoa, Irunen erroldatuta dauden 16 urtetik gorako emakumeek 

osatzen dute. Horiek horrela, kontuan hartuta 15 urtetik gorako Irungo 

populazioan izendatuta dauden emakumezko kopurua, aztergai den unibertsoa 

27.065koa da. Ikerketaren lagina 400 elkarrizketek osatu dute.  Horrek esan 

nahi du, konfiantza maila (% 95,5) izanik (konfiantza tartea ), %4,9koa dela 

errore marjina. 379 galdetegirekin pq=%50erako +/- %5eko errorea dago.  

Inkesten distribuzioa orekatzeko baliatu dugun aldagaia adin tartea izan da. 

Hala, 16 urtetik –hau barne – gorako emakumezkoak 7 adin tarteren araberako 

proportzio orekatuan elkarrizketatu dira: 16-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-

64, 65<, 57 galdetegi adin tarte bakoitzean. Ez daude adin tarte bakoitzeko 

emakumeak populazioan duten pisuaren arabera ordezkaturik. Adina edo 

kohortearen aldagaiak bizipen edo adierazpenak nabarmen baldintzatu 

ditzakeenaren hipotesian oinarritu gara. Horregatik, adin tarte bakoitzeko 

ordezkapen bera izatea hobetsi dugu.  

3.2 Galdetegiaren diseinua 

Galdetegiaren diseinua, Irungo Udaleko Berdintasun Zerbitzutik jaso zen 

proposamena oinarri hartuta osatu da. Lehenbiziko proposamenari Emaginek 

egokitzapen batzuk txertatu dizkio.  

                                            
1
 EUSTAT (2021): Irungo biztanleria, adin beteko talde handiak, sexua eta aldia. Biztanleen 

Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) erreferentzia urteko urtarrilaren 1ean. 
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Inkesta 27 galdera itxiek osatu dute, erantzun aukera ezberdinekin. Lehenik 

langinaren ezaugarri soziodemografiko orokor batzuk jaso dira: Adina, 

hezkuntza-maila, egoera, estatus migratorioa eta egoera administratiboa, 

bizikidetza unitatea eta Irungo Udalerrian bizitzen daramaten denbora. 

Ondoren, indarkeria matxistaren inguruko itemak txertatu dira, 4 multzotan: 

Bikote barneko edo bikote kide ohiak eragindako indarkeria, bikote 

harremanetik kanpo gertaturiko indarkeria, kale-jazarpena eta ziurgabetasun 

pertzepzioa eta indarkeriaren aurrean izandako erantzunak. 

Galdetegiaren amaieran galdera ireki bat txertatu da, erantzun irekikoa, 

testigantzetan jaso den informazio gehigarri kualitatiboa eta emakumeen eskari 

eta proposamenak jaso asmoz. 

Galdetegiarekin batera, indarkeria egoeran dauden emakumeek Irungo 

udalerrian eta Gipuzkoako Foru Erkidegoan dauden baliabide eta zerbitzuen 

inguruko informazioa eskura izan dute inkestatzaileek; zenbait testigantzen 

ostean emakumeei informazio hori helarazi zaie.  

3.3 Landa lana 

Landa lana, 2021eko urrian zehar egin da eta Emagin Elkarteko 6 

elkarrizketatzailek osaturiko taldeak gauzatu du. Landa lana egiten aritu zirenek 

horretan hasi aurretik, galdetegien inguruko irizpideak zehaztu zituzten. 

Inkestak egiteko telefonoa erabili da. Telefono zenbakiak, adin-tarteka Irungo 

udalak helaraziak izan dira eta deiak modu aleatorioan egin dira.  

Informazioaren izaera sentibera eta konfidentziala dela eta, ezinezkoa izan da 

400 galdetegietan galdera ororen erantzunak jasotzea. Jakin badakigu zaila 

izan daitekeela indarkeria matxista bizitu izana errekonozitzea, horiek 

ezagutaraztea, gogoratzea edo kontatu nahi izatea. Horregatik, erantzun 

kategorietan “Bai”, “Ez”, “Ez daki (ED) eta “Ez du erantzun (EE)” bereizi dira. 

Azken bi horiek datuetan bereiztea garrantzizkoa deritzogu.  

Bestalde, zenbaitetan, inkesta motz eta hotz geratu da emakumeek egindako 

testigantzak jasotzeko. Galdetegia, bizipenen inguruan hitz egin eta emozioak 

partekatzeko espazio seguru bihurtu da emakume batzuentzat. Emagineko 
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kideek, galderak egiteaz aparte, arreta eta babesa eskaini dute halako 

kasuetan eta laguntza- baliabideen inguruan informatu diete emakumeei.  

3.4 Datuen tratamendua eta analisia 

Datuen grabaketa Excell programa erabiliz egin dute inkestatzaileek erantzunak 

jaso ahala. Ikerketa kuantitatiboaren emaitzei aldagai bakarreko eta aldagai 

biko estatistika-analisia aplikatu zaie.  

Garrantzitsua deritzogu, metodologia kuantitatiboa kualitatiboarekin uztartzea, 

Irungo errealitatea testuinguru zabalago batekin lotzeko. Batetik, dokumentazio 

lana egin dugu eta indarkeria matxistaren gaineko pertzepzioen joera orokorrak 

ezagutzeko. Bestetik, datuen analisia gauzatzeko, teoria feministetatik zein 

berdintasun politiken ezarpenetik eraikitako markoak aztertu ditugu, eta elkar 

harremanean jarri ditugu.   

3.5 Prozesuaren oinarriak 

Emagin Elkarteak garatzen dituen egitasmoak ondoren zerrendatzen diren 

printzipioek ezaugarritzen dituzte:  

• Parte-hartzea: Ahal ditugun eta emakumeen profil anitzenak 

identifikatzen saiatuko gara.  

• Malgutasuna: oinarria pertsonekin lan egitea izango denez, 

aurreikusitako lanak eta epeak moldagarriak izan beharko dira. 

• Kontzientziazio prozesua: emaitzez gain, prozesuak berak protagonismo 

berezia izan beharko luke, bertan parte hartu dugun pertsona guztiok 

prozesutik ikasteko aukera eman beharko liguke (norbanakoek, taldeek 

eta erakundeek), elkar elikatuaz. 

• Subjektibitatea: prozesuen ardatza pertsonak izan behar dira. Jarrera 

aldaketak eman beharko lirateke aukera emanez pertsona bakoitzaren 

alderdi “pertsonala” lantzeko, hots, subjektibitatea lantzeko. 

• Gorputza: gorputza gara, bizipenak eta jakintzak ere hemen daude 

kokatuak eta hemendik irauli nahi ditugu. Gorputz kontzientzia hartzeko 

lan egiten dugu. Nahiz eta inkestak izan, hedapenean saiatuko gara 

tokiko errealitatea gorpuzteko lana egiten.  
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• Euskara: euskaraz ikasi, formatu, ikertu, hazi eta bizitzeko apustua 

egiten dugu. Euskaraz egin nahi dugu lan eta euskaratik pentsatu nahi 

dugu errealitatea; baita eraldaketa ere bai. Hala, hizkuntza gutxituen 

aldeko jarrera azaltzen dugu, pertsonen hizkuntz eskubideak prozesuan 

errespetatuz. Horiek horrela, edozein dela egoera linguistikoa, 

moldatzearen eta komunikatzen alde egingo dugu.  

• Intersekzionalitatea. Emakume anitzek indarkeriari aurre egiten dutela 

partekatzen duten arren, egoera eta errealitate ezberdinak bizi dituztela, 

eta generoa bestelako diskriminazio iturri batzuekin gurutzatzen dela 

ulertzen dugu, besteak beste, adina, jatorria, etnia, klase soziala, 

naziotasuna, desgaitasuna edo mendekotasun egoera edota egoera 

administratiboa. 

• Genero ikuspegia. Generoagatiko estereotipo eta harremanen 

eraginaren inguruko analisi eta jabetzea iraunkorra. 
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4. Emaitzen analisia 

4.1 Datu soziodemografikoak 

Irungo Udalerrian Eustatek eskaintzen dituen 2021eko datuen2 arabera, Irunen 

2021ean 60.522 pertsona daude erroldatuta. Horietatik, 31.004 emakumeak 

dira –% 51,2- eta 29.518 gizonak -% 48,8-. Emakumezko biztanleriak 2,4 

puntuan gainditzen du gizonezkoena. 

Adin tarteei dagokionez laginketarako erantzunak modu orekatuan jaso dira, 

adin tarte bakoitzeko emakumeen kopurua, lagin osoaren % 14,3 izanik.  

Hezkuntza maila 

Hezkuntza mailari dagokionez, emakumeen gehiengoak goi mailako ikasketak 

burutu ditu -% 28,8- edota Lanbide heziketa gradua -% 26,6-. Atzetik, Bigarren 

Hezkuntza dutenak % 19,8 dira eta oinarrizko ikasketak dituztenak % 16,8. 

Batxilergoa amaitu dutenak %6,52 dira eta hezkuntza bazterkeria egoeran, 

hots, ikasketarik gabeak % 1,5.  

Egoera 

“Lan-egoera” kategoriak bizirauteko bestelako forma eta jarduerak kanpo edo 

ikusgarritasun ezan uzten dituela eta, “egoeraren” inguruan galdetu zaie 

emakumeei. Hala, egun galdetegia erantzun duten gehienak lan merkatuan 

lanean ari dira -% 49,6- edo ikasketak egiten dabil – % 18, 3 -. Langabezian 

dauden emakume kopurua ere esanguratsua da, %13koa. Halaber, % 8a 

etxekoandrea da eta % 7 jubilatua dago. Azkenik, % 3,8a errenta onuraduna 

da.  

Emakume adinduenen kasuan, “ez duela lanik egin” aipatu dute askok, etxeko 

lanak eta zaintza lanetara dedikatu direla, eta batzuk etxetik kanpo lan 

prekarioak izan dituztela eta egun langabezian daudela inongo prestaziorik 

gabe. Gutxi batzuk adierazi dute, goi mailako ikasketak izan dituztenak, 

jubilazioa kobratzen dutela.  

                                            
2
 EUSTAT (2021): Irungo biztanleria, adin beteko talde handiak, sexua eta aldia. Biztanleen 

Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) erreferentzia urteko urtarrilaren 1ean. 
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Estatus migratorioa eta egoera administratiboa 

Inkesta egin zaien emakumeen % 15,54 migratuak dira, eta egoera 

erregularizatua dute. Beste %, 2,5 egoera irregularrean dago. Emakumeen % 

83ak ez du migrazio proiekturik gauzatu.  

Bizikidetza unitatea 

Elkar-bizitzeko egitura, eredu eta espazio desberdinak dituzte Irungo 

emakumeek. Horietatik erdiak baino gehiagok familia nuklearra –Bikotea eta 

seme-alabak/alaba gurasoekin- du bizikidetza eredu, % 59,2k zehazki. 

Bizikidetza unitate eredu horretan amak eta alabak sartzen dira. 

Bikotekidearekin bizi dira % 14,3 eta, bakarrik, %10. Atzetik, seme-alabekin bizi 

diren amak % 7,5 dira; bestelako senideekin (anai-arrebak, izeba-osabak..) % 

5,3; lagunekin % 2; etxeko langile egoiliar eran daude % 0,5 eta harrera 

etxeetan % 0,25. 

Irungo Udalerrian bizitzen daramaten denbora 

Emakumeen erdiak baino zertxobait gehiagok -% 53,2k- udalerria du bizileku 

jaiotzetik eta % 14,9k 20 urte baino gehiago daramatza Irunen. % 10,8 dira 11 

eta 20 urte artean Irunen bizi direnak eta % 4,8k 6 eta 10 urte artean.  Irunen 

denbora gutxien bizitzen daramatenen artean,  % 10,1 duela 2 eta 5 urte artean 

iritsi zen herrira, eta % 6,3k 2 urte baino gutxiago daramatza bertan.  

Gehiengoak urte asko daramatza Irunen bizitzen eta jaiotzetik bizi ez diren 

baina etorkin gisa kategorizatzen ez direnen, badira Espainiar Estatuko beste 

herrietatik migratutakoak.  
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4.2 Bikote barneko indarkeria 

Indarkeria matxista, nagusiki esparru edo marko afektiboan gertatzen da. Bikote 

harremanetan, emakumearen bikotekideak, bikotekide  izan  denak  edo  

harekin  antzeko  lotura  afektiboa  duen  edo  izan  duen gizonezkoak, oro har,  

indarkeria  fisikoa,  psikologikoa,  sexuala edo ekonomikoa baliatzen du 

emakumearen aurka. Egungo edo iraganeko bikotekide baten partetik 

jasandako indarkeria mota ezberdinen inguruan galdetu diegu Iruneko 

emakumeei.   

 

Indarkeria psikologikoa 

Indarkeria psikologikoa, min edo sufrimendu psikologikoa edo emozionala 

sortzen edo sorrarazi  nahi  duen  indarkeria  da,  eta  emakumearen  

duintasuna  ukatzea,  hari segurtasun eza eragitea, emakumeak bere buruari 

errespetua ez izatea, mendekotasun emozionala sortzea, autoestimua 

galaraztea, gizartetik bakartzea eta askatasunaz gabetzeko bestelako moduak 

baliatzea, mehatxuak, laidoak eta umiliatze-saioak eginez, baldintzarik gabeko 

mendekotasuna edo etengabeko zaintza ezarraraziz gauzatzen da.  

Hitzezko jokabideak (esaterako, irainak) edo hitzik gabekoak izan daitezke, 

bikotekidea  ukitzera  iristen  ez  direnak. Tratu txar psikologikoak, min 

psikologikoa, norbere buruarekiko konfiantzaren galera  edo sufrimendua 

ekartzen dutenak dira, besteak beste: irainak, laidoak,  oihuak,  isiluneak,  

mehatxuak,  salaketak,  parekoaren ideiak kritikatzea. Bikote testuinguruan 

hitzen bidez eragiten den indarkeria psikologikoa jaso dugu atal honetan. 
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Iturria: Emaginek egina.  

 

Bikote testuinguruan gertaturiko hitzeko indarkeria adierazpena nagusitu da 

bikote barneko indarkeria formen artean. Irungo emakumeen ia laurden batek 

erantzun du baiezkoa “Halakoren bat jasan duzu zure bikotekidearen edo bikote 

kide ohiaren partetik? Adibidez: irainak, mespretxuak, errespetu faltak..”. 

galderaren aurrean.   

16-19 urte bitartean dituzten emakumeen artean esperientzia gutxiago dute 

bikote harremanetan, eta, ondorioz, emaitzek indarkeria bizipen nabarmen 

txikiagoa erakusten dute -%1,7-. Kontrara, hurrengo adin tarteetan hitzezko 

indarkeria kasuen goranzko joera agerikoa da: 20-24 urte artekoen artean % 

21,1ekoa; 25-34 ia herenak bizitu du ahozko indarkeria bikotean -% 29,8- eta 

35-44 urte artean ia erdira iristen da - %42,1-, 45-54 urte bitartekoen artean % 

35,7koa da, 55-64 urte artean %12,3ko beherakada du eta 65< gorakoen 

artean berriro goranzko joera hartzen du -% 17,5-. 

Irungo emakumeen % 22,8 ak bikote barnean ahozko 

indarkeria jasan duela adierazi du. Aldiz, % 75,4ak ezezkoa 

erantzun du eta % 1,8ak ez du erantzun nahi izan edo ez 

zekien erantzuna. 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 1,7% 21,1% 29,8% 42,1% 35,7% 12,3% 17,5%

Ez 96,6% 78,9% 68,4% 56,1% 60,7% 84,2% 82,5%

EE 1,7% 0,0% 1,8% 1,8% 1,8% 3,5% 0,0%

ED 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

1.- Grafika: AHOZKO INDARKERIA BIKOTEAN PAIRATU DUTEN 
EMAKUMEAK, ADIN TARTEEN ARABERA, % IRUN, 2021. 

Bai

Ez

EE

ED
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Sexu indarkeria 

Emakumeen gorputza beren borondatearen aurka erabiltzea dakarren 

indarkeria da. Norbere borondatearen kontrako sexu-praktika oro barne hartzen 

ditu eta pertsonaren sexu-askatasunaren aurkako eraso fisikoa eta laido 

psikologikoak ere izan daitezke. Hainbat adierazpen biltzen baditu ere, bikote 

barnean sarritan indarkeria gisa ikusezin bilakatzen diren sexu-praktika 

behartuak aztertu ditugu. Emakume askok ez dituzte sexu harreman behartuak 

bortxaketa gisa identifikatzen bikote barnean gertatzen direnean.  

Horregatik,  nahiz  eta  indarkeria-mota  hori emakumeen aurka munduan 

gehien erabiltzen denetakoa izan, gutxien salatzen denetakoa da (Emakunde, 

2014). Gizonezkoek eragindako sexu-indarkeria patriarkatuak emandako 

pribilegio-baldintzetan  bermatzen  da,  eta  emakumeak mendean hartzea du 

helburu. 

 

 

Iturria: Emaginek egina.  

