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NS/G1 

Genero indarkeriaren biktimak diren 
emakumeak (Tasa 10.000 emakumeko) 

 

Iturria: Emakunde. 

Definizioa: Emakumearen aurkako etxeko indarkeria 

dela eta, Ertzaintzak urtean zehar jasokotako 
salaketa kopurua biltzen du, biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Etxeko indarkeria dela eta, 

Ertzaintzak jasotako salaketak (10.000 emakumeko). 
 
Izendatzailea: Emakumezkoen kopuru osoa. 

  

NS/G2 

Genero indarkeriak eragindako 
emakumeen biktimizazioak (Tasa 10.000 
emakumeko) 

 

Iturria: Emakunde. 

Definizioa: Urtean zehar, emakumeak Ertzaintzaren 

dokumentu polizialen arabera indarkeria matxistaren 
esparruko bidegabekeri penal baten helburu izan 
diren aukeren kopurua. Biktima-izaeraren inguruko 
kontzeptua argituko duen adibide bat, emakume 
berak jasandako mehatxu desberdinen salaketak 
izan daiteke, non salaketa bakoitzak biktimizazio bat 
sortuko lukeen. 
 
Zenbakitzailea: Etxeko indarkeria dela eta, 

Ertzaintzak jasotako biktimizazio kopurua (10.000 
emakumeko). 
 
Izendatzailea: Emakumezkoen kopuru osoa. 

  

NS/G3 

Emakumearen kontrako indarkeriaren 
arloko epaitegietan erregistratutako 
indarkeriazko ekintzak (Tasa 10.000 
emakumeko) 

 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu 

Orokorra..  

Definizioa: Urtean zehar epaitegietan 

erregistratutako emakumearen aurkako indarkeriazko 
ekintzen kopurua biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar epaitegietan 

erregistratutako emakumearen aurkako indarkeriazko 
ekintzen kopurua (10.000 emakumeko). 
 
Izendatzailea: Emakumeen kopuru osoa. 

  

NS/G4 

Emakumearen kontrako indarkeriaren 
arloko epaitegiek emandako babes-
aginduak (Tasa 10.000 emakumeko) 

 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Orokorra. 

Definizioa: Urtean zehar emakumearen kontrako 

indarkeriaren arloko epaitegiek emandako babes 
aginduen kopurua biltzen du, emakumeen kopuru 
osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar emakumearen 

kontrako indarkeriaren arloko epaitegiek emandako 
babes aginduen kopurua (10.000 emakumeko). 
 
Izendatzailea: Emakumeen kopuru osoa. 
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NS/G5 

Ezarritako babes-neurri judizialak (Tasa 
10.000 emakumeko). 

 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Orokorra.  

Definizioa: Urtean zehar emakumearen kontrako 

indarkeriaren arloko epaitegiek ezarritako babes-
neurri judizialen kopurua biltzen du, emakumeen 
kopuru osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar emakumearen aurkako 

indarkeriaren arloko epaitegiek ezarritako babes-
agindu judizialen kopurua (10.000 emakumeko). 
 
Izendatzailea: Emakumeen kopuru osoa. 

  

NS/G6 

Emakumearen kontrako indarkeriagatik 
kondenatutako gizonak (Tasa 10.000 
gizoneko). 

 

Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Orokorra.  

Definizioa: Urtean zehar emakumearen aurkako 

indarkeriagatik kondenatutako gizonezkoen 
proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Emakumearen kontrako 

indarkeriagatik kondenatutako gizonezkoen kopurua 
(10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Gizonezkoen kopuru osoa. 

 
  

NS/G7 

Emakumezkoen okupazio-tasa, 
gizonezkoenaren aldean 

 

Iturria: Eustat. Biztanleria Jardueraren Arabera 

(urteko batez bestekoa). 

Definizioa: Emakumezkoen okupazio-tasaren eta 

gizonezkoenaren arteko erlazioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Emakumezkoen okupazio-tasa. 

 
Izendatzailea: Gizonezkoen okupazio-tasa.  

 
Oharra: 1eko balioak emakumezkoak eta 

gizonezkoak berdintasun-egoeran daudela 
adierazten du; 1etik beherako balioak 
emakumezkoak desabantaila-egoeran daudela; 1etik 
gorako balioak, berriz, gizonezkoak daudela 
desabantaila-egoeran. 

  

NS/G8 

Emakumezkoen langabezia-tasa, 
gizonezkoenaren aldean 

 

Iturria: Eustat. Biztanleria Jardueraren Arabera 

(urteko batez bestekoa). 

Definizioa: Emakumezkoen eta gizonezkoen 

langabezia-tasen arteko erlazioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Emakumezkoen okupazio-tasa. 

 
Izendatzailea: Gizonezkoen langabezia-tasa.  

