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Txosten honetan jasotzen da Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzak bere jarduera-
eremuan zer ekintza egin dituen genero-indarkeria erauzteko . Txostenaren helburua 
Erakundeen arteko II. Akordioaren edukien betetze-mailaren ebaluazioa eta jarrai pena egitea 
da. 
 
Akordioaren bidez, koordinazioa hobetu nahi da Euskal Autonomía Erkidegoan genero-
indarkeriaren biktima izan diren emakumeak artatzen diharduten erakundeen artean. 
Erakundeek konpromisoa hartzen dute Protokoloko edukiak zabaltzeko, prestakuntza- 
planak egin eta abian jartzeko, eta protokoloa benetan aplikatzen dela bermatzeko behar 
diren giza baliabideak eta baliabide material eta teknikoak prestatzeko. 
 
Txostenak kapitulu bi ditu: lehenengoan, etxebizitzaren arloan egin diren ekintzak zehazten dira, 
emakume biktimentzat eskuragarri dauden eta esleitu zaizkien baliabideak zehaztuta, eta, 
bigarrenean, ekintza horiek baloratzen dira. 
 
 

1.  GAUZATUTAKO  EKI NTZAK 
 
A.- EKINTZA  POSITIBOKO  NEURRIAK. 
 
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko Aginduan ezartzen denez, 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 1. artikuluari jarraituz, agindu honen aplikazio-
eremuan sartzen dira indarkeriaren biktima diren emakumeak, baldin eta diskriminazioaren, 
desoreka-egoeraren eta gizonek emakumeekiko duten botere-harremanen adierazpen gisa 
indarkeria baliatu dutenak haien bikotekideak edo bikotekide izandakoak badira edo antzeko 
afektibitate-loturak izan dituztenak -elkarrekin   bizi gabe ere- (hurrenez hurren, genero-
indarkeriaren biktima diren emakumeentzat etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei 
buruzko Agindua, eta GeneroIndarkeriaren  aurkako  BabesIntegraleko  Neurriei  buruzko Lege 
Organikoa). 
 
Agindu horretan, ekintza positiboko neurri bi ezartzen dira genero- indarkeriaren biktima izan 
diren emakumeentzat: 
 

 

1. Alokairu-erregimeneko sustapenetan, kupoaren harnean hartzea adingabeko seme-a 
laben ardura duten guraso bakarreko unitateak eta/edo genero-indarkeriaren  biktimak. 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Agindua indarrean 
sartu ondoren, babes ofizialeko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak baremazio-prozesuen 
bidez esleitzen dira (2012ko urriaren  15eko  Agindua,  Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta 
babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko 
prozedurei buruzkoa). Beraz, egun ez dago kuporik. Baremazioa honako hauen bidez 
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zehazten da : inskripzioaren antzinatasuna; bizikidetza-unitateko kideen kopurua; diru-sarrerak; 
erroldatzea eta etxebizitza-premia berezia izatea. 
 
Genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeek etxebizitza- premia berezia dutela jotzen 
da, eta, beraz, haien espedienteei 10 puntu gehiago ematen zaizkie. 
 

2. Etxebizitzak zuzenean esleitzea, errentamendu- erregimenean, esleipen-prozedura 
orokorretik salbuetsita 

2018. urteari dagokionez, ekintza positiboko neurri bi horietako bakoitzari buruzko DATUAK 
jasotzen dira ondoren: 
 

1. Genero-indarkeriaren biktima izatearen egiaztapena, 2018 
 
Etxebide Zerbitzuak emandako datuen arabera, 2018ko abendura arte, genero-indarkeriaren 
biktima izatea egiaztatu zuten eta alokairu-erregimeneko etxebizitza esleitzeko prozeduretan -
eskatu duten udalerri guztietan- parte hartzen ari ziren emakumeen espedienteak 861 izan 
ziren, guztira (194 Araban, 493 Bizkaian eta 174 Gipuzkoan). 
 
Erosketari dagokionez, berriz, 2018ko abendura arte, genero- indarkeriaren biktima izatea 
egiaztatu zuten eta erosketa- erregimeneko etxebizitzak esleitzeko prozeduretan parte hartzen 
ari ziren emakumeen espedienteak 10 izan ziren, guztira (2 Araban, 5 Bizkaian eta 3 
Gipuzkoan). 
 
