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0. SARRERA 
  

 

1.1. Agindu juridikoa betetzea 

 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunerako dokumentua IX. Legealdian Sail honetatik berdintasunaren politikan 

sustatuko diren gidalerroak jasotzen dituen esparru-agiria da.  

Aipatutako agiriaren bidez, Sailak emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko 

otsailaren 8ko 4/2005 Legearen aginduari erantzuten dio. Zentzu horretan, honakoa 

xedatzen du aipatutako legearen 15. artikuluak: 

1. 1. Legealdi bakoitzean, Eusko Jaurlaritzak plan orokor bat onetsi behar du. Plan 

horretan, hain zuzen, euskal herri–aginteek emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren arloan izango dituzten jarduerak orientatzeko jarraibideak eta 

gidalerroak modu koordinatu eta orokorrean jasoko dira. Plan hori egiteko orduan, 

euskal herri-administrazio enparauei parte hartzeko aukera eman behar die Eusko 

Jaurlaritzak. Plan hori egiteko orduan, euskal herri-administrazio enparauei parte 

hartzeko aukera eman behar die Eusko Jaurlaritzak. 

2. 1. Aurreko paragrafoan aipatutako plan orokorraren jarraibideak eta gidalerroak 

garatzeari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren sail bakoitzak bere planak edo 

jarduketa–programak egingo ditu. 

Plan orokor hori Jaurlaritzaren Batzordeak 2013ko abenduaren 30ean onartu zuen VI. Plana 

da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 15.1 artikulua betez. 

1.2. Sailaren Plan Estrategikoaren ezaugarriak 

 

1.- Jaurlaritzaren ekimenekin bat dator, berdintasun-politikei dagokienez, eta EAEko Emakume 

eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planak zehaztutako irizpideei ere jarraitzen die. 

 

Sailaren eskumena interpelatu egin da gobernuaren zenbait ekimenetan, zehazki eta modu 

espezifikoagoan, honako hauetan:  
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Eta, ondorioz, jarduerak diseinatu ditu bere plangintzaren esparruan berdintasunari dagokionez, 

Gobernu Programak markatutako erronketan laguntzeko.  

 

Dokumentuaren egiturak VI. Planaren Jarraibideei jarraitzen die eta haren ardatz, programa eta 

helburu operatiboen egitura mantentzen du.    

2- Lehendakaritzak eta Emakundek legealdi honetarako zehaztutako lehentasunekin 

koherente izan nahi du Sailaren Planak. 
 

X. LEGEALDIRAKO JARDUERA ESTRATEGIKOAK 

1.- Hezkidetzarako eta genero indarkeriaren prebentziorako Plan Estrategikoa: berau abian jartzeari 

lehentasuna ematea, bereziki, hezkuntza-arloko langileen prestakuntzari eta Nahiko eta Beldur Barik 

programak abian jartzeari. 

 
2.- Hezkuntza ez-derrigorrezkoa: neurriak ezartzea hezkidetzarako eta indarkeria prebenitzeko, hala nola 

curriculumetan genero-ikuspegia txertatzea, irakasleak trebatzea, etab.  

 3.- Euskal Kultura Plana: diseinuan, gauzapenean eta ebaluazioan genero-ikuspegia txertatzea. 

Garrantzitsua da esparru horretan planteatzea, besteak beste, emakume artistak sustatzeko proiektu 

bat garatzea; horrela, Sailarekin, Emakunderekin eta Arartekoarekin harremanetan jarri diren 

Plataforma A erakundeak eta MAV erakundeak egindako berariazko eskaerari erantzuna emateko. 

Emakundek azterketa bat egin dezake Sailaren laguntzarekin, emakumeei eta arteari buruzko 

zenbateko espezifikoekin (mota: Emakumeak eta kultura = Berdintasun-politikak) eta horretatik abiatuta 

zenbait jarduera proposatzea arte-programazioekin, bildumen erosketarekin, parte-hartzeekin, 

museoekin egindako lankidetzekin eta abarrekin lotuta.  

 
4. EITB: Lan-plangintza bat egitea, honako hauek bere baitan hartzen dituena: langileen prestakuntza, 

kode etikoen onarpena, bidalitako edukien berrikuspena (bereziki, haurrei eta gazteei bideratutakoa), 

eta abar. Era berean, horren guztiaren xedea izango da gainerako bitarteko publiko eta 

pribatuentzako erreferentea izatea.  

 
 

 

 

Gobernuaren ekimenak 

Bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzeko aukera 

bultzatzea, erantzukidetasuna eta ordutegien malgutasuna eta 

arrazionalizazioa sustatuz eta haur-eskolen eta laguntza-zerbitzuen sarea 

indartuz.  

Hezkuntza-sistemarekin batera berdintasuna bultzatzea, ikasleen alderdi 

pertsonala, soziala eta komunitarioa garatzeko. 

Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei emandako arreta hobetzea, 

erakunde arteko koordinazioaren bidez. 

Genero-indarkeria desagerrarazteko sentsibilizazio- eta babes-ekintzak 

antolatzea. 

Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei emandako arreta hobetzea, 

erakunde arteko koordinazioaren bidez. 

Zientziaren eta ikerketaren arloan berdintasuna bultzatzea  

Genero-berdintasuneko politiken arloan, erakundeen arteko koordinazioa 

indartzea, Emakunderen balioa nabarmenduz eta koordinatze, kontsulta 

eta partaidetza organoak sortuz. 
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3- Berdintasun arloko plangintza lotu eta finkatu du Sailaren Planak, erreferentziatzat hartuta jadanik 

onartuta dauden Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Plan estrategikoak, eta ibilbide-orri 

gisa Legealdi honen esparruan sailburuordetzek etorkizunean onartuko dituztenak.  

 

Hezkuntza Sailburuordetzari dagokionez, eta hezkuntza-sisteman berdintasunerako politikak sustatzeari 

loturik, erreferentzia gisa Sailak pasa den ikasturtean egindako plangintza-lana hartu da, hezkuntza-

sistemako HEZKUNTZA-SISTEMAN HEZKIDETZA ETA GENERO-INDARKERIAREN PREBENTZIOA LANTZEKO 

GIDA PLANA esparruan. 

 

Kirol-arloari dagokionez, berdintasun-politikak programatzeko erreferentziatzat hartu da aurretiazko 

plangintza espezifiko bat, KIROL ARLOKO GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO PLANA 

izenekoa.  

 

Onartu beharreko Plan Estrategikoen aurrean, Berdintasun Planaren esparruan berdintasun-politikak 

lotzeko lan bat egitea aurreikusten da, eta uztarketa horrek honako sektore hauek ditu gogoan: 

 

1. Kultura Auzolanean 

2. Gazte Plana  

3. Euskararen erabilera normalizatzeko Sailaren Plana 

4. Euskararen Agenda Estrategikoa 

5. Unibertsitate Plana  

6. Lanbide Heziketako Plana 

 

4- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea hartzen du 

erreferentziatzat. Batez ere, EAEko botere eta administrazio publikoen jardunean genero-ikuspegia 

txertatzeko neurriei loturiko artikuluak betetzeko. Era berean, Hezkuntzako esku hartzeari loturiko 

artikuluak dira erreferentzia nagusia, baita kulturako esku-hartze arlokoak ere, zehazki, Legearen II. 

kapitulua: Kultura eta hedabideak eta III. kapitulua: Hezkuntza (I. atala: Unibertsitateaz kanpoko 

irakaskuntza eta II. atala: Unibertsitateko irakaskuntza). 
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1. LANKETA-PROZESUA 
  

 

 

Nabarmentzekoa da plangintza hau prestatzeko oinarri gisa genero-arrakala nagusiak 

ezagutzea hartu dela oinarritzat, orobat berdintasunerako politikak ezartzen aldez aurretik 

egindako ibilbidea bera jarduera estrategiak diseinatzeko orduan. Hortik abiatuta, 

plangintzarako partaidetza-prozesua aktibatu da eta, horretan, Saileko zuzendaritza guztiek 

hartu dute parte, baita berdintasunerako neurriak sustatzen parte hartzen duten organismo 

atxiki batzuek ere.  

Partaidetza-prozesu hori 2014ko martxoa eta ekaina bitartean egin da eta honako hauek 

gauzatu dira:  

 Kontraste teknikoa: 

Berdintasunerako teknikariek zuzendaritza / organo atxiki bakoitzeko 

berdintasunerako langile teknikoekin legealdirako jarduera proposamena 

kontrastatu dute, baita dokumentu honetan integratzen diren 2014rako jarduera 

espezifikoak ere.  

 Kontraste politikoa: 

Zuzendaritzek berdintasunerako langile teknikariekiko koordinazioaren bidez eta / 

edo berdintasun teknikarien bidez 2014rako urteko eta legealdirako jardueren 

proposamen hauek baliozkotu dituzte.  

 

 Zuzendaritza Kontseiluaren onarpena: Ekainak 9 

Ondoren, kontraste bat egin da sailburuordetzekin eta sailburuarekin Sailaren 

zuzendaritza-kontseiluan.  

 Sail arteko Batzordean dokumentua aurkeztea ekainaren 10ean. 
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2. DOKUMENTUAREN EGITURA 
  

 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako VI. Plana gida-plan bat izateko taxutu da, eta 

hor jasotzen dira berdintasuna lortzeko erronkak. Plan Zuzentzaile gisa, VI. Planean hurrengo 

urteetan modu lehenetsian jorratu nahi diren helburuak adierazten dira. Hain zuzen ere, 

Sailari dagokio esku hartzeko estrategiak eta egin beharreko jarduera zehatzak definitzea 

dokumentu honen bitartez. Plan honen xedea da, horrenbestez, Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kultura Sailari atxikita dauden Zuzendaritza, organismo autonomo, sozietate 

publiko edo erakundeei emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan esku 

hartzeko dagozkien ildoak eta gidalerroak ezartzea. 

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planean ezarritakoa betez, Emakume 

eta gizonen arteko berdintasunerako Programa Dokumentu hau honako eduki hauei begira 

egituratu da:  

 Kudeaketa eredu horretan azaltzen da zein diren sustapen- eta koordinazio-egiturak 

Plana ezartzeko orduan eta ebaluazio- eta komunikazio- sistemak definitzen dira. 

 Gobernantza Hobetzeko esku hartzeko lehentasunak eta neurriak. 

Horretan, genero-ikuspegia aginteen eta EAEko administrazio publikoen jardunean 

integratzera zuzendutako eta legean jasotako neurriei buruz Sailak egiten duen 

diagnostikoa jasotzen da. 

 Sektore-esparruko esku hartzeko lehentasunak eta berdintasun-neurriak. 

Kapitulu hau egungo Saila eratzen duten sektoreen arabera sailkatzen da: Hezkuntza 

sektorea eta  Hizkuntza Politika eta Kultura sektorea. 

Horretan, Sailaren jarduera-sektoreetako desberdintasun nagusien analisia jasotzen 

da, orobat Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planak ezartzen dituen 

esku hartzeko ardatzetan garatuko diren neurriak.  
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3. KUDEAKETA EREDUA  
  

 

Kudeaketa-ereduaren bitartez, Programa Dokumentua ezartzea, ezagutzea, koordinatzea 

eta aurrerapenak eta lorpenak neurtzea lortzen da.  

 

Ildo horretan, programazio orokorreko dokumentua behin sortuta urteko plangintza egin 

behar da, izaera operatiboa duena, eta modu zehatzean gauzatuko dena.  

 

Urteko plangintza horretan funtzio eta ardurak esleitu behar dira, eta aurretiazko, bitarteko 

eta ondorengo ebaluazioa egitea dakar. Gainera, funtsezko jarduera ildo batek egon 

behar du, izaera estrategikoa, zeharkakoa eta sektoriala duen beste edozein planetan 

bezala, alegia, plangintza komunikatuak egon behar du, bai Sailean bertan eta bai 

kanpoan. 

4.1. Urteko plangintza 

Berdintasunerako Sailen Programa Dokumentuak ezartzen ditu enpresa-zuzendaritzek eta 

Sailaren mendeko organismo atxikiek IX. Legealdian berdintasunaren esparrura bideratuko 

dituzten esku hartzeko ildoak.  2014. urtetik 2016. urtera bitarteko aldirako erreferentzia-

esparrua da. Urte anitzeko dokumentu honetan jarduera generiko eta estrategikoak 

aurreikusten dira eta horiek ondoren urteko plangintzan jasoko diren jarduerak orientatuko 

dituzte, izaera operatibo eta zehatzagoarekin.  

Planifikatzeko, ezartzeko eta ebaluatzeko prozesu bat gauzatuko da urtero, eta horrek 

helburuak lortzen lagunduko du. Horretarako, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:  
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IRIZPIDEAK 

- Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren berdintasunerako programa-dokumentua 

erreferentzia-esparrua da, eta Sailaren IX. legegintzaldirako esku-hartzearen gidalerroak ezartzen ditu. 

 

 

 

 

 

- Sailari atxikitako zuzendaritza, organismo autonomo, erakunde eta enpresak dira, esku hartzeko 

estrategiak eta jarduera espezifikoak proposatzen eta erabakitzen dituztenak, Esku hartzeko 

administrazio unitateak eta berdintasunerako teknikarien taldeek proposatuta. 

 - Hona hemen plangintzan ezinbestekoak diren edukiak: helburuak, estrategiak, ekintzak, kronograma, 

emaitzen adierazleak, teknikari eta politikari arduradunak, aurrekontua, kudeaketa-sistema. Urtero 

erabakiko dira eduki guztiak. 

 
- Plangintza egiteko, honako irizpide hauek gomendatzen dira: politikarien eta teknikarien inplikazioa, 

sail arteko koordinazioa (Berdintasun Batzordea, SATT, teknikarien sarea,...) eta barneko eta kanpoko 

komunikazioa. 

 

 - Gomendatutako urratsak honako hauek dira: 

1. Saileko Programa Dokumentuaren zein helburu landuko diren zehaztea. 

2. Helburu bakoitza argitzea: zer nahi den eta zergatik. 

3. Eskumenak eta jarduteko ahalmena argitzea (beharrezkoa bada, organismo arduradunak 

eta inplikatuak bereiziz) 

4. Helburu eta emaitzak sozializatzea eta adostea 

5. Adierazleak, esperotako emaitzak eta kudeaketarako prozedurak ezartzea 

 

4.2. sustapen- eta koordinazio-egiturak 

Berdintasunerako Sailaren Programa Dokumentua Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako 4/2005 Legetik eta Berdintasunaren VI. Planetik eratortzen diren egiturekin 

kudeatuko da. Helburua da Programa ahalik eta eraginkorrena izatea eta berdintasun-

politikak garatzea zuzendaritza eta atxikitako organo guztietan, mainstreaming-aren 

printzipioari erantzunez. Estrategia gisa, koordinazioa eta lankidetza erabiliko dira, kasu 

gehienetan, Sailaren barruan (sail barnekoak), baina, beste batzuetan, baita beste sail 

batzuekin ere (sail artekoak).  

Departamentuen edo arloen artean plangintza koordinatzeko, jarduerak gauzatzeko eta, 

batez ere, planaren jarraipena egiteko, erakundeek berdintasunaren koordinazio-organoak 

dituzte hiru mailatan: 

Hiru funtsezko partaidetza mota identifikatu dira, eragileen arabera:  



EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 

11 

 
 

  

 

11 

 

 

 Kargu politikoak: Ezinbestekoa da prozesu osoan (diseinatzerakoan, kudeatzerakoan 

eta ebaluatzerakoan) lidergoa eta partaidetza politikoa izatea. Horregatik, Sail arteko 

Batzordean (SB) koordinatu, informazioa trukatu, sektore-arloko ildo estrategikoak ezarri 

eta jarraipena egiten dira. Nolanahi ere, oso garrantzitsua da maila politikorako 

translazio hori sailen arteko esparruan. Hori dela eta, programa dokumentu honek Plana 

kudeatzeko Sailean Batzorde politiko bat sortzea aurreikusten du. 

 

 Berdintasun teknikariak: Sailaren Programa Dokumentua dinamizatzen eta koordinatzen 

duten teknikariak dira,  Berdintasunerako Unitate Administratiboaren, Eusko Jaurlaritzako 

sailen berdintasunerako administrazio-unitateen bidez. Unitate horiek azaroaren 27ko 

213/2007 Dekretuaren arabera arautzen dira. Berdintasunerako unitateek eta organoek, 

gainera, planak gauzatzeaz, jarraitzeaz eta ebaluatzeaz arduratu beharko dute, eta 

erakundearen gainerako organoei eta langileei berdintasunaren eta generoaren arloko 

aholkularitza aditua eman beharko diete. 

Gainera, BUAk Sailaren ikuspegi globala eta zeharkakoa emango du, genero-

mainstreaminga beteko dela bermatzeko. Horregatik, hiru egitura motatan parte 

hartuko du:  

- bat, barnekoa: Saileko Talde Teknikoa (STT);  

- eta, beste bi, sail artekoak: Eusko Jaurlaritzako sail arteko Talde 

Teknikoa (STT) eta berdintasun-teknikarien sarea. 
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Hona hemen BUAren funtzio aipagarrienak: 

- Sailaren barruan: 

- Saila koordinatzea berdintasunarekin lotutako gaietan. 

- Sailari dagokion esku-hartzearen alorrean berdintasuna 

sustatzea. 

- Eragile gehiagoren inplikazioa lortzea. 

- Sail artean : 

- Berdintasunerako baterako jarduerak kudeatzea Eusko 

Jaurlaritzan, batez ere gobernantzarako.  

Gaur egun, bi berdintasun-teknikarik osatzen dute Saileko Berdintasunerako Administrazio 

Unitatea. 

 Hezkuntza arloko teknikari arduraduna (Hezkuntza Sailburuordetza, Lanbide Heziketako 

Sailburuordetza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza). 

 Hizkuntza Politikaren eta Kulturaren esparruko teknikari arduraduna (Kultura, Gazteria 

eta Kirol Sailburuordetza, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza). 

 Biek banatzen dute Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzaren berdintasunerako 

politikak sustatzeko ardura.  

Berdintasun unitatea, organikoki, Zerbitzu eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzaren mende 

dago (Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza). 

 Zuzendaritzetako eta erakunde atxikietako izaera teknikoko ordezkariak: Saileko 

zuzendaritza guztiek ordezkari bana dute STTn, eta ordezkari horien funtzio nagusia da 

euren zuzendaritzen edo organismoen ikuspegia, esperientziak eta proposamenak 

helaraztea. 
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Dauden berdintasunerako egitura nagusiak honako hauek dira:  

 

BERDINTASUNERAKO SAIL ARTEKO BATZORDEA1. 

Helburua: Programa ezartzea, jarraipena egitea eta ebaluatzea. 

Funtzioak 

 

Parte-hartzailea Funtzionamendua 

 

 Eusko Jaurlaritzako sail arteko eztabaida-

organoa izango da emakumeen eta 

gizonen berdintasunaren arloan; horrez 

gainera, sail arteko sinergiak sortaraztea 

helburu duten esperientziak eta 

proposamenak elkarrekin konpartitzeko 

espazioa ere izango da, betiere 

berdintasunerako politiken kudeaketa eta 

emaitzak hobetzeko asmoarekin. 

 

 Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 

Plan Orokorraren prestaketa-prozesuan 

parte hartzea, Euskal Autonomia 

Erkidegoan. 

 

 4/2005 Legearen 15.2. artikuluan 

aurreikusitako planak eta programak 

prestatzeko jarraibideak eta oinarrizko 

edukia ezartzea. 

 Sail eta organismo autonomo eta atxikitako 

erakunde publikoek, edota horien 

mendeko erakundeek, 4/2005 Legea eta  

Lege horretako 15.1. eta 15.2.  artikuluetan 

jasotzen diren berdintasunerako planak 

edo programak eraginkortasunez 

aplikatzen direla sustatzea eta 

koordinatzea. Betiere, kasu bakoitzean 

organo arduradunekin lankidetzan arituz 

jarraibideak ezartzen, jarduera 

proposamenak prestatzen eta, hala 

badagokio, sailen artean gerta litezkeen 

eskumen gatazkak ebazteko irizpideak 

proposatzen. 

 

 4/2005 Legearen 15.2 artikuluan 

ezarritakoaren arabera sailek prestatu 

behar dituzten plan edo programen 

aurreikuspenei dagokienez, erabilitako 

bitarteko eta baliabideen eta egindako 

ekintzen urteko jarraipenaren txostena 

egitea. 

 

 Sail arteko Talde Teknikoaren eta lan-talde 

teknikoen jarduna zuzendu eta 

gainbegiratuko du, eta berak eman behar 

du baimena kide ez diren pertsonak bildu 

daitezen Batzordearen eta lan-taldeen 

bilkuretara. 

 

 

 

Administrazio eta 

Zerbitzuetako 

sailburuordea 

 

 

 

 

 

Bilerak urtean bitan, 

gutxienez, 

lehendakariak 

deituta. 

 

 

 

                                                           

1  261/2006 Dekretua, abenduaren 26koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sail arteko 

 Batzordea erregulatzen duena. 
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SAIL ARTEKO TALDE TEKNIKOA (SATT) 

Helburuak: Sail arteko Batzordeko kideei laguntza eta aholkuak ematea, euren eginkizunak 

ondo bete ditzaten 

Funtzioak Parte-hartzailea Funtzionamendua 

 Sailetako programen jarduerak 

koordinatuko dituzte, Berdintasunerako VI. 

Planera egoki daitezen. 

 Neurri zuzentzaileak proposatuko dituzte 

eta haien ezarpena ebaluatuko dute. 

 Lantalde teknikoak antolatuko dituzte 

Gobernantzako neurriak garatzeko Eusko 

Jaurlaritzaren eremuan. 

 Helburuak kudeatuko dituzte, 

erantzukizunak zehaztuko dituzte eta 

sailaren programak diseinatzeko, haien 

jarraipena egiteko eta haiek ebaluatzeko 

tresnak eta metodologiak egingo dituzte. 

Emakundeko teknikariak. 

 

Eusko Jaurlaritzako 

sailetako berdintasun-

teknikariak. 

 

 

Gutxienez, bilerak bi 

aldiz urtean: behin, 

plangintza 

koordinatzeko eta, 

beste batean, 

ebaluatzeko. 

Emakunderi dagokio 

deialdia egitea.  
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BERDINTASUNERAKO UNITATE ADMINISTRATIBOA (BUA) 

 

Helburuak: Berdintasunerako sailen programa garatzen eta koordinatzen laguntzea eta 

sustatzea 

Funtzioak Parte-hartzailea Funtzionamendua 

 Urteko planifikazioetako jarduera guztiak 

koherentziaz sustatu eta koordinatuko 

ditu. 

 Programaren helburu operatiboak eta 

jardunak garatzeko prozedurak 

planifikatuko ditu. 

 Bermatuko du Programarako egiturak 

koordinatzen direla eta modu aktiboan 

hartuko du parte haietan. 

 Helburuen betetze-mailaren jarraipena 

egingo du. 

 Neurri zuzentzaileak proposatuko dituzte 

eta haien ezarpena ebaluatuko dute. 

 Berdintasunerako Sailaren Programaren 

berri emango du. 

 Helburuak kudeatu, ardurak zehaztu, eta 

tresnak eta metodologiak prestatuko ditu, 

sailetako programen diseinua, jarraipena 

eta ebaluazioa bideratzeko. 

Saileko berdintasunerako 

teknikariak 

 

2010-2013: lan 

etengabea.  
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SAILEKO TALDE TEKNIKOA (STT) 

Bat azpiesparru bakoitzeko: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 

Helburuak:  berdintasunerako politikak modu eraginkorrean aplikatzea zuzendaritzetan eta, 

kasuan kasu, Jaurlaritzako sailei lotutako edo atxikitako erakunde, sozietate publiko eta 

erakunde autonomiadunetan. 

 

 

Helburuak: Berdintasunerako sailen programa garatzen eta koordinatzen laguntzea eta 

sustatzea 

Funtzioak Parte-hartzailea Funtzionamendua 

 Zuzendaritzetan ekintzak gauzatu behar 

dituzten pertsonak, eta kasuan kasu, 

erakunde autonomiadunak edo sozietate 

edo erakunde publikoak koordinatzea, 

informazioa jasoz eta berdintasun-politikak 

garatzeko prozesuko fase guztietan 

lagunduz: 

 

 Plangintza: legealdiko dokumentu 

programatikoak, urteko programazioa eta 

programazio-fitxak egitea, eta bileretan 

parte hartzea, halakoetara deitzen 

diotenean. 

 

  Gauzatzea: zuzendaritzak, edo kasuaren 

arabera, erakunde autonomiadunak edo 

erakunde publikoak harturiko 

konpromisoan jasotako ekintzen 

gauzapena gainbegiratzea eta 

koordinatzea, ekintza horien ardura duten 

erakundeko pertsona guztiak inplikatuz. 

Ebaluazioa: bere zuzendaritzako, eta 

kasuaren arabera, erakunde 

autonomiaduneko edo sozietate edo 

erakunde publikoko ebaluazio-fitxak eta 

jarraipen-agiria egitea, eta informazio hori 

sailaren txostena koordinatzen duen 

unitateari ematea.  

 

 Komunikazioa: berdintasun-politikak 

garatzeko prozesuaren fase guztietan, 

bere zuzendaritzari dagozkion jardueren 

berri ematea berdintasunerako unitateari 

eta/edo SATTeko arduradunari eta bere 

zuzendariari. 

 

Saileko berdintasunerako 

teknikariak. 

 

Zuzendaritzen edo Sailari 

atxikitako organismoen 

langile tekniko izendatuak, 

arloaren arabera. 

 

Lan jarraitua, taldeko 

bilera presentzialekin 

(urtean 3, batez 

bestez) eta / edo 

alde biko bilerekin, 

posta elektroniko 

bidezko koordinazioa, 

sharepoint. 
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BERDINTASUNERAKO BERDINTASUN-TEKNIKARIEN SAREA 

Helburuak: Eusko Jaurlaritzako sailetako programen ezarpena bermatzea, haien jarraipena 

egitea, eta baterako jarduerak koordinatzea. 

 

Helburuak: Berdintasunerako sailen programa garatzen eta koordinatzen laguntzea eta 

sustatzea 

Funtzioak Parte-hartzailea Funtzionamendua 

 Eguneroko lanean sortutako azaro 

zehatzei heltzea, irtenbideak 

bilatzeko. 

 Egitekoak hobeto betetzeko 

lagungarri diren jakintzak, 

trebetasunak eta esperientziak 

partekatzea. 

 Lan-tresna eta jarduera-gida komunak 

egitea. 

 Analisi teknikoak eta lan-

proposamenak egiten laguntzea. 

 

 

Eusko Jaurlaritzako 

sailetako berdintasun-

teknikak. 

 

2010-2013: lan 

jarraitua, bilera 

presentzial sarriekin 

eta sharepoint eta 

posta elektroniko 

bidezko 

koordinazioarekin. 
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4.3. Ebaluazio-sistema 

Ebaluazio-sistema Programa Dokumentuaren plangintzaren beste tresna bat izango da 

genero-ikuspegia sustatzeko, aurrerapenak neurtzeko, prozesuan egin beharreko 

hobekuntzak identifikatzeko eta eragileek egiten duten guztia sistematizatzeko eta 

balioesteko. Azken batean, funtsezko prozesua da: emaitza positiboak dituzten jarduerei 

eta kudeaketa-ereduei buruzko informazioa ematen du, hobetu beharreko alderdiak 

agerian jartzen ditu, eta hobekuntza hori gauzatzeko abian jar daitezkeen jardueren berri 

ematen du. 

Saileko berdintasun-politikek, azaldu den moduan, generoko mainstreaming-aren 

ezarpenak dakarren zehar-izaera dute. Ikuspegi horri helduta, programa-agirian ezarritako 

administrazio-unitate eta -maila guztietan egin behar da ebaluazioa. 

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Planerako diseinatu den ebaluazio-

sistemarekin bat etorriz, Programa honek estrategia desberdinak konbinatuko ditu, Saila 

legealdi honetan garatzen ari den berdintasun-politikaren jarduera, lorpen eta eraginei 

buruz hausnartzeko. Horrezaz gainera, Emakunderi emango zaio lortzen den informazioa, V. 