 

Irungo emakumeen % 7ak adierazi du bikotekidearekin edo bikotekide ohiarekin 

sexu-harremanak izan dituela nahi ez zuenean, ezetz esanez gero gerta 

zitekeenaren beldur zirelako. Adin tarteei erreparatuta, 20-24 urte bitarteko 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 0,0% 14,0% 5,3% 12,3% 5,4% 7,0% 5,3%

Ez 98,3% 86,0% 93,0% 86,0% 91,1% 91,2% 93,0%

EE 1,7% 0,0% 1,8% 1,8% 3,6% 1,8% 1,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2.- Grafika: SEXU INDAKERIA BIKOTEAN PAIRATU DUTEN 
EMAKUMEAK,  ADIN-TARTEEN ARABERA. % IRUN, 2021 

Bai

Ez

EE
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neska gazteengan deigarria da nola % 14ak sexu harremanak izan dituen 

norbere borondatearen kontra. 35-44 urte bitarteko emakumeen kasuak ere 

nabarmenak dira, % 12,3k erantzun baitu baiezkoa. Gainontzeko adin tarteetan 

datuak parekoak dira, 25-34 urte artean %5,3, 45-54 urte artean % 5,4, 55-64 

urte artean % 7 eta 65 urtetik gorakoen artean % 5,3. 16-19 urte bitarteko 

neskek aho batez adierazi dute ezekoa. Galdera honi erantzun nahi ez izanak 

ere badu bere garrantzia, izan ere, % 1,7k  baiezkoen zifrak jaisten diren adin 

tarteetan ez baitu erantzun. Aipagarria da, 45-54 urte arteko emakumeen % 

3,6ak ez diola galdera horri erantzun nahi izan.  

 

 

Galdetegia erantzun duten emakumeen % 7ak azaldu du 

gogoz kontra izan dituela sexu harremanak, zer gerta zitekeen 

beldur zirelako. Gainontzean,  % 1,8k ez du erantzun nahi izan.  

 

 Indarkeria fisikoa 

Emakumeen  bizitza  edo  osotasun  fisikoa  kaltetzen  duen indarkeria da, edo 

xede hori duena. Min fisikoa eragiten du edo eragin dezake. Besteak beste,  

bulkadak, kolpeak, gauzak jaurtitzea eta antzekoak osatzen dute. Erasoen 

ondorioz sortutako gaixotasunak eta lesioak zaintzeko laguntzarik ez ematea 

ere tratu txartzat hartzen da. Tratu txar horiek dira bikotearen edo bikote 

ohiaren aurka erabiltzen den indarkeriaren adierazpen ezagunenak,  indarkeria  

horren  eragina  emakumeen  gorputzean  nabarmentzen  baita maiz. 
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Iturria: Emaginek egina. 

 

Irungo emakumeen % 8,8ak adierazi du halakoren bat jasan izana 

bikotekidearen edo bikotekide ohiaren partetik: zaplaztekoa, ostikada, 

ukabilkada, kolpea objektu batekin, iletik tira egitea edo bultzakada. Adin tarteei 

erreparatzen badiogu, 35-44 urte bitarteko emakumeen % 22, 8ak indarkeria 

fisikozko kasuetan biziraun dutela datu nabarmena da. 45-54 urte arteko 

emakumeen kasuak ere bataz-bestekoa baino 5,5 puntu gehiagokoak dira.  25-

34 urte arteko emakumeen % 7ak egin dio aurre bikote barneko indarkeria 

fisikoari. Atzetik eta pareko 20tik 24 urte arteko emakumeen eta 55-64 adin 

tartean kokatzen diren % 5,3a. Eta azkenik, gazteen artean ezezkoa eman 

diote denek galderari, erantzun nahi izan ez duten % 1,7a salbuetsiz. 

 Emakumeen % 8,8ak biziraun du bikotekide edo 

bikotekide-ohiak eragindako indarkeria fisikoko egoeretan. % 

1,3ak ez dio galderari erantzun nahi izan.  

 

Indarkeria matxista bikote harremanean: bizipen izendatua 

Emakumeek indarkeria adierazpen ezberdinen inguruko bizipenak kontatu 

badituzte ere, ez dute zertan bikotekidean edo bikotekide ohian bizitakoa 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 0,0% 5,3% 7,0% 22,8% 14,3% 5,3% 7,0%

Ez 98,3% 94,7% 91,2% 75,4% 83,9% 93,0% 93,0%

EE 1,7% 0,0% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

3.- Grafika: INDARKERIA FISIKOA BIKOTEAN EDO BIKOTEKIDE 
OHIAREKIN  PARTETIK PAIRATU DUTEN EMAKUMEAK,  ADIN-

TARTEEN ARABERA. % IRUN, 2021 

Bai

Ez

EE



24 
 

indarkeria matxistaren markoan kokatu. Indarkeria gisa identifikatu edo 

aitortzea auzi arantzatsua izan ohi da emakumeentzat maiz.  

Hainbat faktore daude horretan esku hartzen dutenak, besteak beste, mingarria 

den errealitatearen aurrean biziraupenerako estrategia gisa, norbera biktima 

kategorian identifikatzeko zailtasunak, komunitatearen bazterkeria eta epaia 

jasateko beldurra, erru sentimendua, erasotzailearekiko beldurra, edota 

indarkeria matxista eta genero gaietan formazio eta sentsibilizazio falta. 

Gainera, bikote harremanen testuinguruan gertatzen den indarkeriak, zailtasun 

espezifikoak ere eragiten ditu, adibidez, harremanak porrot egin duten 

sentimendua edota, adin txikikoak tartean badaude, aitak jasan ditzakeen 

balizko ondorio penalekiko kezka. Emakumeen ahalduntze prozesuek 

ahalbidetzen dute  aitortza eta aitortzak berak ahalduntzea sustatzen du.  

Harreman afektibo-sexualen esparruan hau da egindako azken galdera: Zure 

bikotekidearen edo bikotekide ohiaren partetik indarkeria motarik jasan al duzu 

edo jasan duzula uste al duzu?  

 

 

 

Iturria. Emaginek egina. 

Irungo emakumeen % 17,8ak uste du bikotekide edo bikotekide ohi baten 

partetik indarkeria jasan duela. Adin tarte ezberdinak behatzen baditugu, 

ondorengoak dira emaitzak: 45-54 urte arteko emakumeen ia herenak adierazi 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 3,4% 19,3% 22,8% 24,6% 27,3% 15,8% 12,3%

Ez 94,8% 80,7% 75,4% 73,7% 72,7% 82,5% 87,7%

EE 1,7% 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 1,8% 0,0%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

4. Grafika: BIKOTEKIDEAREN EDO BIKOTEKIDE OHIAREN 
PARTETIK INDARKERIA PAIRATU DUTEN EMAKUMEAK. % IRUN, 

2021.  

Bai

Ez

EE
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du indarkeria jasan izana -% 27,3-, 35-44 urte arteko emakumeen laurdenak -% 

24,6-, 25-34 urte arteko % 22,8ak eta 20-24 urte arteko % 19,3ak.  Bataz-

bestekotik zertxobait beherago, emakume helduenak, 55-64 urte artekoak eta 

65 urtetik gorakoak, 15,8 eta 12,3, daude hurrenez-hurren.  

Gazteenen % 3,4ak gutxiengoa ordezkatzen badute ere, deigarria da, aurreko 

indarkeria mota ezberdinetan izandako bizipenak baino neurri handiagoan 

identifikatu dutela, oro har, indarkeria bikotean bizi izana.  

55-64 urte arteko emakumeen kasuan joera berdintsua izan da, gehiagok 

aitortu baitute bikote barnean indarkeria motaren bat jasan izana, indarkeria 

mota baten bizipena baino.  

Erdian kokatzen diren gainontzeko adin tarte guztietan, hitzezko indarkeria kasu 

gehiago adierazi dira, bikotean indarkeria motaren bat bizi izana baino. Horrek 

adierazten digu, zenbaitetan intentsitate baxuagoko edo leunagoak diren 

indarkeria motak –hemen ahozko indarkerian jasotakoak – gutxiesteko, 

garrantzia kentzeko edo indarkeria ez gisa identifikatzeko dagoen joera. Halaxe 

jaso dugu hainbat eta hainbat testigantzetan: bikotekidearen edo bikotekide 

ohiaren partetik, batez ere, hitzezko indarkeria pairatu duten emakumeek 

indarkeria matxista gisa ez dute errekonozitu. Eta horrekin batera, indarkeria 

matxista eraso fisikoari lotzeko joerak ere agerpen ugari izan ditu.   

Aipu berezia merezi dute emakume adinduen datuek. Izan ere, adineko 

emakumeen artean indarkeria kasuak neurri berean ematen badira ere, bikote 

barneko indarkeria egoerak kroniko bihurtu ohi dira. Hau da, hamarkadetan 

intentsitate ezberdinetan mantendu den indarkeria izan ohi da, eta beraz, 

normalizatzeko ohitura handiagoa egon ohi da. Gehienek adierazi dute ez 

dutela inolako indarkeriarik jasan, bikote bakarra izan dutela eta berau egun 

duten senarra dela. 

Irungo emakumeen % 17,8ak oraingo edo iraganeko bikotekide 

baten partetik indarkeria jaso duela adierazi du. %  81,2 izan da 

indarkeriarik izan ez dela adierazi duena. % 1ak ez du erantzun 

nahi izan.  
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Informazio gehigarria 

 

- Adin tarte guztietan hitzezko erasoak edo indarkeria psikologikoa izan dira gehien 

gailendu diren indarkeria motak. 

- 16-19 urte arteko emakumeek bikote arteko bizipen gutxi dituzte eta harreman sexualei 

buruzko galderak, maiz,  lotsaz edo parrez erantzun dituzte.  

- Emakume helduagoen testigantzetan iraganean izandako bikote harremanei erreferentzia 

egiten da: kontrola, askatasuna baldintzatua sentitzea, indarkeria psikologikoa… Ondoren 

antzeman dute hainbatek indarkeria eragiten zietela bikotekideak.  

- 20-24 urte arteko gutxik aipatu du bikote barneko indarkeria kasuak bizi izana, hala ere, 

gehienbat indarkeria psikologikoa pairatu izana salatu dute. 

- Sexu-harremanak borondatearen kontra izatea aipatu dute, edota eztabaidarik egon ez 

zedin. 

- Indarkeria psikologikoa bizitako emakume batzuk hitzezko indarkeria ere pairatu dutela 

erantzun dute:  bikoteak hitz egiteari uztea, entzungor egitea, arropaz aldaraztea… 

- Emakume helduen artean erdiak baino gehiagok bikote barneko indarkeria bizi izan du,. 

Hainbatek, egun indarkeria egoera bizi dutela kontatu dute, beldurrez bizi direla, 

erasotzailearen jazarpena eta kontrola etengabekoa direla, eta ez dituztela lasai uzten. 

- Bikoteak indarkeria beste pertsona batzuen bitartez edo beste pertsona batzuk bidaliz 

eragiten jarraitzen dutela ere kontatu dute. 

- Bikotetik bereiztea erabaki duten emakumeen artean,  erasotzaile batzuk seme-alabak 

baliatu dituzte indarkeria iraunarazteko–Indarkeria bikarioa-. 

- Kasu batzuetan, hasieran ezeztatu arren, galdetegiak aurrera egin ahala bikotekidearen 

partetik indarkeria pairatu izana onartu dute batzuek.  

- Momentu batzuetan, galdetegia egin bitartean erasotzailea etxean bertan zegoen, eta, 

horrelakoetan, nabarmen, urduri erantzun dute emakumeek. Kasu, batzuetan elkarrizketa 

moztu da.  

- Bikotekideak mehatxatu eta pistolarekin apuntatu duenik ere bada. 

- Inkesta erantzun duten gehienek ezagutzen dute indarkeria matxista kasuren bat beraien 

udalerrian. Horien artean, batek kontatu du indarkeria bizi duen emakumea laguna 
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denean eta erasotzailearekin duen harremana eten nahi ez duenean, ez duela jakin zer 

egin eta nola lagundu laguna. 

- 65 urtetik gorako emakumeen gehiengoak bikote bakarra izan dute, egun beraien senarra 

dena, eta inolako indarkeriarik ez dutela jasan esan dute. Beste batzuk ordea, indarkeria 

jasan dutela salatu dute,  kasuren batean indarkeria senarraren alkoholarekiko 

mendekotasunari atxikitu diote.  

- Bikote harremanean indarkeria egoeran luzaroan egon izana kontatu dute batzuek, 10 

urtez, hainbatek.  

- Migratutako emakume batzuen kasuan, jatorrizko herrialdeetan indarkeria egoera 

bortitzak bizi izan dituztela kontatu dute hainbatek. Askok alde egin behar izan zuten, 

inguruan babesik ez zutelako.  
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4.3 Indarkeria bikote testuingurutik kanpo  

 

Adierazi dugun bezala, indarkeria matxistak adierazpen ezberdinak ditu eta bizi 

soziala gauzatzen den askotariko eremuetan erasotzen dira emakumezkoak. 

Egun Espainiako Estatuan indarrean dagoen 1/2004 Lege Organikoak, Genero-

Indarkeriaren Aurka Oso-Osoko Babesa Emateko Neurriei Buruzkoak, marko 

afektiboaren barnean gertatzen den indarkeriara murrizten du indarkeria 

matxista eta badakigu kasuen gehiengoa direla. Baina, aldi berean, motz 

geratzen dela ulertzen dugu eta uste dugu beharrezkoa dela indarkeria matxista 

aztertzeko begirada bikote harremanen eremutik zabaltzea.  

Familia egitura pribilegiatua da sexu/genero/sexualitate sistema birsortzeko 

orduan, eta, hortaz, leku erreal eta sinbolikoa da, eta bertan nesken, nerabeen 

eta emakumeen aurkako indarkeria eragiten da (Gipuzkoako Foru Aldundia, 

2014). Familia barruan, bikotekideen eta bikotekide ohien indarkeriaz aparte,  

bizikidetza-unitateko edo ahaidea den gizonezko kideren  batek emakumeen 

aurka eraso fisikoak,  psikologikoak, sexualak  edo  ekonomikoak baliatzean 

datza familiako indarkeria  eta indarkeria matxistaren adierazpen bat da.   

Lan edo hezkuntza eremuan ere jazarpen sexistari edo sexuan oinarritutako 

jazarpenari aurre egin ohi diote emakumeek. Zenbaitetan espazio horietako 

botere harremanek errazten dute indarkeria matxista. Horrela, lan edo 

hezkuntza eremuan emakumeen kontrako indarkeria fisikoa,  psikologikoa,  

sexuala  edo  ekonomikoa  gauzatzen da. Eremu horietan, indarkeria lan-

orduetan eta eskola-orduetan edo ordu horietatik kanpo eragin daiteke, eta 

lantokian edo ikastegian nahiz eremu horietatik kanpo (Emakunde, 2019). 

Aurreko bi kasu horietan, erasotzailea ezaguna izan ohi da.  
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Hitzezko indarkeria 

 

Iturria: Emaginek egina. 

Emakumeen % 43,1ek jasan du ahozko erasoren bat 

bikotekide edo bikotekide ohia ez den gizonezko baten partetik. 

% 55,1ak ez du halakorik bizi izan eta  % 1,3k ez daki halakorik 

bizi izan duen.   

Irungo emakumeen ia erdiak egin dio aurre noizbait, bikotekidea edo bikotekide 

ohia ez den gizonezko batek egindako hitzezko eraso bati edo gehiagori. 20-24 

urteko adin tarteko emakumeen artean gehiengoa da ahozko erasoa pairatu 

duena, % 68,4a hain zuzen. Emakumeen erdia edo ia erdia izan dira ahozko 

erasoen bizipena kontatu dutenak, 25-34, 45-54 eta 35-44 adin tarteetan, % 

50,9, % 50 eta % 47,4, hurrenez hurren. Atzetik 65 urte baino gehiagoko 

emakumeen % 28,1ak pairatu du hitzezko erasoren bat eta 16-19 urte arteko 

neska gazteen % 17,2ak.  

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 17,2% 68,4% 50,9% 47,4% 50,0% 40,4% 28,1%

Ez 81,0% 28,1% 47,4% 50,9% 46,4% 59,6% 71,9%

ED 0,0% 3,5% 1,8% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0%

EE 1,7% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
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5.- Grafika: AHOZKO INDARKERIA BIKOTE TESTUINGURUTIK 
KANPO PAIRATU DUTEN EMAKUMEAK, ADIN TARTEEN 

ARABERA, % IRUN, 2021 

Bai

Ez

ED

EE
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Indarkeria fisikoa 

 

Iturria: Emaginek egina.  

 

Irungo emakumeen % 8,3ak bikotekidea ez den gizonezko baten partetik 

indarkeria fisikoa jasan du. Deigarria da, bataz-bestekoa ia bikoizten duten 45-

54 urte bitarteko emakumeen kasua, % 16,1 hain zuzen. Era berean, 7,2 puntu 

gehiagokoa da indarkeria fisikoa bikote eremutik kanpo bizitu emakumeen 

ehunekoa adin tarte bat jaitsiz gero, 35-44 urte artekoen artean % 15,8k bizitu 

baitute. 25-34 urte arteko emakumeen % 8,8ak eta 20-24 urte artekoen % 7ak. 

Emakume helduenen artean aldea dago, 55-64 urte artekoen eta 65 urtetik 

gorakoen artean, % 1,8 eta % 8,8, hurrenez hurren. Emakume gazteenak ez 

dira fisikoki erasotuak izan bikotekidea ez den edo izan ez den gizonezko baten 

partetik.  