Gainera, azpimarratzekoa da genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeen 
espedienteak, oro har, salbuetsi egin direla honako hauetatik: 
 

 Gutxieneko diru-sarreren betekizuna betetzetik, martxoaren 4ko 39/2008 
Dekretuaren 19.1 artikuluaren (in fine) eta 2006ko urriaren 4ko Aginduaren 7.3 
artikuluaren araber.a (39/2008 Dekretua, babes publikoko etxebizitzen araubide 
juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei  buruzkoa). 

Horrela, aukera dago eskatzaileen erregistroan  alta emateko, aldez aurreko inolako 
diru-sarrerarik egiaztatu beharrik  gabe;hau da, 0 eurotik  hasita. 

 Eskatutako udalerrietako edozeinetan erroldatuta egotearen betekizuna 
betetzetik, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat etxebizitzaren arloko 
ekintza positiboko neurriei buruzko Aginduaren 7.3 artikuluan ezarritakoaren arabera. 

Azkenik,  2018an  200  espediente  izan  ziren,· genero-indarkeriaren biktima izatea egiaztatu 
duten eta alokairu-erregimenean etxebizitza- eskatzaile  diren  emakumeenak,  urtarrilarenletik 
abenduaren  31ra bitartean (57 Araban,  100 Bizkaian eta 43  Gipuzkoan),  eta, urtean zehar, 
164 baja egon ziren; horietatik 72, esleipenak direla-eta: Araban 12, Bizkaian 40 eta 
Gipuzkoan 20. 
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2. Etxebizitzak zuzenean esleitzea alokairu-erregimenean.2018: 

 
2018an, etxebizitzak zuzenean esleitzeko aukerarako eskabideak 30 izan dira, guztira: 22 onartu 
dira, eta 6 ukatu, eta 10 ebatzi gabe geratu dira urte-amaieran; horiek honela banatzen dira 
lurralde historikoka: 
 

 Araba: 5 onartu, 3 ukatu eta 3 ebatzi gabe urte-amaieran. 
 Bizkaia: 11onartu, 2 ukatu eta 5 ebatzi gabe urte-amaieran  
 Gipuzkoa: 6 onartu, 1 ukatu eta 2 ebatzi gabe urte-amaieran. 

2019. urtean, urtarriletik apirilaren 5era, 10 etxebizitza zuzenean esleitu dizkiegu genero-
indarkeriaren biktima izan diren emakumeei (4 Araban, 5 Bizkaian eta 1 Gipuzkoan). 
 
Gainera, babes ofizialeko edo antzeko etxebizitza aldatzen lagundu diegu 4 emakumeri, 
egiaztatutako arrisku-egoera dela-eta. 
 
2019ko martxoaren 19an, Bizkaiko Foru Aldundiari 3 etxebizitzaren lagapena luzatu zaio, 
genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeak gizarteratzeko baliabide baterako. 
 
Azkenik, 2019ko martxoaren 15ean, Emakunderi babes ofizialeko etxebizitza bat laga zaio, 
larrialdietarako baliabide bat sortzeko, sexu- esplotaziorako gizakien salerosketaren biktima izan 
diren emakume eta neskatilentzat. 
 
 
B. II. AKORDIOAN HARTUTAKO KONPROMISOAK. 
 
Esan dugun bezala, akordioaren bidez, koordinazioa hobetu nahi da Euskal Autonomía 
Erkidegoan genero-indarkeri aren  emakume biktimak artatzen diharduten erakundeen artean. 
Erakundeek konpromisoa hartzen dute Protokoloko edukiak zabaltzeko, prestakuntza-planak 
egin eta abian jartzeko, eta protokoloa benetan aplikatzen dela bermatzeko behar diren giza 
baliabideak eta baliabide material eta teknikoak prestatzeko. 
 
Puntu horri dagokionez, II. Akordioaren eta Jarduera Protokoloaren edukia zabaldu dugu 
Sailburuordetzako langile guztien artean, eta barneko koordinazio-protokolo bat ezarri. 
 