Planaren eta 4/2005 Legearen ebaluazioan barne hartzeko. 

Adierazitako guztia kontuan hartuta, lau ebaluazio mota diseinatu dira: 

BETETZE MAILAREN EBALUAZIOA 

- Urtero egingo da eta Programaren zein zati garatu den eta zein ekintza egin diren baloratuko da. 

Horretarako, Emakundek ezarritako jarraipen-sistemari helduko zaio. Berari esker, modu erraz eta 

arinean jasotzen da nahastutako zuzendaritzen eta erakundeen informazioa.  

- Urtea amaitzean, BUAk aipatutako zuzendaritzek eta erakundeek emandako informazio guztia 

aztertuko dute, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren esparruan urteko plangintzan 

Sailaren jarduera-memoria bat osatzeko.  

- Berdintasunerako Sailen Programa ezarri eta gero, lortu den betetze-mailaren ebaluazioari 

buruzko memoria bat egingo da, eta IX. Legealdian egindako lana barne hartuko da. 

 

 

 

KOHERENTZIAREN EBALUAZIOA 

- Metodologia kualitatibo baten bidez gauzatuko da, eta Saileko berdintasun-politiken 

kontzeptuzko eta sustantziazko dimentsioari helduko dio. Jardueren gauzatzea aztertzeaz gain, 

eduki politikoen balioespena egingo du, baita jardueren kalitateari eta eraldatzeko gaitasunari 

buruzko hausnarketa ere. 
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PROZESUAREN EBALUAZIOA 

- Ezarpen-prozesuan eta antolakuntzaren alorreko hedatze operatiboan sakontzea du ardatz 

nagusi. Inplikatutako eragileen balioespenei erreparatuko dio, batez ere, ikuspegi pluralista 

batetik, laguntzarako jarritako baliabideekiko gogobetetzea eta baliabide horiei hautemandako 

erabilgarritasuna identifikatzea kontuan hartuta. Horrenbestez, ikastea eta hobetzea ardatz 

hartzen dituen ebaluazio mota da, eta erabakiak hartzeko garrantzitsuak diren alderdi 

kualitatiboak aztertzeko aukera ematen du. 

 

 

 
 

INPAKTUAREN EBALUAZIOA 

- Berdintasunerako politiken eragina aztertuko du, bai espero diren eraginak, bai espero ez 

direnak. Bi galderari erantzungo zaie: Nolako aldaketa gertatu da berdintasunerako politiken 

helburu diren kolektiboen egoeran? Zenbateraino aldatu da emakumeen eta gizonen arteko 

desberdintasuna Sailaren eskumeneko sektoreetan? Zer-nolako eragina izan dute esku-hartzearen 

helburu ez diren kolektiboetan? 

 

 

 

 

Horretarako, ondokoetan oinarritutako metodologia planteatuko da: 

METODOLOGIA 

Bigarren mailako iturriak biltzea. Orain dauden iturriak osatzeko, eragiketa estatistikoak behar 

bezala ustiatuz sortzen diren datuak erabiliko dira, baita estatistika ofizialeko galdera-sortetan sar 

daitezkeen adierazleen bidez sor daitezkeenak ere. Horretarako, diseinatzeko eta ezartzeko 

prozesu bat garatuko da. 

Lehen mailako iturriak sortzea eta prestatzea. Aurreko kasuetan bildu ezin diren adierazleak ad hoc 

sortuko dira eragiketa estatistiko berezi baten bidez. 

Genero-berdintasunerako politiken helburuen eta balioen bilakaera erakusteko laburpen-

adierazleen multzo bat definitzea. 
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Honakoak dira Emakundek ebaluazio-prozesua garatzeko gomendatzen dituen irizpideak: 

GOMENDATUTAKO IRIZPIDEAK 

Gauzatze-prozesuaren ardura duten pertsonen inplikazioa sustatzea, arlo politikoan zein teknikoan, 

proiektuaren hasierako faseetatik ebaluaziora bitartean.  

Esku hartzen duten zuzendaritza eta erakunde publiko guztien lan-tresnak eta koordinazioa 

dinamizatzea, izan ere, funtsezkoa da ebaluazioa autoerreferentziatua izatez gain, parte hartzen 

duten pertsona guztien artean egindako lan bat izatea. 

Barne-komunikaziorako sistemak eta ebaluazioan inplikatutako pertsonen arteko harremanak 

sustatzea, elkarrekin lan egitea eta hain premiazkoa den informazio-trukea bideratzea helburu 

hartuta. 

Parte hartzeko prozesuak diseinatzea, ebaluazioan pertsona erabiltzaileen balorazioa eta Planaren 

ezarpenean parte hartu duten beste pertsona batzuen balorazioa barne hartzeko.  

Programaren ebaluazioa egin ostean, emaitzak barne- eta kanpo-komunikazioaren bidez 

jakinaraztea komeni da, lorpenen eta hobetzeko alderdien berri ematen duen irudi orekatua 

adierazteko ahalegina eginda. 

Ebaluazioaren emaitzak erabiltzea hurrengo planifikazioa eta programa berriaren gauzatzea 

hobetzeko, berdintasunerako politikek lortutako emaitzak hobetzea helburu hartuta.  

 

 

 

 

 

 

4.4. Komunikazio-sistema 

Funtsezkoa da berdintasun-politiken komunikazioa bere fase desberdinetan (plangintza, 

ezarpena, ebaluazioa) fase horiek ikusarazteko eta maila handiagoa emateko, bai 

sinbolikoki, bai praktikan. Horretarako, komunikazio-plan baten diseinua arautu nahi da 

ikusarazteko modu hori bideratzeko.  

Programa Dokumentua diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea, (BUAren ardura izateaz gain) 

eta horretarako funtsezkoa da beste pertsona batzuen, kargu politikoen eta Saileko langile 

teknikoen konpromisoa lortzea. Programa Dokumentu honen arrakasta Saileko pertsonen 

inplikazio-mailaren araberakoa izango da. Baina, horretarako funtsezkoa da une bakoitzari 

buruzko informazioa izatea, informazioa trukatzeko bideak edukitzea eta ditugun asmoen, 

erronken eta aurrerapenen berri izatea. 

  



EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 

21 

 
 

  

 

21 

 

Komunikazioaren ikuspegiari buruzko printzipio teoriko batzuk nabarmendu behar dira:  

 Etengabeko prozesua da, berdintasun-politiken lanaren fase guztietan garatzen dena 

 Prozesu hori funtsezkoa da berdintasun-planak behar bezala ezartzeko eta tartean 

sartutako pertsonak eta ezarpenean ardura duten eragileak dinamizatzeko eta 

inplikatzeko.  

 Horren ondorioz, komunikazioko bide formalak eta egonkorrak ezarri behar dira bi 

norabideko eta/edo norabide askoko komunikazioa ezartzeko. 

 Halaber, funtsezkoa da komunikatu nahi diren mezuak eta edukiak definitzea (parte 

hartzeko prozesuak, planak, ekimen legegileen informazioa, jardunbide egokiak, eta 

abar). 

Komunikazio-plana bi komunikazio motaren arabera garatuko da:  

BARNE-KOMUNIKAZIOA 

Barne-komunikazioaren funtzioa da berdintasunerako politikak diseinatzeko, kudeatzeko eta ebaluatzeko 

prozesuen berri ematea, prozesu horien emaitzak jakinaraztea, planak sailetan ezartzeko prozesuaren 

etengabeko jarraipena egitea, eta Saileko langileei funtsezko informazioa ematea, haien ardurapean dauden 

ekintzak abian jartzeko lagungarriak izan daitezkeen edukiei buruz. 

Barne-komunikazioan ezinbestekoa da Berdintasun Unitateak planen ezarpenean parte hartzen duten egitura 

eta arduradun guztiak kontuan hartzea. 

Xede den jendearen arabera barne-komunikazioaren hiru eduki mota bereiz ditzakegu: 

 

 
 

Zuzenean inplikatutako egitura eta pertsonei (STT, Sail arteko Batzordearen Sailburuordetza, 
Berdintasunerako Administrazio Unitatea sartzen den Zuzendaritza) prozesu horietan lortu nahi diren 
helburuak ebaluatzeko, haiei jarraipena egiteko eta haiek programatzeko prozesuen hasierari eta 
amaierari buruz ez ezik, prozesu horien emaitzei buruz ere. Komenigarria da parte hartzeko prozesuen 
ondorioen berri ere ematea. Komunikazio mota horrek izaera formala izan behar du: deialdiak eta aktak. 
Dena dela, bi norabideko edota norabide anitzeko komunikazioa sustatzea komeni da, STTko pertsonek 
aurkitutako eragozpen eta arrakasten berri emateko, batez ere. 

Zuzendaritzei eta arduradun politikoei: Sailei beren helburuak lortzen lagundu diezaiekeen informazio 
oro (ardatza: berdintasunaren alorreko informazio-eskaintzaren berri ematea). Horretarako, 
komunikaziorako kanal egonkorrak jartzea komeni da (posta elektronikoa, barne-korrespondentzia, web 
orria, sharepoint...) dokumentuak eta informazioa trukatzeko. 
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Sail osoari: Genero-ikuspegia ezartzeko langile guztien inplikazioa behar denez, ahal den neurrian 
berdintasunerako planari buruzko komunikazioa gauzatzea komeni da, helburuen, lorpenen eta 
etorkizunerako jomugen berri emateko (argitalpenak, webguneak, jardunaldiak...). Komunikazio orokor 
horretarako bi une hauek aipa daitezke: plangintza eta urteroko ebaluazioa. 

 

KANPO-KOMUNIKAZIOA 

 

Kanpo komunikazioaren helburua bikoitza da:  

Herritarrei jakinaraztea berdintasunaren alorrean ezartzen ari diren neurriak eta lortzen ari diren 
emaitzak, informazio-eskubidea bermatzeko eta berdintasunerako politiken jarraipena eta gizartearen 
inplikazioa sustatzeko, komunikazio-ekintzak egitea berdintasunerako helburuak lortzea sustatzeko. 
Horrela, herritarren informazioa, sentsibilizazioa, inplikazioa eta parte-hartzea kanpo-komunikazioarekin 
lotutako helburu orokorrak izango lirateke.  

Komunikazioa era koordinatuan egin behar da (zuzendaritza, entitate eta erakunde guztien artean) edo 
bereizita, komunikazioaren xedea helburuak lortzea denean, batez ere, eta hiru publiko-mota hauei 
zuzendutakoa izan daiteke: gizarteari oro har, elkarteei eta bestelako erakundeei. 

Publiko-mota bakoitzarentzako komunikazioak: 

 
 

Gizarteari, oro har: Diagnostikoetako, diseinatu diren planetako eta ezartzen ari diren neurrien emaitzei 
eta inpaktuari buruzko datu garrantzitsuak jakinaraz dakizkioke. Bestalde, komunikazio-ekintzak egin 
daitezke, berdintasunari dagokionez gizartearen portaera aldatzera bideratuta dauden ekintzak, alegia. 
Funtsezkoa da, esate baterako, erantzunkidetasuna sustatzeko, eta sarritan erabili ohi da emakumeen 
aurkako indarkeriari aurre egiteko. 

Emakumeen elkarteei, berdintasunerako elkarteei, sektorekako gizarte-eragile protagonistei: horiek 
guztiek berdintasunerako politiketan inplika daitezen eta lagundu dezaten bultzatzera bideratutako 
komunikazio-ekintzak egin daitezke, baita beste elkarte orokorrei eta/edo sektorekakoei ere. 

Beste erakunde batzuei: Komenigarria da diseinatutako planei, betetzearen inguruko ebaluazioen 
emaitzei, jardunbide egokiei, emaitzei eta abarri buruzko informazioa trukatzea. 
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Genero-ikuspegia edo genero-mainstreaminga txertatzea nazioartean eta Europan 

gomendatzen diren lan-estrategietako bat ez ezik, emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren arloko euskal herri-aginteen jarduera zuzendu eta orientatu behar duten 

printzipio orokorretako bat ere bada, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 

otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.4 artikuluari jarraiki. 

3.4. artikulua. Genero-ikuspegiaren integrazioa  

Euskal herri-aginteek genero-ikuspegia txertatu behar dute beren politika eta ekintza 

guztietan, halako moduz non horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta 

emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten.  

 

Lege honen ondoreetarako, honako hau da genero-ikuspegia txertatzea: emakumeen 

eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan ezberdinak modu sistematikoan 

kontuan hartzea, eta, horretarako, ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna 

sustatzeko helburu eta jarduketa zehatzak txertatzea politika eta ekintza guztietan, 

maila guztietan eta horien plangintza-, egikaritze eta ebaluazio-fase guztietan.  

 

 
Genero-ikuspegia administrazioaren jardueran txertatzeak emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasuna lortzeko gobernantza hobetzen laguntzen du, herri-aginteek 

berdintasunarekin duten konpromisoa  indartzen du eta partaidetza publiko eraginkorragoa 

eta zuzenagoa eragiten du. 

Euskal administrazioaren maila eta jarduera guztietan berdintasuna bultzatze aldera, 

Emakumeen eta gizonen VI. berdintasun-planak gobernantzaren alorreko hamahiru neurri 

biltzen ditu, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 

Legeak multzoan eta hainbat artikulutan ezarritako betekizunak betetzeko. Berdintasunaren 

aldeko gobernantzaren atala osatzen duten hamahiru neurriak esanguratsuak eta nahitaez 

bete beharrekoak –aipatutako berdintasunerako legetik baitatoz– badira ere, horietako 

batzuk, izaera bultzatzailea dutenez, estrategikoak dira genero-ikuspegia herri-aginteek 

garatzen dituzten politika eta ekintza guztietan txertatzea lortzeko.  

Berdintasun-politiken plangintza, horiek sustatzen eta koordinatzen dituzten egiturak egotea 

eta horiek garatzeko behar adina baliabide eskuragarri izatea neurri estrategikoen lehen 

ildo honetan geratzen dira. Gobernantzaren atala osatzeko, administrazioaren lanaren arlo 

zehatzetan genero-ikuspegia txertatzen laguntzen duten beste neurri batzuk definitu dira.  

  

4. BERDINTASUNAREN ALDEKO GOBERNANTZARAKO NEURRIAK ETA ESKU 

HARTZEKO LEHENTASUNAK 
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Jarraian, zerrenda batean berdintasunaren aldeko gobernantza hobetzeko neurriak ageri 

dira.  

GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK 

G1. Berdintasunerako plangintza areagotzea eta hobetzea. 

G2. Berdintasunerako unitate-administratiboak sortzea eta indartzea.  

G3. Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzea eta indartzea. 

G4. Estatistika eta azterlanetan genero-ikuspegia txertatzea. 

G5. Prestakuntza jardueretan genero-ikuspegia sartzea. 

G6. Enplegu publikora sartzeko eta bertan sustatzeko hautaketa-prozesuetan 

berdintasunari buruzko edukiak sartzea. 

G7. Hizkuntza eta/edo beste komunikazio-elementu batzuk modu ez-sexistan erabiltzea. 

G8. Araudian berdintasunaren printzipioa txertatzea. 

G9. Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzea. 

G10. Sektorekako eta zeharkako planetan genero-ikuspegia sartzea. 

G11. Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak sartzea. 

G12. Epaimahaietan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea. 

G13. Kontsultarako eta parte hartzeko organoetan genero-ikuspegia sartzea. 
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G1: Berdintasunerako plangintza areagotzea eta hobetzea. 

 

Plangintzak erabateko garrantzia du berdintasun politikak lantzeko prozesuan. Alde batetik, hausnarketa egiteko guneak antolatzen dituelako, 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna errealitatean nolakoa den ikusteko, berdintasun horren bilakaera nolakoa izan den jakiteko, eta zer 

aldaketa gertatu diren eta zergatik aztertzeko; eta, beste aldetik, erakundeei berdintasunerako helburuetan trebatzen laguntzen dielako, 

administrazioen barruan politikak ezartzeko aliantzak eta lantaldeak sortzeko eta, oro har, berdintasun politiken eraginkortasuna areagotzeko.  

4/2005 Legeak emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak egiteko beharra arautzen du hainbat artikulutan, eta eskakizun hori ezartzen du, 

bai administrazioen hainbat mailatarako (15. artikulua), bai partaidetza nagusia kapital publikoarena duten enpresetarako (40. artikulua). 

 

15. artikulua. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako planak. 

 

1. Legegintzaldi bakoitzean, Eusko Jaurlaritzak plan orokor bat onetsi behar du. Plan horretan, hain zuzen, euskal herri-aginteek emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren arloan izango dituzten jarduerak orientatzeko jarraibideak eta gidalerroak modu koordinatu eta orokorrean jasoko dira. Plan hori egiteko 

orduan, euskal herri-administrazio enparauei parte hartzeko aukera eman behar die Eusko Jaurlaritzak.  

 

2. Aurreko paragrafoan aipatutako plan orokorraren jarraibideak eta gidalerroak garatzeari dagokionez, Jaurlaritzaren sail bakoitzak bere planak edo 

jarduketa-programak egingo ditu.  

 

3. Foru-aldundiek eta udalek berdintasunerako planak eta programak onetsi behar dituzte, Eusko Jaurlaritzaren plangintza orokorrean ezartzen diren 

jarraibide eta gidalerroekin bat; halaber, eta horretarako beharrezkoak diren baliabide materialekin eta ekonomi eta giza baliabideak eskainita, beren sail, 

erakunde autonomo eta menpean edo lotuta dituzten gainerako ente publikoetan aipatutako planek eta lege honek jasotzen dituzten neurriak benetan 

eta modu koordinatuan betetzen direla bermatuko dute. Udalek banaka zein kide diren edo ondore horietarako osa ditzaketen mankomunitateen bidez 

egin ditzakete jarduketa horiek. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren laguntza teknikoa eta dagokion foru aldundiaren laguntza ekonomikoa izango dituzte, 

batez ere ahalmen ekonomiko eta kudeaketa-ahalmen txikia dutenek”.  
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40. artikulua. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak eta politikak.  

 

1. Partaidetza nagusia kapital publikoarena duten  

enpresek (…) emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko neurri zehatzak eta eraginkorrak biltzen dituzten planak edo programak egin behar dituzte.  

 

 

Gainera, EAEko Sektore Publikoko Erakunde, Sozietate eta Fundazioen Gobernu Arduratsurako Gidaren 2.5 atalean –enplegatuta dauden pertsonei 

buruzkoa– ezarritakoari jarraiki, ezinbestekoa da berdintasunerako planak egitea enpresa guztietan. Bi maila bereiziko dira erakundearen 

ezaugarrien arabera: oinarrizkoa eta aurreratua. 

Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak: 

Ildo horretan, Gobernu Kontseiluak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana onartu ostean eta lehen ere aipatu dugun moduan, Eusko Jaurlaritzaren 

sailek legealdirako programa-dokumentuak prestatu behar dituzte berdintasunaren alorrean, baita urteko plana ere, konpromisoak eta jarduerak zehaztuz. Lehengo 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailek plangintza honetan aipatzen den egungo Saila osatzen dute eta guztira bost legealdi-plan dira. Dokumentu honetan, 

legealdi honetan xedatutakoa betetzen da.  

Sailaren urteko berdintasun-plangintzaren emaitzak ebaluatu egiten dira eta ebaluazio horretan integratzen dira Emakundek egiten dituen urteko segimendu- 

txostenak. Horren harira, beti parte hartu du aktiboki sailen eta organismo autonomoen jardueraren segimendu hori egiteko datuak biltzeko orduan. 
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Egoera bestelakoa da Sailari atxikitako sektore publikoko gainerako erakundeetan; izan ere, zein bere erara ari da sartzen berdintasunaren arloko plangintza. 

Berdintasun-politikak sustatzeko koordinazio-lana ere desberdina izan da. Estrategia koordinatuagoa eta kohesionatuagoa ezartze aldera eta bultzada handiagoa 

emate aldera, Emakundek 2014an “emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako erakunde publikoen sare bat” jarri du martxan. Sare honen helburu nagusia 

da erakunde publikoetan berdintasunari buruzko neurriak eta politikak ezarriz aurrera egitea, dauden baliabideak optimizatuz eta erakunde bakoitzak egindako 

lana eta esperientzia elkarrekin baliatuz. 

Sare horretan, sailari atxikitako zenbait enpresak indarrean den urtean zehar berdintasunaren aldeko ekintzak garatzeko konpromisoa hartu dute, orobat beren 

dokumentazioa sareko gainerako erakundeekin banatzekoa, online plataformaren bitartez. 

Gainera, Saileko bi berdintasun-teknikariek ere alta hartu dute sare horretan, sektore-alderdiei loturiko aholkularitza emateko. 

 

Jarraian, Sail honi atxikitako sektore publikoko erakundeak zein diren eta berdintasun-politiken alorrean zein egoera duten zehaztuko dugu.  

 Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia, zuzenbide pribatuko erakunde publikoa. Hezkuntza esparruko berdintasuneko teknikarien talde 

teknikoko zati izan da eta, hortaz, berdintasunerako teknikariarekin koordinatu da. Legealdiko programa dokumentuetan parte hartu du, zenbait ekintza bere 

gain hartuz. Emakundek sustatutako sarean alta eman dute. Plangintza honetan parte hartzen dute.  

 Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB), zuzenbide pribatuko erakunde publikoa eta erakunde horren mendeko sozietateak. Kultura esparruko 

berdintasuneko teknikarien talde teknikoko zati izan da eta, hortaz, berdintasunerako teknikariarekin koordinatu da. Legealdiko programa dokumentuetan parte 

hartu du, zenbait ekintza bere gain hartuz. 2011z geroztik, lehen berdintasun-plan bat du (2011-2014) eta hori ezartzen ari dira. Emakundek sustatutako sarean 

alta eman dute. Plangintza honetan parte hartzen dute.  

  Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute, zuzenbide pribatuko erakunde publikoa. Unera arte, ez zeuden berdintasuneko teknikariarekin 

koordinatuta eta ez zuten parte hartu kultura alorreko talde teknikoarekin, hein handi batean, aurreko legealdiko plangintza itxi ostean sortu zelako. Emakundek 

sustatutako sarean alta eman dute. Horren ondoren, lehen kontaktua egindakoan, plangintza honetako zenbait jarduera erakundean ezartzeko aukera 

aurreikusi da, Kabinetearen Zuzendaritzarekin koordinatuz.  
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 Euskadiko Orkestra, SA sozietate publikoa. Unera arte ez dira berdintasun teknikariarekin koordinatu eta kultura alorreko talde teknikoan ez dute parte hartu. 

Emakundek sustatutako sarean alta eman dute. Honen harira, lehen kontaktua egon da eta jakinarazi dute berdintasun-plan bat dutela.  

 Euskadi Kirola Fundazioa. Ez dira izan kultura esparruko berdintasuneko teknikarien talde teknikoko zati eta, salbuespenak salbuespen, ez dira berdintasunerako 

teknikariarekin zuzenean koordinatu. Nolanahi ere, sailaren programa-dokumentuetako ekintza asko ezartzen parte hartzen dute, kirol alorreko eskumenei 

dagokienez. Plangintza honetan berriro hala gertatzea aurreikusita dago. Koordinazioa kirol esparruaren bidez egiten da.  

 Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioa. Ez da egon aurretiazko erlazio edo koordinaziorik.  

 MUSIKENE - Euskal Herriko Goi-mailako Musika Ikastegia. Orain arte ez da egon aurretiazko erlazio edo koordinaziorik. Fundazioak Emakunderi eskatu dio 

informazioa, erakunde publikoen Sareari loturik, baina ez dira atxiki.  

 Haurreskolak Partzuergoa. Ez dira hezkuntza alorreko berdintasunerako talde teknikoko zati. Berezko plana dute, baita berdintasunerako batzorde bat ere, eta 

Emakundek sustatutako sarean alta hartu dute.  

Ikusten den moduan, eta aipatu dugun bezala, egoera askotarikoa da eta, nolanahi ere, nabarmentzekoa da gero eta borondate handiagoa dagoela berdintasun 

neurriak ezartzeko; zenbait erakundek jadanik berezko berdintasunerako planak ere badituzte. Horrez gain, zenbait erakundek zuzenean edo zeharka parte hartzen 

dute Sailaren plangintzan. Errealitate desberdin hori, hein handi batean, kohesionatu egin ahal izango da legealdi honetan, Emakundek sustatzen duen sarean 

egiten den lanaren bitartez, alta eman duten enpresen kasuan. Beste batzuek ez dute sarean parte hartzen, baina sailarekin koordinazio jakina badute. 

Gainerakoekin, nolabaiteko koordinazioa sustatu behar da, aurretiaz jakiteko berdintasunerako neurriak sustatzen dituzten eta, hala ez bada, susta daitezen 

bultzatzeko.  

 

 

 

 

.  
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Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

G1.1 Berdintasunerako plan bat duten Sailari atxikitako erakunde publikoen kopurua handitzea 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.1.1. Sailari atxikitako sektore publikoko erakundeen abiapuntua aztertzea, berdintasun-

politikei eta berdintasunerako planen garapenari dagokionez. 

   

G.1.2 Analisiaren oinarrian, Sailari atxikitako sektore publikoko erakundeei emakumeen eta 

gizonen berdintasunerako indarrean dagoen legedia betetzea ahalbidetzen dien prozesu 

bat sustatzea eta koordinatzea.  

   

G.1.3 Sailaren Berdintasunerako Unitate Administratibotik aholkularitza puntuala eskaintzea 

Sailari atxikitako sektore publikoko erakundeei, hartara, sektoreari loturik berdintasunaren 

aldeko neurriak sustatzeko, betiere, erakundeek hala eskatzen dutenean.  
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G1.2 Sailaren berdintasunerako plangintza-prozesuak hobetzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.1.2.1. Sailari atxikitako zuzendaritza, organismo eta erakundeekin legealdiko nahiz urteko berdintasunerako 

programak prestatzea eta ezartzea sustatzen eta koordinatzen jarraitzea.  

   

G.1.2.1. Berdintasun alorreko programazioa ezartzeko aurrekontu espezifikoa eslei dadin sustatzea.    

G.1.2.3. Sektore publikoko sailen, organismo autonomoen eta erakundeen jardueraren segimendurako 

Emakunderen emakumeen eta gizonen berdintasunari loturiko ebaluazio aplikazioa betetzen dela sustatzen 

eta koordinatzen jarraitzea. 

   

G.1.2.3. Barne-ebaluazio eta segimendu-prozesu bat sustatzea Sailean.     

G.1.2.4. Alor politikoan aholkularitza eskaintzen jarraitzea, sail arteko Batzordearen ebaluaziorako eta 

plangintzarako.  
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G2. Berdintasunerako unitate-administratiboak sortzea eta indartzea. 

Berdintasunerako erakunde, organo edo unitateak sortzea, eta horiek berdintasuna bultzatzeko langileak izatea giltzarria da berdintasun-politikak 

euskal erakunde guztietan sar ditzaten sustatzeko. Horiek sortzeaz edo egoteaz gain, oso garrantzitsua da, halaber, honako hauek aintzat hartzea: 

erakunde-organigraman duten lekua, osatzen dituzten pertsonen kopurua eta profila, eta horien dedikazioa.  

 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legeak ezartzen duenez, egitura horiek sortzeko beharra dago, bai Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazioan (11. artikulua), bai foru- eta toki-administrazioetan (10. artikulua).  

 

11. artikulua. Emakumeen eta gizonen Berdintasunerako unitateak.  

 

1. Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere egiturak egokitu beharko ditu, eta horren bidez, Eusko Jaurlaritzako sail 

bakoitzean administrazio-unitate bat egongo da, eginkizun hauek betetzeko: saileko zuzendaritza eta arloak eta atxikitako 

erakunde autonomo, ente publiko eta organoak sustatzea, koordinatzea eta horiekin elkarlanean aritzea, horrela lege 

honetan eta Eusko Jaurlaritzak onetsitako berdintasun-planean xedatutakoa betetzeko. Unitateok posizio organiko eta 

harreman funtzional egokia izan behar dute, bai eta beren helburuak bete ahal izateko aurrekontu-zuzkidura nahikoa ere.  