Emakumeen % 8,3ak adierazi du bikotekidea ez den edo izan 

ez den gizonezko baten partetik eraso fisikoak jasan dituela. 

 % 90,5ak ezezkoa erantzun du eta % 1ak ez du galderari 

erantzuten jakin.  

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 0,0% 7,0% 8,8% 15,8% 16,1% 1,8% 8,8%

Ez 100,0% 91,2% 91,2% 82,5% 82,1% 98,2% 87,7%

ED 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 3,5%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

6.- Grafika: INDARKERIA FISIKOA BIKOTE TESTUINGURUTIK 
KANPO PAIRATU DUTEN EMAKUMEAK, ADIN TARTEEN 

ARABERA, % IRUN, 2021 

Bai

Ez

ED

EE
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Sexu-indarkeria 

 

Iturria: Emaginek egina.  

 

Irungo emakumeen bataz-besteko 2,5ek adierazi dute nahi izan gabe sexu 

harremanak izan dituztela gizonezko batekin, hots, bortxatu dituztela. Deigarria 

da 20-24 urte arteko emakume gazteen datua,  % 7,1k baiezkoa erantzun baitu. 

Atzetik, hurrengo adin tarteetan  - 35-44 eta 45-54 -% 3,5 ak izan ditu sexu 

harremanak nahi izan gabe bikotea ez den edo izan ez den gizonezko batekin. 

Jarraian, 45-54 eta 65 urtetik gorakoen % 1,8a dago eta gainontzeko adin 

tarteetan ezezkoa izan da erantzuna. Edonola ere, arreta piztu digu 35-44 

urtekoen artean % 1,8 ak galdera erantzun ez izanak.  

Emakumeen % 2,5ek adierazi du sexu harremanak izan dituela 

nahi ez zuenean gizonezko batekin. % 0,3ak ez du erantzun 

nahi izan eta % 0,5 ez du erantzuten jakin.  

 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 0,0% 7,1% 3,5% 3,5% 1,8% 0,0% 1,8%

ED 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Ez 100,0% 91,1% 96,5% 94,7% 98,2% 98,2% 98,2%

0,0%
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7.- Grafika: SEXU HARREMANAK NAHI IZAN GABE BIKOTE 
TESTUINGURUTIK KANPO PAIRATU DUTEN EMAKUMEAK, ADIN 

TARTEEN ARABERA, % IRUN, 2021 

Bai

ED

EE

Ez
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Iturria: Emaginek egina.  

 

Irungo emakumeen heren batek baina gehiagok egin dio aurre inoiz sexu-

erasoren bati –ukituak, musuak…-. Adin tarteen arabera datuen distribuzioari 

behatzen badiogu 20-24 urte arteko emakumeen erdiak baino gehiagok jasan 

du inoiz sexu-eraso bat -% 53,6- eta erdia izatetik oso gertu kokatzen dira 25-

34 urte artean dituzten emakumeak ere. 35-44 eta 45-54 urte artean dituzten 

emakumeen % 40,4 eta % 41,8ak, hurrenez hurren, sexu askatasunaren 

kontrako erasoa pairatu dute bikotekidea edo bikotekide ohia ez den gizonezko 

baten partetik. Halaber, 55-64 urte arteko emakumeen herenak jasan du sexu-

erasoren bat -% 29,8ak-, 16-19 urte arteko % 17,5 ek eta 65 urtetik gorako % 

5,3ak.   

Bataz-beste, galdetegia erantzun duten emakumeen % 

33,1aren sexu askatasuna erasotua izan da. % 66,2ak ezezkoa 

erantzun du, % 0,5ak ez du erantzun eta % 0,3ak ez daki 

halakorik jasan ote duen. 

 

 

 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 17,5% 53,6% 43,9% 40,4% 41,8% 29,8% 5,3%

Ez 82,5% 46,4% 54,4% 57,9% 58,2% 68,4% 94,7%

ED 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
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8.- Grafika: SEXU ERASOREN BAT BIKOTE TESTUINGURUTIK 
KANPO PAIRATU DUTEN EMAKUMEAK, ADIN TARTEEN 

ARABERA, % IRUN, 2021 

Bai

Ez

ED

EE



33 
 

Indarkeria matxista bikote harremanetik kanpo: bizipen izendatua 

Aurreko atalean aipatu ditugun faktoreak tarteko, berriro diogu auzi konplexua 

dela emakumeek erasoei aurre egin badiote ere, hura indarkeria matxista gisa 

aitortzea. Hala, ondorengo item honen datuek bizipenen eta hura indarkeria 

gisa errekonozitzearen arteko distantzia islatzen du.  

 

 

Iturria: Emaginek egina.  

Irungo emakumeen % 17,7ak, bataz-beste aitortu du inoiz indarkeriarik jasan 

duela bikotekide edo bikotekide ohia ez den gizonezko baten partetik. Adin 

tarteen arabera agerikoa da emakume helduenen adin tarteetan ehunekoak 

altuagoak direla: 44-54 urte arteko % 22,2ak, 35-44 urte arteko 21,8ak, 55-64 

urte arteko % 20ak eta eta 64 urtetik gorako % 20,9ak adierazi du indarkeria 

matxista adierazpen honi aurre egin diola. Beheranzkoa da joera gazteenen 

artean, zeinak, 16-19 urte arteko % 14,9ak eta 20-24 urte bitarteko emakumeen 

% 12,5ek adierazi dute indarkeria matxista eraren bat jasan izana bikote 

harreman testuingurutik kanpo.  

Datu hauek nabarmenki kontrastatzen dute, adibidez, hain zuzen aurretik 

aztertu ditugun sexu-erasoen datuekin: emakumeek neurri handiago batean 

adierazi dute sexu-erasoak jasan izana -%33,1-, indarkeria matxista pairatu 

izana baino -% 17,7-. Joera berdina da hitzezko erasoekin, neurri handiago 

batean adierazi bai dute hitzeko erasoei aurre egin izana -% 43,1-. 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 14,6% 12,5% 12,5% 21,8% 22,2% 20,0% 20,9%

Ez 85,4% 87,5% 87,5% 78,2% 77,8% 78,2% 79,1%

ED 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0%
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9.- Grafika: INDARKERIA BIKOTE TESTUINGURUTIK KANPO 
PAIRATU DUTEN EMAKUMEAK, ADIN TARTEEN ARABERA, 

% IRUN, 2021 

Bai

Ez

ED
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Irungo emakumeen % 17,7ak adierazi du inoiz indarkeriarik 

jasan duela bikotekide edo bikotekide ohia ez den gizonezko 

baten partetik 

Erasotzailearekiko harremana 

Bikote eremutik kanpo gertatzen den indarkeria matxistaren kasuan, biziraun 

duten emakumeen kasuan bezala, jendartean eta iruditegi patriarkalean 

indarrean dauden estereotipoek eragin zuzena dute. Iruditegi horrek eragiten 

du, erasotzailea ezezaguna den pertsona batekin identifikatzea eta bestelako 

bazterkeria edo zapalkuntza ardatzen baitako ezaugarriak atxikitzea.  

Ondoren aurkezten diren datuek argi uzten dute iruditegi horrek oinarrian duen 

errelatoaren helburua: emakumeen kontrola esparru publikoan eta historikoki 

arrisku eremu izan diren eta indarkeria gehiena gauzatzen den harreman 

eremuak ezkutuan mantentzea.   

 

 

Iturria: Emaginek egina.  

 

Emakumeei bikote testuingurutik kanpo erasotu zituen gizonezkoarekiko zein 

harreman ote zuten galdetzean, % 37,7 kasutan gizonezko hura ezezaguna 

zela erantzun dute. Aldiz, oso atzetik jarraitzen dio erasotzailea senitartekoa 

Alardeagatik; 
0,9% 

Bizilaguna-
herrikidea; 

13,2% 

Eskolakidea ; 
3,8% 

Ezezaguna; 
37,7% Laguna; 6,6% 

Lankidea; 
15,1% 

Senitartekoa; 
22,6% 

10.- GRAFIKA: ERASOTUAK IZAN DIREN EMAKUMEEK 
ERASOTZAILEEKIKO ZUTEN HARREMANA, % IRUN, 2021 
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izateak, %22,6 kasutan hala izan baita. Lan eremuan ere ohikoa da indarkeria 

egoerak pairatzea, hala, erasotzaileen % 15,1a emakumeen lankide bat izan 

da. Bizilaguna-herrikidea da erasotzaileen %13,2a, laguna % 6,6 eta eskola 

eremuko kidea %3,8a. Horrek esan nahi du, bikotea ez den kasu haietan, % 

62,3tan erasotzailea inguruko gizonezko ezagun bat izan dela.  

Aipatu nahi genuke, alardeagatiko % 0,9a bereizten bada ere, bizilaguna-

herrikidea erantzun kategorian ere hainbatek alardeari erreferentzia egin diola 

eta beraz % 13,2 erantzun horiek alarde mixtoan parte hartzeagatik pairaturiko 

indarkeria matxista kasuak ere jasotzen dituztela. Honen inguruan aurrerago 

sakonduko dugu.  

 

Beste emakumeen indarkeria kasuak 

Aurretik aipatu dugu indarkeria matxistaren bizipena identifikatzea eta aitortzea 

oztopatzen duten faktore ugari egon daitezkeela. Horregatik beste emakumeen 

kasuen inguruan galdetzeak testigantza erraztu dezake.  

 

Iturria: Emaginek egina 

Halaxe izan da kasu honetan, izan ere, egungo edo iraganeko bikotekideak edo 

bestelako gizonezko batek eragindako indarkeriari baiezkoa erantzun dioten 

kasuen kopuruak nabarmen gainditzen ditu, beste emakumeen kasuen 

inguruan galdetuta. Emakumeen % 63ak ezagutu du inoiz beste emakume 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 86,3% 67,9% 68,4% 60,7% 61,1% 58,9% 35,4%

Ez 13,7% 30,4% 29,8% 39,3% 38,9% 41,1% 62,5%

ED 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1%
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11.- Grafika: BESTE EMAKUME BATEK INDARKERIA MATXISTA 
MOTAREN BAT JASAN DUELA EZAGUTU DUTEN EMAKUMEEN 

KOPURUA. % IRUN, 2021 

Bai

Ez
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baten jazarpen eta indarkeria fisikorik edo/eta hitzezkorik Irungo Udalerrian. 

Gazteenen artean testigantza kopurua nabarmenagoa da, 16-19 urte 

bitartekoen emakumeen % 86,3ak ezagutu bait du halakorik bizitu duen beste 

emakume bat. Gainontzeko adin tarteetan bataz-bestekoaren bueltan kokatzen 

dira ehunekoak eta 65 urtetik goragotik emakume haietan beherakada bat 

ematen da, %35,4ra.  

Azken honen haritik tiraka, aipagarria da adineko emakumeen kontrako 

indarkeria hautematerako oztopo izan ohi dela “etxeko kontuak etxean 

geratzearen” ideia. Hau da, gainontzekoei eragiten dieten arau sozial 

patriarkalak era biziagoan ematen dira kasu honetan.  

Galdetegiari erantzun dioten emakumeen %63ak beste 

emakume batek jasan duen indarkeria kasu baten jakitun da. % 

36,2 ez du beste kasurik ezagutu. 

Informazio gehigarria 

 

- 20-24 urte artekoen artean, sexu harremanak modu behartuan izatea, indarkeria 

psikologikoaren ondoriozko bortxa gisa definitu dira. Kasu batzuetan bortxaketa den ala 

ez identifikatzeko arazoak izan dituzte. Sexu-eraso gehienak gaueko aisialdian izandako 

ukituak izan dira.  

- Ahozko indarkeria kasu ugaritan emakumeek ez dute indarkeria matxista gisa identifikatu.   

- Emakume batek, sexu harremanak modu behartuan izateari ezezkoa erantzun dio 

defendatu egin zelako.  

- 25-34 urte arteko emakume batzuek kontatu dute zaintzen duen gizonezkoak ukituak egin 

dizkiotela.   

- Telefono linea bateko langileak etxean erasotu izana kontatu du emakume batek eta 

konpainiara deitzerakoan esan zioten ez zuela zerikusirik haiekin, azpikontratako langilea 

zela eta ez zuten ezer egin. 

- 35-44 urte arteko emakumeen artean, lan eremuko indarkeria eta diskriminazio kasuak 

kontatu dituzte hainbatek.  

- Hainbatetan kosta egin zaie jasandako erasoak indarkeria bezala identifikatzea. Norberari 
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gertatzen zaionean hala identifikatzea zaila dela adierazi da.  

- Beste kasu ugaritan, denbora igaro delako edo beste arrazoiak medio, garrantzia 

kentzeko joera nabarmena da.  

- 45-54 urteko emakume ugarik gazteagotan gauez sufritutako ukituen eta  babosokerien 

inguruan jardun dute, baina garrantzia kentzeko joera nagusitu da. Batek bakarrik aipatu 

du hori gaur egun indarkeriatzat hartuko lukela. 

- Arlo laboralean jasotako jazarpen ugari agertu dira kontakizunetan,  jefeak eragindako 

indarkeria edota bezeroek eragindakoa. 

- Bizilagunen jazarpen kasuak adierazi dira. Bere blokean bizilagun batekin arazoa izan 

zuten emakume batzuek. Etxebizitza eraikineko emakume ia guztiak jazartu zituen, eta 

salatuko zutela mehatxatu zuten eta gizonak alde egin zuen. Gaur egun lasai bizi dira. 

- Indarkeriaren pertzepzio baxua. Indarkeria sufritu duen emakumeekin lotzeko 

erresistentziak nabarmen egin dira adin ezberdinetan.  

- Familia barneko indarkeria kasu ugari azaldu dira: aitaren partetik edo bestelako 

gizonezko senideren baten partetik. Kasu batzuetan sexu-erasoak izan dira. Semeak 

eragindako bortizkeriagatik hura salatu eta etxetik kanporatu zuen emakume batek. Ez 

zuen kolpatu, baina mehatxatu du etengabe. Beldurtuta bizi da, ez da bakarrik ateratzen 

kalera, beldurragatik. Berak egindako delitu askoren erantzule izan da.  

- Alardeari erreferentzia eginez, eskola garaian hasita irainak eta bazterkeria jasan duenik 

bada; herriko jaietan alardearen ostean parrandan  jazarpena, mehatxuak, jipoiak. Oso 

gogor kritikatu dute eta indarkeria eragiten duen faktore gisa identifikatu dute. 

- Emakume adinduenen kasuan, gaztetan jasandako jarraipen eta jazarpenaren inguruan 

hitz egin dute, egun ahaztuta zutena,  baita  kaleko erasoren baten inguruan -alde egitea 

lortu zuena-. Lan eremuko jazarpenaren inguruan ere kasu ugari antzeman dira. 

 

 

Sexu-genero identitate edo sexu-joeragatiko diskriminazio eta indarkeria 

Indarkeria matxistaren baitan sexua, generoa, identitate sexuala edota 

desiraren marko sozial arautuaren baitan, eredu normatibo hori iraultzen duten 

gorputz-izateen kontra norabideraturiko erantzun negatibo ala indarkeria oro 

barnebiltzen da.  
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Izan ere, egiturazko intolerantzia eta bazterkeria dago maitasun-, sexualitate- 

eta identitate-adierazpen anitzen auka. Horrela, indarkeriaren beste adierazpen 

bat dira arau heterosexuala hausten duten haien kontrako eraso lesbofoboak  

edota gorputz intersex, transexual edo transgeneroen kontrako eraso 

transfoboak.  

 

 

Iturria: Emagin. 

 

Irungo emakumeen % 13,4k salatu du sexu-genero identitate edo sexu-

joeragatik diskriminazioa edo indarkeria pairatu izana.  

Kasu honetan, aipatu beharra dago zenbaitetan galderaren ulermenean  

zailtasunak eta aldaerak izan direla. Kasu batzuetan generoagatiko beste alor 

batzuetan emakumeek bizi duten diskriminazioari erreferentzia eginez zenbait 

emakumek baiezkoa erantzun dute, hots, lan esparrua. Beste emakume 

batzuek arrazakeria aipatu dute.  

 

Emakumeen* % 13,4ek sexu-genero identitate edo sexu-

joeragatiko diskriminazioa edo indarkeria jasan du 

13,4% 

85,8% 

0,8% 

12.- Grafika: SEXU-GENERO IDENTITATE EDO SEXU-
JOERAGATIKO DISKRIMINAZIO ETA INDARKERIA PAIRATU 

DUTEN EMAKUMEAK* % IRUN, 2021  

Bai

Ez

ED
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4.4 Jazarpena, ziurgabetasuna eta beldurra 

 

Indarkeria matxista kasuetan ziurgabetasun objektiboaren –erasotua izatea- eta 

subjektiboaren –balizko eraso bat izateko pertzepzioa edo sentipena- arteko 

harreman konplexuaren inguruko datuak jasotzen dira. Bi dimentsioak bereiztea 

komeni da, izan ere, erasotua izateko probabilitate handiagoa egon ohi da 

gertuko komunitatean edo bizikidetza komunitatean, gainontzeko esparruetan 

baino.  

