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Txosten honetan bilduta daude Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza 

Sailburuordetzak genero-indarkeria erauzteko abiarazitako ekintzak, 

betiere dagokion jarduketa-eremuaren barnean. Erakundeen arteko 

II. Akordioaren edukien betetze-mailari jarraipena eta ebaluazioa 

egitea da txosten honen xedea. 

Akordio horren helburua da genero-indarkeriaren biktimak diren 

emakumeei harrera egitean diharduten Euskal Autonomia Erkidegoko 

erakundeen arteko koordinazioa hobetzea. Erakundeek konpromiso 

hauek hartu dituzte: protokoloaren edukiak banatzea, 

trebakuntza-planak prestatu eta abian jartzea, eta haren 

edukiak modu eraginkorrean aplikatzen direla bermatzeko 

beharrezkoak diren giza baliabideak, baliabide materialak eta 

teknikoak bideratzea.  

Txostena bi kapituluz osatuta dago: lehenengoan, etxebizitza-

alorrean gauzatutako ekintzak xehatzen dira eta emakumezko 

biktimei esleitutako eta eskuragarri ipinitako baliabideak azaltzen 

dira; bigarrenean, berriz, ekintza horien balorazio bat egiten da.  

1. EGINDAKO EKINTZAK 

A. EKINTZA POSITIBOKO NEURRIAK  

Etxebizitza eta Gizarte Gaien Sailak Agindu bat eman zuen 2006ko 

urriaren 4an, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat 

etxebizitza-arloko ekintza positiboko neurriei buruzkoa; abenduaren 

28ko 1/2004 Lege Organikoaren (genero-indarkeriaren aurkako 

babes integraleko neurriei buruzkoa) 1. artikuluari jarraiki, Agindu 

honen aplikazio-eremuan sartzen dira indarkeriaren biktima diren 

emakumeak, betiere haien bikotekideek edo bikotekide izandakoek 

edo antzeko afektibitate-loturak izan dituztenek (elkarrekin zertan 

bizi gabe) gauzatu badute indarkeria emakume horiengan, 
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diskriminazioaren, desoreka-egoeraren eta gizonek emakumeengan 

duten botere-harremanaren adierazpen gisa. 

Agindu horrek ekintza positiboko bi neurri ezarri zituen genero-

indarkeriaren biktimak diren emakumeentzat: 

1. – Alokairu-erregimeneko esleipen-prozeduretan aurreikusitako 

kupoan sartzea adingabeko seme-alaben ardura duten guraso 

bakarreko unitateak eta/edo genero-indarkeriaren biktimak. 

Etxebizitza-eskatzaileen Erregistroari, eta babes ofizialeko 

etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak 

esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuaren 2012ko urriaren 15ko Agindua indarrean hasi zenez 

geroztik, babes ofizialeko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak 

baremazio-prozesuenbitartez esleitzen dira errentamendu-

erregimenean. Honenbestez, gaur egun ez dago kuporik. 

Baremazioa honako hauen bitartez zehazten da: inskripzio-

antzinatasuna, bizikidetza-unitateko kideen kopurua, diru-sarrerak, 

erroldatzea, eta etxebizitza-premia bereziren bat egotea.  

 

Genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeak etxebizitza-premia 

bereziko eskatzailetzat hartzen dira eta, horrenbestez, 10 puntu estra 

ematen zaizkie haien espedienteei.  

 

2. – Etxebizitza zuzenean esleitzea, errentamendu-erregimenean, 

prozedura orokorretik kanpo utzita. 

 

2017. urteari dagokionez, hurrengo lerroetan ekintza positiboko bi 

neurri horietako bakoitzari buruzko DATUAK jaso dira. 

1. 2017an genero-indarkeriaren emakumezko biktimak direla 

frogatzea: 
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Etxebide zerbitzuak emandako datuen arabera, 2017ko abenduan, 

genero-indarkeriaren biktimak zirela frogatu zuten emakumeen 

espedienteen guztizko kopurua (alokairu-erregimeneko 

etxebizitzak esleitzeko prozeduretan parte hartzen ari ziren 

espediente aktiboak, eskabideak izan zituzten udalerri guztietan) 760 

izan zen guztira (156  Araban, 442 Bizkaian eta 162 Gipuzkoan). 