 

 

Bestalde, azaroaren 27ko 213/2007 Dekretuak berdintasuneko unitate administratiboen funtzioak, trebakuntza eta horiek Eusko Jaurlaritzako saileei 

nola atxiki arautzen ditu, eta zehazten du zer erakunde autonomok eta ente publikok eratu behar duten beren berdintasunerako unitate propioa. 

Honako hauek, hain zuzen: 

- HABE, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea. 

- EITB,  Euskal Irrati Telebista. 
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Aurreko paragrafoan aipatutako organismo autonomo eta erakunde publikoetako unitateek 2. artikuluan aurreikusitako eginkizunak bete behar 

dituzte, organismo eta erakunde horien jarduera-eremuari dagokionez. Gainerako organismo autonomo eta erakunde publikoen kasuan, 

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundean izan ezik, atxikita dauden sailetako unitateek hartuko dituzte eginkizun horiek beren gain. 

Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

Nabarmentzekoa da Sailak une honetan unitate-administratibo bat baduela, arduraldi osoa eta prestakuntza espezifikoa dituzten bi berdintasunerako teknikariz 

osatuta. Teknikarietako batek hezkuntza alorrean dihardu eta, besteak, hizkuntza politikaren eta kulturaren alorrean. Biek ala biek dute Administrazio eta Zerbitzuen 

Sailburuordetzaren berdintasunerako politikak sustatzeko ardura. Berdintasun unitatea, organikoki, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren mende 

dago (Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza). 

Baina ez da gauza bera gertatzen HABE eta EITBrekin, horiek ez baitituzte lehen aipatutako Dekretuan aurreikusitako unitateak sortu. EITBren kasuan kualifikatutako 

pertsona bat dute eta bere lanaldiaren zati bat ardura horietan ematen du. Erronka horiek sortzea eta Sailaren Unitatearekiko modu autonomoagoan jardutea 

izango da.  Sailaren plangintzan oraindik parte hartzen ez duten gainerako organismo autonomoek eta erakundeek beren inplikazioa baloratu ahalko dute eta, 

hortaz, sailaren unitatearekin duten koordinazioa ere bai.  

Analisirako beste elementu garrantzitsu bat hauxe da: Saileko berdintasunerako unitate-administratiboak gaur egun ez du aurrekontu esleipenik jarduerak zuzenean 

garatzeko. 
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Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

G2.1 Berdintasunerako unitateak edo teknikariak dituzten erakunde autonomoen eta Eusko Jaurlaritzako sailei atxikitako 

herri-erakundeen kopurua handitzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.2.1 HABEren berdintasunerako unitatea sortzea eta / edo hori sortu ez izanaren kausak aztertzea, 

litezkeen alternatibak baloratzeko.  

   

G.2.2 EITBren egungo giza baliabideen hornidurak unitatearen funtzioak betetzen dituen jakiteko 

analisi bat egitea.  
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G2.2 Unitate administratiboaren eta sailaren berdintasun politikak sendotzea sustatzea 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.2.1 Aurrekontu hornidura bat (6000 euro) esleitzea berdintasunerako unitate-

administratiboari, sailaren zeharkako jarduerak gauzatzeko.  

   

G.2.2 Esku hartzeko unitate-administratiboak Sailaren berdintasun-politikak sustatzeko 

egitura den aldetik duen esanahiarekin, sozializazioarekin eta ikusaraztearekin jarraitzea, 

hainbat estrategiaren bitartez (sharepoint, berdintasun-politikei buruzko webgunea 

sortzea).  

   

G.2.3. Berdintasunaren alorrean eskumenak dituzten erakunde, organo eta unitateekin 

elkarrizketa teknikoak egitea; eta Emakunderi atxikitako berdintasunerako politiken 

koordinazio teknikoko organoetan parte hartzea. 

   

G.2.4. Saileko teknikariak aholkatzea, informatzea eta dinamizatzea berdintasunaren 

alorrean, eta, hala badagokio, baita Sail honi atxikitako erakunde publikoetako edo 

organoetako teknikariak ere. 

   

G.2.5. Saileko politikariak sentsibilizatzea sektore-politiketan mainstreaming-estrategiak 

duen garrantziaz, politikari horiei informazioa eta aholkua ematea, eta Sail guztiaren 

konpromiso politikoaren eta inplikazio eraginkorraren premia azpimarratzea. 
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G3. Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzea eta indartzea. 

Koordinazioa kudeaketaren oinarrizko helburu bat da; bereziki beharrezkoa da arlo batean diharduen erakundea edo batera diharduten 

erakundeak konplexuak bada/badira. Zeharkakotasun-estrategia bat maila eta funtzio guztietan bultzatu nahi denean, helburua ezinbesteko 

bihurtzen da; halaxe esan dute EAEn arlo horretan diharduten profesionalek berdintasunerako politikak hobetzeko azken urteetan egin diren 

foroetan.  

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 12. eta 13. artikuluek EAEko berdintasun-politikak koordinatzeko oinarrizko egiturak 

biltzen ditu: Emakumeen eta gizonen berdintasunerako erakundeen arteko eta sail arteko batzordeak. 

12. artikulua. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea 

 

1. Horren bidez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea sortu da; organo horren eginkizuna izango 

da Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta foru- eta toki-administrazioek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan 

garatzen dituzten politikak eta programak koordinatzea. Emakunderen zuzendaria izango da batzordearen buru. 

 

2. Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeari atxiki zaio Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea.  

 

3. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordearen osaera, eginkizunak, antolaketa eta 

funtzionamendu-araubidea erregelamenduz ezarriko dira. Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek ordezkari-kopuru bera 

izango dute batzordean.  
 

13. artikulua. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sail arteko Batzordea. 

 

1. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sail arteko Batzordea da Eusko Jaurlaritzak emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren arloan gauzatzen dituen jarduketak koordinatzeko organoa; batzordea Emakunde - Emakumearen 

Euskal Erakundeari atxikiko zaio.  

 

2. Batzordearen eginkizunak, osaera, antolaketa eta funtzionamendu-araubidea erregelamenduz ezarriko dira.  
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Legeak agindutakoa betez, 2006an, emakumeen eta gizonen berdintasunerako sail arteko batzordea arautzen duen abenduaren 26ko 261/2006 Dekretua 

onartu zen, eta 2007an, emakumeen eta gizonen berdintasunerako erakundeen arteko batzordea arautzen duen urtarrilaren 16ko 5/2007 Dekretua. Biak 

jardunean ari dira.  

Berdintasunerako politiken koordinazioaren arloan bada oso auzi garrantzitsu bat: erakundeek zer egiten duten emakumeen kontrako indarkeriari 

aurre egiteko. Horretarako, 4/2005 Legeak berariazko mekanismoak ezartzen ditu.  

 

 

 

 

 

 

 

  

62. artikulua. Erakundeen arteko koordinazioa 
 

1. Autonomia Erkidegoko Administrazioak gai honetan eskumenak dituzten gainerako euskal herri-administrazioekin erakunde arteko 

lankidetza-akordioak egin daitezen sustatuko du; horrela, etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak gertatzen diren kasuetan, erantzuna 

koordinatua eta eraginkorra izango da, eta biktimei laguntza integrala eta kalitatezkoa bermatuko zaie. Era berean, gai honetan 

eskumenak dituzten gainerako erakundeekin ere lankidetzarako bideak bilatu beharko dira.  

 

2. Lankidetza-akordio horietan, Autonomia Erkidego osorako homogeneoak izango diren jarduketa-irizpideak edo -protokoloak finkatuko 

dira, era horretako kasuetan dihardutenei zuzenduak. Gainera, mekanismo batzuk ezarriko dira akordiotan, aldeek konpromisoak betetzen 

dituzten jarraipena egiteko eta ebaluatzeko.  

 

3. Foru- eta toki-administrazioek zera bultzatuko dute: aurreko bi paragrafoetan aipatutako akordioak eta protokoloak garatu, zehaztu eta 

administrazio bakoitzaren errealitatera egokituko dituzten lankidetza-akordioak eta protokoloak har daitezela beren lurralde-eremuan.  
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Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

Gaur egun, aipatutako batzordeetan ez ezik, Sailak izaera formala duten beste batzuetan ere maila politikoan edo teknikoan parte hartzen du. Horiek jarraian 

zerrendatutakoak dira: 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILEKO BERDINTASUN EGITURAK 

IZAERA POLITIKOKO EGITURAK 

EGITURAREN IZENA IZENDAPENA 

EMAKUNDEKO ZUZENDARITZA KONTSEILUA 
- Hezkuntza-eremua: Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea  

- Kultura arloa: Kultura eta Kiroletako sailburuordea 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAIL ARTEKO BATZORDEA 

- Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea 

- Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen zuzendaria 
 

ERAKUNDE ARTEKO II. AKORDIOAREN JARRAIPEN BATZORDEA 

ETXEKO TRATU TXARRAK ETA SEXU-INDARKERIA JASATEN DITUZTEN EMAKUMEEI HARRERA 

HOBEA EGITEKO 

- Hezkuntzako sailburuordea 

– Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria. 

IZAERA TEKNIKOKO EGITURAK 

BERDINTASUNERAKO SAIL ARTEKO TALDE TEKNIKOA 

 

- Hezkuntza arlorako berdintasunerako teknikaria 

- Kultura arlorako berdintasunerako teknikaria  

ETXEKO TRATU TXARRAK ETA SEXU-INDARKERIA JASATEN DITUZTEN EMAKUMEEI HARRERA 

HOBEA EGITEKO ERAKUNDEEN ARTEKO TALDE TEKNIKOA 

 

- Hezkuntza arlorako berdintasunerako teknikaria 

- Ikuskaritza Nagusia 
 

HEZKUNTZA ARLOKO BERDINTASUN NEURRIEN ERAKUNDEEN ARTEKO TALDE TEKNIKOA 
- Hezkuntza arlorako berdintasunerako teknikaria 

EGITURA MISTOAK  

PUBLIZITATE ETA KOMUNIKAZIO EZ-SEXISTARAKO AHOLKULARITZA BATZORDEA. BEGIRA 

 

- Hezkuntza arlorako berdintasunerako teknikaria 

- Kultura arlorako berdintasunerako teknikaria 
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Egitura formal horiez gainera, Sailean Berdintasunerako bi talde tekniko sortu dira, hurrenez hurren, bi teknikariek koordinatzen eta dinamizatzen dituztenak:  

 Bat hezkuntza arloan  

 Beste bat hizkuntza politikaren eta kulturaren arloan  

Talde horien ohiko jarduerari dagokionez, honako hauek nabarmentzen dira: 

 Bilerak egiten dira urtero eta bilera horietan erabilitako aktak eta materialak bidaltzen dira. Horrek ez du eragozten beharren arabera alde biko bilerak 

egitea.  

 Posta elektroniko bidez proposamenak, albisteak, gertakariak, dokumentazioa, ikastaroak, jardunaldiak, zereginak eta abar bidali eta jasotzea.  

Modu espezifikoan, kirolaren alorrean, “generoa eta kirola” izeneko beste talde bat dago. Talde horren funtzioen artean daude: kirol arloko politika guztiak genero-

ikuspegitik berrikustea; Berdintasunerako Planetatik ondorioztatzen diren jarraibideak aplikatzea; berezko proiektuak planifikatzea, egikaritzea eta ebaluatzea 

kirolean emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko programara zuzendutako urteko aurrekontuarekin. Programak egikaritzen ardurak dituzten kirol-arloko 

langile teknikoz osatuta dago. 

“Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana”  dagokionez, koordinazio egitura formal eta egonkorrak sortu dira. 

Zehazki, izaera politikoko segimendu-batzorde bat sortu da, Hezkuntza Sailburuordetzak zuzentzen duena, eta, bestetik, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak 

bideratzen duen beste batzorde tekniko bat. Azken horretan hezkuntza arloko berdintasuneko teknikariak hartzen du parte.   

Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzen aurrerapen nabariak egin diren arren, oraindik zailtasunak daude genero-ikuspegia hainbat arlotako jardueran 

integratzeko, izan ere, zeharkako politika bat izaki, prozesua zaila eta konplexua da. Koordinazio horretan, aurre egin behar zaio berdintasunerako politikak 

berdintasuneko teknikarien eta arloen gai esklusiboak direlako usteari: prestakuntza bidez eta berdintasuna bultzatuz aurre egin behar zaio, erakundeetako goi 

mailetatik. 

Berdintasun-politiken zeharkakotasuna ez da posible berdintasunerako unitate-administratiboak bakarrik garatzen badu; hala, bai maila teknikoan eta bai maila 

politikoan, sailaren egitura osoaren inplikazioa estrategikoa eta funtsezko baldintza da zeharkako politika baterako.  

Honako hauetan esku 
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 hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

G3.3 Berdintasunerako sail barneko egituren koordinazioa hobetzea eta horietan parte hartzen duten arloen kopurua 

areagotzea.  

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

 G.3.1 Lan batzorde bat eratzea maila politikoan, Legealdiko Plan Estrategikoa 

kudeatzeko. 

   

 G.3.2.  Sailaren eta Eusko Jaurlaritzaren berdintasunerako politikak koordinatzeko 

eta dinamizatzeko baliabideen eraginkortasuna handitzea 

   

 G.3.4. Oraindik koordinazio egituretan parte hartzen ez duten saileko 

zuzendaritzak / organismoak inplikatzearen egokitasunari buruzko analisi bat 

egitea. 

   

 G.3.5. Egitura horietan parte hartzen duten pertsonei aholkularitza eta laguntza 

eskaintzen jarraitzea, dagozkien lan eta helburuak sustatzen eta inplementatzen. 

   

 G.3.6. Sektorekako lan-taldeak sustatzea, zuzendaritzen beharren arabera eta 

lehendik dauden taldeei aholkularitza ematen jarraitzea.  
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G4. Estatistika eta azterlanetan genero-ikuspegia txertatzea  

Errealitatea ezagutzeko eta politika publikoekin jorratuko diren beharrak zehatz-mehatz ezaugarritzeko –diren modukoak direla ere–, beharrezkoa da 

informazio zehatza eta eguneratua izatea politika horien xedeari buruz. Berdintasunaren berariazko arloan, hau egin behar da ezagutza hori 

lortzeko: estatistika-erregistroak aldatu; datu-baseak aldagai berriekin definitu; laginak aldatu, estatistika-lanek zorroztasunez azal ditzaten 

emakumeen eta gizonen artean egon daitezkeen diferentziak; eta, nagusiki, genero-ikuspegia txertatu euskal administrazioek informazioa jasotzeko 

eta aztertzeko egiten dituzten lan guztien oinarrian. 

Helburu hori emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legearen 16. artikuluan jasotzen da: herri-aginteek zenbait baldintza bete behar 

dituzte beren azterlanak eta estatistikak egiterakoan.  

16. artikulua. Estatistiken eta azterlanen egokitzapena.  

 

Eguneroko jardunean genero-ikuspegia behar den moduan integratuko dela bermatzeko (...), azterketa eta estatistikak prestatzeko orduan, euskal botere publikoek: 

a. Egiten dituzten estatistika, inkesta eta datu-bilketa guztietan sexu-aldagaia sistematikoki sartu.  

b.Estatistikako eragiketetan adierazle berriak ezarri eta sartu; hain zuzen ere, emakumeen eta gizonen balio, rol, egoera, baldintza, jomuga eta beharretan dauden 

aldeak, horien guztien adierazpena eta aztertuko den errealitatearekin duten elkarreragina hobeto ezagutzea posible egiteko.  

c. Beste aldagai batzuen eragina ezagutzea posible egiteko beharrezkoak diren adierazleak eta mekanismoak diseinatu eta sartu, aldagaiok agertzeak bereizkeria 

anizkoitzeko egoerak sorrarazten baditu esku hartzeko eremuetan.  

d. Sartutako aldagaiak sexu-aldagaia oinarri hartuta ustiatu eta aztertzeko adinako lagin zabalak aurkeztu.  

e. Dauden datuak ustiatu; horrela, esku-hartzearen eremu ezberdinetan emakumeek eta gizonek bizi dituzten egoera, baldintza, jomuga eta premia ezberdinen berri 

eduki ahal izango da.  

f. Gaur egun dauden estatistika-definizioak berrikusi eta, hala badagokio egokitu, emakumeen lana aintzatetsi eta baloratzen laguntzeko eta emakumeen zenbait 

kolektiboren estereotipazio negatiboa saihesteko.  
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Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak 

Arautegi hau onartu zenetik, hobekuntza nabariak egon dira genero-ikuspegia txertatzen. Hala ere, 16 . artikuluan eskatzen diren baldintza guztiak euskal botere 

publiko guztietan betetzea lortzeko erronka oraindik handia da. 

Egoera oro har hori bada ere, euskal erakundeek zenbait gauza interesgarri gauzatu dituzte, sortzen eta aztertzen duten informazioa, erregistroak eta datu-baseak 

genero-ikuspuntutik aztertzeko kezka erakutsi dute. Hala ere, horrek ez du esan nahi kasu guztietan adierazle berriak erabili direnik, bai ordea, alor guztiek parte hartu 

dutela eta datuak sortzeko eta tratatzeko prozesuetan genero-ikuspegia txertatzeko modu berri bat dagoela. Nolanahi ere, esparru hori garatzen jarraitzeko beharra 

argia da, lankidetza estrategiak ezarriz eragile arduradun guztiekin. 

Gaur egun, Sailak eragile eta egitura arduradun ugari ditu, estatistikak eta ikerketak egiteko.  Hauexek dira nagusiak:  

 Informazio sistemen zerbitzua: ikasleen, irakasleen eta ikastegien datuak jasotzen ditu eta organo ofizial desberdinetara bidaltzen ditu, ustiatzeko eta 

tratatzeko: EUSTAT eta Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa; horiek, era berean, Espainiako Estatistika Institutura eta Europako estatistika erakundeetara bidaltzen 

dituzte.  

 IVEI-ISEI: Hauek dira Unibertsitateaz kanpoko Hezkuntza Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen helburuak: Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza 

sistemaren ebaluazio orokorra egitea; hezkuntza ikerketa sustatzea unibertsitateaz kanpoko arloan; dokumentazio zerbitzua eta hezkuntza arloarekin 

erlazionatutako baliabideak mantentzea. Aipatzekoa da hezkuntza-sistemaren analisia egiteko sexu-aldagaia bereizten dela, baina sistemaren analisi eta 

ebaluazioan sakondu egin behar da genero-ikuspegia, genero-adierazle berriak eraikiz... Horrez gain, hezkuntza sistemaren esparruan berdintasunak duen 

helmena ezagutzea ahalbidetuko duten azterketak eta ikerketak egin behar dira. Legealdi honetan, Institutua hezkidetza eskolaren helmenari buruzko ikerketa 

bat egiteaz arduratuko da, Sailak bultzatzen duen Hezkidetzako eta genero-indarkeriaren prebentzioko Planaren esparruan.  

 Hezkuntza arloaren behatokiak. 

 Kultura arloko eta hizkuntza politikarako organo estatistikoa, arlo horretako estatistika ofizialez eta EUSTATekin eta beste organismo batzuekin koordinatzeaz 

arduratzen dena, besteak beste. Unera arte, arloko berdintasuneko teknikariak eta Estatistika Organoak koordinazio bideak ezarri dituzte.  

Gazteriaren Euskal Behatokia: EAEko Gazte Planaren etengabeko ikerketa, informazio eta dokumentazio funtzioak egiteko sortu zen. Beraz, une oro gazteen 

munduaren egoeraren eta bilakaeraren ikuspegi orokor bat edukitzeko tresna da, eta gazteriaren alorreko administrazioek EAEn egindako jardueren eraginak 

ebaluatzeko balio du. Berdintasun politikei dagokienez, azpimarratu behar da gazteria adierazleen kudeaketan genero-ikuspegia ikuspegi nagusietako bat dela.  

Datuak sexuaren arabera aztertzen dira gazteria adierazleak kudeatzeko prozesu osoan zehar: Era berean, azpimarratu behar da, azterketak egitean, datuak 

bereizita adierazten direla kasu guztietan, eta azterketa kuantitatiboa nahiz kualitatiboa egiten dela. 
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 Kulturaren Euskal Behatokia: organismo hori kultura garapen sozial eta ekonomikoaren elementu nagusi gisa jartzeko sortu zen, kulturaren esparruko 

informazio hutsunea behar bezala betetzeko helburuarekin. Behatokiaren jarduera esparrua kulturaren arlo tradizionaletan zentratzen da: ondare kulturala, 

sorkuntza eta adierazpen artistikoa, zeharkako industria eta esparruak.  Esan behar da egiten ari diren ikerketetan genero-ikuspegia gehitzeari buruzko 

hausnarketa egin dutela Behatokian.  Emaitza "Genero-ikuspegia KEBen ikerketetan" izeneko txostena izan da. 

 Estatistika Organoaz gain eta aipatu ditugun behatokiez gain, badira azterketak eta estatistikak kudeatzen dituzten beste zentro batzuk ere, eta honako 

hauek dituzte arduradun:  

- Azterketa/inkesta soziolinguistikoak (Koordinaziorako Zuzendaritza). 

- Liburutegi publikoei buruzko estatistikak (Kultura Ondarearen Zuzendaritza).  

- Museoei eta museografia bildumei buruzko estatistikak (Kultura Ondarearen Zuzendaritza).  

- Kirolari buruzko estatistikak (Kirol Zuzendaritza). Ahalegin itzela egin da beste estatistika batzuetako genero-adierazleak identifikatzeko, berezko 

esplotazioak multzokatzeko eta prestatzeko, eta berezko esplotazio guztietan analisi konparatiboak egiteko.  

Organo eta pertsona arduradun horiek garrantzitsuak izango dira genero-ikuspegia azterketa sektorialetan gehitzeko estrategiak egitean eta haiek zabaltzean. 

Azken urteetan egindako ebaluazioek adierazten dute, orokorrean, sexu-aldagaia txertatzeari dagokionez aurrerapauso garrantzitsuak egin direla, baina oraindik 

hobekuntzak egin behar direla esplotazioari eta hori gurutzatzeari dagokionez, orobat azken txostenetan islatzeari eta konparazio analisiak ezagutarazteari 

dagokionez. Era berean, genero-adierazleak prestatzeak garapen desberdina izan du. 

Azkenik, azterketetan eta estatistiketan hizkera sexistarik ez erabiltzeari dagokionez, ikus daiteke gero eta gehiago erabiltzen dela bi sexuei erreferentzia egiten dien 

hizkera, nahiz eta badiren oraindik ere tarteka emakumea baztertzen duten txosten batzuk, maskulino gramatikala generiko gisa erabiltzen dutenak, edota salto 

gramatikalak edo bestelako erabilera sexistak egiten dituztenak.  

Edonola ere, ikus daitekeen moduan, eragileen mapa handia da eta ibilbideak eta lan prozesuak askotarikoak dira. Emakunderen ebaluazio-prozesuak erantzunak 

estandarizatzeko joera du, errealitate ñabartu eta pluralagoa homogeneizatuz. Ebaluazio-galdetegietako galderei modu erredukzionista batean erantzuteak ez du 

islatzen errealitate konplexua. Are zailagoa da genero-ikuspegia ikerketa ez-ofizialetan txertatzearen analisia egitea. 

Hori dela eta, ikus daiteke, hain justu, gai horrek orienta ditzakeela hein handi batean legealdi honetarako jarduerak. Sakonki ezagutu beharko litzateke genero-

ikuspegia Sailak prestatzen dituen eragileen mapan eta estatistiketan, eta sailaren beharretarako egokiagoak diren segimendu-tresnak prestatu beharko lirateke.  
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G4.1 Emakumearen egoerari buruzko eta/edo berdintasunaren arloko berariazko azterlanen kopurua handitzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 2014 2015 2016 

G4.1.1. Sektore analisirako arloak identifikatu behar dira genero-arrakala handienetan 

oinarrituta, ikerketak proposatzeko (estatistika ofizialen eta ez-ofizialen maparen arabera). 

   

G.4.1.2. Orientazioak eta esparru analitikoak prestatzea, sektorean emakumeen eta 

gizonen egoera desberdina agerian jartzen duten berariazko azterketak diseinatzeko eta 

gauzatzeko. 

   

G.4.1.3. Emakunderekin lankidetza-sinergiak ezartzea, sektorekako genero-azterketa 

espezifikoak egiteko. 

   

G.4.1.4. Sektoreko azterketa espezifikoak biltzea eta horiek arloan erreferentziazkoak diren 

pertsonei helaraztea. 

   

G.4.1.5. Emakumeen egoerari buruzko eta / edo berdintasun arloko informazioa biltzeko 

eta azterketa espezifikoen segimendua egiteko sistema bat ezartzea, hartara, datuak 

modu eraginkorragoan eskuratzeko eta Emakundek eskatutako ebaluazioa betetzea 

errazteko. 
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G4. 2. Sailean genero-ikuspegia jasotzen duten ikerketen eta estatistiken kopurua areagotzea 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015  2016 

G.4.1 Sailaren estatistika-eragiketa ofizial / ez-ofizial guztiak identifikatzea, sexu-aldagaia 

txertatzen den eta genero-ikuspegia integratzen den aztertuz. Orobat, eragiketa horien 

egokitasuna, ala ez.  

   

G.4.2. Hobekuntzak diseinatzea, laguntza teknikoarekin, generoari dagozkion eragiketa 

estatistikoetan desberdintasunak eta / edo bereizkeria egoerak azpimarratzen dituzten 

aldagaiak integratzeko. Genero-adierazle berriak egiten lagunduko dute, Eusko 

Jaurlaritza osokora sektorekako genero-adierazleen funts dokumentalerako. 

   

G.4.3. Laginketa bidez gauzatzen diren eragiketa estatistikoak identifikatzea, tamaina 

berrikusteko, hartara txertatzen diren aldagaiak esplotatu eta aztertu ahal izateko, hala 

badagokio, sexu aldagaiaren arabera. 

   

G.4.4. Galdetegiak diseinatzeko garaian genero-ikuspegia txertatzeko irizpideak 

baloratzea. 

   

G.4.5. Estatistika ofizialetan genero aldagaiak integratzeko dauden tresnak identifikatzea 

eta ezagutaraztea. 

   

G.4.6. Sexuaren aldagaia barne hartzea aplikazioetan eta fitxategietan / datu baseetan, 

hala dagokionean. 

   

G.4.7. Berdintasun klausulen eredu bat lantzea eta zabaltzea. Estatistikak eta azterketak 

egitea xede duten kontratu publikoetan barne hartuko da aipatutako eredua. 

   

G.4.8. Estatistika arloko langileen eta ikerketen arduradunen artean genero-ikuspegia 

txertatzearen inguruko prestakuntza sustatzea.  

   



EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 

45 

45 
 

45 

 

 

 

  

G.4.9. Datuak ustiatzeko irizpideak diseinatzea, egokia baldin bada eragiketa bakoitzaren 

helburuen arabera, emakumeen eta gizonen egoerak, baldintzak, itxaropenak eta beharrak 

zeintzuk diren jakiteko. 

   

G.4.10. Genero-irizpideak ezartzea eragiketa estatistikoen difusio ereduetan, sektorekako 

genero-adierazleak sozializatzeko Estatistika Ofizialean atalak gaitzea azpimarratuz.  

   

G.4.11. Genero-irizpideak ezartzea, bai komunikabideen informazio-eskaerei erantzutean, bai 

prentsa-oharretan edo txostenetan, edo herritarrek eta/edo gizarte-eragileek informazioa 

eskatzean. 

   

G.4.12. Informazioa jasotzeko eta azterketa eta estatistiken segimendurako sistema bat 

ezartzea.  
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G5. Prestakuntza-jardueretan genero-ikuspegia sartzea. 