Eremu pribatua eta publikoaren artean egin den bereizketa aspaldi 

problematizatu zen feminismotik. Azterlan honetan orain arte azalduriko 

datuetan ikusi ahal izan dugu nola bizikidetza unitatearen parte diren edo 

gertuko komunitatean dauden gizonezkoak direla erasotzaileak nagusiki. Beraz, 

genero ikuspegitik etxea marko politikoaren erdigunean kokatzea ezinbesteko 

zaigu. Iruditeria patriarkarrak bizitza sozialaren eremu guztietan emakumeen 

mugikortasun librea mugatzen du, indarkeria gauzatzen den botere egitura 

familiarrak auzitan jarri gabe.  

Hala ere, eremuen bereizketak errealitatean dauden emakumeen 

esperientzietan eragin zuzena du eta gaur gaurkoz oraindik ere “eremu 

publikoa” deituriko horretan erabateko zilegitasuna ez dugun espazio gisa bizi 

dugu emakumeok, ez dagokigula, ez garela. Teresa del Vallek (2010) argi 

adierazten du, nola emakumeen mugikortasunari buruz hitz egiten dugunean, 

benetako beldurraren esperientzietara garamatzala, baina baita beldurraren 

iruditerietara ere. Emakumeek bizi duten segurtasunik ezak edo beldurrak, 

gehienetan, kaleari, leku isolatuei, ilunei eta ikuspen gutxiagoko uneei buruzko 

esperientzietara eramaten du. Hau da, espazioarekiko harremana beldurrak 

baldintzatuta eta mugatuta dago. Horregatik, emakume askok mapa espezifiko 

bat dute, leku batzuk zuzenean ukatu eta beste batzuetan, eguneroko 

bizitzaren parte izan arren, beldurrak oztopatuak direnak.  

Genero-gizarteratze prozesuaren bidez irakasten eta transmititzen da beldur 

hori, eta dimentsio bikoitza du: arrisku objektiboari dagokiona eta iruditeriari 
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dagokiona. Era berean, eraso ugarien esperientzia errealek modu dialektikoan 

eragiten dute planteatutako dimentsioarekin, eta, ondorioz, segurtasun-eza 

hautemateko eta esperimentatzeko modu konplexuak sortzen dira. Ildo 

horretan, beldurra emakumeok aurrez aurre ditugun indarkeria matxisten beste 

dimentsiotzat hartzen dugu. 

Indarkeria sinboliko forman gauzatzen den aparatu diskurtsibo oso bat dago 

horren atzean, emakumeek espazio publikoan duten bizipena baldintzatu eta 

sexu-genero botere egiturak iraunarazten dituena.  Eta oraindik ere ohikoak dira 

erasoen ardura emakumeen gainean jartzen duten ahotsak eta prozedura 

judizialak. Emakumeen mugikortasun libre eta segurua izatetik urrun kokatzen 

dira ondorengo adierazleak ere. 

 

 

Iturria: Emagin 

 

Ondorengo atalean, ziurgabetasun objektiboa eta subjektiboa nahasten badira 

ere, agerikoa da erantzunen korrelazio positibo eza lehenbiziko atalean 

erasoen inguruan jasotako datuekin alderatzen badugu.   

Emakumeen gehiengoak jazarpena, ziurgabetasuna edo beldur gehien sentitu 

duen eremua kalea da -% 40,8ak-. Kalea adierazi duten denek zehaztu dute 

gauez dela. Atzetik, gaueko aisialdi eremuak ageri dira jazarpen handien bizitu 

edo bizitzeko sentipen handiena eragiten duten eremu gisa -% 26,8-. % 17ak 

26,8% 

40,8% 

3,3% 

7,5% 

3,5% 

1,3% 
17,0% 

13.- Grafika: EMAKUMEEK JAZARPEN/ BELDUR/ZIURGABETASUN SENTIPEN 
GEHIEN BIZITU DUTEN ESPAZIO ETA TESTUINGURUAK. % IRUN, 2021. 

Gaueko aisialdi eremuetan: Taberna, 
txosnak, diskoteka, kontzertu aretoak,… 

Kalean

Garraio publikoan

Etxean

Lantokian

Herriko jaietarako antolatzen diren
ekimen edo jardueretan

EE
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ez du inon jazarpena bizitu edo ez du ziurgabetasun edo beldurra inon 

sentitzen.  

Jazarpena, beldurra eta ziurgabetasun gehien etxean bizi duten emakumeen 

kopurua -%7,5- bikote barneko indarkeria fisikoa pairatu dutenen oso parekoa 

da -% 7-. Hala ere, etxea aipatu duten haien artean badira bizikidetza unitateko 

beste senide batek erasotu izanaren bizipenagatik erantzun hori hautatu 

dutenak. Atzetik, lan eremuan jazarpen kasuen % 3,5 gertatu dira eta garraio 

publikoan kasuen % 3,3. Azkenik, “herriko jaietarako antolatzen diren 

ekimenak” kategoriak alardeari egiten dio erreferentzia eta emakumeen % 1,3 

hemen kokatu da.   

Emakumeen hiru laurdenak -% 75,7- jazarpena, beldurra edo 

ziurgabetasuna bizi du eremu publikoan. Emakumeen % 17ak 

ez du bizipen hori izan. % 7,5ek etxea dute ziurgabetasun 

eremu nagusi.  

 

 

Iturria: Emaginek egina.  

Emakumeen janzkera baldintzatzeak lotura zuzena du sexu eraso bat jasateko 

sentitzen duten arriskuarekin. Adin tarteen arabera bizipenean aldaerak ageri 

dira, %20,4eko bataz bestekotik gora kokatzen dira 20-24 urte bitarteko 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 2,0% 37,5% 36,8% 23,2% 14,5% 20,0% 7,0%

Ez 98,0% 60,7% 63,2% 76,8% 85,5% 80,0% 91,2%

ED 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

14.- Grafika: KALEKO JAZARPENAREN BELDUR 
ARROPAZ ALDATU EDO JANZKERA BALDINTZATU DUTEN 

EMAKUME KOPURUA, % IRUN, 2021. 

Bai

Ez

ED

EE
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emakumeen % 37,5a eta 25-34 urte arteko emakumeen % 26,8a eta 35-44 urte 

arteko % 23,2a. Hain zuzen, egungo gizarte matxistak gehien sexualizatzen eta 

objektualizatzen dituen emakume gorputzak adin tarte horretan kokatzen dira 

oro har.  

Irungo emakumeen % 20,4a arropaz aldatu dira edo haien 

janzkera baldintzatua ikusi dute noizbait kaleko jazarpenaren 

beldur zirelako. % 79,1ek ez du bizipen hori izan eta % 0,3ak 

ez daki.  

 

 

 

Iturria: Emaginek egina.  

Aurrez aipatu dugu emakumeak “eremu publikoan” egon eta bizitzeko aukera 

erabat mugatuta dutela. Deigarria da nola Irungo emakumeen hiru laurdena ez 

den udalerrian behar bezalako askatasunez mugitzen. Askatasunaren muga 

hori adin tarteekin korrelazio positiboan ageri da: emakume gazteenen kasuan 

ia aho batez erantzun dute baiezkoa -16 eta 19 urte artekoen % 92,2k aldatu du 

kalez jazarpenaren beldur zelako- eta 65 urtetik gorakoetan ia erdiak -% 45,6-. 

Tartean kokatzen diren adin tarteetan ere ehunekoak deigarriak dira: 20-24 urte 

arteko % 89,3ren mugikortasuna baldintzatua dago, 25-34 urte bitarteko % 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 92,2% 89,3% 82,5% 71,4% 78,2% 62,5% 45,6%

Ez 7,8% 10,7% 17,5% 28,6% 21,8% 37,5% 52,6%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

15.- Grafika: KALEKO JAZARPENAREN BELDUR 
KALEZ ALDATU EDO MUGIKORTASUNA BALDINTZATU DUTEN 

EMAKUME KOPURUA, % IRUN, 2021. 

Bai

Ez

EE
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82,5ena, 35-44 urte arteko % 71,4ena, 45-54 urte artean dituztenen % 78,2rena 

eta 55-64 urte artean dituzten % 62,5ena.  

Irungo emakumeen ia 3 laurdenak -% 74,2 - aldatu du kalez 

edo bere mugikortasuna baldintzatua izan da kaleko jazarpena 

jasatearen beldur zelako.  

 

 

Informazio gehigarria 

 

- Emakume gazteenen artean kalea eta gaua aipatu dira gehienbat jazarpen edo 

ziurgabetasun eremu gisa, askotan biak batera.   

- Emakume arrazializatu beltzak prostituzioarekin lotzen dituen eraso arrazista-matxistak 

aipatu dira:  neska batek aipatu du autobus geltoki batean gizon heldu bat gerturatu eta 

zenbat kobratzen zuen galdetu ziola. Horri lotuta, bere koadrilan denak beltzak direnez, 

kaletik geroz eta estaliago jantzita joaten direla adierazi du.  

- Gazteenen artean batek baino gehiagok esan du lehen eskote eta arropa motzagoak 

janzten zituela, baina sexualizazioa tarteko janzkera aldatu behar izan duela.  

- Batik bat 35 urtetik gorako emakume helduetan, hainbatek, amatasun bizipenarekin 

batera gauean ateratzeari utzi diotela azaltzen dute, eta ziurgabe sentitzen direla, beren 

alabei zer gertatuko beldur direlako.  

- Hainbatek esan dute gaur egun ikusgarritasun handiagoa duela indarkeria matxistak, eta 

beraien gazte garaietan jasandako erasoak asko naturalizatzen zirela. Batzuk garrantzia 

kendu diote jasandako erasoei, eta beste batzuk, egun erasoak salatzeko aukerak 

handitu direla azpimarratu dute.   

- Eraso matxisten inguruko ikusgarritasuna handitu izanak, erasoa jasateko arriskuaren 

pertzeptzioa handitu duela adierazi du emakume batek: “azkenaldian ikusten 

denarekin….”.  

- Alarde mistoan desfilatu ostean, arropa aldatu duenik ere bada, erasotua izateko beldur 

zelako. 

- Hasierako galderetan ezezko edo zalantzazko erantzunak eman, baina, elkarrizketak 

aurrera egin ahala, indarkeria edo eraso mota desberdinak pairatu dituztela ageriko egin 

da elkarrizketa batzuetan. Horiek zein izan diren zehazterik ez da izan halakoetan.  

- Erasoak izendatu edo identifikatu arren, horiek izendatzeko zailtasuna dutela igarri dugu. 



45 
 

Bizipenak indarkeria matxistarekin beharrean, bestelako auziekin lotu dituzte batzuek: 

laneko arazoak, pertsonalitate kontuak… Beste batzuetan eraso egoerak ukatu dituzte, 

edo garrantzia kendu diete.  

- Batzuek aipatzen dute ez dutela erasorik bizi izan, baina, agian ez dutela jakin izan horiek 

identifikatzen.  

- Gauean eta kalean ziurgabetasun sentsazio handiagotu dela azaldu dute eta beldur 

handia sentitzen dutela.  Udalerrian borrokak, gatazkak… areagotu direla aipatu dute.  
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4.5 Erasoen aurrean, askotariko erantzun eta erreakzioak 

Salaketak 

Espainiako Estatuan 2019ko Emakumearen Kontrako Indarkeriaren 

inguruko Makro-inkestaren emaitzen arabera (Genero Indarkeriaren 

Kontrako Gobernu Delegaritza, 2020), egungo edo iraganeko bikotekidearen 

partetik indarkeria jasan duten emakumeen 21,7%ak jarri du salaketa.   

Irungo emakumeen kasuan kopurua berdin berdina da, eraso bat pairatu 

duten % 21,7ak salatu baitu. Egia da bikote barneko eta egungo edo 

iraganeko bikotekidetik kanpoko indarkeriak kasuen aurrean jarritako 

salaketen datuak barnebiltzen dituela. Edonola ere, salaketek ez dute 

errealitatean dagoen indarkeria islatzen, eta zuzeneko indarkeriaren %20a 

direla estimatzen da (Berdintasun Ministerioa, 2020). 

 

 

Iturria: Emaginek egina.  

 

Hain zuzen ere, gutxiengo kasu kopuruen adierazlea delako eta indarkeriari 

aurre egiteko tresna bat delako, beharrezkoa dela ikusten dugu salaketa 

kopuruetatik begirada aldendu eta ikusezina den indarkeria forma horien 

inguruan arreta jartzea.   

Bai; 21,7% 

Ez; 78,3% 

16.- GRAFIKA: INDARKERIA MATXISTA ZUZENEKO KASUETAN 
SALATU DUTEN EMAKUMEAK, % IRUN 2021 
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Gainera, emakumeek bestelako estrategiak  eta baliabideak garatzen dituzte 

indarkeria egoerei aurre egiteko. Jakin badakite, prozedura judizialak oztopoz 

beteriko bideak izan ohi direla emakumeentzat eta zenbaitetan biktimizazio 

bikoitza eragiten dietela. Gainera, salaketa jarri ahal izateko, bestelako 

lehentasun batzuei erantzuna ematea ezinbestekoa da, hots, oinarrizko bizi 

baldintza materialak bermatzea. Erasotzailetik ez bereizteko pisuzko arrazoia 

izan ohi da mendekotasun ekonomiko egoera.  

Erasoa salatu zuten emakumeek bide ezberdinak baliatu zituzten indarkeria 

egoera eten zedin. Polizia-eremuan jarritako salaketa da nagusi -% 88,4 - . 

Irungo Udal Zerbitzua den Festetako telefono eta gune morean jaso ziren 

salaketen % 9,3a eta mugimendu feministara jo zuten emakumeen % 2,3k.   

 

 

 

Jasotako testigatzetan emakume ugarik azaldu dituzte polizia-salaketa jarri 

osteko ondorioak: batetik, epaitegietan indarkeria egoera bizi dutela frogatzeko 

ezintasuna. Bestetik, indarkeriak jarraitu izana. Hau da, hainbatek adierazi 

digute, ez dizkietela babes aginduak aplikatu –urruntze agindua ukatu zaiela, 

besteren artean- eta salaketa jartzeak ez zuela ondoriorik izan. Horietako 

batzuk  mehatxupean eta beldurtuta bizi direla esan dute. Bestelako kasu 

batzuetan, urruntze agindua lortzeak indarkeria etetea ekarri diela kontatu 

digute. 

88,4% 

2,3% 
9,3% 

17.- Grafika: ZUZENEKO INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN 
EMAKUMEEK SALAKETA JARRI DUTEN EREMUA % IRUN 2021 

Eremu juridikoa: Epaitegiak, 
polizia-etxea, larrialdi 
zerbitzuak, gizarte 
zerbitzuak… 

Festetako telefono eta gune
morean

Eremu soziala: Mugimendu 
feminista, herri-
mugimendua… 
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Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei ondorio psikosozial eta 

ekonomiko larriak eragiten dizkie eta beharrezkoa izan ohi da gizarte zerbitzuen 

esku hartzea. Bide horretatik jo duten emakumeen artean gehiengoari 

zegozkien eskubideak urratu zizkieten. Horien artean daude, egun erabateko 

prekarietate egoeran bizi direnak, eta adin txikikoak beren kargu dituztenak.  

 

Informazio gehigarria 

 

- Salaketa gehienak Ertzaintzaren komisaldegian jarri dituzte emakumeek, baita eskola 

eremuan ere.   

- Salaketa jartzea prozesu gogorra denez asko dira salaketa jartzeari uko egin diotenak.  

- Hainbat salaketa jarri dituzte batzuek, bata bestearen atzetik, babes agindurik lortu gabe. 

Etenik gabeko indarkeriaz eta urteetan luzatzen den egoeraz mintzatu dira.  

- Emakume baten kasuan Ertzaintzak derrigortu zuen salaketa jartzera.  

- Urruntze agindua lortzeak ondorio positiboak izan dituela kontatu dute beste batzuek: 

ordutik, bikotekide ohiaren berri gehiagorik ez dutela izan. 

- Gizarte Zerbitzuak ez dira kasu batzuetan berrosatzerako edo babesa emateko 

erreferentziazko baliabideak izan.  

- Indarkeria egoera bati aurre egin ostean, egoera prekarioan geratu dira zenbait 

emakume, haurren zaintza bere kargu izanda eta inolako babes edo laguntza 

ekonomikorik gabe. Salaketa jarri ezean, baliabide edo zerbitzuetara sarbidea ukatu zaie.   

- Behin salaketa jarrita, prozesua abiarazteko indarkeria egoera frogatzea oso zaila 

gertatzen zaie askori, nahiz eta oso egoera bortitzean bizi izan diren.  

- Emakume batzuek ez dute salaketarik jartzen, hain zuen “intentsitate baxuko” erasoak 

direla uste dutelako.  

- Emakume batzuk senide dituzten emakumeek jasandako indarkeria egoerak aipatu 

dituzte.  Kasu horietan, laguntzeko tresna nahikoa ez zituztela eta inpotentzia sentitu 

dutela adierazi dute. 

- Erasotzaileak emakumea bera salatu duen kasu bat ere kontatu du emakume batek.  

- 65 urtetik gorako emakumeen artean gehienek ez dute salaketarik jarri, indarkeria gertatu 

zen garaietan gaiarekiko sentsibilizaziorik ez zegoelako jendartean eta indarkeria jasaten 
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zuten emakumeen estigmatizazioari beldur. Saiakeraren bat egin izana adierazi du batek, 

baina ez zuen inolako ondorio positiborik izan.  

- Indakeria matxistak prekarietate eta gizarte bazterkeria egoeran utzi ditu hainbat 

emakume, baliabiderik gabe.  