Gainera, 2012az geroztik, zirkular bat dago, ezartzen duena aukera eman behar dela genero-
indarkeri aren biktimak leihatila ez den beste leku batean artatzeko, biktimen intimitatea 
babesteko. 
 
Prestakuntzari dagokionez, eta Etxebizitza Sailburuordetzaren eskumen-eremua kontuan 
hartuta, lau orduko hiru prestakuntza-saio antolatu dira genero-indarkeriaren biktima izan diren 
emakumeeki n: bat Gasteizen (Lakua), beste bat Donostian (Lurralde Ordezkaritza) eta beste bat 
Bilbon (Lurralde Ordezkaritza); saioak Norma Vazquez- ek eman ditu, eta 69 lagunek parte hartu 
dute (Alokabide, Visesa eta Etxebizitza Sailburuordetzako teknikariak eta politikariak): 
 

 Gasteizen: 27 emakume eta 2 gizon 
 Donostian: 16 emakume eta 2 gizon 
 Bilbon: 18 emakume eta 4 gizon 

Prestakuntzaren izenburua: "Genero-indarkeria: Etxebizitza Sailburuordetzako  langileentzako  
prestakuntza-programa";  hauek izan dira prestakuntzaren edukiak: 
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 Biktima dagokionez .definitzeko elementuak, etxebizitza-premiari. 

 
 Jarraibideak, telefonoz eta aurrez aurre behar bezala artatzeko, emakumeak hartzen 

dituenak izaten  dituen  aurreiritziak eta estereotipoak berrikusita eta emakume biktimak 
izaten dituen zailtasunak  kontuan hartuta. 

 
Saioak eman dituztenak: Norma Vazquez, Sortzen-eko zuzendaria (genero-indarkerian 
espezializatutako aholkularitza) eta Sailburuordetzako teknikari bat. 
 
Saioaren helburuak: 
 

I. Genero-indarkeri aren biktimen kategoria eta kategoria hori ulertzeko moduak arreta- eta 
erreparazio-politiketan dituen ondorioak eztabaidatzea  

II. Irizpide batzuk garatzea, Etxebizitza Sailburuordetzak genero- indarkeriaren biktimak 
artatzeko politiketan duen lanean erabiltzeko. 

III. Komunikazio-jarraibide batzuk eskaintzea, Zuzendaritzatik ematen den arreta 
hobetzeko, bai zuzenekoa, bai zeharkakoa 

Saioak borondatezkoak izan dira, eta kostua 1.905 € izan da. 
 
Sailburuordetza honek etorkizunean ere horrelako prestakuntza- saioak egiten jarraitu nahi du, 
genero-indarkeri a erauzten jarraitzeko, indarkeriaren jatorri den desberdintasunari dagokionez. 
 
 
 

2. BALORAZIOA. 
 
 
Hartutako konpromisoen  betetze-maila  baloratu  dugu,  eta positibotzat jo dugu, uste baitugu 
aurrera egiten ari garela alderdi hauetan: 
 

A. Genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeentzat e.txebizitza bermatzen duen 
araudia daukagu, eta behar bezala aplikatzen ari da. 

B. Erakundeen  arteko  koordinaziorako  egituretan  parte  hartzen  ari gara, bai maila 
politikoan, bai teknikoan. 

C. 2018.  urtean,  beste  antolamendu-egitura  batzuetan  parte  hartu dugu, 
errekerimendua egin digutenean. 

 
Aurreikusitako  ekintzekin  batera, hobetu  beharreko alderdi batzuk ikusi ditugu, eta 2019. 
urterako planifikatu: 
 

1. Etxebizitza Sailburuordetzako eta atxikitako sozietateetako langileek formatzen eta 
sentsibilizatzen jarraitzea. 

2. Dauden koordinazio-egituretan aktiboki  parte  hartzen jarraitzea. 
3. Dauden sistemak eta informazioa koordinatzea, eta estatistiken zaba lpena eta 

informazioaren erabilera bideratzea. 
4. Hobekuntza-proposarnenak egitea, jarraipena egiteko eta lortutako inpaktua eta 

programen, aginduen eta abarren eraginkortasuna egiaztatzeko. 