 

Euskal herri-administrazioen gobernantzan genero-ikuspegia sartzeak bi gauza eskatzen ditu: batetik, langileek emakumeen eta gizonen 

berdintasunari buruzko oinarrizko ezagutzak izatea, eta, bestetik, gizon-emakumeen arteko ezberdintasunak eta ezberdintasun-arlo nagusiak 

identifikatzea. Herri-erakundeen agendan, desberdintasunaren kontrako borroka lehentasun izateko, ezinbestekoa da arduradun politiko guztiak 

sentsibilizatzea, administrazioen maila guztietan. 

Beharrezkoa da, halaber, berdintasuneko berariazko prestakuntza erabilgarri eta eguneratua izatea; eta trebakuntza-prozesu horietan berdintasun-

politikak bultzatzen, diseinatzen, betearazten eta jarraitzen dituzten langileak aritzea, baina baita beste politika sektorial batzuen edo politika 

orokorren arduradunak diren teknikariak ere; hala, administrazioen estrategia eta jarduera guztietan nabarituko da genero-ikuspegiaren 

zeharkakotasuna. 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legearen 17. artikuluaren arabera, euskal herri-administrazioetako langileak arlo horretan gaitu 

behar dira. 

 

   

17. artikulua. Euskal herri-administrazioetako langileen gaikuntza.  

 

1. Euskal herri-administrazioek neurri egokiak hartu behar dituzte beren langileei emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan oinarrizko prestakuntza 

mailakatu eta iraunkorra eskaintzeko (...).  

2. (...) euskal herri-administrazioek beren langileak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan trebatzeko planak gertatu eta egikaritu behar 

dituzte, bai eta erantzukizun politikoa duten pertsonak sentsibilizatzeko jarduketak egin ere.  

 

 



EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 

47 

47 
 

47 

Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

Sailaren Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzak emandako informazioarekin bat, iaz Saileko 14 pertsonak (10 emakume eta 4 gizon) eman zuten izena 

HAEEren berdintasunerako prestakuntza-planaren esparruan. 

Bi ikastaro bertan behera utzi zituen HAEEk, pertsona gutxik izena eman zutelako. Hori dela eta, azkenean 11 pertsonak egin zituzten ikastaroak (7 emakume eta 4 

gizon).  

Jarraian, Saileko langileek izena eman zuten prestakuntza ekintzen zerrenda ageri da: 

Berdintasunerako 2013ko prestakuntza ekintzetako matrikulazioa 

Eginiko ikastaroak Matrikulazioa 

 Emakumeak Gizonak 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako oinarrizko prestakuntza ikastaroa.  4 2 

Genero-ikuspegia duten azterketa eta ikerketa kuantitatiboak 2 1 

Generoaren eraginaren aldez aurretiko ebaluazioa 1 1 

Guztira 7 4 

Bertan behera geratu diren ikastaroak   

Genero-ikuspegitik ikertzeko oinarriak 2  

Berdintasunerako sail programen berdintasunerako tresnak: programazioa eta ebaluazioa 1  

Guztira 3  

Iturria: bertan egina, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren Langileriaren Kudeaketako Zerbitzuak eskainitako datuetan oinarrituta. 
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Modu orokorrean, azpimarratzekoa da, Saileko pertsonen kopurua kontuan hartuta, berdintasun ikastaroetan izena ematen duen pertsonen ehunekoa baxua dela.  

Berdintasunerako Unitate Administratibotik, HAEEren prestakuntza ezagutarazten da Saileko langileen artean. Dena den, ikusi da Saileko berdintasuneko talde 

teknikoetako zenbait kidek (beren Zuzendaritzetan berdintasunerako ekintzak kudeatu behar dituzte) oraindik ez dutela berdintasunaren alorrean inongo ikastarorik 

egin. Halaber, kontuan hartu behar da, legealdi berriarekin, aldaketak egon direla sailetako talde teknikoetako ordezkarien artean Zuzendaritza askotan, eta 

horietako pertsona batzuek oraindik ez dute berdintasunaren alorrean inongo ikastarorik egin. 

Langileek berdintasun ikastaroetan izena ez emateko aipatzen dituzten arrazoien artean daude denbora falta, lan-karga handia izatea eta urtean izena emateko 

ordu kredituak egotea (bi ikastaro urtean gehienez ere). Hori dela eta, ikastaroak aukeratzeko orduan, askotan langileek beren arloarekin harreman espezifikoagoa 

duten beste ikastaro batzuk lehenesten dituzte. 

Bestalde, prestakuntza gabeziak hautematen dira berdintasuneko gaikuntzan tradizionalki berdintasunetik urrutien geratzen direla jotzen den arlo / zerbitzuetan, hala 

nola: aurrekontuetan, kontratazioan, aholkularitza juridikoan. Nabarmendu beharra dago arlo horiek, hain zuzen ere, estrategikoak direla genero-ikuspegiaren 

zeharkakotasuna lortzeko Sailaren administrazio prozeduretan.  

Hori guztia dela eta, beharrezkoa da pizgarriak eta estrategiak bilatzea, Saileko langile guztien partaidetza areagotzeko HAEEren berdintasun ikastaroetan eta, 

modu lehenetsian, berdintasunerako talde teknikoetan parte hartzen duten langileen kasuan eta Sailaren administrazio prozedurak modu zentralizatuan kudeatzen 

dituzten zerbitzuetan.  

Ondorioz, berdintasunaren alorreko plangintzarako, interesgarria litzateke ekintza positiboko neurriak bultzatzea, Saileko langileek berdintasunaren alorrean 

prestakuntza gehiago izatea errazteko. Hala nola: HAEEren berdintasunerako prestakuntza planeko ikastaroek langileei esleitzen zaien ordu kredituaren barruan ez 

zenbatzea edo ikastaro espezifikoak antolatzea eta / edo lan-saio monografikoak egitea Saileko langileentzako.  

Sailak berdintasunaren alorrean sustatzen duen prestakuntzari dagokionez, HAEEren ikastaroez aparte. Aipatzekoa da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 

ez duela berezko prestakuntza planik.  Baina Zuzendaritzek erraztu eta finantzatu egiten dute langileak ikastaro, mintegi, jardunaldi eta abarretara bertaratzea, 

beren lana hobeto gauzatu dezaten. Dena den, ez dago berdintasunaren gainean zuzendaritzetatik eskaintzen den prestakuntzari buruzko daturik, hau da, HAEEren 

prestakuntza planetik kanpo eskaintzen denari buruz, izan ere, hori ez dago Sailean sistematizatuta.  
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Argitu behar da hemen barne mailan sustatzen eta antolatzen den prestakuntza bakarrik aipatzen dela, hau da, esklusiboki administrazioko langileei zuzendutakoa. 

Izan ere, Sailak, sektore-politikaren zati gisa, Prestakuntza Iraunkorreko Planak ditu irakasleei eta beste eragile batzuei zuzenduta (PREST-GARA eta abar). Plan 

horietako berdintasuneko prestakuntza ekintzak plan honen jarduera-ardatzetan txertatzen dira.  

Plangintza berrirako, interesgarria litzateke, beraz, informazio hori sistematizatzea eta honako hauei buruzko datuak jasotzea: bertaratutako pertsonen kopurua 

(sexuka), pertsona horien profila, ikastaro kopurua eta tipologia eta abar. Hartara, Sailean berdintasunerako sustatzen den prestakuntzaren segimendua egin ahal 

izateko eta hori hobetzeko neurriak hartzeko. 
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Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

Prestakuntzaren arloan, planaren indarraldian helburu hauetan eragin beharko litzateke lehentasunez: 

G5.1. Berdintasuneko berariazko prestakuntza jasotzen duten teknikarien eta politikarien kopurua handitzea 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

1. Eusko Jaurlaritzaren Berdintasunerako Prestakuntza Planaren hedapen selektiboa eta 

zehatza egitea, eta beste erakunde batzuk antolatzen dituzten ikastaro, biltzar, 

jardunaldi, eta abarrena ere bai, eta hedapen horretan parte hartzeko irizpideak 

eta/edo prestakuntzaren edukiak ezartzea. 

   

2. Saileko langileen berdintasunerako gaikuntza erraztea eta sustatzea ekintza 

positiboen bidez, hartara, Emakunderen eta HAEEren Zeharkako Berdintasun Planean 

integratuta dauden prestakuntza ekintzetara joan daitezen (batez ere 

Berdintasunerako Talde Teknikoetako kideak). 

   

3. Prozesu administratiboetan genero-ikuspegia txertatzeari loturiko prestakuntza-

beharrak identifikatzea eta prestakuntza-ekintzak edo ad hoc lan saioak antolatzea 

Saileko langileentzako. 

   

4. Saileko goi-karguei zuzendutako berdintasun-arloko prestakuntza sustatzea.     

5. Prestakuntza-beharrak identifikatzea Sailaren politika sektorialari loturik 

hautemandako alorretan eta prestakuntza antolatzea.  
   

6. Sailean berdintasunari loturik egiten den prestakuntzari loturiko informazioa 

sistematizatzea, Emakunderen ebaluazioan informazioa lortzea hobetzeko. 
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G6. Enplegu publikora sartzeko eta bertan sustatzeko hautaketa prozesuetan berdintasunari buruzko 

edukiak sartzea. 

Herri-administrazioetako langileen berdintasunaren arloko prestakuntza handitzeko helburua bi estrategien inguruan egituratu da: alde batetik, 

oraingo langileen prestakuntza, eta, bestetik, enplegu publikorako hautagaiei eskatuko zaizkien ezagutzetan gai hau sartzea. 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legearen 17. artikuluaren aurreneko bi paragrafoen arabera, berdintasuna bultzatzeaz 

arduratzen diren langileak arlo horretan gaitu behar dira, eta, horrez gain, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko edukiak sartu behar dira 

enplegu publikorako hautaketa-prozesuen ikasgai-zerrendan. 

Bestalde, berdintasunerako Legearen 20. artikuluaren arabera, enplegu publikora sartzeko eta hori lortzeko eta sustatzeko prozesu guztietan 

berdinketa hausteko klausula bat sartu behar da, emakumeen aldekoa, baldin eta emakumeen ordezkaritza txikia bada. 

 

 

 

 
17. artikulua. Euskal herri-administrazioetako langileen gaikuntza.  

 

1. Euskal herri-administrazioek neurri egokiak hartu behar dituzte beren langileei emakumeen eta 

gizonen berdintasunaren arloan oinarrizko prestakuntza mailakatu eta iraunkorra eskaintzeko (...).  

2. (...) euskal herri-administrazioek beren langileak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan 

trebatzeko planak gertatu eta egikaritu behar dituzte, bai eta erantzukizun politikoa duten pertsonak 

sentsibilizatzeko jarduketak egin ere.  

 

20. artikulua. Ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko neurriak. 

 

4. Egoki ikusten diren beste neurri batzuk ere hartu ahal diren areen, enplegu publikoko lanpostuak 

eskuratu, bete eta sustatzeko hautapen-prozesuak erregulatzen dituzten arauek honakoak izan 

beharko dituzte:  

a) Klausula bat, administrazioaren jardueraren kidego, eskala, maila eta kategorietan emakumeei 

lehentasuna ematen diena, baldin eta trebakuntzaren ikuspegitik emakumeen eta gizonen artean 

gaitasun bera badago, eta kidego, maila, eskala eta kategoria horietan emakumeak % 40 baino 

gutxiago badira. Salbuespena izango lanposturako beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea 

justifikatzen duten ezaugarriak dituenean –nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren 

ziozko bereizkeriarik–; kasurako, laneratzeko eta lanbide-sustapenerako arazo bereziak dituzten beste 

kolektibo batzuetako kide izatea. 
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Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

Hautaketa-prozesuetako gaitegietan emakumeen eta gizonen berdintasunari loturiko edukiak txertatzeari dagokionez, aipatzekoa da Hezkuntza, Hizkuntza Politika 

eta Kultura Sailaren kasuan langileria hornitzeko eta sustatzeko prozesuak bi kolektibo motatara zuzenduta kudeatzen direla: bata, administrazioko langileak 

(funtzionarioak) eta bestea hezkuntza-sistemako langileak (irakasleak eta irakasle ez diren langileak). Hau da, batetik, Jaurlaritzaren beste edozein Sailen kasuan 

bezala, zerbitzu-eginkizunak eta abar deitzen ditu eta, bestetik, hezkuntza-administrazio gisa, eskumenak ditu hezkuntza-sistema beharrezko langileez hornitzeko. Hori 

dela eta, Sailari loturiko datuak jasotzeko, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren lankidetza izan da (langileen kudeaketarako zerbitzua) eta hezkuntza 

administrazioaren mendeko langileei dagozkien datuetarako, berriz, Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzaren lankidetza izan da.  

 

Bi zuzendaritzek emandako datuen baturaren arabera, 2013an Sailak enplegu publikoa eskuratzeko, hornitzeko eta sustatzeko 217 prozesu egin zituen guztira.  

 

Horietatik, bati berari ere ez zegokion berdintasun alorrean aholkularitza ematea eta programak sustatzea eta diseinatzea.  

Dena den, genero-prestakuntza meritu gisa baloratu da Administrazioaren langileen Zerbitzu Eginkizunen 101 deialditan, emakumeen eta gizonen berdintasunarekin 

lotura espezifikoa ez zuten lanpostuetan.  

 

Funtzio Publikoaren arautegiaren arabera, berdintasunaren arloko ikastaroak langile teknikarien kasuan baloratzen dira, 20 ordukoak baino gehiagokoak direnean. 

C, D eta E kidegoko langileen kasuan, hau da, administratiboen, laguntzaileen eta mendekoen kasuan, 10 ordutik aurrera baloratuko dira. 
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Hezkuntza-sistemako langileen prozesuei dagokienez, orain arte ez da zehaztu merituen eta / edo genero-arloko prestakuntzaren balorazioa. Merituen balorazioa 

karrerako irakasle funtzionarioek osatutako balorazio-batzordeek egiten dituzte eta horiek irizpide orokorrei jarraitzen diete; hala, honako hauek baloratzen dira 

meritutzat: parte-hartzailearen kidegoari edo aukeratutako lanpostuei dagozkien espezialitateen alde zientifiko eta teknikoen hobekuntza helburu duten 

gainditutako jarduerak, edo eskola-antolaketari edo hezkuntzari aplikatutako teknologiei lotutakoak, Hezkuntza Ministerioak, autonomia erkidegoetako hezkuntza-

administrazioek, aipatutako administrazioen homologazioa edo aitortza lortu duten irabazteko asmorik gabeko erakundeek antolatutakoak, bai eta Unibertsitateek 

antolatutakoak ere. 

Hortaz, balorazio-batzordeen esku geratzen da interpretatzea berdintasunaren alorreko ikastaro batek eskola-antolamenduarekin erlazionatutako alderdi zientifiko 

eta didaktikoak hobetzen dituela. 

 

Enplegu publikoa eskuratzeko, hornitzeko eta sustatzeko prozesuak arautzen dituzten oinarri orokorrei dagokienez, aipatzekoa da 2013ko ebaluazioari loturiko datuak 

ikusita, batean bertan ere ez dela zeharka txertatzen genero-ikuspegia. Hala ere, E kategoriari (mendekoak) dagozkien bi prozesutan txertatu dira emakumeen 

aldeko berdinketa hausteko klausulak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20.4. artikuluan jasotzen den bezala). 

Enplegu publikoa eskuratzeko, hornitzeko eta sustatzeko epaimahaiei dagokienez, 2013an 11 epaimahai deitu ziren. Nabarmendu beharra dago horietan 

emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan dela.  

 

Azkenik, hauxe esan behar da: ez da bultzatu emakumeen eta gizonen berdintasunari loturiko edukiak txertatzea enplegu publikoa eskuratzeko, hornitzeko eta 

sustatzeko prozesuetako gaitegietan. Dena den, ardatzei buruzko atalean arlo horretako jarduerak jasotzen dira2.  

  

                                                           
2
 Irakasleei zuzendutako prozesuak izanik, ekintzak Ardatzen atalean jaso dira eta ez Gobernantzaren atalean. 
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Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

G6.1. Emakumeen ordezkaritza txikia denean berdinketa hausteko emakumeen aldeko klausula bat duten, genero- 

ikuspegitik taxutzen diren eta gaitegietan berdintasunari loturiko edukiak dituzten enplegu publikoa lortzeko, hornitzeko eta 

sustatzeko hautaketa-prozesuen ehunekoa handitzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

1. Hezkuntza sistemako langileei eta administrazioko langileei zuzendutako lanpostuak 

eskuratzeko, hornitzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuak identifikatzea, ikusteko genero-

ikuspegia zein heinetan txertatzen den, orobat gaitegietan berdintasuna jasotzen den eta 

emakumeen aldeko klausulak dauden berdinketa hausteko. 

   

2. Sailean egiten diren enplegua eskuratzeko, hornitzeko eta sustatzeko prozesuetan berdintasun 

klausulak txerta daitezen sustatzea, eta horien bitartez merituak eta / edo generoan prestakuntza  

eskatzea edo baloratzea.  

   

3. Enplegu publikoa lortzeko, hornitzeko eta sustatzeko hautaketa-prozesuak, emakumeen 

ordezkaritza txikia denean berdinketa hausteko emakumeen aldeko klausula bat dutenak, 

sustatzea. 

   

4. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egotea Sailak deitzen dituen enplegua 

eskuratzeko, hornitzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuetako epaimahaietan.  

   

 

5. Saileko lanpostuak eskuratzeko, hornitzeko eta sustatzeko prozesuen oinarri orokorrak genero- 

ikuspegiarekin egiten direla sustatzea. 
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G7. Hizkuntza eta/edo beste komunikazio-elementu batzuk modu ez sexistan erabiltzea. 

Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun-egoera hizkuntzan islatzen da (eta komunikazio-elementuetan, irudietan barne), eta askotan 

hizkuntzak berak indartu egiten du egoera hori; izan ere, biei balio eta rol ezberdinak ematen dizkie oraindik ere.  Euskal administrazioek rol 

garrantzitsua dute; hots, hizkuntza erabili behar dute gizartea eraldatzeko tresna gisa, eta, horretarako, errealitatea aipatzeko duten gaitasuna 

baliatu behar dute, baina baita errealitatea sortzekoa ere.  

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legeak administrazioen rol garrantzitsu hori jasotzen du. Horren arabera, hizkera sexista inoiz ez 

erabiltzeko eskatzen zaie administrazioei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18. artikulua. Xedapen orokorrak. 

 

4. Euskal herri-aginteek ez dute hizkera sexista erabiliko, ez zuzenean, ez beste pertsona edo erakunde batzuen bitartez sortzen dituzten dokumentuetan 

eta euskarrietan.  
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Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

Ez da erraza arau-eskakizun hori betetzen dela kontrolatzea; izan ere, nekeza da euskal erakunde guztien komunikazio guztiak aztertzea.  

Ildo horretan egon den esperientzia bakarra 2008an orduko Kultura Sailean egin zen dokumentu elebidunen kalitatea hobetzeko proiektua da. Beste kalitate-

parametro batzuen artean, hizkuntzaren erabilera ez-sexista aztertu zen. Analisi bat egin zen dokumentuen laginketa baten bidez eta hobekuntzak proposatu ziren.  

Jardunbide on hori erabilgarria izan daiteke egungo lan prozesuetarako.  

Nolanahi ere, 4/2005 Legearen ezarpenari buruzko tarteko ebaluazioak, hainbat motatako dokumentuak aztertu ondoren (deialdiak, lizitazioak, ebazpenak, EAEko 

eta lurralde historikoetako aldizkari ofizialetako edukiak, eta abar), 2005etik 2008ra hizkeraren erabilera ez-sexista % 2,9tik % 68,8ra gora egin zuela ondorioztatu zuen. 

2010eko emaitzen arabera, hizkuntzaren erabilera ez-sexistak mailari eutsi zion (% 66,36). 

Edozein kasutan, berdintasun-teknikarien esperientzian oinarrituta, oraindik erronka bat dirudi arlo guztietan genero-ikuspegia txertatzeak, eta ikusten da beharrezkoa 

dela arlo guztietako langileak berdintasunean eta ebaluazio prozesuetan aldaketa horien segimendua eta neurketa egiteko prozesu guztiak sistematizatzeko 

prestatuta egotea.  

Aipatzekoa da Sailak, hizkuntza-politikan eskumenak izanik, erakundeen eta sail arteko lan prozesuak zuzentzen dituela hizkuntza-normalizazioaren eremuan eta, era 

berean, material terminologiko estandar asko prestatzen dituela. Hortaz, euskararen erabilera ez-sexista zeharka sustatzea estrategikoa da, eragiteko duen 

potentziala dela eta.  

Hizkuntzaren erabilera ez-sexista bideratzeko eta lortzeko, Emakundek zenbait gidaliburu egin ditu. Horietako batzuk hainbat arlotarako berariaz sortutakoak dira, eta 

erakundearen web-orrialdean kontsulta daitezke. Sailari begira hauek nabarmenduko ditugu: 

 

• Guía de lenguaje para el ámbito de la cultura (gaztelaniaz soilik).  

 Guía del lenguaje para el ámbito del deporte (gaztelaniaz soilik).  

• Hezkuntzan erabiltzeko hizkuntza-jarraibideak.  

 Euskararen erabilera ez sexista. 

 

Halaber, erabilgarria izan daiteke Nombra en red doako software librea deskargatzea. Hizkera sexistarik ez erabiltzeko idazketa-proposamenak eskaintzen ditu, eta 

Emakumearen Institutuaren webgunean eskura daiteke. Euskarako zuzenketak egiteko, MS Word-erako zuzentzailea deskarga daiteke Emakunderen web-orrialdetik. 
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Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

G7.1 Hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiten duten EAEko aldizkari ofizialetan argitaratutako dokumentuen 

ehunekoa handitzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

 G.7.1.1. Aldizkari ofizialean hizkuntza modu sexistan erabiltzen ez direla bermatzeko lan-prozesuak 

ezartzea.  
   

 G.7.1.2. Informazioa jasotzeko eta jarraitzeko sistema bat ezartzea.    
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G7.2 Komunikazio inklusiboa duten eta hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiten duten Sailaren web-edukien, buletin 

ofizialen eta bestelako komunikazio elementuen kopurua areagotzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

 

G.7.2.1.  Saileko langileen prestakuntza beharrak aztertzea, komunikazio inklusiboari dagokionez 

eta, espezifikoki komunikazio arloan inplikatutako zuzendaritzen kasuan (Kabinetearen 

Zuzendaritza) eta buletin ofizialetako testuak edota proiekzio publikoa duten bestelako 

dokumentuak prestatzen dituzten pertsonen kasuan, esparru horretan prestakuntza eta / edo 

lan-saioak egiteko. 

 

   

G.7.2.2. Webguneak sortzeko eta/edo mantentzeko kontratuetan edukia sexista ez izateko eta 

hizkuntza eta gainerako komunikazio-elementuak inklusiboak izateko betebeharra sartzea. 

 

   

 

G 7.2.3. Saileko langileen artean komunikazio inklusiborako eta hizkuntzaren erabilera ez-

sexistarako gidak eta tresnak ezagutaraztea eta sozializatzea.  

 

   

 

G7.2.4. Argitalpenak –aldizkakoak edo puntualak– egiteko kontratuetan hizkuntzaren eta 

bestelako komunikazio-elementuen erabilera inklusiboa egiteko betebeharra sartzea. 
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G8. Araudian berdintasunaren printzipioa txertatzea. 

Generoaren araberako eragina aurrez ebaluatzea 4/2005 Legeak aurreikusitako tresna bat da, eta araudi- eta administrazio-jardueran berdintasun-

helburuak txertatzen laguntzea du helburu, arauetan edo administrazio-ekintzetan proiektatutako jarduera aztertuz, eta emakumeen eta gizonen 

arteko desberdintasunak areagotzeko edo gutxitzeko ekarpenak eginez.  

 

Hausnarketa bat eskatzen du –ex ante ebaluaketaren bidezkoa–, arau edo administrazio-ekintza baten diseinuan horrek emakumeen eta gizonen 

egoerarengan zer eragin izango duen aintzat hartzeko. Analisi horri esker, neurri zuzentzaileak ezarri ahal izango dira, baldin eta berdintasunaren 

gaineko eragin negatiboa antzematen bada, araua edo administrazio-ekintza indarrean jarri aurretik.  

 

Betebehar horiek (berdintasuna txertatzea, aurretiko ebaluazioa eta, hala badagokio, neurri zuzentzaileak sartzea) 4/2005 Legearen 18., 19. eta 20. 

artikuluetan jasotzen dira.  

 

18. artikulua. Xedapen orokorrak.  

1. Arauak garatu eta aplikatzerakoan, bai eta planak, programak eta politika publikoak, diru-laguntzen programak eta administrazio-egintzak formulatzeko beste 

tresna batzuk garatu eta aplikatzerakoan ere, euskal herri-aginteek modu aktiboan izango dute kontuan emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzearen 

helburua. 

2. Artikulu honetako lehen paragrafoan xedatutakoa betetzeko, euskal herri-administrazioen mende dauden sail, erakunde autonomo edo ente publikoek lege 

honetako 19. artikulutik 22.era bitartean ezarritakoari jarraitu behar diote. Nolanahi ere, foru- eta toki-erakundeek, beren eskumenez baliatuz eta beren arauetan 

dauden berezitasun formal eta materialak aplikatuz, artikuluotan ezarritakoa erakundeok dauzkaten antolakuntza- eta eginkizun-beharretara egokitu ahal izango 

dute.” 

 

 

19. artikulua. Generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa. 

 

1. Administrazio-arau edo egintza bat egiten hasi aurretik, hori sustatzen duen administrazio-organoak ebaluatu egin behar du zein den proposamen horrek 

emakumeek eta gizonek kolektibo gisa bizi duten egoeran izan lezakeen eragina.  

2. Eusko Jaurlaritzak, Emakunde-Emakumearen  

Euskal Erakundeak proposatuta, arauak edo gidalerroak  

onetsi behar ditu, non adieraziko diren, batetik, zein izan behar diren aurreko paragrafoetan aipatzen den generoaren araberako eraginaren aurretiazko 

ebaluazioa  

egiteko erregelak (...)  
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Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

Sailak EAEko emakume eta gizonen arteko berdintasunerako V. Planaren azken ebaluaziorako bildutako datuek adierazten dute 2013an izaera orokorreko 42 

xedapen onartu zirela eta genero inpaktuari buruzko 22 ebaluazio txosten egin zirela Sailean. Kasu gehienetan, Hezkuntzaren sektore esparrutik datozen txostenak 

dira eta, batez ere, Lanbide Heziketako irakaskuntzetako curriculumen garapenari dagozkio.  

Aurretiko ebaluazioak egitea da xedea, baina baita egindako analisietatik ateratako neurri zuzentzaileak aplikatzea ere, dagokion araua berdintasunaren aldetik 

neutroa ez dela ondorioztatzen denean eta, horrenbestez, genero-eragina duenean. Hartara, 2013ko ebaluazio datuen arabera, Sailak eta aurretiazko ebaluazioa 

zuten jakinarazitako arau guztietatik, 17tan berdintasun-arauak integratzen ziren, alegia, % 77an. 

 

Jasotako neurri motei dagokienez, genero-inpaktuaren txostenen arabera, aipa daiteke honako hauei loturiko neurriak jaso direla: "genero-ikuspegia txertatzea" eta 

"emakume eta gizonen ordezkaritza orekatua". 

  

 

20. artikulua. Ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko neurriak.  

1. Egindako genero-eraginaren ebaluazioaren arabera, arau edo administrazio-egintzaren proiektuan sartu behar dira emakume- eta gizon-kolektiboen 

egoeretan sor dezakeen eragin negatiboa indargabetzea helburu duten neurriak, bai eta antzemandako desorekak desagerraraztea eta sexuen berdintasuna 

sustatzea helburu dutenak ere.  
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Dena den, Sailak emandako txostenak eta Emakundek egindako arau eta txostenak aztertu eta gero, beharrezkoa da genero-inpaktuaren txostenen kalitatea 

hobetzea, baita arauetan genero-ikuspegia txertatzea ere. 