 

Gainera, azpimarratu behar da genero-indarkeriaren biktimak diren 

emakumeei dagozkien espedienteak salbuetsi egin direla, oro har, 

honako baldintza hauek betetzetik: 

 

 Batetik, gutxieneko diru-sarreren baldintza, martxoaren 

4ko 39/2008 Dekretuaren —babes publikoko etxebizitzen 

araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko 

finantza-neurriei buruzkoa— 19.1 artikuluaren amaieran eta 

2006ko urriaren 4ko Aginduaren (aurrez aipatua) 7.3 artikuluan 

xedatutakoari jarraiki.  

 

Horrela, beraz, eskatzaileen erregistroan sar daitezke 

aurrez diru-sarrerak egiaztatu beharrik gabe; hau da, 0 

eurotik hasita. 

 

 Eta bestetik, parte hartu nahi den edozein udalerritan 

erroldatuta egoteko baldintza, genero-indarkeriaren biktima 

diren emakumeentzat etxebizitza-arloko ekintza positiboko 

neurriei buruzko Aginduaren 7.3 artikuluan (aurrez aipatua) 

xedatutakoari jarraiki. 

 

Azkenik, 903 espediente aktibo egotera iritsi zen (181 Araban, 522 

Bizkaian eta 200 Gipuzkoan); halaber, 143 baja egon ziren urte 
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horretan, eta baja horietako 63 esleipenengatik gertatu ziren; 

honetara banatuta egon ziren 63 esleipen horiek: 

Araban 13, Bizkaian 35, eta Gipuzkoan 15. 
 

2. Alokairu-erregimeneko etxebizitzen zuzeneko esleipenak 

2017an: 

 

2017an 23 eskabide aurkeztu ziren etxebizitzen zuzeneko 

esleipenetarako; horietako 20 onetsi ziren eta 0 gaitzespen egon 

ziren; urtea amaitzean, 3 eskabide geratu ziren ebazteke, lurralde 

historikoen arabera honetara banatuak:  

 

- Araba: 9 onartuak, 0 ukatuak eta 1 ebazteke urtea amaitzean 

- Bizkaia: 8 onartuak, 0 ukatuak eta 2 ebazteke urtea amaitzean 

- Gipuzkoa: 3 onartuak, 0 ukatuak eta 0 ebazteke urtea 

amaitzean  

2018ko urtarriletik maiatzera, 7 etxebizitza esleitu dizkiegu, 

zuzenean, genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeei (3 

Araban, 3 Bizkaian eta 1 Gipuzkoan).  

 

Halaber, etxebizitza-aldaketa faboratu diegu (babes publikoko 

etxebizitzatik parekatutako etxebizitzara) 4 emakumeri, arrisku-

egoeran zeudela frogatuta geratu baita. 

 

Azkenik, aipatu behar da 2013ko apirilean 3 etxebizitza laga zituela 

Bizkaiko Foru Aldundiak, tratu txarren biktimak —bai bakarrik 

daudenak bai mendeko pertsonak edo seme-alabak beren kargu 

dituztenak— gizarteratzeko eta laneratzeko bizitoki-baliabide gisa. 

2018ko martxoan lagapen hori luzatu egin zen beste 5 urtean. 

B. II. AKORDIOAN HARTUTAKO KONPROMISOAK 
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Arestian adierazi dugun bezala, akordio horren helburua da genero-

indarkeriaren biktimak diren emakumeei harrera egitean diharduten 

Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen arteko koordinazioa 

hobetzea. Erakundeek konpromiso hauek hartu dituzte: 

protokoloaren edukiak banatzea, trebakuntza-planak prestatu eta 

abian jartzea, eta haren edukiak modu eraginkorrean aplikatzen 

direla bermatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak, baliabide 

materialak eta teknikoak bideratzea.  

Horren ildotik, II. akordioaren eta jarduera-protokoloaren edukia 

banatu diegu Sailburuordetzako pertsona guztiei eta barneko 

koordinazio-protokolo bat ezarri dugu.  

Gainera, genero-indarkeriaren biktimei harrera egiteko beste leihatila 

bat baliatzeko aukera ezartzen duen zirkular bat dago 2012az 

geroztik, biktimen intimitateari euste aldera.  