 

 

Prozedura ofizialetatik salatzea baino, konfiantzazko eremu seguruan bilatu ohi 

dute babesa indarkeriari aurre egin dioten emakumeek. Jasotako erantzunek 

agerian uzten dute aitortzen diren baino eraso askoz gehiago gertatzen direla. 

Hala ere, gertatutakoa instituzio publikoetan eta indarkeria pairatu duten 

emakumeei lehen arreta egiteaz arduratzen diren zerbitzuetan partekatu duen 

testigantzak ere jaso dira.   

 

Iturria: Emaginek egina.  

Hala, emakumeen %71,6k kontatu dio gertaturikoa inguruko beste norbaiti. Ia 

kasu gehienetan inguruko emakume bat izan arta egin diona. Kasu honetan ere 

agerikoa da adinaren garrantzia, eta gazteenen artean indarkeria matxistaren 

inguruan hitz egiteko ohitura hedatuagoa dagoela adierazten dute datuek. 16-

19 urte bitarteko denek hitz egin dute eraso baten inguruan beste norbaitekin, 

20-24 urte arteko % 82,7k, 25-34 urte arteko % 67,4k, 35-44 urte arteko 

%70,5ek, 45-55 urte arteko hiru laurdenak, 55-64 urte arteko % 70,5ak. 65 

urtetik gorakoetan nabarmen jaisten da bizitako erasoak norbaiti kontatu 

dizkioten emakumeen kopurua -% 38,6-.   

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 100,0% 82,7% 67,4% 70,5% 75,8% 70,5% 38,6%

Ez 0,0% 17,3% 30,4% 29,5% 24,2% 29,5% 59,6%

ED 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
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18.-Grafika: ERASOEN INGURUKO BIZIPENA NORBAITEKIN 
PARTEKATU DUEN EMAKUME KOPURUA % IRUN, 2021.  
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Txanponaren beste aldean, indarkeriaren bizipena inori kontatu ez dioten 

emakumeen % 27,8a dugu. Galdetegiak egin ahala, ugariak izan ziren 

lehenbiziko aldiz jasandako erasoen inguruan beste norbaitekin hitz egiten ari 

zirela adierazi ziguten emakumeak. Testigantza espazio segurua izan zen eta 

zenbaitek harriduraz hartu zuten bizi izan zituzten indarkeria egoerak, interes 

publikoko auziak izatea.  

Emakumeen % 71,6k hitz egin du beste norbaitekin jasandako 

erasoen inguruan. % 27,8k aldiz ez du inoiz bizipenik 

partekatu.  

Erasoen bizipenak kontatzea, aurretik azaldu bezala, ez da erraza 

emakumeentzat. Egun, indarkeria matxistak gero eta ikusgarritasun handiagoa 

badu ere, erakunde ezberdinetan eta, oro har, komunitatean emakumeen 

testigantzak auzitan jartzen jarraitzen da. Komeni da gogoratzea, erasotzaileen 

arrakastaren erpin nagusi bat komunitatea dela. Esan nahi da, erasoari aurre 

egin dion emakumeak isolamendua eta bazterkeria jasotzen dituela 

komunitatean, aldiz, askotan, erasotzailea babestu eta beronen inpunitatea 

iraunarazten da. 
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Irungo emakumeek erantzun dutenaren arabera, erasoaren inguruko 

kontakizuna egitean, % 87,9a babestua izan da komunitatearen partetik. Babes 

horren ñabardurak emakume bakoitzak nabarmendu nahi izan duenaren 

arabera adierazi dira erantzunetan, nahiz erantzun kategoria batek ez duen 

bestea kentzen: % 50ari oro har babestua sentitu da, % 10,4ri laguntza eskaini 

diote erasoari aurre egiteko eta % 27,5eri sinetsi diote kontakizuna.  

Kasu askotan harreman-sarea berebizikoa da, baina beste askok isilean gorde 

dute eta ez dute babesgunerik izan. Ez da harritzekoa, kontakizuna egin ostean 

jasotako erantzuna ez baita emakumeari babesa eskaintzetik edo erasoari 

zilegitasuna kentzeko bidetik joan. % 12,1 emakumeren kasuan, erasoa norbaiti 

kontatu eta garrantzia kendu diote - %5 -, zalantzan jarri dute - % 3,3-, edota 

muturreko egoera dena, erasotzailea babestu dute -% 3,8-.  

Jasandako eraso bati buruz inguruko norbaitekin hitz egin 

duten emakumeen % 87,9ak babesa jaso du. Kontrara, % 

12,1en kasuan, garrantzia kendu diote, zalantzan jarri dute 

emakumeak kontatutakoa edo erasotzailea babestu dute.  
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19.- Grafika: ERASOAREN INGURUKO BIZIPENA PARTEKATZEAN 
EMAKUMEEK JASOTAKO ERREAKZIOA % IRUN, 2021. 
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Autodefentsa estrategiak 

Etengabe askotariko intentsitate eta adierazpenak dituen indarkeriak 

ezaugarrituriko bizitza sozialean, emakumeok gure osotasun fisikoa eta 

psikikoa zaindu beharrean aurkitzen gara. Hala, orotariko estrategiak garatzen 

ditugu indarkeria ezberdinei aurre egin eta, hein batean, bizirauteko. Biktima 

pasibo baino, subjektu aktibo gara etengabe, ohartu ala ez, autodefentsa gisa 

izendatu ala ez.  

Defentsarako behar horri erantzutera etorri zen mugimendu feministak jorratu 

zuen autodefentsa feministaren ideia. Euskal Herrian 80. hamarkadatik ibilbide 

oparoa izan du, indarkeriaren erroetara jo eta aurre egiteko beharrezko diren 

jokabide, jarrera eta tresna multzoak eskuratzeko ikastaro forman egindako 

lanketak. Aurrera egin, gure autoestimua landu eta jendartean ezarrita dauden 

generoaren araberako rol eta botere harremanen kontzientzia ekartzea dakar3. 

Norberaren gaitasuna trebatzearekin batera, emakumeok antolatzea, elkar 

babestea eta espazio komunak eraikitzean oinarritzen da, hots, ahalduntze 

kolektiboan.  

Autodefentsa feministaren lanketaz aparte, aldarri du erasotzen gaituen 

jendartean emakumeek haien segurtasuna eta bizitza defendatu beharra dutela 

eta gure osotasuna bermatzeko edozein bide dela zilegi: unean uneko hitzezko 

erantzuna, ihes egitea, estrategiak baliatzea, laguntza bilatzea,… nahiz eta 

ohikoa den, autodefentsa izaera fisikoan oinarrituriko erantzun irmora mugatzen 

duen ulerkera. Ulerkera mugatu horrek galderaren erantzuna mugatu duela 

jakitun gara. Horrek, nolabait agerian uzten du fisikoak ez diren bestelako 

indarkeria egoerak identifikatzeko dauden zailtasunak.    

 

                                            
3
 Epelde, E., Aranguren, M. eta Retolaza, I.(2018). Gure genealogia feministak. Emagin 

Dokumentazio eta Ikerkuntza Zentro Feminista.  
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Iturria: Emaginek egina.  

Datuak adin tarteka aztertuz, autodefentsa estrategiaren bat baliatu duten 

emakumeen bataz-besteko % 28,1aren bueltan kokatzen dira adin tarte guztiak. 

Deigarria da, emakume helduenetan zifra ez dela jaisten -% 29,8- eta, kontrara, 

gazteenen artean baxuagoa dela bataz-bestekoa baino -% 23,5 16-19 urte 

bitartekoen artean eta laurdena 20-24 urtea artean-. 25-34 eta 35-44 urte adin 

tartean kokatzen diren emakumeen % 29,1ek bere burua defendatu izan du 

eraso baten aurrean, 45-54 urte arteko emakumeen % 32,7ak eta 55-64 urte 

arteko % 26,8ak.  

 

Galdetegia erantzun duten emakumeen % 28,1ak bere burua 

defendatu du eraso baten aurrean. Kontrara, %70,4ak ez du 

inoiz auto-babeserako estrategiarik erabili. % 1,3ak ez daki 

baliatu ote duen autodefentsa estrategiarik.  

 

 

Informazio gehigarria 

 

- Tresna ezberdinak erabiltzen dituzte emakumeek balizko eraso baten aurrean 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 23,5% 25,0% 29,1% 29,1% 32,7% 26,8% 29,8%

Ez 76,5% 75,0% 70,9% 70,9% 63,6% 71,4% 64,9%

ED 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 1,8% 3,5%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
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20.- Grafika: AUTODEFENTSA ESTRATEGIEZ BALIATU DIREN 
EMAKUMEAK. % IRUN, 2021. 
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defendatzeko: mugikorra eskura izatea, giltza, espraya, kuterra edo labana.  

- Gutxi izan dira autodefentsa estrategiez baliatu direnak erasoei aurre egin edo norbere 

burua babesteko.  

- Hainbatek ezjakintasuna adierazi, eta bikote barneko zein kanpoko erasoen aurrean 

erantzuteko estrategiarik ez  dutela esan dute.  

- Autodefentsa estrategiak zuzenean eraso fisikoekin lotu dituzte emakume gehienek. 

Erantzunak ildo beretik, fisikoki erantzuteko ezintasunari egin diete erreferentzia. 

Gizonekiko desabantaila fisikoan sentitu dira asko.  

- Gutxi batzuk adierazi dute autodefentsa ikastaroren bat egin izana.  

- Adinean aurrera egin ahala zailagoa izan zaie emakumeei galderak zerri erreferentzia 

egiten zion ulertzea.  

 

 

Indarkerien aurrean tresna nahikoa al ditugu?  

Indarkeria matxistari aurre egitea egungo erronka politiko nagusia da eta lehen 

mailako arazo sozioekonomiko, politiko eta kulturala. Munduan zehar  

patriarkatuak azpiratzen dituen emakume edo bestelako gorputz eta identitate 

disidenteak azpiratzeko tresna nagusia da. Zalantzarik gabe, jendarte osoari 

dagokio honi aurre egitea. Halaber, emakumeen bizi kalitatea hobetu eta 

indarkeria ezberdinen aurrean zaurgarritasuna leundu dezake emakumeek honi 

aurre egiteko tresnen inguruan informazioa izan edo berauek eskuratzeak. Hala 

nola, komunitatearen babesa sentitu eta honek indarkeria matxista errefusatzen 

duela ikusteak. Finean, emakumeen ahalduntze kolektiboak.   

Azterlanera ekarri nahi izan ditugu, egun Irungo Udalak indarkeria matxista 

pairatu duten biktimentzako eskuragarri dituen baliabideak:  

 

Programa espezifikoak:  

 Tratu txarren eta sexu-erasoen biktimentzako laguntza psikologikoa emateko 

programa: programaren helburua biktima horiek dituzten arazo psikologikoak 
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gainditzen laguntzea da, horretarako egokien jotzen den tratamendua 

aplikatuz. 

 Tratu txarren eta sexu-erasoen biktimentzako aholkularitza juridikoa emateko 

programa. 

 Genero-indarkeria jasaten duten emakumeentzako gizarte-laguntzako 

programa: bere borondatez eskatzen duen emakumeak gizarte-

hezitzailearen laguntza jaso dezake, gestioak egiteko, agerraldi judizialetara 

laguntzeko,... 

 

Prestazio ekonomikoak: 

 Oinarrizko Errenta (OE): oinarrizko beharrei aurre egiteko behar adinako 

baliabide ekonomikoak ez dituzten pertsonen beharrei erantzuteko laguntza 

da. 

 Gizarte-larrialdiko laguntza (GLL): gastu jakin batzuei (ohiko izaerakoak 

edo ezohikoak) aurre egiteko nahiko baliabide ekonomiko ez dituzten 

pertsonentzako laguntza da, ulertuta gastu horiek beharrezkoak direla 

gizarte-bazterketa egoerak aurreikusteko, ebitatzeko edo arintzeko. 

 Genero-indarkeria jasaten duten emakumeentzako laguntza 

ekonomikoa: laguntza ekonomiko hau genero-indarkeria jasaten duten eta 

baliabide ekonomikoak ez dituzten edota lan bat lortzeko zailtasun handia 

duten emakumeentzat da. 

 Diru-sarrerak Bermatzeko Laguntza (DBL): Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan bizi diren emakumeentzako bakarri da prestazio ekonomiko hori. 

Egoitza-baliabideak: 

 Urgentziazko Abegi-zentroa: berehalako egoitza-soluzioa da sexu-

indarekeriaren biktimentzako, urgentziazkoa eta aldi baterako. 

 Abegi-etxebizitzek aldi baterako egoitza-soluzioa eskaintzen diote biktimari, 

honek epe ertaineko-luzeko alternatiba bat aurkitzen duen bitartean. 

 Adinekoentzako egoitza publikoetan sartzekotan genero indarkeriaren 

biktima diren emakumeek lehentasuna duen kolektiboa da adinekoentzako 

egoitza publikoetan sartzeko. 

 

Babesteko eta segurtasuna zaintzeko neurriak: 

 Babesteko agindua: biktima eta bere familia erasotzailearengandik era 

azkarrean babes osoa (fisikoa, juridikoa eta soziala) emateko balio du 

Babesteko Aginduak. Salaketa izaera dauka. Berehalako eta 
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espezializatutako aholkularitza-zerbitzu juridikoa dute biktimek, 24 orduz. 

Toki hauetan eska daiteke: epaitegian edo fiskaltzan, udaltzaingoan, Guardia 

Zibilaren bulegoetan, Ertzantzan, Gizarte Zerbitzuetan edo Biktimei 

Laguntzeko bulegoetan. 

 

Beste baliabide batzuk: 

 Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA): Inem enplegu bulegoan tramitatzen 

da. Laguntza hau jasotzeko, eskumena duen Administrazioaren aurrean 

akreditatu behar da etxeko biktima izatea; gainera, dagokion INEM bulegoan 

enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea ere beharrezkoa da. 

 

Irunen ondorengo elkarte feminista edo emakumeen elkarteak daude:  

 Bidasoaldeko Elkarte Feminsta: Emakumeen elkartea 

 Gaurko Andreak Berdintasunaren Alde: Emakumeen elkartea 

 I-romi: Emakume ijitoaren eta haren ingurune komunitarioaren sustapena 

 Uxoa: Emakumearen sustapena 

 Lilith: Euskadiko emakume gazteak 

 Su Txikian: Bidasoaldeko emakumeen etxea sustazeko elkartea 

 Argoiak: Emakumeen kultur-elkartea 

 TEF-Txingudi Elkarte Feminista: Elkarte feminista 
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Iturria: Emaginek egina.  

Deigarria da nola emakumeen erdiak baina gehiagok, hain zuzen, % 54,1ek 

uste duen ez duela tresna nahikoa indarkeria matxistaren aurrean. Gainera % 

17,1ek ez daki tresna nahikoa dituen ala ez. Esan genezake, babesgabetasun 

sentipena eta informazio falta direla nagusi.  

Gainontzeko adin tarteekiko alde handiarekin, gazteenen artean ia gehiengoa 

da -%96,1- tresnarik ez duela sentitzen duena. Adin tarteetan aurrera egin 

ahala, tresna nahikoa ez dituztela adierazten duten emakume kopurua gutxitu 

egiten da, baina honekin batera, ezjakintasuna gailentzen da.  

Irungo emakumeen % 54,1ek uste du ez dituela nahikoa tresna 

indarkeria matxistari aurre egiteko eta % 17,1ek ez daki 

nahikoa tresna dituen ala ez. % 28,5ak uste du baduela 

nahikoa tresna indarkeriari erantzuteko.  

 

  

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Bai 3,9% 25,0% 22,8% 41,1% 34,5% 38,9% 31,6%

Ez 96,1% 66,1% 61,4% 51,8% 40,0% 44,4% 22,8%

ED 0,0% 8,9% 15,8% 7,1% 25,5% 16,7% 43,9%

EE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
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21.-GRAFIKA: INDARKERIARI ERANTZUTEKO TRESNAK OTE 
DITUZTEN ERANTZUN DUTEN EMAKUMEAK, %, IRUN 2021 
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4.6 Gurutzatzen diren indarkeriak: emakume migratuak eta 

arrazakeria 

Emakume gisa sozializatu eta jendartean emakume gorputz gisa izendaturiko  

subjektuek indarkeria matxista jasaten badute ere, denek ez dute modu berean 

bizi. Indarkeria ezberdinak gurutzatzen dira gorputzetan, intesekzionalitateak 

adierazten digun eran.  Hain zuzen, azpiratze eta bazterkeria faktore batzuek –

hala nola adina, jatorria, gizarte-egoera, itxura fisikoa, erregulartasun 

administratiboa, gaitasun funtzional eta intelektualak, edo beste batzuk– talde 

batzuen zaurgarritasuna biziagotzen dute. Kasu horietan, inoiz baino 

agerikoago egiten da indarkeriaren egiturazko izaera.  

Irungo emakumeen artean jatorri aniztasuna nabaria da eta beraz, indarkeria 

matxista egoerak eta eraso arrazistak elkartzen dira emakume horien 

testigantzetan: Prostituzioarekin lotzea, lan eremuko diskriminazio eta 

esplotazio egoera larriak, erabateko bakardade sentipena eta babes sare eza 

edota  harrera herrialdeko hizkuntza ez ulertzearen ondoriozko zailtasunak –

batzuetan inkesta bera burutzea ezinezko eginez-.  