 

Generoaren araberako inpaktu ebaluazioen analisiari dagokionez, honako alderdi hauek dira aipagarriak: 

 

1. Kasu gehienetan ez da sektoreko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko eta gertatzen diren desberdintasunei buruzko diagnostiko egokia egiten. Izan ere, 

jotzen da ez dagoela aurretiazko desberdintasunik eta/edo ez da ikusten arauak horiek murriztearekin duen harremana. 

 

2. Aztertutako arauetan ez dago ia emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko helbururik. 

 

3. Berdintasunerako prestakuntza falta da arauak prestatzen dituzten langileen artean; izan ere, txostenetatik ondorioztatzen da ez direla oinarrizko kontzeptuak 

ulertzen eta / edo nahastu egiten direla, hala nola: bereizkeria zuzena eta zeharkako bereizkeria, aukera berdintasuna, emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasuna, genero-ikuspegia txertatzea, "generoa", "sexua" eta abar. 

 

- Genero-ikuspegia Sailaren arautegian txertatzeari dagokionez: 

1. Berdintasunerako unitate-administratiboen funtzioetako bat, hain zuzen ere, arautegietan genero-ikuspegia integratzeko aholkularitza eskaintzea bada ere, 

(213/2007 DEKRETUA, azaroaren 27koa, berdintasunerako unitate administratiboak arautzen dituena)3. Sailean arautegiak prestatzeko orduan, Berdintasun Unitate 

Administratiboari aholkularitza eskaera gutxi egiten zaizkio eta, gertatzen direnean ere, araua prestatzen duten langileek ez dituzte beti kontuan hartzen.  

 

2. Arautegietan genero-ikuspegia txertatzeko asmoz, maiz arauetan emakumeen eta gizonen berdintasunari loturiko kontzeptuak eta / edo esaldiak jasotzen dira. 

Baina horiek izaera orokorra izaten dute, deklarazio hutsekoa, eta ez daukate benetako eraginik arauan eta / edo esku hartu nahi den errealitatean. 

  

                                                           
3
 2. artikulua- Funtzioak: c) Dagokion sailaren edo jarduera eremuaren arau, politika, programa eta ekintzetan genero-ikuspegia txertatzea. 
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3. Arau askotan 18.4. artikulua oraindik ez da betetzen, alegia, euskal botere publikoak ekoizten dituzten dokumentuetan hizkuntzaren erabilera ez-sexista egitera 

behartzen dituena. Hori deigarria da curriculumen izenburuei buruzko arautegiaren kasuan, oraindik ere terminologia maskulinoa erabiltzen jarraitzen du titulazioen 

izenetarako. 

 

4. Era berean, hautematen da lanbide-heziketako irakaskuntzetako curriculumei buruzko arautegietan ez dagoela hezkidetza-helbururik, emakumeen eta gizonen 

berdintasunari buruzko 4/2005 Legearen 29. artikuluan xedatzen den moduan. 

 

5. Bost kasutan, Sailak jo zuen emakumeen eta gizonen berdintasunaren ikuspegitik arau neutroak zirela. Baina Berdintasunerako Unitate Administratiboak arau horiek 

irakurri ostean, jotzen da horietako gehienek genero-inpaktua zutela, baita emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde egiteko ahalmena ere. 
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Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

G8.2 Generoaren araberako eraginari buruzko aldez aurreko ebaluazioa eta berdintasuna sustatzeko neurriak 

dituzten arauen ehunekoa handitzea. 

 

  

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.8.1. Sailean generoaren araberako inpaktu-txostenak prestatzeko prozesua 

aztertzea, horiek prestatzeko eta datuak sistematizatzeko oztopoak identifikatuz eta 

hobekuntza neurriak ezarriz. 

 

   

G.8.2. Arauak prestatzeaz eta berdintasunean gaitzeko estrategiak ezartzeaz 

arduratzen diren Saileko langileak identifikatzea, batez ere genero-inpaktuaren 

aurretiazko ebaluazioari dagokionez (HAEEk egindako ikastaroa ezagutaraztea, ad 

hoc prestakuntza ekintzak diseinatzea, lan saioak diseinatzea).  

   

G.8.3. Badauden eta landuko diren araudia, baliabideak eta materialak sistematizatu, 

hedatu eta ezagutzera ematea, Saileko langileen artean genero-eraginari buruzko 

aldez aurreko ebaluazioak egiten laguntzeko. 

 

   

G.8.4. Sail honetan genero-inpaktuari buruzko ebaluazioa eginda daukaten arauen 

jarraipena egitea, baita araudi horretan sartu diren eta berdintasuna sustatzen duten 

neurriena, edo hala badagokio, sartutako neurri zuzentzaileena ere. Hartara, modu 

eraginkorragoan eskuratu daitezke datuak, eta Emakundek eskatutako ebaluazioa 

betetzea errazten da. 
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G9. Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzea. 

 

Genero-ikuspegia aurrekontu-arau eta -programen diseinuan txertatzeari esker ikusten da aurrekontu-banaketak zer eragin duen –ez beti neutroa– 

emakumeen eta gizonen bizitza-egoeran eta -baldintzetan (eta emakumeen eta gizonen talde ezberdinetan); horretaz gain, berdintasuna lortzea 

erraztuko duen jarduera publikoa laguntzen da.  

 

Diru-sarreren eta gastuen politikak diseinatzeko, betearazteko eta ebaluatzeko orduan, ezin da ahaztu emakumeek eta gizonek egoera ezberdina 

bizi dutela arlo ekonomikoan, sozialean eta politikoan. Aurrekontuak genero-ikuspegitik aztertuz gero, baliabide publikoek gizon-emakumeen arteko 

ezberdintasunak murrizteko zer ekarpen egiten duten jakin dezakegu, eta komunitatearen ongizatearen sorreran eta banaketan modu ekitatiboan 

lagundu. 

 

Zeharkako politika bat ezartzen bada, esplizituki identifikatu behar da zer aurrekontu esleitzen zaien berdintasunerako politikei, nekez gauzatuko 

bailirateke baliabide nahikorik gabe. 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak ezarritakoaren arabera, euskal administrazioek berariazko aurrekontu-esleipenak 

izendatzeko betebeharra dute berdintasun-politikei heltzeko (14. artikulua).  

 

 

 

14. artikulua. Xedapen Orokorra  

Administrazio autonomiko, foral eta lokalek, urtero, lege honetan jasotzen diren eginkizunak betetzeko eta neurriak egikaritzeko behar dituzten ekonomia-baliabideak 

izendatuko eta zehaztuko dituzte bakoitzaren aurrekontuetan.  
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Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

Azken urteetan, berdintasun-politiken jarraipena egin da, eta, ikusi denez, zailtasunak daude arau-eskakizun hori betetzeko, batez ere berdintasun-planen 

aurrekontu-esleipen espezifikoari dagokionez. 

 

Urtero, Sailak txosten partzial bat egiten du gobernuaren aurrekontu legearen aurreproiektuko genero-inpaktuaren txostenerako. Txosten horretan berdintasunera 

zuzendutako aurrekontu-programak, edo berdintasunera zuzenduta egon gabe, hori sustatzen duten helburu eta partida espezifikoak dituzten programak, 

identifikatu nahi dira. Berdintasunerako aurrekontuen pisua eta emakumeen eta gizonen egoeran programek duten inpaktua analizatu ostean, politika publikoak 

berriro orientatu eta hobetu nahi dira. Gainera, analisi horretatik abiatuta, programa publikoen balizko neutraltasunaren mitoa hausten da.   

Besteak beste, analisi honetan ikusten da berdintasun-alorreko jardueretako asko ez direla aurrekontu erreserbarekin egiten, edota praktikan kostu bat dagoen arren 

hori ez dela aurreikusten. Hori dela eta, ezin dira txosten honetan behar bezala islatu. Hori guztia dela eta, emakumeen eta gizonen egoerari buruzko programen 

aurrekontuen inpaktua behar bezala neur daiteke.   

Gainera, aurrekontu-programa guztietan ez dira berariaz aipatzen berdintasun helburuak, nahiz eta plana ezartzen parte hartzen aritu. 

Nabarmentzekoa da berdintasunerako unitateak ez duela aurrekontu esleipenik sustapen, koordinazio eta aholkularitza-funtzioak betetzeko. Interesgarria litzateke 

erreserba bat baloratzea sentsibilizazio edo prestakuntza izaera duten zenbait neurri, edota kanpaina eta jardunaldi sustatzeko (Saileko langileen artean). 

Analisi horretaz gainera, iraganean beste esperientzia pilotu batzuk egin dira aurrekontuetan genero-ikuspegia erabiltzearen inguruan eta horiek beste gomendio 

batzuk eragin dituzte. Beste ikuspegi horietan, programen pertsona onuradunen (zuzenekoak, bitartekoak eta azkenak) analisian oinarrituta genero-ikuspegia 

hobeto nola txertatu islatzen da.  Baliabide publikoen sexuaren araberako birbanaketaren segimendua egiten jarraitze aldera, garrantzitsua da partiden onuradun 

zuzenak diren pertsonen segimendua nabarmen hobetzea eta, jakina, azken onuradunena, hori guztia, noski, sexuaren arabera bereizita. 

2013ko ebaluazioaren datuek adierazten dute berdintasunerako aurrekontuaren erreserba (esleitua) Sailean exekutatutako aurrekontu osoaren % 0,7 zela. 

 

 

 

  



EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 

66 

66 
 

66 

G9.1 Berdintasunerako berariazko erreserbak dituzten aurrekontu-programen kopurua handitzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

 

G.9.1.1. Planean parte hartzen duten Sailaren programa guztietan berdintasunerako 

aurrekontu-erreserba espezifikoak egin daitezen sustatzea. 

   

 

G.9.1.2. Plangintza honetako zati diren programetan berdintasun-helburuak txerta daitezen 

sustatzea. 

 

   

 

G9.2 Aurrekontuek berdintasunaren gainean duten eraginaren aurretiazko balorazioa egiten jarraitzea. 

 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G. 9.2.1. Sailaren aurrekontu programei buruzko aurrekontu legearen genero inpakturako 

txosten partziala egitea, zuzendaritza guztiekin koordinatuta. 
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G9.3 Genero-ikuspegia aurrekontuetan luze-zabal txertatzeko jardueren kopurua areagotzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 214 2015 2016 

G.9.3.1. Berdintasun-programetan eta generoari loturiko bestelako programetan egiten den 

zuzeneko gastua ezagutzeko jarraibide, irizpide estandar eta metodologiak prestatzen aurrera 

egitea. 

   

G.9.3.2. Aurrekontuek gizon eta emakumeengan duten eragin ezberdina ulertzea errazten duten 

metodologia eta bitartekoak garatzea. 
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G10. Sektorekako eta zeharkako planetan genero-ikuspegia sartzea. 

 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren helburua politika, plan eta sektore programa guztietan integratzeko beharra EAEko emakumeen 

eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legean dago jasota. Legearen 3.4. eta 18.1. artikuluen arabera, EAEko sektorekako politika, plan eta 

programa guztietan txertatu behar da genero-ikuspegia. 

 

 

Era berean, "EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planean" jasotzen da politika publikoetan emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasuna txertatzea beharrezkoa dela, eta hori ezinbestekoa da demokrazian aurrera egiteko eta gizarte zuzenagoa, kohesionatuagoa eta 

gizartearen eta ekonomiaren aurretik garatuago dagoena sortzeko. 

 

Hori lortzeko formula hau da: berdintasun-politikez eta sektorekako edo zeharkako beste politika batzuez arduratzen diren pertsonen arteko lan-

prozesuak ezartzea,  prozesu horietan neurri zehatzak sortzeko, eta neurri horiek urteko plan operatiboetan kontuan hartu, ezarri eta ebaluatzeko, 

nola berdintasun arloko planei dagokienez, hala kasuan kasuko eremuko edo sektoreko planei dagokienez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdintasuneko VI. Planean, genero-ikuspegia sektorekako politiken plangintzan txertatzeko zereginean, gizon-emakumeen arteko ezberdintasun 

handia dutenek daukate lehentasuna, bai eta askotariko diskriminazioa pairatzen duten emakumeei eragin dietenek ere. 

 

3.4. artikulua. Genero-ikuspegiaren integrazioa. 

 

Euskal herri-aginteek genero-ikuspegia txertatu behar dute beren politika eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan ezberdintasunak 

ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten.  

 

18.1. artikulua. Xedapen orokorrak.  

 

Arauak garatu eta aplikatzerakoan, bai eta planak, programak eta politika publikoak, diru-laguntzen programak eta administrazio-egintzak formulatzeko beste 

tresna batzuk garatu eta aplikatzerakoan ere, euskal herri-aginteek kontuan hartuko dute emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko helburua, eta horren 

arabera jardungo dira. 
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Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

EAEko Emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. Planaren ebaluazioari loturiko informazioarekin bat, 2013an honako hiru plan sektorial hauek onartu ziren: 

Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plama. Lanbide Heziketa, Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko 

Plana.  

Azpimarratu behar da aipatutako planetan genero-ikuspegiaren integrazioa desberdina izan dela planaren arabera. Dena den, nabarmentzekoa da, hezkuntza-

sisteman hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Planaren esparruari dagokionez. Plan hori espezifikoki emakumeen eta gizonen 

berdintasuna eskola-alorrean sustatzera eta genero-indarkeria nahiz sexismoan jatorria duten indarkeria guztiak prebenitzera zuzenduta dago. Berdintasun-

teknikariak (hezkuntza arloa) hasieratik jardun du plana prestatzen. 

Dena den, kasu hori salbuespena izan da, izan ere, Sailak onartutako gainerako Planak berdintasunerako teknikarien aholkularitzarik gabe egin dira.  

Legealdi honetan, Sailak honako sektore-plan hauek prestatzea aurreikusten du, gutxienez (horietako batzuk gobernuaren plan estrategiko izaerarekin): 

1. Kultura Auzolanean 

2. Gazte Plana  

3. Euskararen erabilera normalizatzeko Sailaren Plana 

4. Euskararen Agenda Estrategikoa 

5. Unibertsitate Plana  

6. Lanbide Heziketako Plana 

 

Legealdi honetarako Plangintzari dagokionez, beharrezkoa da genero-ikuspegia plan horietan eraginkortasunez integratzea bermatzen duten mekanismoak 

ezartzea, bai diseinu prozesurako, bai kudeaketarako eta inplementaziorako. 
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Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

G10.2 Beren diseinu-, ebaluazio- eta kudeaketa-prozesuetan genero-ikuspegia kontuan hartzen duten eta 

berdintasunerako unitate-administratiboak parte hartzen duen sektorekako eta zeharkako planen ehunekoa handitzea. 

 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

 

G.10.1. Sailetik Zuzendaritza edo erakunde bakoitzean zuzentzen diren sektore-planen mapa egitea. 

   

 

G.10.2. Genero-ikuspegia sektorekako eta zeharkako planetan txertatzea bideratuko duten 

prozedurak eta/edo baliabideak prestatzea eta/edo biltzea. 

   

 

G.10.3. Plan estrategikoak betearazteko eta jarraitzeko ardura duten teknikarientzako prestakuntza 

jarduerak ezagutaraztea, betiere genero-ikuspegia duten plan estrategikoak eta sektorekakoak 

egiteko gaitasuna garatzeko asmoz. 

 

   

 

G.10.4. Sektorekako eta zeharkako planak prestatzearren erakundeekin eta/edo enpresekin 

sinatutako kontratuetan 4/2005 Legeak xedatutako eskakizunak txertatzea, dagozkien ataletan. 
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G11. Kontratu, diru laguntza eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak sartzea. 

Administrazio publikoek kontratazioen, diru-laguntzen edo hitzarmenen bidez sustatzen duten jarduera ekonomikoa oso tresna interesgarria da 

jarduera hori berdintasuna sustatzen duen ikuspegi batetik egiten laguntzeko.  

 

Administrazioek berariazko irizpideak ezarri izan dituzte diru-laguntza, kontratu edo hitzarmenetarako, kontratatzen diren, diruz laguntzen diren edo 

hitzarmenak sinatzen dituzten erakundeek gaitasun edo esperientzia-maila jakin batzuk dituztela bermatzeko; hartara, esku-hartzeen kalitatea 

bermatzen da. Hala, aurretiko esperientzia, jarduerak egingo dituzten langileen gaitasuna eta kaudimen ekonomikoa administrazioen eta egitura 

ekonomikoaren arteko harremana zehaztu izan duten irizpideetako batzuk dira. 

 

Azken urteetan, irizpide horiez gain, zenbait klausula edo baldintza hartu dira aintzat; horien artean, emakumeen eta gizonen berdintasunari 

buruzkoak. Neurri horien babes juridikoa 4/2005 Legearen 20.2 artikuluan dago, hor aipatzen baitira nola jarduera garatzeko baldintzak 

(kontratatutako, diruz lagundutako edo hitzartutako proiektuaren edukia), hala antolakuntzan berdintasun-irizpideak aplikatzea (gaitasun teknikoa, 

antolakuntzako langileen artean berdintasun-neurriak aplikatzea, eta abar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

20. artikulua. Ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko neurriak. 

 

2. Egoki irizten zaien beste neurri batzuk ere hartu ahal diren arren, euskal herri-administrazioek, beren diru-laguntzak arautzen dituen araudian eta 

legeei buruzko kontratuetan horrela baimentzen duen kasuetan, aurkeztutako proiektu edo eskaintzan genero-ikuspegiak duen integrazioa 

baloratuko duen irizpide bat sartuko dute esleipenerako irizpideen artean. Kasu horietan beretan, hautagaien edo lizitatzaileen gaitasun teknikoa 

baloratzeko irizpideen artean eta, hala badagokio, diru-laguntzen onuradunek bete behar dituzten baldintzen artean, pertsona horiek emakumeen 

eta gizonen berdintasunerako politiken edo jarduketen garapenean izan duten ibilbidea baloratuko da.  

Orobat, kontratuen legediari eta hurrengo paragrafoan jasotakoari men eginez, kontratua gauzatzeko baldintzen artean esleipendunak izango duen 

betebehar bat jasoko da: prestazioa egiterakoan, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko neurriak aplikatzea. 
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Abiatze-puntukodiagnosirako elementuak: 

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2013ko V. planaren ebaluazioan Sailak jasotako datuek, kontratu, diru laguntza eta hitzarmenetan 

berdintasunerako klausulak jasotzeari dagokionez, honako emaitza kuantitatibo hauek utzi dituzte:  

 Zuzendaritzetan bideratutako 66 hitzarmenetatik, % 33k emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulak dituzte.  

 Kontratuei dagokienez, 2013an 101 kontratu egin ziren. Klausula administratiboen baldintza partikularren % 100ean jasotzen dira berdintasunerako klausulak 

exekuzio-baldintza berezi gisa4. 

 Diru laguntzen eta laguntzen kasuan, Sailean egindako 134etatik, 34tan bakarrik zeuden berdintasun-klausulak, alegia, % 30ean. 

 Bekei dagokienez, berdintasun klausulak dituztenen ehunekoa handiagoa da beste kasu batzuetan baino. Sailak 10 beka argitaratzen ditu eta, horietatik, 

erdiek berdintasun klausulak dituzte.  

Dena den, ez dago kontratu, hitzarmen, beka eta laguntzetan jasotzen diren klausula motei buruzko daturik. Klausulek desberdintasunak murrizten eta errealitate 

sozialean eragiten duten inpaktuari buruzko informazioa jasotzeko moduan. 

Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

                                                           

4Nabarmentzekoa da klausula horiek jasotzeko beharra ekainaren 2ko 6/2008 EBAZPENean dagoela, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako 

zuzendariarenean, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako Erabakia argitaratzekoa. Gaia: Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere sektore publikoaren kontratazioan gizarte 

irizpideak, ingurumenekoak eta beste politika publikoak barne hartzea). Horren harira, lan, zerbitzu eta horniduretarako kontratuetarako karatula bateratua duen eredu-tipoaren 12. 

puntuan exekuzio-baldintza berezitzat jasotzen dira honako hauek; izaera sozialekoak: “12.1.- Izaera sozialekoak: Enpresa kontratistak, kontratua gauzatzeko orduan, dagozkien 

klausuletan gai hauei buruz ezarritako baldintza berezi zehatzak bete beharko ditu: gizarteratzea eta laneratzea, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, enpleguaren kalitatea eta 

lan-arloko oinarrizko eskubideak, eta lan-arloko segurtasuna eta osasuna. Halaber, karatularen 42. puntuko segimendu koadroan BAI bezala dago markatuta emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren inguruko alderdiak exekuzio baldintza berezietan txertatzeari dagokion laukia”. 
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G11.1 Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten kontratuen ehunekoa handitzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.11.1. Saileko kontratuetan erlazioa identifikatzea, eta haien egokitasuna ebaluatzea, 

orokorrean eta/edo ohiz kanpo aplikatzeko erreferentziatzat hartzeko, kontratu moten 

arabera. 

   

G.11.2. Berdintasun-klausulen eredu bat prestatzea kontratu publikoen baldintza teknikoen 

orrietan jasotzeko, honako hauek egiteko xedearekin: 

a. Estatistikak eta azterketak, fitxategiak eta aplikazioak. 

b. Plan estrategikoak prestatzea,  

c. Webguneen kudeaketa eta kanpainak nahiz difusiorako materialak diseinatzea.  

   

G.11.3. Neurri orokor gisa jasoko da Saileko kontratu guztietan komunikazio inklusiboa egitea 

eta hizkuntza modu ez-sexistan erabiltzea. 

   

G.11.2. Kontratuak prestatzen dituen Saileko langileak identifikatzea eta horiek 

berdintasunaren alorrean gaitzeko estrategiak ezartzea, batez ere kontratu publikoetan 

berdintasun klausulak txertatzeari dagokionez (prestakuntza, lan saioak eta abar).  

 

 

 

 

 

 

G.11.3. Kontratazioetan berdintasunerako neurriak txertatzeko gidalerroak, jarraibideak eta 

materialak (gidak) diseinatzea eta hedatzea, indarrean dagoen kontratuei buruzko araudia 

jakinarazteko zirkularren eta/edo mintegien bidez. 

   

G.11.4. Kontratuetan genero-irizpideak zenbateraino sartzen diren eta betetzen diren 

jakiteko jarraipena egiteko metodo bat eta tresna bat diseinatzea eta aplikatzea. 

   

G.11.5. Informazioa biltzeko eta kontratuen, orobat kontratuetan txertatutako berdintasuna 

sustatzeko neurrien, segimendua egiteko sistema eraginkorra ezartzea. Hartara, modu 

eraginkorragoan eskuratu daitezke datuak, eta Emakundek eskatutako ebaluazioa 

betetzea errazten da. 
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G11.2. Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten diru-laguntzen ehunekoa handitzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.11.2.1. Sailak esleitzen dituen diru laguntzen, horien ezaugarrien eta horietako 

berdintasun-klausulen txertatze-mailaren zerrenda bat egitea, horiek sistematizatzea eta 

jardunbide egokiak identifikatzea. 

   

G.11.2.2. Berdintasunerako irizpideak diseinatu eta zabaltzea, diru laguntzen oinarri 

arauemaileak lantzeko: eskuratzeko baldintzak, eskuratzeko debekuak, emateko 

irizpideak, betebeharrak. (Kontuan hartuta diruz lagun daitezkeen kontzeptu hauek: 

zerbitzuak eskaintzea, prestakuntza-ekintzak, ikerketak, eta abar). 

 

 

 

 

 

 

G.11.2.3. Diru laguntzak prestatzen dituen Saileko langileak identifikatzea eta horiek 

berdintasunaren alorrean gaitzeko estrategiak ezartzea, batez ere kontratu publikoetan 

berdintasun klausulak txertatzeari dagokionez (prestakuntza, lan-saioak eta abar). 

   

G.11.2.4. Diru-laguntzak lortzeko deialdi bakoitza berdintasunaren alorreko jarraibide eta 

irizpide estandarretara egokitzea. 

   

G.11.2.5. Segimendu tresnak eta metodoak diseinatzea eta kontrol mekanismoak ezartzea, 

bermatzeko esleipen-prozesutik kanpo uzten direla, bai zuzenean eta bai prozedura 

arruntean, beren onarpen prozesuan edo funtzionamenduan sexuan oinarrituta bereizten 

duten erakundeak eta / edo diru laguntzak jasotzen dituzten erakundeetarako 4/2005 

Legean jasotzen diren eta derrigorrez bete beharreko artikuluak betetzen ez dituzten 

erakundeak. 

   

G.11.2.6. Informazioa biltzeko eta kontratuen eta diru laguntzetan txertatutako 

berdintasuna sustatzeko neurrien segimendua egiteko sistema eraginkorra ezartzea. 

Hartara, modu eraginkorragoan eskuratu daitezke datuok, eta Emakundek eskatutako 

ebaluazioa betetzea errazten da. 
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G11.2. Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten beken ehunekoa handitzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.11.2.1. Sailak ematen dituen beken zerrenda bat egitea: bekaren helburua, indarraldia, 

inplikatutako zuzendaritza, pertsona arduradunak, argitalpen-datak eta Sailaren beketan 

berdintasun-klausulen txertatze-maila aztertzea.   

 

   

G.11.22. 4/2005 Legetik ondorioztatutako betebeharrak ezagutaraztea Saileko beken 

arduradunen artean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

G.11.23. Berdintasunerako neurriak sistematikoki sartzeko jarraibide, orientazio eta irizpide 

estandarrak diseinatzea hitzarmenen testuetan eta horiek guztiak hedatzea Saileko 

langileen artean.  

 

   

G.11.24. Informazioa biltzeko eta kontratuen, orobat beketan txertatutako berdintasuna 

sustatzeko neurrien, segimendua egiteko sistema eraginkorra ezartzea. Hartara, modu 

eraginkorragoan eskuratu daitezke datuak, eta Emakundek eskatutako ebaluazioa 

betetzea errazten da. 

 

   

G.11.2..5. Bekak prestatzen dituzten Saileko langileak identifikatzea eta horiek 

berdintasunaren alorrean gaitzeko estrategiak ezartzea, batez ere kontratu publikoetan 

berdintasun klausulak txertatzeari dagokionez (prestakuntza, lan-saioak eta abar). 
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G11.2. Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten hitzarmenen ehunekoa handitzea. 

 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.11.1. Sailak eta horri atxikitako enpresa publikoek onartzen dituzten eta honako eremu 

hauek jasotzen dituzten hitzarmenen zerrenda egitea: hitzarmenaren helburua, 

indarraldia, inplikatutako zuzendaritza, horietako pertsona arduradunak, negoziazio 

datak. 

   

G.11.2. 4/2005 Legetik ondorioztatutako betebeharrak ezagutaraztea hitzarmenen 

arduradunen artean, bai Sailean eta bai horren enpresa publikoetan. 

 

 

 

 

 

 

G.11.3. Berdintasunerako neurriak sistematikoki sartzeko jarraibide, orientazio eta irizpide 

estandarrak diseinatzea hitzarmenen testuetan eta horiek guztiak hedatzea Saileko eta 

horren enpresa publikoetako langileen artean. 

   

G.11.4. Informazioa biltzeko eta kontratuen, orobat hitzarmenetan txertatutako 

berdintasuna sustatzeko neurrien, segimendua egiteko sistema eraginkorra ezartzea. 

Hartara, modu eraginkorragoan eskuratu daitezke datuak, eta Emakundek eskatutako 

ebaluazioa betetzea errazten da. 

   

G.11.5. Hitzarmenak prestatzen dituzten Saileko langileak identifikatzea eta horiek 

berdintasunaren alorrean gaitzeko estrategiak ezartzea, batez ere kontratu publikoetan 

berdintasun-klausulak txertatzeari dagokionez (prestakuntza, lan-saioak eta abar). 
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G12. Epaimahaietan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea. 

Helburu honetan honako hauek bateratzen dira; batetik, enplegu publikoko prozesuetako hautaketa-epaimahaietan emakumeen eta gizonen 

oreka egotea, eta, bestetik, administrazioen sariak emateko sortutako epaimahaietan oreka bera egotea.  