Trebakuntzari gagozkiola, eta Etxebizitza Sailburuordetzak genero-

indarkeriaren biktimak diren emakumeen alorrean dituen eskumenen 

esparrua aitzat hartuta, hiru orduko bi ikastaro antolatu ziren, bat 

Gasteizen (Lakua), eta beste bat Donostian (Gipuzkoako Lurralde 

Ordezkaritza); Norma Vázquezek eman zituen ikastaro horiek eta 28 

lagun bertaratu ziren: 

- Gasteizen: 15 emakume eta 5 gizon 

- Donostian: 7 emakume eta 1 gizon 

Trebakuntza-ikastaroaren gaia hau izan da: Ahalduntzea indarkeria 

matxista pairatzen duten emakumeekin egin beharreko esku-

hartzearen helburu gisa.  



 

  
7 

 Sortzen genero-indarkerian eta ahalduntzean espezializatutako 

aholkularitzako zuzendari Norma Vázquezek  eta Sailburuordetzako 

teknikari batek eman dituzte ikastaro horiek.  

Trebakuntza horren xedea da Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza-

ordezkaritzetako langileak sentsibilizatzea indarkeria matxistaren 

adierazpenei eta hark beste harreman sozialekin duen loturari buruz, 

baita indarkeriaren biktimak ulertzeko moduan eragina duten arazo 

horren inguruko mito eta uste faltsuei aurre egiteko baliabideak 

ematea ere.  

Gure ustez, funtsezkoa da genero-indarkeriari buruzko eztabaida 

sortzea eta hura pairatzen duten emakumeen esperientziarekin 

kontrastatzea; izan ere, teknikariek ulertzeko indarkeria horrek 

biktimen eta seme-alaben bizitzan nolako ondorioak dituzten, behar-

beharrezkoa da hori. Gai horri aurre egitea lagungarria da 

teknikarientzat, baliabide gehiagorekin eta hobeekin lan egin 

dezaten; horrez gainera, emakumeen kontrako indarkeria 

desagerrarazteko konpromiso etikoa ere bada.  

Saioak boluntarioak izan dira eta 1.853,80 euroko kostua izan dute. 

Sailburuordetza honek halako trebakuntza-saio gehiago egitea nahi 

du, genero-indarkeria desagerrarazteko bidean lan egiten jarraitzeko, 

kontuan hartuz desberdinkeria dela genero-indarkeriaren sorburua.  

Beste erakunde batzuekiko koordinazioari dagokionez, konturatu gara 

Bizkaiko Foru Aldundiak bidaltzen dituen espedienteak osatugabeak 

direla; izan ere, aldez aurretik Etxebiden erregistratuta ez daudenez, 

nabarmen luzatzen dira zuzeneko esleipenaren ebazpena emateko 

epeak. 
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Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzetan, genero-indarkeriaren biktimei 

buruzko Etxebideko espedienteak lehentasunez izapidetzen dira; izan 

ere, ahaleginak egiten dira halako espedienteak 3 hilabeteko epe 

arrunta baino lehen ebaztea lortzeko.  

Arazo hori eta atzemandako beste batzuk konpontzeko, koordinazio-

bilera bat finkatu dugu erakunde horrekin.   

2. BALORAZIOA. 

Adostutako konpromisoen betetze-maila positibotzat jotzen dugu, 

honako alderdi hauetan aurrera egiten ari garela baiteritzogu: 

A. Genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeentzako etxebizitza 

bermatzeari buruzko araudia dugu, eta araudi hori behar bezala 

ari da aplikatzen. 

B. Egungo erakunde-koordinaziorako egituretan parte-hartze 

politikoa eta teknikoa ari gara izaten. 

C. 2017an beste antolakuntza-egitura batzuekin lankidetzan aritu 

gara, egin dizkiguten eskakizun guztietan. 

Hobetu beharreko zenbait alderdi atzeman ditugu, eta aurreikusitako 

ekintzekin batera, 2018rako planifikatu ditugu alderdi horiek; hauek 

dira:  

1.- Etxebizitza Sailburuordetzako eta hari atxikitako sozietateetako 

langileak trebatzen eta sentsibilizatzen jarraitzea. 

2.- Jada existitzen diren koordinazio-egituretan aktiboki parte 

hartzen jarraitzea.  
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3.- Jada existitzen diren informazioa eta sistemak koordinatzen 

jarraitzea, estatistikak zabaltzen eta informazioa erabiltzen 

saiatzeaz gain. 

4.- Hobekuntza-proposamenak egitea, jarraipena egiteko ez ezik, 

lorturiko eragina eta programen, aginduen eta abarren 

eraginkortasuna egiaztatzeko ere bai.  