Emakume batzuek, bikote barnean edo bikote testuingurutik kanpo, migrazio 

proiektuari ekin aurretik jatorrizko herrialdeetan bizitako indarkeria egoera 

bortitzak izan dituzte hizpide. Batzuen kasuan bizipenak hain ziren gogorrak, 

bergogoratzea gogorregia zitzaiela. Kasu horietan, inkestari amaiera eman 

zaie.  

Bortizkeria matxista bizitzea, gizarte bazterkerian daudenen arrisku edo 

egoeraren erpin bat izan daiteke. Halako bizipenak sare sozialen haustura eta   

pobrezia egoera eragin ditzake edo indarkeria egoerari aurre egiteko zailtasuna 

handiagotu dezake. Hala, pobrezia egoeran bizi direla azaldu dute emakume 

batzuk.  

Oraingo edo iraganeko bikote baten partetik jasandako indarkeriaren inguruko 

datuak estatus migratorioa eta egoera administratiboarekin gurutzatzean, 

deigarria da nola jatorri anitzetako emakumeek, etorkinak ez diren emakumeek 

baino neurri handiagoan bizi izan duten bortizkeria bikotean. Egoera 

erregularrean dauden emakumeen % 37,1ek jasan du bikote barneko indarkeria 

eta egoera irregularrean dauden emakumeen % 33,3ak. Etorkinak ez diren 
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emakumeen artean % 13,76 izan dira bikote barneko indarkeria bizi izan dutela 

adierazi dutenak. Datu horiek sakonki aztertzeko, kontutan izan behar da 

emakume etorkinak adineko emakumeen artean ordezkaritza baxuagoa dutela 

eta adin horietan bikote barnean izandako indarkeriaren izendapena edo 

errekonozimendua maila txikiagoa dela.  

 

Iturria: Emaginek egina.  

 

Kontrara, bikotetik kanpo jasandako indarkeriaren datuak behatuta, ikus liteke 

nola datuak parekatzen diren. Izan ere, egoera irregularrean dauden 

emakumeek indarkeriari gehien aurre egin diotenak dira - % 22,2-, eta egoera 

erregularrean dauden emakumeen % 20a, oso gertu dago harrera herrialdeko 

indarkeria jasan duten emakumeengatik % 17a. Ez da harritzekoa, egoera 

irregularrean daudenak, hots, eskubide oro ukatua dutenak pairatu izana bikote 

testuingurutik kanpoko indarkeria kasu gehien.  
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22.- Grafika: BIKOTE BARNEKO INDARKERIA JASAN DUTEN 
EMAKUMEEN KOPURUA ESTATUS MIGRATORIOA ETA EGOERA 

ADMINISTRATIBOAREN ARABERA, % IRUN, 2021 
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Iturria: Emaginek egina.  

 

Emaitzek tentuzko irakurketa eta gogoeta sakona merezi dute. Emakume 

arrazializatuek indarkeria gehiago bizi dutela eta indarkeriaren biktima 

estereotipoa hedatzen duen diskurtsoa elikatu beharrean, emakume etorkinek 

harrera gizarteetan bizi dituzten egoera zaurgarriak direla eta, indarkeria 

ezberdinen aurrean zein baldintzetan aurkitzen diren hausnartzera eraman 

behar gaitu. Halaber, lehen aipatu dugun eran, bortizkeria matxista bestelako 

zapalkuntza eta indarkeria ardatzekin nola elkar-elikatzen den aintzat hartzea  

beharrezkoa da.  

Hain zuzen ere, emakumeei jasotako testigantzetan, oro har, askok adierazi 

dituzte aurreiritzi arrazistak: emakumeen ziurgabetasun egoera atzerritarren 

presentzia handiagoari atxikitu diote hainbatek. Egia da, oso orokorra den 

bizipena dela Irungo Udalerrian bizi den ziurgabetasun egoera. Eskubide oro 

urratuak zaizkien pertsona kopuru gero eta handiagoa dago eta horrek, delitu 

txikien kopurua haztearekin eta pertsonen arteko gatazkak handitzearekin 

lotura izan dezake, muturreko bizi egoeren katalizatzaile delako.  

Emakumeen segurtasuna bermatzeko sare sozial eta komunitarioen indartzea 

elementu positiboa dela frogatu izan da, eta kontrara, ezezagunak diren 

testuinguruek ziurgabetasun egoera biziagotu dezaketela. Hala nola, 

generoaren araberako botere harremana birsortzen duten kanpo elementuak -

kontrol sozialaren handitzea- eta babes figura maskulinoak -polizia-, ez dira 

20,00% 

22,22% 
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23.- Grafika: BIKOTETIK KANPO INDARKERIA JASAN DUTEN 
EMAKUMEEN KOPURUA ESTATUS MIGRATORIOA ETA EGOERA 

ADMINISTRATIBOAREN ARABERA, % IRUN, 2021 

Egoera erregularrean

Egoera irregularrean

Ez naiz etorkina



61 
 

indarkeria matxistak eragiten duen beldurraren aringarri. Kontrara, emakumeen 

ahalduntze kolektiboak dakar ziurgabetasun eta beldur horren leuntzea.  

Kontutan izan behar dugu, bortizkeria matxista ardatz duen azterketa egitean, 

indarkeria nagusi den eremua “etxea” izan dela historikoki eta inguruko 

pertsonaren bat izan ohi dela erasotzailea. Ez dugu auzitan jartzen Irungo 

pertsonen bizi baldintzetan esku hartzeak eta hobetzeak, denen segurtasun 

sentipenerako eragin positiboa izango ez lukeenik, baina bortizkeria matxistaz 

ari garela arreta hor kokatuz gero, erasotzailearen estereotipoa indartu eta 

diskurtso arrazista eta xenofoboak aireratzeko arriskua ikusten dugu.   
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4.7 Emakumeen aldarrikapenak eta Alardea 

Emakumeen aldarrikapenak 

Galdetegiaren amaieran txertaturiko galdera irekian emakumeek iritzi eta 

proposamen ezberdinak luzatzeko aukera izan dute. Hala, segidan jasotzen 

dira udalaren eskumena izan daitezkeen, zein, erakunde publikoen esku hartze 

zabalagoa galdegiten duten proposamenen zerrenda:  

Hezkuntza eremua: eraldaketarako giltzarria 

- Hezkuntzaren eremuan eragiteko beharra nabarmendu da: 

Hezkidetzan sakondu behar da.   

- Ikastetxeetan indarkeria matxistaren inguruko edukiak lantzea, 

prebentzioa eta sentsibilizazioan sakontzeko.  

- Neska gazteekin autodefentsa tailerrak egitea.   

- Haurrek txikitatik erasoak identifikatzeko gaitasuna izateko lanketa 

egitearen garrantzia azpimarratu da.  

Eremu judiziala: ezintasuna nagusi 

- Emakume ugarik ez ditu erasoak salatu ezin izan duelako froga 

nahikoa bildu. Indarkeria psikologikoa edota gorputzean zantzu 

nabarmenik uzten ez duten erasoak frogatzeko izugarrizko 

zailtasunak daude eta irizpide horiek aldatzeko premia adierazi 

da.  

- Autodefentsarako tresnaren bat gainean izateak balizko epaiketa 

bati begira ondorio negatiborik ez izatea.  

Lan eremua 

- Lan eremuan emakumeek jasaten duten diskriminazioaren 

aurrean esku hartzea galdegin da,  eta horrez gain, soldata 

arrakalarekin amaitzea.  

- Lan eremuan erasoen kontrako protokoloak abiaraztea.  

Emakumezkoekin 
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- Indarkeria kasuetan berrosatzerako eta harremanetatik 

aldentzeko baliabideen hedapena jendartean: kasu askotan ez 

dira ezagutzen.  

- Genero ikuspegitik diharduten arreta psikologikoko zerbitzuak 

handitzea.  

- Gizarte zerbitzuen esku hartze integrala eta kalitatezkoa 

bermatzea. Salaketa jartzea lehentasunezkoa izateari utzi eta 

indarkeria egoerak eragindako emakumeen prekarietate egoerari 

erantzuna ematea lehenestea.  

- Bikote barneko indarkeriari aurre egiteko tresnak eskuratzeko, 

indarkeria sotila eta mikromatxismoen aurrean nola jardun 

jabetzeko emakumeentzako tailerrak antolatzea.  

- Indarkeria matxista identifikatu, aurre egin eta segurtasuna 

indartzeko autodefentsa tailerrak eskaintzea. 

- Ahalduntze tailerrak, ziurtasuna, indarra eta autoestimua 

indartzeko.  

- Elkar babeserako emakume taldeak sutatzea, indarkeria egoera 

bizitu duten emakumeen arteko babes-taldeak, esperientziak 

trukatu eta elkar babesteko. 

 

Gizonezkoekin 

- Formazioa eta sentsibilizazioa handitzea. Arreta gizonezkoengan 

jartzeko premia aldarrikatu da: emozioen kudeaketa, erasoen 

inguruko formazioa eta kontzientzia. 

 

Komunitatean 

- Gaueko segurtasuna bermatzeko jardun edo esku hartzeak.  

- Auzoek bizia izateak segurtasun sentsazioa handitzen du. Hori 

gauzatzeko aldaketa urbanistikoak.  

- Ikonoak jartzea eremu publikoetan (termometroa) indarkeriaren 

gradu ezberdinak jendartean ikusarazteko (izebergaren 

hedapena). 
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- Proposamenak baino, kritika zehatzak egin dizkiete batzuk 

Udalari, nagusiki, Alardearen harira. Indarkeria matxista sustatzea 

leporatu diete. 

- Puntu beltzen inguruko diagnostikoa egin eta eraldatzeko esku 

hartze sozialerako dinamika parte hartzaileak lantzea eskatu dute.  

- Indarkeria matxistaren inguruko ikerketa gehiago gauzatzea.   

- Alardearen inguruko lanketa egitea.  

Alardea 

Badago jaien testuingurua salbuespenezko egoera denaren ideia oker bat. Jai 

eta festak, kontrara, jendarte-harremanak kondentsatzen diren eremuak dira 

eta gizartea egituratzen duten fenomeno eta joerak bere gordintasunean 

ikusarazten dituzte. Genero ikuspegitik begiratzen badugu, nortzuek hartu ohi 

dute esparru publikoa? Nor dira protagonista antolatzen diren jardueretan? 

Noren lan ikusezina biderkatzen da batzuek festa egin, bapo jan eta apain atera 

daitezen kalera? 

Irunen alardearen testuinguruan gertatzen dena indarkeria matxistaren 

adierazpen bat gehiago da. Elkarrizketaturiko emakume ugarik salatu duten 

moduan, indarkeria egoera horiek arrazoibide guztiz matxistak tarteko eta 

instituzio eta udalak babestuta gertatu dira. Alardea  genero indarkeria 

sustatzeko ongarri gisa definitu dute zenbait emakumek. Izan ere, txikitatik 

ikusten baitute haurrek emakumeak iraintzea zerbait arrunta dela.    

Egun, bi alarde eta espaziotan segregatuta egiten den jarduera bada ere, eta 

gatazka adierazpenak agerikoak ez badira ere, latente mantentzen dira eta 

hausturak eragiten ditu herritarren artean. Gainera, aurretik gertaturiko 

guztiaren aitortza eta erreparazio ofizialik gabeko memorian iltzatuta daude 

emakumeek bertan iraganean bizitakoak. Elkarrizketaturiko emakumeen artean 

15 izan dira aipamen zuzena egin diotenak alardearen harira jasandako 

indarkeria edo gatazka egoerei.  

Datu zehatzak aztertu aurretik argipen metodologiko bat egin behar dugu. 

Inkestaren barnean ez da alardea eta indarkeria lotzen dituen galdera zehatzik 

txertatu, azkeneko galdera irekian aipamen zuzena egin dioten emakumeen 
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kasuak dira. Beraz ondorengo datuek ez dute ordezkagarritasun estatistikorik 

eta zuzenean galdetu izango balitz zifra dezente altuagoa izango 

litzatekeelakoan gaude. Beraz datuak ez dira ehunekoetan txertatu eta kasu 

konkretuen zenbatzea egiten da ondorengo grafikan:  

 

Iturria: Emaginek egina.  

*Oharra: Datu hauek galdera irekian emakumeek espreski haien kabuz aipamena egin dioten kasuak 
jasotzen dituzte. Inkestan ez da alardearen inguruko galdera zuzenik txertatu, beraz ez dute 
ordezkagarritasun estatistikorik.   

Irungo emakumeen % 3,75ak indarkeria matxistaren inguruko 

inkestan zehar aipamen zuzena egin dio alardeari  

Gazteenen artean, 5 emakumek etxeko eremuan familiakideen arteko 

harremanetan duen eragina azaldu dute. Batetik, familia barneko kideen 

harremanen haustura egoerak azaldu dituzte. Bestetik, beraiek alarde 

parekidean parte hartzeko egindako hautuagatik gurasoen partetik jasan 

dituzten erresistentziak.  

Adinean aurrera egin ahala, 35-44 urte arteko hiru  emakumek, 45-54 urte 

arteko lau emakumek eta 55-64 urte arteko beste hiruk alarde parekidean parte 

hartzeagatik zuzenean pairaturiko erasoak izan dituzte hizpide. Askotariko 

egoera bortitzak jasan eta estrategiez baliatu dira Irungo emakume ugari, beren 

burua babesteko herriko jaietan. Hain zuzen, alardearen testuinguruan pairatu 

dituzte indarkeria edo eraso bortitzenak elkarrizketatuetako hauen arteko 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65<

Alardea aipatu 5 0 0 3 4 3 0
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EMAKUMEAK, KOPURU ZEHATZAK, IRUN, 2021. 
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hainbatek: bulkadak, txistuak, irainak, balantzak, ur basokadak edo basoak 

jaurtitzea, kolpeak, mehatxuak… Ezkutuan jantzi eta atera izan dira edo kalez 

eta arropaz aldatu behar izan dute alarde egunetan beren burua babesteko.  

Komunitatean oso errotua dagoen indarkeria forma da, batzuek ezikusiarena 

egin dute eta edozein egunetan lagunduko lukeen inguruko jendeak, egun 

horietan bizkarra eman diete. Kasu horietan, erasotzaileak udalerriko ezagun 

edo bizilagunak izan dira.  

Erasotuak izan diren emakumeek gogor kritikatu dute jarrera instituzionala. 

Eraso horiek publikoki eta maila kolektiboan salatu dituzten arren, Udalaren 

jarrera erabat arduragabea izan dela salatu dute. Testuinguru honetan, 

premiazkoa da Udalak alardearen testuinguruan jazotzen diren erasoekin 

amaitzeko eskuhartzea, emakumeek modu parekidean herriko jardueretan 

parte hartzeko eskubidea bermatzea eta udalerrian berdintasunaren aldeko 

apustu irmoa egitea.  
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5. Ondorioak 

Mugimendu feministak azken hamarkadetan, eta bereziki azken urteetan 

egindako lanaren ondorio izan da emakumeen kontrako indarkeriak duen erro 

komuna ikusaraztea. Indarkeria matxistak sexu-genero bitarraren araberako 

botere harremanak ditu oinarrian eta araua iraunarazteko ezinbesteko 

mekanismoa da, aldi berean.   

Indarkeria matxista arau heteropatriarkala indarrean dagoen eremu orotan 

gertatzen da, horregatik, komunitatearen babesa ezinbestekoa da gauzatu 

dadin.  

Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak izatetik urrun gaudela jaso du azterlan 

honek beste behin ere. Emakumeek bizitzako eremu ezberdinetan jasaten 

dituzte indarkeria adierazpen ezberdinak, nahiz eta maiz, indarkeria bera hala 

izenpetzeko zailtasunak edo erresistentziak azaltzen dituzten. Hala ere, 

belaunaldi arteko bilakaera aztertuz, iraganean normalizatuta zeuden edo zilegi 

ziren egoera asko egun eraso gisa identifikatzeko aurrera urratsak eman direla 

ere argi dute, baita, gehiago hitz egiten dela, gehiago partekatzen dela eta 

gehiago salatzen dela ere.  

Hala ere ez da harritzekoa salaketa kopuru baxua izatea, emakumeek 

indarkeria egoerei aurre egiteko bidea oztopoz josia baitago eta 

babesgabetasun egoeran baitaude hainbat eta hainbat. Prozedura judizialetan 

jasaten duten birbiktimizazioa, alde batetik, indarkeria egoera frogatzeko 

zailtasunagatik, eta. Beste alde batetik, gizarte zerbitzuetan eskaintzen diren 

baliabideetara sarbidea mugatuta izateagatik. Erakunde publikoen arretak 

hutsune nabarmenak ditu egun, eta gertuko komunitate edo babes harremanen 

sareak berebiziko garrantzia dute. Hor dago indarkeriaren kontrapuntua den 

zaintza.   

Emakumeak nola, askotariko kontakizun eta bizipenak jaso ditugu lanean.  

Hainbatentzat bizitutakoaren inguruan lehenbiziko aldiz hitz egiteko esparru 

segurua bihurtu da galdetegia, konfidentzialtasunak sustatua. Kasu horietan, 

galdetegia motz geratu da kontakizuna jasotzeko.  
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Zaurgarritasuna gizakion baldintza da, baina badu bere dimentsio politikoa. 