 

4/2005 Legeak 20. artikuluko 4.b, 5. eta 6. paragrafoetan aurreikusten ditu errekerimendu horiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

Euskal erakundeek 2013ko ebaluaziorako emandako informazioaren arabera, nahiko ohikoa da lehen alderdia –epaimahaien osaera orekatua, enplegu publikoko 

lanpostuak eskuratu, bete eta sustatzeko prozesuetako epaimahaietan–: Baina ez da hain ohikoa sarietan klausula bat egotea hautespen-epaimahaietan gaitasun 

eta prestakuntza egokiko emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatzeko. 

  

 

20. artikulua. Ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko neurriak.  

4. (...) enplegu publikoko lanpostuak eskuratu, bete eta sustatzeko hautapen-prozesuak erregulatzen dituzten arauek honakoak izan beharko dituzte: 

4. b) Klausula bat, hautaketa-epaimahaietan trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua 

izango dela bermatzeko.  

5. Egoki ikusten diren beste neurri batzuk ere hartu ahal diren arren, administrazioak sustatutako edo diruz lagundutako edozein sari mota emateko 

sortzen diren epaimahaiak erregulatuko dituzten arauek, eta kultura edota arte-funtsak eskuratzeko gaitutako antzeko organoak erregulatzen 

dituztenek, klausula bat izango dute, hautaketa-epaimahaietan trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua izango dela bermatzeko.  

6. Aurreko bi paragrafoetan adierazitakoaren ondoreetarako, ordezkaritza orekatua izango da lau kide baino gehiago dituzten epaimahaietan edo 

antzeko organoetan sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza baldin badu. Gainerakoetan, sexu biak ordezkatuta daudenean. 
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Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

G12.1 Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten epaimahaien edo antzeko organoen ehunekoa handitzea.  

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

G.12.1.1. Epaimahaien eta antzeko organoen analisiaren mapa bat egitea, partaideen osaketa 

aztertuz sexuaren, izendapen-prozeduren eta balorazio-irizpideetan genero-ikuspegia 

txertatzearen arabera. 

   

G.12.1.2. Epaimahaietan eta antzeko organoetan ordezkaritza orekatuak sustatzea, eta hori 

klausula baten bidez bermatzea. 

   

G.12.13. Epaimahai horien balorazio-irizpideetan genero-ikuspegia txertatzea bultzatzea.     

G.12.4. Epaimahaien eta antzeko organoen balorazio-irizpideetarako eta osaketarako 

segimendu sistema iraunkor bat diseinatzea.  
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G12.2 Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten epaimahaien ehunekoa handitzea. 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

G.12.1. Tribunalen analisiaren mapa bat egitea, partaideen osaketa aztertuz 

sexuaren, izendapen-prozeduren eta balorazio-irizpideetan genero-ikuspegia 

txertatzearen arabera. 

 

   

 

G.12.2. Tribunaletan ordezkaritza orekatuak sustatzea, eta hori klausula baten bidez 

bermatzea. 

 

   

 

G.12.3. Epaimahai horien balorazio-irizpideetan genero-ikuspegia txertatzea 

bultzatzea. 

 

   

 

G.12.3. Epaimahaien eta antzeko organoen balorazio-irizpideetarako eta 

osaketarako segimendu sistema iraunkor bat diseinatzea. 
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G13. Kontsultarako eta parte hartzeko organoetan genero-ikuspegia sartzea.  

Herritarrek politika publikoak diseinatzeko, kudeatzeko eta jarraitzeko prozesuetan gero eta gehiago parte hartzeak partaidetza hori legitimatzen du, 

bai eta herritarrak auzi publikoetan inplikatu daitezen ahalbidetzen ere. Hori oso interesgarria da, une honetan herritarrak arlo publikotik aldentzen 

ari baitira.  

 

Hainbat prozesu eta egitura moten bidez parte har daiteke –mota batzuk egonkorragoak dira, beste batzuk puntualagoak–, eta herritarrek ez ezik, 

ezaugarri, baldintza edo interes jakin batzuk dituzten pertsonak biltzen dituzten erakundeek (elkarteek) ere egin dezakete. 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak administrazioei eskatzen die berdintasun-politiketan parte hartzearen eremuan bideak jar 

ditzatela elkarteek eta erakundeek politika sozialak, ekonomikoak eta kulturalak garatzen parte har dezaten, bai Administrazio Orokorrean, bai foru 

eta udal-administrazioetan (24.5 artikulua, 6.k artikulua eta 7.1.k artikulua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestalde, 4/2005 Legearen printzipio orokorretako baten arabera, administrazio-organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatu 

behar da: 

 

6. artikulua. Foru administrazioetan. 

k) Erakunde publiko zein pribatuekin harremanak finkatzea eta partaidetza eta lankidetzarako bideak ezartzea, baldin eta erakundeon xedeek edo 

eginkizunek lurralde-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna erdiesten laguntzen badute. 

7. artikulua. Tokiko administrazioetan. 

1. k) Erakunde publiko zein pribatuekin harremanak finkatzea eta partaidetza eta lankidetzarako bideak ezartzea, baldin eta erakundeon xedeek edo 

eginkizunek lurralde-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna erdiesten laguntzen badute.  

3. artikulua. Printzipio orokorrak 

Euskal aginte publikoek neurri egokiak hartu behar dituzte emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lor dadin erabakiak hartzeko eremu guztietan.  

Lege honen ondoreetarako, pertsona anitzeko administrazio-organoetan ordezkaritza orekatutzat joko da, hain zuzen, sexu biek % 40ko ordezkaritza 

dutenean, gutxienez. 

24. artikulua. Elkarteak eta erakundeak. 

5. Autonomia Erkidegoko Administrazioak beharrezkoak diren baliabideak bultzatu eta jarriko ditu entitate bat sortzeko, emakumeek eta herritarren 

elkarteek politika sozial, ekonomiko eta kulturalen garapenean benetan eta modu askean parte hartzeko bidea eskainiko duena, eta emakumeen eta 

gizonen berdintasunaren arloan euskal herri-administrazioekin hitz egiteko solaskide onargarria izango dena.  
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Abiatze-puntuko diagnosirako elementuak:  

193/2013 DEKRETUA, apirilaren 9koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituena. Sailean 20 organo kolegiatu 

eta nolabaiteko herritarren partaidetza duten beste organismo batzuk daude. 

 

1. EAEko Eskola Kontseilua. 

2. EAEko Unibertsitate Kontseilua. 

3. EAEko Unibertsitateko Ikasleen Aholkularitza Batzordea. 

4. Unibertsitate Irakaskuntza Publikoa Koordinatzeko Kontseilua. 

5. Musika Irakaskuntzen Aholkularitza Batzordea. 

6. Lanbide Heziketaren EAEko Kontseilua. 

7. Ikerketarako EAEko Kontseilua. 

8. Kulturaren Euskal Kontseilua. 

9. Euskararen Aholku Batzordea 

10. Kirolaren Euskal Kontseilua. 

11. Euskadiko Ondare Arkitektoniko Monumentalaren Aholku Batzordea. 

12. Euskadiko Arkeologia Ondarearen Aholku Batzordea. 

13. Dokumentu Ondarearen eta Artxiboen Aholkularitza Kontseilua. 

14. Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea. 

15. Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Euskal Batzordea. 

16. Kirol Justiziako Euskal Batzordea. 

17. Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea. 

18. Ekainaren 21eko 12/2012 Legean aurreikusten den Kiroleko Dopinaren aurkako Aholkularitza Batzordea. 

19. Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordea (COVAUT). 

20. Euskadiko Museoen Aholkularitza Batzordea. 

21. Euskadiko Liburutegien Aholkularitza Batzordea. 
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Organo horiek diagnostikoz, helburuz eta gizarte-aldaketako tresnez hornitzen dituzte politika publikoak; eta kontsulta-, aholkularitza-, kooperazio- eta ebaluazio-

funtzioak izaten dituztenez, ezinbestekoa da horietan emakumeen ikuspegia, beharrak eta egoerak presente egotea. Hori dela eta, Legealdiaren esparruan, 

emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak sustatzen dituzten organo eta erakundeak, eta / edo partaidetza egitura horietako elkarteak, txertatzeko 

aukera aztertu behar da; orobat, emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatzen duten klausulak eraginkortasunez txertatzea sustatu behar da. 

 

Honako hauetan esku hartzea lehentasunezkotzat jotzen da: 

 

G.13.1. Berdintasunerako parte-hartze organoen kopurua handitzea, eta parte-hartze zein kontsulta-prozesu eta organoetan ordezkapen 

orekatua areagotzea. 

 

2014-2016 LEGEALDIRAKO jarduerak 

 2014 2015 2016 

 

G.13.1. Sailak sustatutako partaidetza prozesuak identifikatzea, partaideen 

osaketa aztertuz sexuaren eta parte hartzen duten erakunde, elkarte eta / 

edo eragileen arabera, hartara, horietan presentzia duten emakumeen edo 

emakume elkarteen kopurua areagotzeko neurriak martxan jartzeko. 

   

 

G.13.2. Berdintasunerako kontsulta eta partaidetza organoen tipologia 

identifikatzea Saileko sektorean, genero-irizpideak kontuan hartuta. 

   

 

G.13.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatuari buruzko arautegia 

ezagutaraztea eta hori betetzeko jarraibide eta orientabideak ezartzea. 
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5. SEKTOREAN BERDINTASUNERAKO NEURRIAK ETA ESKU HARTZEKO LEHENTASUNAK 

 
  

Kapitulu honetan Sailaren eskumen-eremuko berdintasun-egoera aurkeztuko dugu.  Informazioa atal handitan banatu da, Sailaren egiturari jarraiki.  Horretarako, 

zenbait ikerketa eta azterlan erabili dira bigarren mailako iturri gisa. Horietako asko behatokietan eta / edo Saileko Zuzendaritzetan prestatzen dira. Beste batzuk 

Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuetakoak eta / edo beste erakunde / organismo batzuetakoak dira. Horien artean aipatzekoak dira Emakunde eta EUSTAT. 

Ez da bildu daitezkeen azterketa guztiak jorratzen dituen diagnostiko sakona, eta ez dira sektoreko desberdintasun guzti-guztiak jasotzen, baina informazio sintetikoa 

biltzen da, Sail honek esku hartzeko gaitasuna duen errealitatean gertatzen diren desberdintasun-arrakala nagusien panoramika globala eskaintzeko.  

Desberdintasun horiek hautematea funtsezkoa izan da Plana diseinatu ahal izateko, eta diagnostikoaren bidez lortu den oinarrizko informazioak aukera emango du 

lortutako aurrerapenak eta konpondu gabe geratuko diren erronkak ebaluatu ahal izateko; hartara, plangintzak bideratuko du esku-hartzea. Honako hauek izan dira 

helburu nagusiak:  

 Informazioa lortzea, erabakiak zentzuz hartzeko eta erabaki horiek egokiak izateko Sailak berdintasun politikak kudeatzeko dituen behar jakinetarako; 

 

 Prozesuaren hasieran informazio hori eskuragarri badugu, aukera izango dugu dagozkien baliabideekin politikak ezarri ondoren berdintasunerako bidean 

egindako aurrerapena ezagutzeko5. 

Azken batean, diagnostikoak, funtsean, egoeraren analisia eta baldintza diferentzialak jasotzen ditu, orobat emakumeen eta gizonen arteko 

desberdintasun nagusiak, lurralde eta eskumen arloari dagokionez. Genero-desberdintasunak edo desberdintasun horren kausak identifikatzeak 

balio du aztertutako errealitatea hobeto ulertzeko, eta horrek eskatzen du konponbide-proposamenak hobeto egokitzea. 

                                                           

5 Iturri metodologikoa: EUDEL- Euskal Udalerrien Elkartea eta EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea (2008): Berdintasunerako udal planak diseinatzeko, kudeatzeko eta 

ebaluatzeko gida. Gasteiz 
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5.1. Hezkuntzan esku hartzeko lehentasunak 
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1. DERRIGORREZKO HEZKUNTZA 

GENERO-JOERA NAGUSIAK 

 

1.1. Eskola-eredua 

Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana (2014), Hezkuntza Sailburuordetzak sustatzen duenak, 

berariaz adierazten du balio sexistak emakumeen eta gizonen berdintasun balioetara eraldatzea, genero indarkeriari aurrea hartzeko bide gisa. 

Horretarako, berebizikoa da hezkidetza eskola baterantz aurrera egitea eta oraindik ere eskola mistoan dauden desberdintasunei aurre egitea.  

Planak honako hau adierazten du: "Azken ikerketek6 adierazten dute eskola sisteman sexismoa eta genero estereotipoak erreproduzitzen jarraitzen 

direla zenbait alderdiren bitartez, hala nola: ikastetxearen beraren antolamendua, irakasleen jarrerak eta itxaropenak, curriculum akademikoa, 

ikasten diren eta ikasten ez diren gaiak, ikasliburuak eta ikasmaterialak, hezkuntza- eta lanbide-orientabidea, hizkuntza, espazioa, ikaskideekiko 

harremanak, irakasleekiko harremanak eta irakasleen arteko harremanak, irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren metodologia, eta abar." 

Curriculumari7 dagokionez, Planak jasotzen du hezkidetza-gaietako adituek aztertu dutela curriculum esplizituan gizonen gertaerei, ezaguerei eta 

esperientziei soilik ematen zaiela garrantzia, eta emakumeen esperientzia eta jakintza kanpoan eta ikusezin geratzen dela eskolako gai guztietan 

eta hezkuntzako etapa guztietan. Hortaz, transmititzen den kultura-herentziak androzentrikoa izaten jarraitzen du. 

Gainera, eransten du eskolan inplizituki ematen diren mezuek sozialki maskulinotzat hartzen diren balioak hierarkizatzen dituztela, femeninotzat 

hartzen direnen gainetik. 

 

                                                           

6 Hezkuntza eta Kultura Alorreko Agentzia Exekutiboa (ACEA Eurydice, Hezkuntzako Informaziorako Europako Sarea). (2010). Diferencias de género en los resultados educativos: medidas 

adoptadas y situación actual en Europa. Brusela. 
7 Gidaplana, hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko: 14. orria 
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Testu liburuei eta eskola materialei dagokienez, nabarmentzekoa da, berriki egindako ikerketen arabera (hala nola Eurydiceren8 ikerketa), 

irakurketa-materialetan eta eskolako beste testu batzuetan, oraindik ere genero-dimentsioa azaltzen da, eta hori adierazle garrantzitsua da 

estereotipo sexistak hezkuntza-sisteman zenbaterainokoak diren jakiteko. 

Aipatutako azterketan9 ondorioztatzen da irakasleek neskak eta mutilak berdin tratatzen dituztela uste duten arren, praktikan, eta modu 

inkontzientean, espektatiba desberdinak eta estereotipatuak dituztela batzuei eta besteei buruz, eta horiek ikasleekin dituzten harremanetan 

jarduten dutela.  

Espazioei eta horien erabilerari dagokienez, Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana baieztatzen 

da patioetan eta aisiarako zonetan espazioaren banaketak sexista izaten jarraitzen duela eta desoreka dagoela jarduera desberdinei eskaintzen 

zaizkien baliabideetan.  

Kritika berberak egin dira ebaluatzeko probez eta testuez, izan ere, eszenatoki eta pertsonaia maskulinoak nagusi, emakumeei buruzko kontuen 

azalkeriazko tratamendua eta lengoaia eta irudi sexistak. Beste alderdi aipagarri bat da neska/emakumeei kalifikazio baxuagoak emateko joera 

dagoela, eta altuagoak mutil/gizonei, kalifikatu beharreko pertsonaren sexua jakiten denean. 

Familiei dagokienez, Planak ezartzen du amen rola balioetsi behar dela seme-alaben eskolaratze prozesuan, eta gurasoen partaidetza aktiboa 

sustatu behar dela hezkuntzan eta eskolan. 

                                                           

8 Hezkuntza eta Kultura Alorreko Agentzia Exekutiboa (ACEA Eurydice, Hezkuntzako Informaziorako Europako Sarea). (2010). Diferencias de género en los resultados educativos: medidas 

adoptadas y situación actual en Europa. Brusela. P9 Eurydice. 
9 Hezkuntza eta Kultura Alorreko Agentzia Exekutiboa (ACEA Eurydice, Hezkuntzako Informaziorako Europako Sarea). (2010). Diferencias de género en los resultados educativos: medidas 

adoptadas y situación actual en Europa. Brusela. P9 Eurydice. 
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1.2. Bizitza-ibilbide desberdinak 

Aipatu beharreko beste desberdintasun arlo bat emakumezko eta gizonezko ikasleen aukera pertsonalak, profesionalak eta bizitza-aukerak dira. 

Horiek oraindik ere genero estereotipoekin markatuta daude. 

Derrigorrezkoaz osteko oinarrizko hezkuntzan lehen desberdintasunak adierazten dira, eta generoaren araberako segregazio prozesua ageriko 

bihurtzen da, bai aukeratutako irakaskuntza motetan eta bai nahiago diren ezagutza arloetan; gainera, ondoren, lan munduan sartzeko eta parte 

hartzeko baldintzak eta trantsizioa zehazten dituzte horiek. 

Neskek nahiago dute batxilergoko prestakuntza-ildoa eta, horretan, mutilak baino pixka bat gehiago dira; Lanbide Heziketan ez dago hainbeste 

neska, arlo hori nabarmen maskulinizatuta baitago, batez ere erdi mailako ikasketetan.  

Batxilergoan, mutil gehienek modalitate zientifiko-teknikoa hautatzen dute; neska gehienek, berriz, gizarte- eta giza zientziak aukeratzen dituzte. 

Aukera horiek gerora zer unibertsitate karrera hautatu ere baldintzatzen dute. 

Bereizketa akademikoak berekin dakar mutilek beren rolari eustea ekoizpenean; adar profesional maskulinoetan soldatako lana izateak du 

lehentasuna, lan horiek aintzat hartzen baitira gizartean, eta ordainsari onak baitituzte. Neskak, berriz, lan-merkatura iristen badira, kategoria 

profesional eta lanbide oso feminizatuetan aritzen dira, ordainsari txikiagoak eta gizartean prestigio txikiagoa duten kategorietan. 

Bereizketa horiei dagokienez, ezin dugu alde batera utzi gazteek, sozializazio-prozesu osoan10, kanpoko presioak izan dituztela, hartu behar dituzten 

erabakietan eragiteko, Emakunderen  Euskal gazteriaren jokaera maskulino  eta femeninoen eredu eta erreferenteak ikerketak adierazten duen 

bezala. Presio horiek familiaren ingurunetik, adiskideen ingurunetik (pare-taldeak), xede den ingurunetik (erreferentzia-taldea) eta lan-merkatutik 

bertatik etor daitezke. Gainera, prozesu inplizitu eta sotil bat dago, nesken eta mutilen gaitasunak, trebetasunak eta jarrerak modu bereizian 

bultzatzeko. 

                                                           
10

 Emakunde‐Emakumearen Euskal Erakundea. (2001). Euskal gazteriaren jokaera maskulino eta femeninoen eredu eta erreferenteak. Gasteiz. 
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1.3. Eskola-porrota eta hezkuntza-sisteman sartzea eta irautea 

Dauden beste genero-arrakala batzuk eskola-porrotean, eskola-errendimenduan eta onuren eskuragarritasunean aurki daitezke, beraz, nahiz eta 

datu estatistiko orokorrek adierazten duten nesken errendimendu akademikoa altuagoa dela mutilena baino irakaskuntza maila guztietan, argi 

uzten du, halaber, errendimendu hobe horrek ez duela esan nahi lan merkatuan aukera gehiago edo hobeak dituztenik, edota errekonozimendu 

profesional handiagoa dutenik.  

Hezkidetzarako eta genero-indarkeriaren prebentziorako Planak adierazten du gaur egun hezkuntza esparruan dauden kezkek mutilek neskekiko 

dituzten emaitza akademiko okerragoekin zerikusia dutela. Horrez gain, kezkagarria da mutilek jokabide disruptiboak, diziplina arazoak, jazarpena, 

gatazkak ebazteko gaitasun gutxiago... izatea.  

Planak nabarmentzen duenez, jarrera horiek eta eskola-porrota ez dira lotzen hezkuntzaren munduan genero-aldagaiarekin, baina oso garrantzitsua 

da aintzat hartzea mutilak zer maskulinitate eredutan sozializatzen diren eta neskak zer feminitate eredutan sozializatzen diren, ikasgelan dituzten 

jarrerak ulertzeko, bai eta haien irakaskuntza- eta bizitza-ibilbideari buruzko itxaropenak ulertzeko ere. 

 

Erronka handienetako bat, hain zuzen ere, maskulinitate tradizionalarekin loturiko balio horiek indargabetzeko lan egitea da, mutilak hezkuntza-

sisteman mantentzea eta haien eskola-porrotaren tasa jaistea eta errendimendua handitzea. Baina, era berean, beharrezkoa da begirada 

zabaltzea eta neskak ere barne hartzea eskola-porrota jorratzeko orduan, orobat modu globalean tratatzea eta arreta berezia jartzea genero-

desberdintasuna beste desberdintasun mota batzuekin gainjar daitekeen egoerei, bereizkeria bikoitz edo anizkoitza eraginez (horri 

intersekzionalitate deritzo)11. 

                                                           

11 “Intersekzionalitate” terminoak aipatzen ditu diskriminazio-formen edo menderatze-sistemen artean −bi edo gehiago− izaten diren elkarrekintza estruktural eta dinamikoen ondorioak. 

Zehazki, arrazismoak, patriarkatuak, desabantaila ekonomikoek eta beste faktore batzuek zer-nolako eragina duten desberdintasun-mailak eratzen, eta nola egituratzen dituzten 

emakumeen eta gizonen, arrazen eta beste talde batzuen posizioak. 
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1.4. Harreman afektibo-sexualak 

 

Hezkuntza-sistemako genero-indarkeriaren prebentziorako eta hezkidetzarako Planak Euskal Autonomia Erkidegoko Nerabeen Sexualitatea 

azterlan berria hartzen du erreferentziatzat. Horretan, ikusten da neskek eta mutilek jokabide desberdinak dituztela eta horien jatorrian sexismoa 

dagoela, hala nola: 

 

• Neskek bikote egonkorraren barruan izan ohi dituzte sexu-harremanak. Mutilek, berriz, egoeraren araberako harremanak izateko joera dute 

(noizbehinkako bikotekideekin). 

 

• Neskek diote maiteminak eraginda hasten direla sexu-harremanetan; mutilek, berriz, esperimentatzeagatik. 

 

• Erotismoaren garapena ez da simetrikoa emakumeengan eta gizonengan. Emakumeak geroago hasi eta gutxiagotan masturbatzen dira12. 

 

• Preserbatiboaren erabilera igo egin da 2005eko datuekiko. Hala ere, gaitzetsi egiten da, eta ondorioz larrialdiko kontrazepzioaren erabilera handia 

da, alegia, sozialki aktiboak diren emakumeen % 37 inguru. Horrek, beste ondorio batzuk izateaz gainera, ez ditu transmisio sexualeko gaixotasunak 

edo infekzio genitalak eragozten. Haurdunaldi tasa egonkor mantendu den arren, hori ezin zaio preserbatiboaren erabilera handiagoari egotzi, 

baizik eta horren eta larrialdiko kontrazepzioaren baturari. 

 

                                                           
12

 Ildo horretan, ikerketa honetatik ateratako emaitzek baieztapen hori egiaztatzen dute; hala, mutilen % 96,1 masturbatu egin dira inoiz, eta nesken % 35,6. Gómez Zapiain, Javier 

(2013). 
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Alderdi horietaz gain, aintzat hartu behar da heterosexualitatearen gizarte-araua urratzen duten sexu-nortasunak eta aukera afektibo-sexualak ez 

daudela onartuta eta normalizatuta ikasgelan13; beraz, kasu askotan ezkutatu egiten dira eta sufrimendua eragiten dute. 

 

1.5. Gener-indarkeria 

 

Txostenek azaltzen dute, estereotipoek irauten duten arren, genero-indarkeriaren biktimak eta erasotzaileak oso gazteak direla. 

 

Segurtasun Sailak eskainitako datuen arabera: 2012an, beren bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriaren biktima izatea salatu zuten 

emakumeen % 34ak 30 urte baino gutxiago zituen14. Askatasun sexualaren kontrako erasoei dagokienez, zenbakiek argiro erakusten dute emakume 

gazteek aukera gehiago dutela mota horretako erasoak sufritzeko: zenbat eta gazteago, orduan eta gehiago; izan ere, 30 urtetik beherakoak dira 

nozitutako indarkeriaren berri eman duten  biktimen % 6615. 

 

Erasotzaileei dagokienez, 2012an beren bikotekidearen edo bikotekide ohiaren aurka indarkeria erabiltzeagatik salatutako erasotzaileen % 26k16 30 

urte baino gutxiago zituen. Ehuneko horrek gora egiten du sexu askatasunaren aurkako delituetan, horietan erasotzaileen % 46k 30 urte baino 

gutxiago baitzuten17. 

Hezkuntza-sistemarako genero-indarkeriaren prebentziorako eta hezkidetzarako Planak baieztatzen du genero indarkeria modu askotan adierazten 

                                                           

13 Hezkuntza sistemaren Ebaluazio eta Ikerketarako Erakundeak (ISEI-IVEI) Ikaskideen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn (2012) ikertzeko egindako azterketaren arabera: 

‐ DBHko ikasleen % 23,6k baieztatzen du inoiz ikusi duela nola ikaskide bat etengabe baztertzen zuten homosexualtzat jotzen zutelako, eta Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan ere,  

ikasleen % 12 inguruk adierazten du egoera horren lekuko izan direla. 

 

- Lesbianatzat hartzen diren ikasleen kasuan, ehunekoak askoz apalagoak dira; DBHko ikasleen %7k baino apur bat gehiagok eta Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasleen %5ek 

diote  ikaskide bat arrazoi horrexegatik etengabe baztertu duteneko kasuak ikusi dituztela. 
14 % 32ak 18 eta 30 urte bitartean zituzten eta % 2a 18 urte baino gazteagoak ziren. 

 
15 % 34ak 18 urte baino gutxiago zituzten eta % 32k 18 eta 30 urte bitartean. 
16 erasotzaileen %25ek 18 eta 30 urte bitartean zituzten eta %1a 18 urte baino gazteagoa zen. 
17 erasotzaileen %25ek 18 eta 30 urte bitartean zituzten eta %11a 18 urte baino gazteagoa ziren. 
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dela. Alde horretatik, hainbat alderdi hartu behar dira kontuan, esku-hartzea nolakoa den eta erantzun beharreko indarkeria mota nolakoa den. 

Hala, Planak adierazten du prebentzio-esparruan kontuan hartu behar direla honako adierazpen hauek: 

 

Sexismoa, ikasgeletan gatazkak eta ikaskideen arteko tratu txarrak azaltzen dituen faktore gisa 

Mutilak sozializatzen diren maskulinitate tradizionalaren ereduak erraztu eta bultzatu egiten du gatazkak indarkeriaren bidez konpontzea eta 

boterea eta indarkeria erabiltzen ikastea. Horrela, nabarmendu behar da mutilek gehiago erabiltzen dutela indarkeria ikasgelan, eta hori genero-

mandatuarekin dago loturik. ISEI-IVEIfn 18erakundearen txostenean, egiaztatu da bullying bidezko erasotzaileen ehunekoa handiagoa dela mutilen 

artean, bai Lehen Hezkuntzan, bai Bigarren Hezkuntzan. Biktimen ehunekoan gauza bera gertatzen da. Hau da, mutilek gehiago erabiltzen eta 

jasaten dute indarkeria. 

Heteroarauak19 betetzen ez dituzten sexu-joeradun ikasleei egiten zaien jazarpena gero eta gehiago ikusten den praktika bat da. Hala ere, bullying 

fenomenoaren barnean kidekoen artean izaten diren tratu txar sexistak eta sexualak ez dira aztertu modu espezifikoan azterlanetan. 