 
Oharra: 1eko balioak emakumezkoak eta 

gizonezkoak berdintasun-egoeran daudela 
adierazten du; 1etik beherako balioak 
emakumezkoak desabantaila-egoeran daudela; 1etik 
gorako balioak, berriz, gizonezkoak daudela 
desabantaila-egoeran. 

 



3 

  

NS/G9 

Etxeko lanei eskainitako denbora 
(emakumezkoek zein gizonezkoek 
egunero emandako denboraren arteko 
erlazioa, ordutan adierazia) 

 

Iturria: Eustat. Denbora Aurrekontuei buruzko 

Inkesta.  

Definizioa: Emakumezkoek etxeko lanei batez beste 

eta egunero eskaintzen dieten denboraren eta 
gizonezkoek eskaintzen dietenaren arteko erlazioa 
biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Emakumezkoek etxeko lanei 

egunero eskainitako orduak. 
 
Izendatzailea: Gizonezkoek etxeko lanei egunero 

eskainitako orduak.  
 
Oharra: 1eko balioak emakumezkoak eta 

gizonezkoak berdintasun-egoeran daudela 
adierazten du; 1etik beherako balioak 
emakumezkoak desabantaila-egoeran daudela; 1etik 
gorako balioak, berriz, gizonezkoak daudela 
desabantaila-egoeran. 

  

NS/G10 

1etik 14 urtera bitarteko haurrak 
zaintzeari eskainitako denbora 
(emakumezkoek zein gizonezkoek 
egunero emandako denboraren arteko 
erlazioa, ordutan adierazia) 

 

Iturria: Eustat. Denbora Aurrekontuei buruzko 

Inkesta.  

Definizioa: Emakumezkoek 1etik 14 urtera bitarteko 

haurrak zaintzeari batez beste eta egunero 
eskaintzen dioten denboraren eta gizonezkoek 
eskaintzen diotenaren arteko erlazioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Emakumezkoek 1etik 14 urtera 

bitarteko haurrak zaintzeari etxean egunero 
eskainitako denbora, ordutan adierazia. 
 
Izendatzailea: Gizonezkoek 1etik 14 urtera bitarteko 

haurrak zaintzeari etxean egunero eskainitako 
denbora, ordutan adierazia.  
 
Oharra: 1eko balioak emakumezkoak eta 

gizonezkoak berdintasun-egoeran daudela 
adierazten du; 1etik beherako balioak 
emakumezkoak desabantaila-egoeran daudela; 1etik 
gorako balioak, berriz, gizonezkoak daudela 
desabantaila-egoeran. 

  

NS/G11 

Helduak zaintzeari eskainitako denbora 
(emakumezkoek zein gizonezkoek 
egunero emandako denboraren arteko 
erlazioa, ordutan adierazia) 

 

Iturria: Eustat. Denbora Aurrekontuei buruzko 

Inkesta.  

Definizioa: Emakumezkoek etxean helduak 

zaintzeari batez beste eta egunero eskaintzen dioten 
denboraren eta gizonezkoek eskaintzen diotenaren 
arteko erlazioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Emakumezkoek etxeko beste heldu 

batzuk zaintzeari egunero eskainitako denbora, 
ordutan adierazia. 
 
Izendatzailea: Gizonezkoek etxeko beste heldu 

batzuk zaintzeari egunero eskainitako denbora, 
ordutan adierazia.  
 
Oharra: 1eko balioak emakumezkoak eta 

gizonezkoak berdintasun-egoeran daudela 
adierazten du; 1etik beherako balioak 
emakumezkoak desabantaila-egoeran daudela; 1etik 
gorako balioak, berriz, gizonezkoak daudela 
desabantaila-egoeran. 
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NS/G12 

Etxeen batez besteko familia-errenta 
(emakumezkoak eta gizonezkoak buru 
dituzten etxeen arteko erlazioa) 

 

Iturria: Eustat. Errenta Pertsonala eta 

Familiarraren Estatistika.  

Definizioa: Hartzaile nagusia emakumezkoa den 

etxeen batez besteko familia-errentaren eta hartzaile 
nagusia gizonezkoa denaren arteko erlazioa biltzen 
du.  
 
Zenbakitzailea: Emakumezkoak buru dituzten 

etxeen batez besteko familia-errenta. 
 
Izendatzailea: Gizonezkoak buru dituzten etxeen 

batez besteko familia-errenta.  
 
Oharra: 1eko balioak emakumezkoak eta 

gizonezkoak berdintasun-egoeran daudela 
adierazten du; 1etik beherako balioak 
emakumezkoak desabantaila-egoeran daudela; 1etik 
gorako balioak, berriz, gizonezkoak daudela 
desabantaila-egoeran. 

 