Esan nahi da, subjektu eta gizarte talde batzuek modu desproportzionatuan bizi 

dutela eta eskubideak neurri handiago batean urratuak zaizkiela. Zentzu 

honetan, indarkeriari aurre egiten dion emakumearen profil konkreturik ez 

badago ere, emakume batzuen kasuan zailagoa zaie indarkeria egoeretan 

aurre egin eta kalitatezko bizitza berreskuratu edo lortzea. Zentzu honetan, bizi 

baldintzetan eragitea ezinbesteko gakoa da eta emakumeen autonomia 

ekonomikoa bermatzea baita ere.  

Belaunaldi arteko hariari tiraka, emakume helduek neska gazteek jasan 

ditzaketen indarkeria egoerekiko kezka eta beldurra adierazi dute. Horrela, 

indarkeria matxista pairatzeko arriskua gazte izatearekin lotzen dute askok. 

Jendarte heteropatriarkalean begirada maskulinoaren jopuntuan “objektu 

desiragarri” diren gorputzekin, hain zuzen.  

Irungo emakumeen mugikortasuna erabat baldintzatua dago egun. Emakumeok 

espazio publikoan sentitzen dugun beldurra eta segurtasunik eza kontrol-

mekanismo patriarkala izan da emakumeak espazio pribatura baztertzeko. 

Hemen paradoxa bat aurkitzen dugu, kalean bizi dugun beldurraren eta etxean-

bizikidetza unitatean bizi dugunaren arteko desproportzioa, erasoak gehien non 

gertatzen diren kontuan hartuta.  

Planteatutakoari dagokionez, gure ustez garrantzitsua da gizarte-bizitza 

gertatzen den espazioetan genero-harremanek baldintzatutako pertzepzio eta 

esperientzia desberdinen inguruan gogoeta egitea. Arriskuaren, segurtasun- 

ezaren edo beldurraren bizipena genero-egituren sozializazio-prozesuaren eta 

horiek erreproduzitzen eta sortzen dituzten botere-harremanen ondorio da. Hau 

da, segurtasun-maila adierazten duten faktoreak jendarte harreman-espazioan 

kokatzen dira.  

Hala, beharrezkotzat izan daitezke prebentzio-jarduerak, emakumeek espazio 

publikoan askatasunez bizi ahal izateko, hiri-diseinuan, -plangintzan eta 

herritarren bizi baldintzetan beharrezko esku hartzeak eginez. Horrekin batera, 

uste dugu neurri egokiak gizartea eraldatzeko esparru zabalagoetan landu eta 

antolatu behar direla. Horregatik, prozesu, estrategia eta sare feministak 

aktibatu eta garatzea premiazkoa da plano ezberdinetan. Gizonek dagokien 
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ardura hartu eta dituzten pribilejioak zalantzan jartzea ezinbestekoa da. Baita , 

korporatibismoari aurre egitea ere, komunitatearen indarkeria deslegitimatzeko  

jarduerak antolatuta. Azkenik, emakumeen ahalduntze kolektiboa sustatzeko  

sareak ehuntzea ezinbestekoa da.   

Prozesu horiei ekarpena egin asmo dion alea da lan hau, eta modu honetan, 

eskertua izan da elkarrizketaturiko emakume ugariren partetik. Hainbatentzat 

lehenbiziko aldiz bizitutakoaren inguruan hitz egiteko esparru segurua bihurtu 

da elkarrizketa, konfidentzialtasunak bermatua. Eta beste zenbaitek, harriduraz 

hartu dute bizitako hura jendarte intereseko auzia izatea. Kasu horietan, maiz 

galdetegia motz geratu da kontakizun guztia jasotzeko. Beraz, indarkeria 

matxistak emakume eta bestelako subjektu eta gorputzetan duen eragina, 

bizipenak, aurre egiteko estrategiak eta beharrak sakonago identifikatzeko 

kualitatiboki sakonean aztertzeko gonbitea luzatzen dugu. 
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Eranskinak 

1. Eranskina: Datuen taulak 

 

1.1 Taula 

Adin tartea 

   N % 

16-19 58 14,50% 

20-24 57 14,25% 

25-34 57 14,25% 

35-44 57 14,25% 

45-54 57 14,25% 

55-64 57 14,25% 

65< 57 14,25% 

Guztira 

 
400 100,00% 

Iturria: Emaginek egina.  

 

1.2 Taula 

Hezkuntza maila 

   N % 

Ez dut ikasketarik 6 1,50% 

Oinarrizko ikasketak 67 16,79% 

Bigarren hezkuntza 79 19,80% 

Batxilergoa 26 6,52% 

Lanbide heziketa 106 26,57% 

Goi mailako 

ikasketak 
115 28,82% 

Guztira 

 
399 100,00% 

Iturria: Emaginek egina.  
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1.3 Taula 

Egoera 

   N % 

Errenta onuraduna 15 3,76% 

Errenta onuraduna 

(aniztasun 

funtzionala) 

1 0,25% 

Etxekoandrea 32 8,02% 

Ikaslea 73 18,30% 

Jubilatua 28 7,02% 

Langabezian 52 13,03% 

Soldatapeko lana 198 49,62% 

Guztira 

 
399 100,00% 

Iturria: Emaginek egina.  

 

1.4. Taula 

Estatus migratorioa eta egoera administratiboa 

   N % 

Egoera 

erregularrean 
62 15,54% 

Egoera 

irregularrean 
10 2,51% 

Ez naiz etorkina 327 81,95% 

Guztira 399 100,00% 

Iturria: Emaginek egina.  
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1.5. Taula 

Bizikidetza unitatea 

   N % 

Ama seme-alabekin 30 7,52% 

Bakarrik 40 10,03% 

Bikotekidearekin 57 14,29% 

Etxeko langile egoiliarra 2 0,50% 

Familia nuklearra (Bikotea-

seme-alaba(k)/alaba-

gurasoekin) 

236 59,15% 

Harrera etxean 1 0,25% 

Lagunekin 8 2,01% 

Lotura afektiborik gabeko 

pixukideekin 
4 1,00% 

Senideekin (Anai-arrebak, 

izeba-osabak…) 
21 5,26% 

Guztira 399 100,00% 

Iturria: Emaginek egina.  

 

1.6. Taula 

Denbora Irunen bizitzen 

   N % 

Jaiotzetik 211 53,15% 

>2 urte 25 6,30% 

2-5 urte 40 10,08% 

6-10 urte 19 4,79% 

11-20 urte 43 10,83% 

20< urte 59 14,86% 

Total general 397 100,00% 

Iturria: Emaginek egina.  
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2.1. Taula 

Ahozko indarkeria, adin tarteen arabera 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 1 1,7 56 96,6 1 1,7  0,0 58 100,0 

20-24 12 21,1 45 78,9  0,0  0,0 57 100,0 

25-34 17 29,8 39 68,4 1 1,8  0,0 57 100,0 

35-44 24 42,1 32 56,1 1 1,8  0,0 57 100,0 

45-54 20 35,7 34 60,7 1 1,8 1 1,8 56 100,0 

55-64 7 12,3 48 84,2 2 3,5  0,0 57 100,0 

65< 10 17,5 47 82,5  0,0  0,0 57 100,0 

Guztira 91 22,8 301 75,4 6 1,5 1 0,3 399 100,0 

Iturria: Emaginek egina.  

 

2.2 Taula 

Sexu indarkeria, adin tarteen arabera 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19  0,0% 57 98,3% 1 1,7%   58 100,0% 

20-24 8 14,0% 49 86,0%  0,0%   57 100,0% 

25-34 3 5,3% 53 93,0% 1 1,8%   57 100,0% 

35-44 7 12,3% 49 86,0% 1 1,8%   57 100,0% 

45-54 3 5,4% 51 91,1% 2 3,6%   56 100,0% 

55-64 4 7,0% 52 91,2% 1 1,8%   57 100,0% 

65< 3 5,3% 53 93,0% 1 1,8%   57 100,0% 

Guztira 28 7,0% 364 91,2% 7 1,8%   399 100,0% 

Iturria: Emaginek egina. 
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2.3 Taula 

Indarkeria fisikoa, adin tarteen arabera 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19  0,0% 57 98,3% 1 1,7%  0,0 58 100,0 

20-24 3 5,3% 54 94,7%  0,0%  0,0 57 100,0 

25-34 4 7,0% 52 91,2% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

35-44 13 22,8% 43 75,4% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

45-54 8 14,3% 47 83,9% 1 1,8%  0,0 56 100,0 

55-64 3 5,3% 53 93,0% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

65< 4 7,0% 53 93,0%  0,0%  0,0 57 100,0 

Guztira 35 8,8% 359 90,0% 5 1,3%  0,0 399 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

 

 

2.4. Taula 

Indarkeria bikoteak edo bikote-ohiak, adin tarteen arabera 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 2 3,4% 55 94,8% 1 1,7%  0,0 58 100,0 

20-24 11 19,3% 46 80,7%  0,0%  0,0 57 100,0 

25-34 13 22,8% 43 75,4% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

35-44 14 24,6% 42 73,7% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

45-54 15 27,3% 40 72,7%  0,0%  0,0 55 100,0 

55-64 9 15,8% 47 82,5% 1 1,8%  0,0 57 100,0 

65< 7 12,3% 50 87,7%  0,0%  0,0 57 100,0 

Guztira 71 17,8% 323 81,2% 4 1,0%  0,0 398 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 
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3.1 Taula 

Ahozko indarkeria, bikotetik kanpo 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 10 17,2% 47 81,0% 1 1,7%  0,0% 58 100,0 

20-24 39 68,4% 16 28,1%  0,0% 2 3,5% 57 100,0 

25-34 29 50,9% 27 47,4%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

35-44 27 47,4% 29 50,9% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

45-54 28 50,0% 26 46,4%  0,0% 2 3,6% 56 100,0 

55-64 23 40,4% 34 59,6%  0,0%  0,0% 57 100,0 

65< 16 28,1% 41 71,9%  0,0%  0,0% 57 100,0 

Guztira 172 43,1% 220 55,1% 2 0,5% 5 1,3% 399 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

 

3.2 Taula 

Indarkeria fisikoa, bikotetik kanpo 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19  0,0% 47 
100,0

% 
 0,0%  0,0% 57 100,0 

20-24 4 7,0% 16 91,2% 1 0,0%  1,8% 57 100,0 

25-34 5 8,8% 27 91,2%  0,0%  0,0% 57 100,0 

35-44 9 15,8% 29 82,5%  1,8% 1 0,0% 57 100,0 

45-54 9 16,1% 26 82,1% 1 0,0%  1,8% 56 100,0 

55-64 1 1,8% 34 98,2%  0,0%  0,0% 57 100,0 

65< 5 8,8% 41 87,7% 2 0,0%  3,5% 57 100,0 

Guztira 33 8,3% 220 90,5% 4 0,3% 1 1,0% 398 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 
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3.3 Taula 

Bortxaketa, bikotetik kanpo 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 
 0,0% 57 100,0

% 

 0,0%  0,0% 57 
100,0 

20-24 4 7,1% 51 91,1%  0,0% 1 1,8% 56 100,0 

25-34 2 3,5% 55 96,5%  0,0%  0,0% 57 100,0 

35-44 2 3,5% 54 94,7% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

45-54 1 1,8% 55 98,2%  0,0%  0,0% 56 100,0 

55-64  0,0% 56 98,2%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

65< 1 1,8% 56 98,2%  0,0%  0,0% 57 100,0 

Guztira 10 2,5% 384 96,7%  0,3% 2 0,5% 397 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

 

3.4 Taula 

Bestelako sexu erasoak, bikotetik kanpo 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 10 17,5% 47 82,5%  0,0%  0,0% 57 100,0 

20-24 30 53,6% 26 46,4%  0,0%  0,0% 56 100,0 

25-34 25 43,9% 31 54,4%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

35-44 23 40,4% 33 57,9% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

45-54 23 41,8% 32 58,2%  0,0%  0,0% 55 100,0 

55-64 17 29,8% 39 68,4%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

65< 3 5,3% 54 94,7%  0,0%  0,0% 57 100,0 

Guztira 131 33,1% 262 66,2% 1 0,3% 2 0,5% 396 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

 



79 
 

3.5 Taula 

Indarkeria, bikotetik kanpo 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 7 14,6% 41 85,4%  0,0%  0,0% 48 100,0 

20-24 7 12,5% 49 87,5%  0,0%  0,0% 56 100,0 

25-34 7 12,5% 49 87,5%  0,0%  0,0% 56 100,0 

35-44 12 21,8% 43 78,2%  0,0%  0,0% 55 100,0 

45-54 12 22,2% 42 77,8%  0,0%  0,0% 54 100,0 

55-64 11 20,0% 43 78,2%  0,0% 1 1,8% 55 100,0 

65< 9 20,9% 34 79,1%  0,0%  0,0% 43 100,0 

Guztira 65 17,7% 301 82,0%  0,0% 1 0,3% 367 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

 

4.1 Taula 

Erasotu zuen gizonarekiko lotura 

   N % 

Alardeagatik 1 0,9% 

Bizilaguna-herrikidea 14 13,2% 

Eskolakidea 4 3,8% 

Ezezaguna 40 37,7% 

Laguna 7 6,6% 

Lankidea 16 15,1% 

Senitartekoa 24 22,6% 

Guztira 106 100,0% 

Iturria: Emaginek egina.  
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4.2 Taula 

Erasoak salatu 

   N % 

Bai 49 21,7% 

Ez 177 78,3% 

Guztira 226 100,0% 

Iturria: Emaginek egina.  

 

4.3 Taula 

Non salatu 

 N % 

Eremu juridikoa: Epaitegiak, polizia-etxea, larrialdi zerbitzuak, gizarte 

zerbitzuak… 
38 88,4% 

Festetako telefono eta gune morean 1 2,3% 

Eremu soziala: Mugimendu feminista, herri-mugimendua… 4 9,3% 

Iturria: Emaginek egina.  

 

 

5.1 Taula 

Jazarpen, ziurgabetasun, beldur gehien sentitzen den espazioa 

 N % 

Gaueko aisialdi eremuetan: Taberna, txosnak, diskoteka, kontzertu 

aretoak,… 
107 26,8% 

Kalean 163 40,8% 

Garraio publikoan 13 3,3% 

Etxean 30 7,5% 

Lantokian 14 3,5% 

Herriko jaietarako antolatzen diren ekimen edo jardueretan 5 1,3% 

EE 68 17,0% 

Guztira 400 100,0% 

Iturria: Emaginek egina.  
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5.6. Taula 

Arropaz aldatu 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 1 2,0% 50 98,0%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 21 37,5% 34 60,7%  0,0% 1 1,8% 56 100,0 

25-34 21 36,8% 36 63,2%  0,0%  0,0% 57 100,0 

35-44 13 23,2% 43 76,8%  0,0%  0,0% 56 100,0 

45-54 8 14,5% 47 85,5%  0,0%  0,0% 55 100,0 

55-64 11 20,0% 44 80,0%  0,0%  0,0% 55 100,0 

65< 4 7,0% 52 91,2% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

Guztira 79 20,4% 306 79,1% 1 0,3% 1 0,3% 387 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

 

5.7 Taula 

Kalez aldatu  

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 47 92,2% 4 7,8%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 50 89,3% 6 10,7%  0,0%  0,0% 56 100,0 

25-34 47 82,5% 10 17,5%  0,0%  0,0% 57 100,0 

35-44 40 71,4% 16 28,6%  0,0%  0,0% 56 100,0 

45-54 43 78,2% 12 21,8%  0,0%  0,0% 55 100,0 

55-64 35 62,5% 21 37,5%  0,0%  0,0% 56 100,0 

65< 26 45,6% 30 52,6% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

Guztira 288 74,2% 99 25,5% 1 0,3%  0,0% 388 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 
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6.1 Taula 

Beste emakume batekiko indarkeriaren inguruan  

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 44 86,3% 7 13,7%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 38 67,9% 17 30,4%  0,0% 1 1,8% 56 100,0 

25-34 39 68,4% 17 29,8%  0,0% 1 1,8% 57 100,0 

35-44 34 60,7% 22 39,3%  0,0%  0,0% 56 100,0 

45-54 33 61,1% 21 38,9%  0,0%  0,0% 54 100,0 

55-64 33 58,9% 23 41,1%  0,0%  0,0% 56 100,0 

65< 17 35,4% 30 62,5% 1 2,1%  0,0% 48 100,0 

Guztira 238 63,0% 137 36,2% 1 0,3% 2 0,5% 378 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

6.2 Taula 

Sexu identitate edo joeragatiko diskriminazio edo indarkeria 

 N % 

Bai 52 13,4% 

Ez 332 85,8% 

ED 3 0,8% 

Guztira 387 100,0% 

Iturria: Emaginek egina.  
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6.3 Taula 

Beste emakume batekiko indarkeriaren inguruan  

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 51 100%  0,0%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 43 82,7% 9 17,3%  0,0%  0,0% 52 100,0 

25-34 31 67,4% 14 30,4%  0,0% 1 2,2% 46 100,0 

35-44 31 70,5% 13 29,5%  0,0%  0,0% 44 100,0 

45-54 25 75,8% 8 24,2%  0,0%  0,0% 33 100,0 

55-64 31 70,5% 13 29,5%  0,0%  0,0% 44 100,0 

65< 22 38,6% 34 59,6% 1 1,8%  0,0% 57 100,0 

Guztira 234 71,6% 91 27,8% 1 0,3% 1 0,3% 327 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