Mikroindarkeriak 

Oso ohikoa da gehienbat neskek jasaten duten mikroindarkeria horien larritasuna ukatzea. Oro har, erasoak minimizatu egiten dira, adinari 

dagozkion jokabidetzat hartzen baitira, inolako ondoriorik ez dutenak; irakasleek eta gurasoek ez dute sinesten beren ikasle edo seme-alabak 

erasotzaileak izan daitezkeela, eta, askotan, susmoa izaten da neskek ez ote duten kontua puztu, eta leporatzen zaie ez dutela ulertu, okerreko 

mezuak bidali dituztela edo gaizki ulertu dituztela jasotako mezuak; azken batean, neskek bereizteko eta onartzeko gaitasunik ez dutela pentsatzen 

da20. 

 

                                                           

18 Hezkuntza sistemaren Ebaluazio eta Ikerketarako (IVEI-ISEI). (2012), Berdinen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntza eta DBHn. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Eusko Jaurlaritza. 
19 Sistema ideologiko eta kulturala, heterosexualitatea bete beharreko arautzat hartzen duena sexu/genero sisteman, eta, beraz, hauek baztertzen dituena: lesbianak, gayak, 

transexualak, transgeneroa, bisexualak eta intersexualak. 
20 Emakunde. (2011). Sexu erasoak. Nola bizitzen diren, nola ulertzen diren, eta nolako arreta ematen zaien. Eusko Jaurlaritza. Herrizaingo Saila. Gasteiz. 
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Publizitateak eta komunikabideek indartu egiten dute agerikoa ez den eta natural bihurtu nahi den indarkeria, ahalmen handia baitute balioak, 

ideologiak eta pentsamenduak transmititzeko. Oraindik ere badira emakumeak gizonen mendeko direla indartzen dituzten jarrerak, balioak eta 

mezuak, eta, gainera, emakumeen aurkako indarkeria justifikatu, garrantzia kendu eta erabiltzera bultza dezakete. 

Harreman eta erakarpen ereduak 

Mutil batzuek neska batzuekin duten jokabidea21, askotan, maitasun-erakusgarritzat hartzen da eta ez genero-indarkeriaren adierazletzat; esate 

baterako, adiskideak, ordutegiak, arropa, mugikorra, sexualitatea, gorputza… kontrolatzea. Berdintasunean oinarritutakoak ez diren eskema horiek 

ez dira harreman heterosexualetan bakarrik gertatzen. 

 

Botere-erlazioetan22 oinarritutako esperientzia horietako askok joera bat ezar dezakete neska eta mutil batzuek bizitzan izango duten harreman 

afektiboetan. Batzuetan, berdintasunean oinarritua ez den harreman bat hurrengo indarkeriazko harreman batzuen hasiera izan daiteke.  

 

                                                           

21 Emakunderen EAEko nerabeei buruzko txostena. Emakunderen EAEko nerabeak. Hurbilketa ahalduntzetik abiatuta txostenak, 2009an argitaratuak, ondorioztatzen duenez, 

inkestatutakoen % 69,7ren iritziz normala da "zeloak sentitzea, enamoratuta egonez gero", eta nesken  % 36,3k ondo deritzo “bikotekidearen sakelako telefonoa miatzeari, adarrak jartzen 

dizkizula susmatuz gero”. 
22 Berdintasuna eta genero-indarkeriaren prebentzioa nerabezaroan azterketako datuak. (2010). Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioak prestatua, Sailaren lankidetzarekin; honako 

hau adierazten du: 

 

- Mutilen %13,1ek aitortu du tratu txarrak noizbait eragin dituela edo saiatu dela bikotekide duen neskari halakorik egiten, eta nesken %9,2k aitortu du tratu txarrak pairatu izana. 

- Mutilen %26k ez du uste "bikote-harremanak kontrolatzea" tratu txarra denik; %30,7k ez du uste tratu txarra denik “ez duela ezer balio esatea”; eta %35ek ez du uste tratu txarra denik 

“egiten duen guztia kontrolatzea” (adierazpen horrekin bat dator nesken %26,2). 

- Nagusitasun-mendetasuneko ereduei dagokienez, mutilen %12,2 ados dago “bikote harreman ona izateko hobe da emakumeak gizonari aurka ez egitea” adierazpenarekin. 

- Ageriko indarkeria fisikoari dagokionez, mutilen %6,8k uste du, senarrak emaztea erasotzen duenean, emazteak egoera hori eragin duen zerbait egin duela. 

- Nerabeen %25ek abusu psikologikoak edo fisikoak pairatzen ditu bikotekidearekin elkartzen direnean; institutuan erasoak jasan zituzten neskek arrisku handiagoa zuten unibertsitatean 

ere jasateko, eta gerora ere bai; gaztaroan biktima izateko posibilitatea oso loturik dago nerabezaroan indarkeriazko harremanak izatearekin, haurtzaroko tratu txarrekin baino gehiago. 

James, West, Deters eta Armijo (2000): Zitei buruzko ikerketak. 
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Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana, halaber, adierazten du arreta gehiago jarri behar dela 

hautemate goiztiarra larriagoa den  egoera edo kolektiboetan,  izan ere, hartara kasu gehiagotan esku hartu daiteke eta kalteak eragitea saihestu. 

Eta adierazten du kolektibo zaurgarrienen artean daudela genero indarkeriaren biktimen seme edo alabak, mutilazio genitalaren arriskuan dauden 

neskak edo hezkuntza behar bereziak dituzten neska eta nerabeak. 

 

2012an Berdintasunerako Estatuko Idazkaritzak egindako genero indarkeriari buruzko makro inkestatik ondorioztatzen denez, 840.000 adingabeko 

beren amen aurkako genero indarkeriaren arriskupean egon dira azken urtean, eta 517.000k erasoak jasan dituzte testuinguru horretan. Inkesta 

horrek adierazten du tratu txarrak hartutako emakumeen %77k seme-alabak dituztela, eta kasuen %54,7an adingabekoek “zuzenean pairatu” 

zituzten genero-indarkeriazko egoerak. 

1.6. Emakume eta gizonezkoen presentzia irakaskuntzan 

Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistema osoan, langileriaren feminizazioa agerikoa da (10 irakasletik 7 inguru emakumeak dira). Guztira 

36.516 pertsona dabiltza irakasle lanetan unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzan, eta % 72,89 emakumezkoak dira. Dena den, aipatzekoa da 

emakume eta gizonek irakaskuntzan duten presentzia aztertzen badugu, hiru fenomeno ikus daitezkeela: batetik, irakasleen artean emakumeen 

proportzioa handiagoa da maila baxuetan eta murriztu egiten da hezkuntza maila handitzen den heinean (unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan 10 

irakasletik 7 inguru emakumeak diren arren, unibertsitatean 10 irakasletik 6 gizonak dira); bigarrenik, emakumezko irakasleen banaketa aldatu egiten 

da ezagutza arloaren arabera, eta emakumeen partaidetza eta presentzia txikiagoa da arlo zientifiko-teknikoetan (segregazio horizontala); eta, 

azkenik, emakumezko irakasleek gutxiago okupatzen dituzte irakaskuntzako kategoria altuenak (segregazio bertikala), ardura postuak eskuratzea 

zailagoa delako emakumeentzat gizonentzat baino. 

Emakumeen presentzia bereziki nabarmena da irakaskuntza mota bitan, hau da, haur-hezkuntzan eta lehen-hezkuntzan batetik, eta hezkuntza 

berezian bestetik. Ildo horretan, are nabarmenagoa da haur eta lehen hezkuntzaren esparrua, non gizonezko irakasleen proportzioa % 14,50 baino 

ez baita. Horrek esan nahi du irakaskuntza maila horretan ez dagoela ia erreferentzia maskulinorik neska-mutilentzat eta, hala, ikasleei eta gizarteari 

mezu sendo bat transmititzen zaie sexu batek eta besteak zaintzetan dituzten ardurei buruz.  
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Eurydiceren azterketaren arabera (2011), 2006an, Europar Batasuneko herrialde guztietan (Grezian eta Luxenburgon salbu) lehen eta bigarren 

hezkuntzako irakasleen % 60tik gora emakumeak ziren. Bigarren hezkuntzan, genero-arrakala hori txikiagoa da, nahiz eta emakumezko irakasle 

gehiago dauden gizonezkoak baino. Hain zuzen ere, haur- eta lehen-hezkuntzako irakasleen ordainsaria baxuagoa da irakaskuntza maila 

altuagoetakoa baino, nahiz eta zaila den jadanik aipatutako feminizazioarekiko kausalitatea ezartzea. 

 

1.6. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza eta parte-hartzea erabakiak hartzeko organoetan 

 

Nahiz eta hezkuntza EAEn feminizatuta dagoela dirudien emakumeen presentziari dagokionez, zuzendaritza-organoei sisteman inplikatutako eta 

instantzia nagusi eta erakunde publikoei begiratuz gero, ikusten da emakumeen presentzia ez dela proportzionala sektore osoarekiko. 

 

Zuzendaritza kargu publikoei dagokienez, aipatzekoa da Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako Saila, EAEn hezkuntza 

alorrean eskuduna dena, emakume batek zuzentzen duela eta sailburuordeen artean bi gizon eta hiru emakume daudela; maila baxuago batean, 

13 gizon dira Zuzendari Nagusi, eta 4 emakume. 

 

Izaera orokorrarekin, Euskadiko Eskola Kontseiluan emakumea da lehendakaria, gizona da lehendakariordea, emakumea da idazkari teknikoa eta 

gizona da aholkulari teknikoa. Batzorde iraunkorrak 13 kide ditu. Horietatik 5 (lehendakaria barne) emakumeak dira.  Oro har, Kontseiluak 39 kide ditu 

eta, horietatik, 16 emakumeak dira (% 41). 

 

Hezkuntzaren kalitatea ebaluatzeko organoei dagokienez, EAEn funtzio horren organismo arduradun nagusia ISEI-IVEI da, Hezkuntza Ebaluaziorako 

eta Ikerketarako Euskal Institutua. ISEI-IVEI gizon batek zuzentzen du.  Zuzendaritza Batzordea 8 kidez dago osatuta, 4 emakumez eta 4 gizonez, 

alegia. ISEIren zuzendaritza taldeak 5 kide ditu: zuzendaria gizona da eta hiru koordinatzaile ere gizonak dira; emakume koordinatzaile bat dago. 

Erakunde horren Batzorde Zientifikoa 3 emakumez eta 6 gizonez osatuta dago, eta azken horien artean dago zuzendaria.   
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Hezkuntza Ikuskaritzari dagokionez, egoitza nagusi bat du Gasteizen eta lurralde-unitateak, EAEko lurralde historiko guztietan. Nahiz eta egia den 

zerbitzu honetako langileria oro har orekatuta dagoela, emakume bat bakarrik da Bizkaiko Ikuskaritzako lurralde-burua, eta Ikuskari nagusien 

lanpostuan gizon bat dago. Era berean, 3 emakumezko ikuskari nagusi bakarrik daude, 8tik (% 37).  

EAEko ikastegiak zuzentzen dituzten langileen datuei dagokienez, ISEI-IVEIren Hezkuntza Adierazleen Euskal Sistemaren datuen arabera23,  2011n 

EAEn zuzendarien profila hau da: emakumea (% 60,4), 41 eta 50 urte bitartean (% 43,9), goi mailako titulaziorekin (% 53,5), i rakaskuntzan 20 urtetik 

gorako antzinatasunarekin (% 74,6) eta karguan bost urte baino gutxiagoko esperientziarekin (% 51,9).  

Sexuka, etapaka eta sareetan jasotako datuak behatuta, honako hauek adieraz daitezke: Lehen Hezkuntzako sarean, zuzendaritza kargua nagusiki 

emakumeek okupatzen dute (% 74,3), Bigarren Hezkuntzan, berriz, nagusiki gizonek (% 57,4). Etapei dagokienez, nabarmentzekoa da eskola 

hitzartuetan zuzendaritza karguak dituzten ehunekoa asko igo dela (% 45) publikoarekin alderatuta (% 34,8). 

 

 

 

 

                                                           
23 Ikastetxeetako zuzendaritzen profila. Hezkuntzako Adierazleen Euskal Sistema 2013 
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ESKU HARTZEKO LEHENTASUNAK 

 

» Hezkuntza-sistema egituraz eta pertsonaz hornitzea, hezkidetzan oinarritutako eskolaren eredua modu koordinatuan sustatzeko. 

» Irakasleak eta hezkuntza-komunitatea trebatzea, beren esku-hartzeak hezkidetza eta indarkeria sexistaren prebentzioa aintzat 

hartuz egingo direla bermatzeko. 

» Ikastetxeetan hezkidetza eta berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko koordinazioko figurak eta egiturak garatzea. 

Kopuruari lotuta egongo dira. 

» Hezkidetzako gaikuntza sustatzea irakaskuntzako eta hezkuntzako langileak hornitzeko prozesuetan. 

» Koordinazioa bultzatzea, hezkuntzaren arloan dauden ekimenak eta programak koherenteak izan daitezen genero-ikuspegitik. 

» Eskola mistoan hezkidetza eskola bateranzko transformazio prozesuak sustatzea. 

» Ikastetxeek beren kulturan, politiketan eta jardunbideetan genero-ikuspegia txerta dezaten bultzatzea. 

» Eskola mistotik hezkidetzazko eskolarako eraldaketaren inguruko aldaketak ikertzea eta horien jarraipena egitea ISEI-IVEItik. 

» Euskal curriculuma genero-ikuspegitik garatzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 29. artikuluan 

xedatutako hezkidetza-helburuak txertatuz. 

» Tutoretza eta orientazio-planetan genero-ikuspegia txertatzea.  

» Eskola-komunitateko arlo ezberdinen arteko koordinazioa bultzatzea. 

» Genero-indarkeria eta sexismoa sorburu duten indarkeria-mota guztiak prebenitzeko, garaiz detektatzeko eta horiei erantzun 

eraginkorra emateko mekanismoak abian jartzea". 

» Emakunderekiko lankidetza sustatzea NAHIKO eta BELDUR BARIK programak inplantatzeko ikastegietan. 

» Hezkuntza sektorean emakumeen eta gizonen presentzia orekatua egotea sustatzea. 
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2. HEZIKETA ETA IKASKUNTZA 
GENERO-JOERA NAGUSIAK 

2.1. Sexuaren araberako segregazioa irakaskuntzako arloetan 

 

Lanbide-heziketako irakaskuntzetan, arrakala handiak identifikatzen dira emakume eta gizonen presentzian, bai erdi-mailako 

ikaskuntzetan eta bai goi-mailakoetan. Emakumeek askoz proportzio txikiagoa dute ikasleen artean (% 37,1 erdi-mailako lanbide-

heziketan eta % 40,9 goi-mailako lanbide heziketan). 

 

Emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2013ko zifrak izeneko txostenak adierazten duen moduan (Emakundek argitaratua): 

“Diferentzia horiek askoz nabarmenagoak dira ikasleek izena ematen duten arloak espezifikoki aztertzen baditugu, eta segregazio 

nabarmena ikus daiteke ikasketa motaren arabera. Segregazio hori genero-rol eta -estereotipoen jatorria da eta horrexek 

iraunarazten ditu”. 

 

Hartara, erdi-mailako prestakuntzan, zenbait arlotan, ikasleen % 90 baino gehiago gizonak dira, besteak beste honako hauetan: 

"eraikuntza eta obra zibila", "elektrizitatea eta elektronika", "fabrikazio mekanikoa", "instalazio eta mantentzea", "zura, altzariak eta 

kortxoa", "itsas arrantza" eta "ibilgailu bidezko garraioa eta mantentzea". Bestalde, arlo feminizatuenak hauek dira: "irudi pertsonala", 

"administrazio eta kudeaketa", "osasungintza", "zerbitzu soziokulturalak eta komunitate zerbitzuak" eta "ehungintza, jantzigintza eta 

larrua". 
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Goi-mailako lanbide-heziketan, ikus daiteke emakumeen guztizko ehunekoa pixka bat altuagoa dela erdi-mailako lanbide-

heziketaren aldean (% 41,0 eta %37,1). Nolanahi ere, arlo profesional feminizatuenak eta maskulinizatuenak erdi-mailako lanbide 

heziketaren kasuan bezala islatzen dira. Halaber, zenbait adarretan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua dago, hala nola 

honako hauetan: "arte grafikoak", "merkataritza eta marketinga", "ostalaritza eta turismoa" eta "kimika". Oreka hori erdi-mailan ere 

gertatzen da, "ostalaritza eta turismo" adarrean izan ezik, eta "irudia eta soinua" batu beharko litzaioke. 

 

Lanbide-heziketako irakaskuntzetan emakume eta gizonen banaketa bereizia egoteak eragin argia du lan-merkatuan. Izan ere, 

EAEko emakume gazteek ez dituzte aukeratzen lan-merkatuak eskatzen dituen kualifikazio profesionalak laneratu ahal izateko eta, 

egiten dutenean ere, ez dira ari sektore estrategikoetan edo gehiago eskatzen diren lanpostuetan prestatzen. 

Zerbitzu soziokulturalen, komunitaterako zerbitzuen eta irudi pertsonalen zerbitzuen familia profesionalean –emakumeak gailentzen 

dira–, txertatze-tasak altuak dira (lanbide-heziketakoak baino altuagoak), baina batez besteko soldatak multzokoak baino nabarmen 

txikiagoak. Baina emakumeen presentzia txikiagoa duten adarretan (mantentzea, fabrikazio mekanikoa...) soldatak altuagoak dira.  

Soldata-mailari dagokionez (betiere, 2011n egin zen 2008ko promozioaren txertatzearen jarraipenaren arabera), lanbide-heziketa 

osoan, emakumeen eta gizonen arteko diferentzia % 15,1ekoa da (batez besteko soldata garbiak). 

Diferentzia hori EUSTATek argitaratutako (2009) Errenta pertsonal eta familiarrarenestatistikan ere ikus daiteke, non emakumeen eta 

gizonen kualifikazioa batez besteko errenta pertsonalarekin erlazionatzen baita. Lanbide-heziketako kualifikazioa duten pertsonen 

kasuan, errentan sexuaren araberako diferentzia handia dago. Hala, Lanbide Heziketako ikasketak dituzten gizonek  22.870 euroko 

errenta duten bitartean, emakumeek 13.299 euroko errenta dute.  
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Lanbide-heziketak enpresa sarearekin eta lan merkatuarekin lotura estua du. Hori dela eta, ezinbestekoa da lanbide-heziketako 

ikastegien eta enpresen artean aliantzak bilatzea, neska-mutilen aukera akademiko eta profesionalak eta, maiz, enpresetako 

enplegu-sorkuntza gidatzen dituzten genero-estereotipoak hausteko. Hartara, bai neskek eta bai mutilek orotariko prestakuntza eta 

enplegua eskuratu ahalko lukete.  

2.2. Emakumeen eta gizonen presentzia lanbide-heziketako sektore estrategikoetan 

Genero-ikuspegitik aztertu beharko litzateke zein diren EAEko esparruan hazkunde eta enplegu potentzial handiagoa duten sektore 

estrategikoak, eta neurriak ezarri beharko lirateke emakumeek eta gizonek sektore horietarako kualifikatzea ahalbidetzen duten 

lanbide heziketako irakaskuntzetan sarbide-berdintasuna dutela bermatzeko. Ildo horretan, EAEko emakumeen eta gizonen 

berdintasunerako VI. Planean adierazten den moduan, unibertsitateko graduetan nahiz lanbide-heziketan –emakume gutxiago 

daude–, emakumeek gutxiago parte hartzen dute arlo zientifiko eta teknologikoetan. Europar Batasunak arlo horiexek bultzatzen ditu 

etorkizuneko arlo estrategiko gisa, eta horiek ari dira indartzen enplegu- eta prestakuntza-politikak. 

Eusko Jaurlaritzaren eta Europar Batasunaren estrategiarekin bat, EAEko Lanbide Heziketarako Agenda Estrategikoak ezartzen du 

lehentasunetako bat industria sendotzea dela eta, hortaz, sektore ekonomiko horrekin erlazionatutako irakaskuntzak sustatzea. 

Kontuan hartu behar da emakumeen partaidetza oso baxua dela lanbide-heziketan industriarekin loturiko prestakuntzan, eta, beraz, 

sektore hori sendotu nahi izanez gero (hazkunde eta enplegagarritasun potentzial handia izateagatik), ezinbestekoa da jarduera eta 

ekintza positiboak gauzatzea, emakumeak sektore horretan lan egiteko kualifikatzen duten adarretan prestatzea sustatzeko.  

 

 



EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 

100 

100 
 

100 

 

Emakumearen Institutuak “Emakumeen lanbide heziketa eta enplegu-hobi berriak” ikerketa egin du, emakumeen eta gizonen 

okupazioa aztertzeko hazkunde potentziala duten sei sektore ekonomikotan. Ikerketa hau 2011 eta 2012 urteetan egin da eta 2008-

2011 aldia aztertu da, krisi ekonomikoak horietan zer eragin izan duen baloratuz. 

Ikerketarako hautatutako sektoreak hauek izan dira: IKT zerbitzuak eta Ekonomia berdea nabarmen maskulinizatuta daude; Ikus-

entzunezkoak eta Ikerketan, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua dago; eta Turismoa eta Adinekoentzako Zerbitzuak 

nabarmen feminizatuta daude. 

Ikerketa honek adierazten du nola, aztertutako enplegu-hobiak emakumeentzako dagoen lan-aukeraren aurrean, sexuaren 

araberako segregazioa gertatzen ari dela lan-merkatu osoan gertatzen den moduan, bai horizontala (sektore maskulinizatuak eta 

feminizatuak egotea) eta bai bertikala (zuzendaritza postuetan emakumeen presentzia txikiagoa). Hori dela eta, berdintasuna 

sustatu behar da sektore horietan, aukera hori, hain zuzen ere, ez dadin soilik enplegurako izan, baizik eta baita lan-merkatuko 

berdintasunean aurrera egiteko ere. 

Ikerketak heterogeneotasun handia agertzen du aukeratutako enplegu-hobietan, nahiz eta ezaugarri komunak dauden. Horiek 

agerian uzten dute emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko neurriak aplikatu behar direla, okupazio-aukerek gaur egungo 

lan merkatuaren ezaugarri den sexuaren araberako segregazioa errepikatzea edo larritzea saihesteko. Beharrezkoa da emakumeak 

lanbide maskulinizatuetan sartzea, eta gizonak lanbide feminizatuenetan sartzea. 

Halaber, ezinbestekoa da kategoria profesionaletan segregazioa murriztea. Hain zuzen ere, emakumeek erabaki-lanpostuetan duten 

posizioa estrategia gakoa da aukera-sektore hauen barruan, ez soilik genero orekak ezartzen dituen heinean, baizik eta efektu 

biderkatzailea duelako emakumeak sektore horietara erakartzeko orduan. 
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2.3. Irakaskuntza-eredua 

 

Irakaskuntza-ereduari dagokionez, derrigorrezko irakaskuntzen kasuan, beharrezkoa da hezkidetza sustatzen duen irakaskuntza-eredu 

bat lantzea. Hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren Antolamendu Orokorra ezartzen duen 32/2008 Dekretuaren 2. artikuluak 

xedatzen duen moduan, Lanbide Heziketaren helburuen artean hau dago: Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketak, halaber, ondoko 

helburuak izango ditu: pertsonaren garapen osoa lortzea, sexuaren araberako estereotipoak eta eginkizunak alde batera utzita; 

edozein bereizketa motaren aurka agertzea, eta sexuak erabakitzen ez duen orientazio akademikoa eta profesionala bermatzea. 

Curriculum esplizituak nahiz inplizituak, orobat ikastegietako dinamikek, genero-ikuspegia barne har dezaten, ezinbestekoa da 

irakasleak prestatzea eta ikastegiei baliabideak eskuratzea, beren ikastegietan gertatzen diren desberdintasunak identifikatzea 

ahalbidetzen duten prozesuak abian jartzeko eta desberdintasun horiek zuzentzeko jarduerak diseinatzeko.  

 

2.4. Emakumeen eta gizonen kopurua eta parte-hartzea irakaskuntzan eta erabakiak hartzeko organoetan 

Lanbide Heziketako irakaskuntzetako irakasleei dagokienez, ikusten da gizonen proportzioa hogei ehuneko puntu handiagoa dela 

emakumeen proportzioa baino; izan ere, EUSTATen datuek adierazten dute emakumeak kolektibo horren % 42 direla24. 

 

EAEko Lanbide Heziketako irakaskuntzetako erabakiak hartzeko organismoei dagokienez, aipatzekoa da maskulinizazio handia 

dagoela. 

 

 

                                                           

24 Interesgarria litzateke emakumeek eta gizonek irakasten duten adar eta zikloei buruzko datuak aztertzea, baina gaur egun ez dugu datu hori. 
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Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua emakume batek zuzentzen du. Batzorde Iraunkor bat du eta horrek ordezkaritza du Eusko 

Jaurlaritzaren sailetan, Confebasken, sindikatuetan eta ikastegietan; gizon batek zuzentzen du, gizonezko idazkari bat eta guztira 17 

ordezkari aipatutako instantzietan (horietatik 5 baino ez dira emakumeak, alegia, % 29a).  

Kualifikazioen Euskal Institutua (IVAK-IKEI) gizon batek zuzentzen du. Zuzendaritza taldea 3 pertsonaz osatuta dago: emakume bat (% 

33) eta hiru gizon; eta, 4 pertsonaz osatutako talde teknikoan emakume bakarra dago (% 25).   

Bestalde, EAEko Lanbide Heziketaren Berrikuntzarako Zentroak (Teknika) gizonezko zuzendari bat du eta 6 arloren inguruan 

egituratzen da: Berrikuntza Arloa  

Teknologia arloan gizonezko koordinatzaile bat, 7 gizon dinamizatzaile eta 2 emakume dinamizatzaile daude (% 20); Prestakuntza 

arloan gizon koordinatzaile bat, 3 gizon dinamizatzaile eta 2 emakume dinamizatzaile daude (% 33); IKTen Berrikuntzarako arloan 2 

gizon dinamizatzaile daude; Ekintzailetza eta Berrikuntza arloan gizon koordinatzaile bat dago, gizon dinamizatzaile bat eta 

emakume dinamizatzaile bat (% 33); Nazioartekotze arloan gizon koordinatzaile bat eta gizon dinamizatzaile bat daude; Berrikuntza 

eta Hobekuntza arloan emakume koordinatzaile bat, gizon dinamizatzaile bat eta emakume dinamizatzaile bat daude (% 66). 
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ESKU HARTZEKO LEHENTASUNAK 

» Lanbide Heziketako irakaskuntzetan genero-ikuspegia integra dadin sustatzea, hartara, hezkidetzazko irakaskuntza eredu baterantz 

aurrera egiteko.  

 

» Genero-ikuspuntutik berrikustea curriculumen eredua lanbide-heziketaren esparruan.  

» Irakasleei baliabideak eskaintzea, beren lana genero- ikuspegitik gara dezaten, berdintasunaren alorreko prestakuntza irakasleen 

etengabeko prestakuntza planetan integratuz. 

» Genero-ikuspegitik aztertzea orientazio profesionalaren eredua eta neurriak ezartzea emakumeen eta gizonen berdintasuna 

sustatzeko laneratzearen esparruan. 

» Lanbide-heziketan sentsibilizatzea eta genero-estereotipoak haustea xede duten kanpainak edota jarduerak (foroak, jardunaldiak, 

sentsibilizazioa) bultzatzea. 

» Emakumeen eta gizonen egoera ikertzen eta aztertzen sakontzea lanbide-heziketaren esparruan, genero-ikuspegia txertatuz 

Lanbide Heziketan jasotzen diren datu, estatistika eta ebaluazioetan. 

» Genero-ikuspuntutik berrikustea ekintzailetza eredua lanbide-heziketaren esparruan. 

» Aliantzak bilatzea lanbide-heziketako ikastegien eta enpresa-sarearen artean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 

sustatzeko esparru akademiko-profesionalean. 
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» Berdintasunerako tokiko eta eskualdeko diagnostikoak egitea sustatzea, segregazio bertikala eta horizontala murrizteko eta 

kolektibo ahulak integratzeko helburuarekin. Hezkuntza, enpresa eta laneko eragile guztiak inplikatuz.  