 

6.4. taula 

Erasoa partekatzean jasotako erreakzioa 

 N % 

Emakumeari babesa guztira 211 87,9 

Babesa eman didate 120 50,0% 

Laguntza eskaini didate 25 10,4% 

Sinetsi naute 66 27,5% 

Babesgabetasuna guztira 29 12,1 % 

Erasotzailea babestu dute 9 3,8% 

Garrantzia kendu diote 12 5,0% 

Zalantzan jarri naute 8 3,3% 

Guztira 240 100,0% 

Iturria: Emaginek egina. 
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6.5. Taula 

Autodefentsa estrategiez baliatu  

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 12 23,5% 39 76,5%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 14 25,0% 42 75,0%  0,0%  0,0% 56 100,0 

25-34 16 29,1% 39 70,9%  0,0%  0,0% 55 100,0 

35-44 16 29,1% 39 70,9%  0,0%  0,0% 55 100,0 

45-54 18 32,7% 35 63,6%  0,0% 2 3,6% 55 100,0 

55-64 15 26,8% 40 71,4%  0,0% 1 1,8% 56 100,0 

65< 17 29,8% 37 64,9% 1 1,8% 2 3,5% 57 100,0 

Guztira 108 28,1% 271 70,4% 1 0,3% 5 1,3% 385 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

 

6.6 Taula 

Tresna nahikoa indarkeriaren aurrean  

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

16-19 2 3,9% 49 96,1%  0,0%  0,0% 51 100,0 

20-24 14 25,0% 37 66,1%  0,0% 5 8,9% 56 100,0 

25-34 13 22,8% 35 61,4%  0,0% 9 15,8% 57 100,0 

35-44 23 41,1% 29 51,8%  0,0% 4 7,1% 56 100,0 

45-54 19 34,5% 22 40,0%  0,0% 14 25,5% 55 100,0 

55-64 21 38,9% 24 44,4%  0,0% 9 16,7% 54 100,0 

65< 18 31,6% 13 22,8% 1 1,8% 25 43,9% 57 100,0 

Guztira 110 28,5% 209 54,1% 1 0,3% 66 17,1% 386 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 
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7.1  Taula 

Indakeria bikote harremanetik kanpo, estatus migratorioa eta egoera 

administratiboaren arabera 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

Egoera 

erregularrean 
12 

37,10% 
47 78,33%  0,0% 1 1,67% 60 100,0 

Egoera 

irregularrean 
2 

33,33% 
7 77,78%  0,0%  0,00% 9 100,0 

Ez naiz 

etorkina 
51 

13,76% 
247 82,89%  0,0%  0,00% 298 100,0 

Guztira 65 17,84% 301 82,02%  0,0% 1 0,27% 367 100,0 

Iturria: Emaginek egina. 

 

7.2 Taula 

Indarkeria oraingo edo iraganeko bikotekideak Estatus migratorioa eta egoera 

administratiboaren arabera 

 Bai Ez EE ED Guztira 

 N % N % N % N % N % 

Egoera 

erregularrea

n 

2

3 

37,10

% 
37 

59,68

% 
2 

3,23

% 
 

0,00

% 
62 

100,

0 

Egoera 

irregularrean 
3 

33,33

% 
6 

66,67

% 
 

0,00

% 
 

0,00

% 
9 

100,

0 

Ez naiz 

etorkina 

4

5 

13,76

% 

28

0 

85,63

% 
2 

0,61

% 
 

0,00

% 

32

7 

100,

0 

Guztira 
7

1 

17,84

% 

32

3 

81,16

% 
4 

1,01

% 
 

0,00

% 

39

8 

100,

0 

Iturria: Emaginek egina. 
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2. Eranskina: Galdetegia 

GENERO INDARKERIARI ETA BESTELAKO 

INDARKERIA SEXISTEI BURUZKO GALDETEGIA 

 

Sarrera 

 

Kaixo, egun on: 

 

_________ naiz eta Irungo udaletxeak genero indarkeriaren gainean egiten ari den inkesta 

baten harira deitzen zaitut. Gustatuko litzaiguke inkesta zuri egitea. Guztiz konfidentzialak 

izango dira zuk eskainitako datuak, soilik era orokorrean azaleratuko ditugu.  

Ongo datorkizu orain egiten badugu? Nahiago duzu beste momentu batean deitzea? 10 minutu 

izango dira. 

Asko eskertuko genuke ahal dezun bezain zintzoa izatea, egiten dugun lana ahal den 

fidagarriena izan dadin. Mila esker zure denbora eta prestutasunagatik. Hasiko gara.  

 

ALDAGAI SOZIODEMOGRAFIKOAK 

 

1. Adin-tartea 

 

a. 16-19 

b. 20-24 

c. 25-34 

d. 35-44 

e. 45-54 

f. 55-64 

g. 65< 

 

2. Hekuntza maila 

 

a. Ez dut ikasketarik 

b. Oinarrizko hezkuntza 

c. Bigarren hezkuntza 

d. Lanbide heziketa 

e. Goi mailako hezkuntza 

f. Batxillergoa 

 

3. Zein egoeran zaude? 

 

a. Ikaslea 

b. Langabetua 

c. Jubilatua 

d. Soldatapeko lana 

e. Errenta onuraduna (Aniztasun funtzionala…) 

f. Etxekoandrea 



87 
 

 

 

4. Estatus migratorioa eta egoera administratiboa 

 

a. Egoera erregularrean 

b. Egoera irregularrean 

c. Ez naiz etorkina 

 

5. Norekin bizi zara? Nola osatzen da zure bizikidetza unitatea? 

 

a. Familia nuklearra (Bikotea eta seme-alaba(k)/gurasoekin) 

b. Familia zabala (Anai-arrebak, izeba-osabak…) 

c. Bakarrik 
d. Lagunekin 
e. Lotura afektiborik gabeko pixukideekin  
f. Bikotekidearekin  
g. Ama bakarra seme alabekin 
h. Etxeko langile interna 

 

6. Zenbat urte daramatzazu Irunen bizitzen? 

 

a. >2 
b. 2-5 
c. 6-10 
d. 11-20 
e. 20< 
f. Jaiotzetik 
 

1.BLOKEA.  EGUNGO BIKOTEKIDEAREN EDO IRAGANEKO BIKOTEKIDE 

BATEN PARTETIK JASANDAKO INDARKERIAREN ANALISIA:  

 

7. Halakoren bat jasan duzu zure bikotekidearen edo bikote kide oiharen partetik? 

Adibidez: irainak, mespretxuak, errespetu faltak... 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

8. Zure bikotekidearekin edo bikotekide ohiarekin sexu-harremanak izan al dituzu 

nahi ez zenuenean, ezetz esanez gero gerta zitekeenaren beldur zinelako? 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 
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9. Halakoren bat jasan duzu zure bikotekidearen edo bikotekide oiharen partetik?  

Adibidez: zaplaztekoa, ostikada, ukabilkada, kolpea objektu batekin, iletik tira 

egitea... 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

 

10. Zure bikotekidearen edo bikotekide ohiaren partetik indarkeria motarik jasan al 

duzu edo jasan duzula uste al duzu?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

 

2.BLOKEA. BIKOTEAREN EREMUTIK KANPO JASANDAKO 

INDARKERIAREN ANALISIA: 

 

11. Halakoren bat  jasan al duzu zure bikotekidea ez den gizon baten 

partetik? Adibidez: irainak, mespretxuak, errespetu faltak... 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

 

12. Halakoren bat jasan al duzu zure bikotekidea ez den gizon baten partetik? 

Adibidez: zaplaztekoa, ostikada, ukabilkada, objektu batekin, itotzen saiatu, 

iletik tira... 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

13. Zure bikotekidea ez zen gizon batekin sexu-harremanak izan al dituzu nahi ez 

zenuenean? 
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a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

14.  Beste sexu-erasorik jasan al duzu? Adibidez: musukatu, ikutuak...) 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

15. Zure bikotekidea ez den gizon baten partetik indarkeria jasan al duzu edo 

jasaten al duzu?  

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

16. Baiezko erantzuna bada: Zer nolako lotura edo harremana zenuen iraindu 

zintuen gizonarekin? 

 

a. Ezezaguna 

b. Senitartekoa 

c. Laguna. 

d. Eskolakidea. 

e. Bizilaguna-herrikidea. 

f. Lankidea. 

 

17. Pairatu dituzun erasoak salatu dituzu? (Oharretan gehitu zein diren salatu 

dituen erasoak)  

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

18. Erantzuna baiezkoa bada: Non salatu duzu?  

 

a.  Eremu juridikoa: Epaitegiak, polizia-etxea, larrialdi zerbitzuak, gizarte zerbitzuak… 

b.  Festetako telefono eta gune morean 

c. Eremu soziala: Mugimendu feminista, herri-mugimendua… 
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3.BLOKEA. SEXU-JAZARPENA ETA SEGURTASUN-FALTA: 

 

19. Zein espazio edo testuingurutan sentitu duzu jazarpen/ beldur/ziurgabetasun 

handiena? 

 

a.  Kalean 

b.  Garraio publikoan 

c. Lantokian 

d.  Ikastetxean 

e.  Gaueko aisialdi eremuetan: Taberna, txosnak, diskoteka, kontzertu aretoak,… 

f .  Herriko jaietarako antolatzen diren ekimen edo jardueretan. 

g.  Etxean 

h.  Eraikin publikoetan 

 

20. Noizbait arropaz aldatu edo janzkera baldintzatu al zara kaleko jazarpenaren 

beldur zinelako? 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

21. Noizbait kalez edo espaloiez aldatu al zara eraso baten beldur zinelako? Edo 

tokiren bat ekidin duzu?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

22. Inoiz ezagutu al duzu beste emakume baten jazarpen eta indarkeria fisikorik 

edo/eta hitzezkorik zure udalerrian?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

23. Inoiz pairatu al duzu zure sexu-joera edo identitate arrazoengatik diskriminazio 

edo bortizkeriarik? (Lesbiana, Marika, trans…) 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 
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d.     Ez du erantzun 

 

4. BLOKEA: ERASOEN AURREAN IZANDAKO ERANTZUNAK 

 

24. Aurretik aipatutako erasoak norbaitekin partekatu dituzu? 

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

25. Baiezkoa bada, erasoen inguruko esperientziak norbaitekin partekatzean zein 

izan da jaso duzun erreakzioa?  

 

a.  Laguntza eskaini didate. 

b.  Babesa eman didate. 

c.  Sinetsi naute.  

d.  Zalantzan jarri naute.  

e.  Erasotzailea babestu dute 

f .  Garrantzia kendu diote. 

 

26. Noizbait autodefentsa estrategiarik baliatu al duzu?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

27. Sentitzen al duzu tresna nahikoa dituzula indarkeria matxista aurre egiteko?  

 

a.     Bai 

b.     Ez  

c.     Ez daki 

d.     Ez du erantzun 

 

28. Nahi duzu gaiari lotua zerbait gehiago gehitu, adierazi. Aukera duzu. 
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CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS VIOLENCIAS 

SEXISTAS 

 

Hola, buenos días: 

Soy _______ y te llamo al hilo de una encuesta que está realizando el Ayuntamiento de 

Irun sobre violencia de género. Nos gustaría que respondieses a una encuesta. Los 

datos ofrecidos por Vd. serán totalmente confidenciales, sólo se revelarán de forma 

general. 

¿Te viene bien si lo hacemos ahora? ¿Prefieres que llammemos  en otro momento? 

Será una cuestión de 10 minutos.  

Agradeceríamos mucho ser tan sincera como puedas para que el trabajo que 

realizamos sea lo más fiable posible. Gracias por tu tiempo y disponibilidad. Vamos a 

empezar. 

Datos sociodemográficos 

1. Intervalo de edad 

a. 16-19 

b. 20-24 

c. 25-34 

d. 35-44 

e. 45-54 

f. 55-64 

g. 65< 

2. Nivel educativo  

a. Sin estudios 

b. Educación básica 

c. Secundaria 

d. Formación Profesional 

e. Educación superior 

f. Bachiller 

 

3. En que situación estás? 

a. Estudiante 

b. Desempleada 

c. Jubilada 

d. Asalariada 

e. Beneficiaria de renta (Diversidad funcional…) 

f. Ama de casa 

 

4. Estatus migratorio y situación administrativa 

a. En Situación Regular 

b. En situación irregular 

c. No soy persona migrada  
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5. ¿Con quién vives? ¿Cómo se forma su unidad de convivencia? 

a. Familia nuclear (Pareja e hijas/madres y padres) 

b. Familia extensa (hermanas, tías, abuelas) 

c. Sola 

d. Con amigas 

e. Convivientes sin vínculo afectivo 

f. En pareja 

g. Madre sola con hijos/as 

h. Empleada de hogar interna 

 

6. ¿Cuántos años lleva viviendo en Irun? 

a. >2 

b. 2-5 

c. 6-10 

d. 11-20 

e. 20< 

f. Desde el nacimiento 

________ 

 

BLOQUE 1. ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SUFRIDA POR PARTE DE LA PAREJA ACTUAL 

O PASADA: 

7.- ¿Has sufrido algo así por parte de tu pareja o ex-pareja? Por ejemplo: insultos, desprecios, 

faltas de respeto... 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

8.- ¿Has mantenido relaciones sexuales con tu pareja o expareja cuando no querías porque 

tenías miedo de lo que podía pasar si no? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

9- ¿Has sufrido algo así por parte de tu pareja o ex parejar? Por ejemplo: bofetada, patada, 

puñetazo, golpe con un objeto, tirarse del pelo... 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

10.- ¿Ha sufrido o cree haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 
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BLOQUE 2. ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SUFRIDA FUERA DEL ÁMBITO DE LA PAREJA: 

11.- ¿Has sufrido algo así de parte de un hombre que no es tu pareja? Por ejemplo: insultos, 

desprecios, faltas de respeto... 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

 

12.- ¿Has sufrido algo de parte de un hombre que no es tu pareja? Por ejemplo: bofetada, 

patada, puñetazo, con un objeto, intentar estrangularle, tirarle del pelo... 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

13.- ¿Ha mantenido relaciones sexuales con un hombre que no era su pareja cuando no 

quería? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

14.- ¿Ha sufrido alguna otra agresión sexual? Por ejemplo: besar, tocar, penetración, ...) 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

15.- ¿Ha sufrido o sufre violencia por parte de un hombre distinto a su pareja? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

16. Si la respuesta es afirmativa: ¿qué tipo de vínculo o relación tenías con el hombre que te 

agredió? 

a. Desconocido 

b. Familiar 

c. Amigo. 

d. Compañero de escuela. 

e. Vecino de la localidad. 

f. Compañero de trabajo. 

 

1. 17. ¿Has denunciado las agresiones sufridas? (Oharretan gehitu zein diren salatu 

dituen erasoak)  

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

18. Si la anterior respuesta es afirmativa: ¿Dónde la has denunciado? 

a.  Ámbito jurídico: juzgados, comisaría, servicios de emergencia, servicios sociales… 

b .  Teléfono de denuncia y zona morada de fiestas. 
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c.  Ámbito social: movimiento feminista, movimiento popular… 

 

BLOQUE 3. ACOSO SEXUAL E INSEGURIDAD: 

19.- ¿En qué espacio o contexto ha sentido mayor acoso, inseguridad, miedo? 

a. En la calle 

b. Transporte público 

c. En el centro de trabajo 

d. En el centro de estudios 

e. Zonas de ocio nocturno: bar, txosnas, discoteca, salas de conciertos, 

f. En las iniciativas o actividades que se organicen para las fiestas patronales. 

g. En casa 

h. Edificios públicos 

20.- ¿Se ha cambiado alguna vez de ropa o has visto condicionada tu vestimenta por miedo a 

la acoso callejero? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

21.- ¿Ha cambiado alguna vez de calle o de acera por miedo a una agresión? ¿O has evitado 

algun espacio?  

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

22.- ¿Ha conocido en su municipio un caso de acoso y violencia física y/o verbal hacia otra 

mujer?  

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

 

23. ¿Ha sufrido alguna vez discriminación o violencia por motivos sexuales o identitarios? 

(Lesbiana, Marika, trans…) 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

BLOQUE 4. RESPUESTAS FRENTE A LAS AGRESIONES 

 

24.- ¿Has compartido con alguien las agresiones anteriormente comentadas? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 
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25. Si es afirmativa ¿Cuál ha sido la reacción que ha recibido al compartir con alguien 

experiencias sobre agresiones? 

a. Me han ofrecido ayuda. 

b. Me han apoyado. 

c. Me creyeron. 

d. Me han puesto en duda. 

e. Protegen al agresor 

f. Le han quitado importancia 

26.- ¿Ha utilizado alguna vez alguna estrategia de autodefensa? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

27. ¿Siente que tiene herramientas suficientes para combatir la violencia machista? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

d. No contesta 

28. ¿Desea añadir algo más relacionado con el tema? 

_________________________________ 

________________________________ 

 

Gracias de nuevo por tu tiempo. Se respetara tu anonimato y la confidencialidad de las 

respuestas aportadas. Queremos informarte de que meses después llamarán aleatoriamente 

desde el ayuntamiento para contrastar que se ha realizado la encuesta.  

 

Recursos: 

112 Larrialdiak 

Servicio de orientacion y apoyo 24h. 900840111 

Servicios sociales 943505358 

 