» Berdintasun planak egitea Lanbide heziketako ikastegietan, beren kudeaketa eredua berrikustea ahalbidetzeko moduan 

» Emakumeen sarbidea areagotzea laneratzeko aukera gehiago dituzten adar eta ikasketetan 

» Genero-indarkeria eta sexismoa sorburu duten indarkeria mota guztiak prebenitzeko, garaiz detektatzeko eta horiei erantzun 

eraginkorra emateko mekanismoak abian jartzea lanbide-heziketako ikastegietan. 

» Emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatzea irakaskuntzan eta Lanbide Heziketako irakaskuntzetako erabakiak hartzeko 

organoetan 
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3. UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA 
GENERO-JOERA NAGUSIAK 

 

3.1. Sexuaren araberako segregazioa irakaskuntzako arloetan 

EAEn unibertsitateko ikasketetan matrikulatutako ikasleen datu orokorrak EUSTATek argitaratzen ditu, aukera-adarraren arabera. 

Horien arabera, ikus daiteke emakumeen presentzia handiagoa dagoela ezagutza adar guztietan (% 54 batez bestez), baina 

emakumeen neurriz gaindiko ordezkaritza dago tradizionalki emakumeei esleitutako genero rolekin bat datozen diziplinetan, hala 

nola Osasun Zientzietan (ikasleen % 76), Arte eta Humanitateetan (% 63) eta Zientzia Sozial eta Juridikoetan (% 61); bestalde, 

ordezkaritza nabarmen baxua dute Ingeniaritzetan eta Arkitekturan, non emakumeen presentzia ez baita % 29ra iristen titulazio eta 

ziklo guztietarako. Datuek, gainera, agertzen dute Diplomaturak feminizatuago daudela (ikasleen % 68), izaera orokorrarekin, ziklo 

bikoitzeko ikasketak (% 62) eta Gradu ikasketak (% 54) baino.    

Gainera, emakumeen presentziari buruzko datuak ezagutza adarren arabera aztertuz gero, Graduko ikasketetan bakarrik, 

Ingeniaritza ikasketetan eta Arkitekturan emakumeen presentzia % 25ekoa izan zen 2011-2012 ikasturtean.  

Zehazki, EAEko ikasleek 2011-2012 ikasturtean gehien eskatu zituzten titulazioei begiratuz gero, ikus daiteke emakumezko ikasleek 

gehien eskatu zituztenak honako hauek izan zirela, ordena honetan: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza, Maisu-maistra 

Ikasketak, Medikuntza, Psikologia eta Zuzenbidea. Gizonezko ikasleen artean, berriz, honako hauek: Industria Ingeniaritza Teknikoa, 

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza, Industria Ingeniaritza, Enpresa Zuzendaritzako diplomatura eta Industria Antolaketako 

Ingeniaritza. Eskaeretako desberdintasunak, berriro ere, genero rol eta estereotipoek prestakuntza aukera profesionaletan duten 

inpaktua islatzen du.    
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Nolanahi ere, ikasleen eskaerak ez datoz bat titulazioetako errealitatearekin, horietan ikasleen sexuaren araberako segregazio 

handiagoa islatzen baita. Hartara, titulazio feminizatuenen artean (emakumeen presentzia % 80 baino handiagoa) honako hauek 

daude: Erizaintza, Pedagogia, Psikopedagogia, Elikagaien Zientzia eta Teknologia eta Itzulpengintza eta Interpretazioa; bestalde, 

titulazio maskulinizatuenak hauek dira: Itsas Makinak (bai ziklo bikoitzeko titulazioa eta bai diplomatura), Itsas Nabigazioa, Sistema 

Informatikako Ingeniaritza Teknikoa, Automatika eta Elektronika Industrialeko Ingeniaritza eta Ingeniaritza Informatikoa, non 

gizonezkoen ehunekoak % 80 eta % 90 bitartekoak baitira. 

Ingeniaritzen eta Arkitekturen kasua modu bereizian aipatzekoa da, izan ere, ikasketa horietan ikasleek duten presentzia eta parte-

hartzea ez baitaude inondik inora parekotasunetik gertu, ez diplomaturetan eta ez lizentzietan. 

 

3.2. Berdintasun-politikak unibertsitate-arloan 

Apirilaren 12ko 4/2007 Legeak, hamabigarren Xedapen gehigarrian, honako hau jasotzen du: “Unibertsitateek berdintasun-unitateak 

izango dituzte beren antolamenduko egituretan, emakumeen eta gizonen berdintasunaren gaineko printzipioari lotutako eginkizunak 

garatzeko”. 

EAEko unibertsitate sistema osatzen duten hiru unibertsitateetatik (EHU, Mondragon Unibertsitatea eta Deustuko Unibertsitatea) Euskal 

Herriko Unibertsitatea da Berdintasunerako Unitate Administratiboa duen bakarra. 

Gainerako unibertsitateetan beren eskumenen barruan berdintasun esparruko jarduerak garatzen dituzten pertsonak eta / edo lan 

taldeak daude, baina ez dago berariazko berdintasun unitaterik. 
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Berdintasunari loturiko plangintzei dagokienez, aipatzekoa da Sail honek egindako 2011-2014 Unibertsitate Planean ekitate, 

eraginkortasun eta proiekzio sozialerako kontratu-programa bat eta zenbait jarduera zeudela, besteak beste, unibertsitateen barruan 

Berdintasun planak prestatzea. 

 

Ildo horretan, aipatzekoa da EHUk Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plan bat duela 2010az geroztik. Planak, gainera, 

kudeaketarako Berdintasun Batzorde bat du. Zeharkako egitura bat da eta horretan ordezkatuta daude Unibertsitatearen 

estamentuak. Gaur egun, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana prestatzeko prozesuan daude bete-betean. 

 

Mondragon Unibertsitatearen kasuan, ez dago Unibertsitatea eta hori osatzen duten 4 fakultateak zeharka eta osorik hartzen duen 

Planik. Dena den, 2008-2009an, Enpresa Zientzien fakultateak berdintasun diagnostiko bat eta Berdintasun plan bat egin zituen 2009-

2011 aldirako. 

 

3.3. Emakumeen eta gizonen presentzia eta partaidetza unibertsitateko langilerian 

 

Unibertsitateetako langileen artean emakumeen eta gizonen presentziari dagokionez, esan daiteke segregazio bertikala eta 

horizontala daudela. Hala, segregazio horizontalaren harira, ikusten da unibertsitateko administrazioko eta zerbitzuetako langileen 

artean feminizazio argia dagoela unibertsitate pribatuetan (Mondragon Unibertsitatea eta Deustuko Unibertsitatea), horietan 

okupatutako hamar pertsonatik zazpi baino gehiago emakumeak baitira. Euskal Herriko Unibertsitatean emakumeen ehunekoa 

handiagoa da gizonena baino funtzionarioen artean, eta erlazio hori alderantzikatu egiten da aldi baterako kontratua edo kontratu 

mugagabea duten langileen artean25. 

                                                           
25

 Euskadiko Emakumeen eta Gizonen Egoerari buruzko 2012ko Zifrak txostena. 
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Unibertsitateko irakasle gehienek gizonezkoak izaten jarraitzen dute eta, EUSTATen datuekin bat (2013), % 57 dira. Proportzio hori 

ikasleen errealitatearen bestelakoa da, ikasleen kolektiboan emakumeen presentziak proportzio hori gainditzen baitu. Proportzio hori 

ez da aldatzen ikastegiaren titulartasunaren arabera. Hala, Euskal Herriko Unibertsitatean, Mondragon Unibertsitatean eta Deustuko 

Unibertsitatean proportzioa parekotasun printzipiotik gertu dago, baina oraindik ez da ildo hori hautsi.  

Unibertsitateko kolektiboen osaketan, genero-distantzia handiagoa da kategoria akademikoaren araberako analisia eginez gero. 

Hain zuzen ere, kategoria akademikoak errepasatuz gero, ikus daiteke prestigio eta ordainsari handiagokoetan gizonen proportzio 

handiagoa dagoela. Unibertsitateko katedradunen eta emerituen kasuan, emakumeen presentzia gizonena baino askoz txikiagoa 

da. Hala, emakumezko irakasleak katedradunen guztizkoaren % 20 inguru dira. 
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3.4. Emakumeen eta gizonen presentzia eta parte-hartzea erabakiak hartzeko organoetan unibertsitate-arloan 

Unibertsitate-mailetako erabaki-organoei dagokienez, segregazio bertikala dago, beste erakunde batzuetan gertatzen den  

moduan; izan ere, emakumeek ez dute gizonen adinako partaidetzarik edo ordezkaritzarik erabaki estamentuetan: hala, EAEko 

Errektoretzak, Unibertsitate Zuzendaritza Orokorrak eta Zuzendaritza Organoak nagusiki gizonek okupatzen dituzte. 

Euskal Herriko Unibertsitatean26 bai errektoretza eta bai idazkaritza nagusia gizonek zuzentzen dituzte. Zuzendaritza Kontseiluak 

sexuaren arabera orekatutako osaketa du, 6 emakume eta 7 gizonekin.  

Deustuko Unibertsitatearen kasuan, errektorea gizona da eta idazkari nagusia emakumea da. Zuzendaritza Kontseiluari dagokionez, 

emakumeen partaidetza gizonena baino askoz txikiagoa da, 4 emakume eta 11 gizon baitaude.  

Azkenik, Mondragon Unibertsitatearen kasuan ere, errektorea gizona da eta idazkari nagusia emakumea da. Deustuko 

Unibertsitatean gertatzen den bezala, Zuzendaritza Kontseiluan emakume gutxiago dago, 2 emakume eta 5 gizon baitaude.  

Bestalde, Unibertsitateen Euskal Kontseilua emakume batek zuzentzen du. Osoko bilkurak 19 kide ditu eta horietatik 8 emakumeak 

dira eta 10 gizonak27. Batzorde Iraunkorrak, berriz, 10 kide ditu; horietatik, 4 emakumeak dira eta 6, gizonak.  

 

 

 

                                                           

262013ko datuak. 
27 Kontseiluaren osoko bilkurak gizarteko kide bat izendatu behar du, baina gaur egun oraindik izendatuta gabe dago.  
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Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitaterako Agentzia, Unibasq emakume batek zuzentzen du eta zuzendaritza organo bat dago: 

Gobernu Kontseilua, 14 kiderekin (6 emakume eta 8 gizon gaur egun, ikasle kolektiboaren ordezkari bat barne); Aholku Batzordea, 

honako kide hauekin: lehendakari bat (gizona), idazkari bat (gizona)  eta 8 batzordekide, 4 emakume eta 4 gizon; orobat, gaur 

egun, ikasle kolektiboaren ordezkari bat (emakumea). Oro har, EAEko hezkuntza sistemako gainerako organismoetan bezala,  

ordezkaritza karguetan gizonak nagusitzen direla hautematen da.   

 

 

 

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNAK 

 

» Sexuen arteko diferentzia kuantitatiboa murriztea unibertsitateko ikasketak aukeratzeko orduan 

» Irakaskuntza karreran aukera berdintasuna sustatzea 

» EAEko Unibertsitate Sistemako Unibertsitateetan, Bigarren Hezkuntzako Masterreko eta irakasleen hasierako prestakuntza-

graduko ikasketa-planetan gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, hezkidetza eta genero-indarkeria barne har daitezen 

sustatzea. 

» EAEko Unibertsitate Sisteman Berdintasun Unitateak indartu eta sortu daitezen sustatzea  

» EAEko Unibertsitate Sistemako Unibertsitateetan, ikasketa-planetan genero-ikuspegia txerta dadin sustatzea. 

» EAEko Unibertsitateetan emakumeen aurkako indarkeria goiz hautemateko eta arlo horretan esku hartzeko protokoloak 

sustatzea. 

» Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea Unibertsitateetako langileen eta erabaki-organoen artean 

 



EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 

111 

111 
 

111 

POLITIKA ZIENTIFIKOA 

GENERO-JOERA NAGUSIAK 

 

4.1. Emakumeen eta gizonen presentzia eta parte-hartzea zientziaren eremuan 

“EAEko Zientziaren 2013ko txostenak”, IKERBASQUE erakundeak prestatzen duenak, adierazten du oraindik emakumeen ehunekoa 

askoz txikiagoa dela gizonena baino I+G-n. Gainera, txosten horretan bertan azpimarratzen da emakumeen presentzia oso poliki ari 

dela igotzen. Horren froga da EAEko ikertzaileen artean, emakumeen ehunekoa 2004an % 33a izatetik 2011n % 35,5 izatera pasa dela. 

 

Hortaz, baiezta daiteke ehuneko aldaketak oso txikiak eta ezegonkorrak direla azken 7 urteetan. Hala, emakumeek EAEko I+D-n 

duten partaidetza guztizkoaren % 34 inguruan mantentzen da, baina ez da ia igo azken hamarkadan. 

 

EAEko unibertsitateetan doktoratzen diren gizonen eta emakumeen ratioa egonkor mantendu da 2002/2003 ikasturtetik, alegia 

emakume bakoitzeko 1,2 eta 0,8 gizon bitartean doktoratzen da. 2004-2011 urte bitartean, 1,07 gizon doktoratu dira batez bestez 

emakume doktore bakoitzeko. Hau da, EAEn gizon eta emakume doktoreen antzeko kopurua gaitzen da. Dena den, doktoretza-

tesiak defendatzen dituzten emakumeen eta gizonen ratioa antzekoa izan arren, ikerketa karrera finkatzen duten emakumeen 

kopuruak txikiagoa izaten jarraitzen du. 
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28

 Basque Excellence Research Center 

 
29 Cooperative Research Center 

 

 

Gainera, unibertsitate-ikasketei buruzko atalean adierazi dugun bezala, gaur egun emakume gehiago egon arren unibertsitateko 

ikasleen artean, eta ikasketak batez bestez gizonek baino espediente akademiko hobearekin bukatu arren, zenbait adarretan 

oraindik desorekak daude. Ingeniaritzen eta zenbait zientzia esperimentalen kasua da, horietan emakumeen presentzia % 30etik 

beherakoa baita.  

Gauza bera gertatzen da ikerketa-zentroetako zuzendaritzarekin. EAEko ikerketa zentroetako zuzendaritzen % 87 (BERC28  eta CIC29)  

gizonek betetzen dituzte.  

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNAK 

 

»  EAEko Zientzia Sistemarako estrategikoak diren eremuetan emakume ikertzaileak sartzea, atxikitzea eta finkatzea. 

»  EAEko Zientzia Sistemako zuzendaritza- eta lidergo-postuetan emakumeen presentzia sustatzea (Ikerbasque, BERC, CIC eta abar).  

»  Ekoizpen zientifikoan eta zientzia-dibulgazioan emakumeen presentzia bultzatzea.   

»  Haurren bokazio zientifikoa genero-estereotipoak alde batera utzita sustatzea. 

»  EAEko zientzia-jardueraren segimendu-sisteman genero-ikuspegia integratzea eta erabaki politikorako genero-adierazle berriak garatzea. 

» Ikertzaileen bizitza pertsonala, lana eta familia kontziliatzeko beharrak ikertzaileen karrera profesionalean oztopo ez izatea sustatzea.  
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5.2. Hezkuntzarako berdintasun neurriak 
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I. ARDATZA: BALIOAK ALDATZEA ETA EMAKUMEA AHALDUNTZEA 

 

1. ardatzari jarraiki, balio-aldaketa eta emakumeen ahalduntzea ezinbesteko elementuak dira Sailaren berdintasun politika publikoetan. Balio-aldaketa eta 

emakumeen ahalduntzea batera lantzen dira; izan ere, emakumeen eta gizonen berdintasuna maila ezberdinetatik sustatzen duten erakunde guztien gomendioa 

izateaz gain, oso-oso lotuta daude. 
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1. PROGRAMA: BALIOAK ALDATZEA 

 

1.1. HELBURU ESTRATEGIKOA: BALIOAK ALDATZEA SUSTATZEA, PERTSONEI SEXUAREN ARABERA EMANDAKO GENERO-

ESTEREOTIPOAK ETA ROLAK EZABATUZ. 

 

1.1.4. Helburu operatiboa Emakumeen eta gizonen berdintasunarekin konprometituta dauden eta hori defendatzen duten pertsonen 

kopuru handitzea, batik bat beren kargura adingabeak dituzten, edo, beren erantzukizunengatik, adingabeentzako erreferentzia-

eredu diren pertsonak (irakasleak, senideak, zaintzaileak, begiraleak, eta abar). 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

1.1.4.1. Prestakuntza eta baliabideak eskaintzea, irakasleek, familiek eta 

ikastegietako zuzendaritza-karguek hezkidetzan, dibertsitate afektibo-

sexualean eta genero-indarkerian prestakuntza dutela bermatzeko. 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

1.1.4.2. Prestakuntza eskaintzea, ebaluazio, ikerketa eta hezkuntza-

ikuskaritzako zerbitzuek hezkidetzan, dibertsitate afektibo-sexualean eta 

genero-indarkerian kualifikazioa dutela bermatzeko. 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

1.1.4.3. Prestakuntza eta baliabideak eskaintzea bermatzeko hezkuntza 

berriztatzeko eta irakasleei laguntzeko zerbitzuetan hezkidetzan, 

aniztasun afektibo-sexualean eta indarkeria sexistan prestakuntza duten 

langileak dituztela. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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1.1.4.4. Hezkuntza arloan estrategikoak diren zerbitzuetan hezkidetzan, 

berdintasunean eta genero-indarkerian kualifikazioa duten langileak 

hornitzea: hezkuntza-berrikuntza, ikerketa eta ebaluazioko organo 

arduradunak, hezkuntza-ikuskaritza eta irakasleei laguntzeko zerbitzuak. 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN 

SAILBURUORDETZA 

 

  

 

1.1.4.5. Berdintasunaren, hezkidetzaren eta genero indarkeriaren 

inguruko prestakuntza baloratzea hezkuntzako langileak hornitzeko 

prozesuetan. 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN 

SAILBURUORDETZA 

 

  

 

1.1.4.6. Irakasleen hasierako prestakuntzan berdintasunari, hezkidetzari eta 

indarkeria sexistari buruzko edukiak txerta daitezen bultzatzea, eduki horiek 

unibertsitateko maisu-maistra ikasketetan eta Bigarren Hezkuntzako 

Masterrean sartuz. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUORDETZA 

UNIBASQ 

 

 

  

 

1.1.4.7. Hezkidetzari buruzko ikastaroak bultzatzea irakasleei zuzendutako 

eskaintza iraunkorrean (PREST-GARA). 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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1.1.5. helburu operatiboa Eredu maskulino tradizionala zalantzan jartzen duten eta berdintasunarekin koherenteak diren jarrera eta 

portaerak dituzten gizon gazte eta helduen kopurua handitzea. 

 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma  

2014 2015 2016 

 

1.1.5.1. Irakasleei baliabideak eskaintzea, maskulinitate berriei loturiko alderdiak landu 

ditzaten, Emakunderen Gizonduz programarekin lankidetzan. Hartara, hezkuntza esparruan 

gizonezko erreferenteak sortuko dira, ohiko maskulinitateaz kanpo dagoen eta emakumeen 

aurkako indarkeria arbuiatzen duen hezkuntza lortzeko eta hezkuntza-esparruko jarrera eta 

portaera, sinesmen eta estereotipo sexisten aldaketa lortzeko. 

 

 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 
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Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduraduna   Kronograma 

2014 2015 2016 

 

1.1.6.1. Hezkidetzako eta genero-indarkeriaren prebentziorako proiektuak 

prestatzea sustatzea ikastegi publikoetan, itunpekoetan eta pribatuetan 

derrigorrezko hezkuntzan, prestakuntza-, aholkularitza- eta ordu-hornidura 

eskaintzen dituzten deialdien bitartez.  

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

1.1.6.2. Askotariko ezaugarri eta egoera soziokulturalak dituzten derrigorrezko 

hezkuntzako ikastegi pilotuetan hezkidetza-proiektu integralak garatzea, Euskal 

Autonomia Erkidegoko gainerako ikastegietarako eredu eta erreferentzia gisa 

balio dezaten. 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

1.1.6.3. Genero-ikuspegia osagai estrategikotzat hartzea Hezkuntza Berriztatzeko 

Zuzendaritzak eskaintzen dituen plangintzako dokumentu guztietan, ikastetxeek 

plangintza dokumentuen berrikuspenak eta hobekuntzak egin ditzaten 

hezkidetzaren ikuspegitik, erabakiak hartu eta ekintzak aurrera eraman ditzaten: 

Zentroko hezkuntza-proiektuan, Zentroaren Curriculum Proiektua, Antolaketa eta 

Funtzionamendu Araudia eta Ikastegiaren Urteko Plana.  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

1.1.6.4. Derrigorrezko Hezkuntzako ikastetxeak bitarteko eta baliabidez hornitzea, 

holkularitza ematea eta jarraipena egitea, berdintasun-ordezkariaren eta 

hezkidetza- arduradunaren figurak sor ditzaten eta ikastetxearen barruan 

hezkidetzaren arloko koordinazio egiturak era ditzaten. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

 

 

  

1.1.6. Helburu operatiboa Urteko lan-programetan hezkidetza sartzen duten ikastetxe formalen eta ez-formalen kopurua handitzea. 
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1.1.6.5. Ikastetxeen eta irakasleen esku jartzea hezkidetzari eta genero-indarkeriari 

buruzko materialak eta baliabideak. 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

1.1.6.7. Eskola mistotik hezkidetzazko eskolarako eraldaketaren inguruko aldaketak 

ikertzea eta horien jarraipena egitea ISEI-IVEItik.  

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

ISEI-IVEI 

ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN 

SAILBURUORDETZA 

   

 

1.1.6.7. Lankidetza, sareko lana eta trukea sustatzea hezkidetzaren eta genero-

indarkeriaren prebentzioaren alorrean eskola komunitatean.   

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

 

 

  

 

1.1.6.8. Lankidetza, trukea eta koordinazioa sustatzea beste eragile, instituzio eta 

hezkuntzaren eremuan berdintasunerako politikak sustatzen ardura duten eragileekin.  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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2. PROGRAMA: AHALDUNTZE PERTSONALA LAGUNTZEA 

 

2.1 HELBURU ESTRATEGIKOA EMAKUMEEN AUTOESTIMUA KONPONTZEN ETA GARATZEN LAGUNTZEA 

 

2.1.2. Helburu Eragilea Emakumeen eta beren ekarpenen gizarte-aitorpena handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduraduna   Kronograma 

2014 2015 2016 

 

 

2.1.2.1. Euskal curriculuma genero-ikuspegitik garatzea derrigorrezko hezkuntzan eta 

hezkuntza ez-derrigorrezkoan (Lanbide Heziketa), Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako 4/2005 Legearen 29. artikuluan xedatutako hezkidetza-helburuak 

txertatuz.  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

LANBIDE HEZIKETAKO 

SAILBURUORDETZA 

KOALIFIKAZIOEN ETA LANBIDE 

HEZIKETAREN EUSKAL INSTITUTUA 

 

   

 

2.1.2.2. EAEko Unibertsitate Sistemako Unibertsitateetan, ikasketa-planetan genero-

ikuspegia txerta dadin sustatzea30. 

 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA 

SAILBURUORDETZA 

UNIBASQ 

   

  

                                                           
30

4/2005 Legea eta 11/2009 DEKRETUAREN, urtarrilaren 29koa eta ikasketa-planei dagokienez, Graduatua, Masterra eta Doktoregoaren tituluak lortzeko unibertsitate-irakaskuntza ofizialen 

ezarpenari eta desagertzeari buruzkoa denaren, 4. artikulua betetzea. 
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2.1.2.3. Emakumeen jakintza eta emakumeek gizadiaren garapenari egin dioten 

ekarpen sozial eta historikoa barne hartzen dituzten curriculum proposamenak 

eskaintzea derrigorrezko hezkuntzako ikastegi guztiei. 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

2.1.2.4. Derrigorrezko hezkuntzako eta hezkuntza ez-derrigorrezkoko irakasleei 

baliabideak, materialak eta gaikuntza eskaintzea, curriculuma genero-ikuspegitik 

lantzeko. 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

LANBIDE HEZIKETAKO 

SAILBURUORDETZA 

   

2.1.2.5. Generoa eta aldaketa sozialari buruzko ikasgai baterako curriculuma 

diseinatzea sustatzea eta hori bigarren hezkuntzako ikastegietan inplementa dadin 

bultzatzea. 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 
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2.1.3. Helburu operatiboa Mugimendu feministak eta emakumeen elkarteek gizarte-hobekuntzari egindako ekarpena 

hobeto aitortzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) Arduraduna Kronograma 

2014 2015 2016 

 

2.1.3.1. EHUk antolatutako "Feminismoa eta Genero Ikasketak" 

Masterrarekin eta "Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna" 

Masterrarekin lankidetza sustatzea.  

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

2.1.3.2. Derrigorrezko hezkuntzako ikastegiei zuzendutako 

curriculum-proposamenak sustatzea hezkidetza modu 

sistematikoan lantzeko data esanguratsuetan, hala nola 

martxoaren 8an (Emakumeen Nazioarteko Eguna).   

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

2.1.3.3. Hezkidetzari eta genero indarkeriari buruzko ezagutza 

teoriko-praktikoa sustatzea, Unibertsitatearekin lankidetzan.  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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2.2. HELBURU ESTRATEGIKOA GENERO KONTZIENTZIA BULTZATZEA ETA EMAKUMEEN AUTONOMIAREN GARAPENA SUSTATZEA 

2.2.4. Helburu operatiboa: Aniztasun sentimentaletik eta sexualetik, harreman eta jokabide afektibo-sexualak beren nahi 

eta interesetara egokitzen dituzten emakumezko gazteen eta helduen kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) Arduradunak  

Kronograma 

2014 2015 2016 

2.2.4.1. Eskoletan hezkuntza afektibo-sexualeko eta dibertsitate 

sexualeko programak / jarduerak martxan jartzea genero-

ikuspegitik. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

2.2.4.2. Irakasleen etengabeko prestakuntza sustatzea hezkuntza 

afektibo sexualari eta dibertsitate sexualari loturik, genero-

ikuspegitik, "Prest-Gara" programaren esparruan ikastaroak 

eskainiz. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

2.2.4.3. Heziketa afektibo sexualaren eta dibertsitate sexualaren 

alorrean prestakuntza sustatzea, "Berdindu"-rekin lankidetzan, 

Berritzeguneko langileei eta hezkidetzaz arduratzen diren irakasleei 

zuzendutako genero indarkeriaren prebentzioari eta hezkidetzari 

buruzko mintegietan. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

2.2.4.4. Derrigorrezko hezkuntzako zentroei zuzendutako 

curriculum-proposamenak sustatzea dibertsitatea modu 

sistematikoan lantzeko data esanguratsuetan, hala nola 

ekainaren 28an (LGTB harrotasunaren nazioarteko eguna) eta 

maiatzaren 17an (homofobiaren eta transfobiaren aurkako 

nazioarteko eguna). 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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3. PROGRAMA: AHALDUNTZE KOLEKTIBOA LAGUNTZEA 
 

3.1 HELBURU ESTRATEGIKOA EMAKUMEEN LANERATZEA, LAN-BALDINTZAK ETA MAILAZ IGOTZEKO AUKERAK HOBETZEA, TALDE- ETA 

EGOERA-ANIZTASUNA KONTUAN HARTUTA. 

 

3.1.1. helburu operatiboa Emakume-taldeen jarduera- eta okupazio-tasa handitzea, kalitatezko lanpostuetan parte hartuz. Ildo 

horretatik, lehentasuna izango du, batetik, ikasketetan, zientzian, teknologian, ekonomian eta finantzetan, emakume ikerlarien 

kopurua handitzeak, eta, bestetik, teknologiako sektore aurreratu eta trinkoenetan, emakume langileen kopurua handitzeak. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
ARDURADUNAK Kronograma 

2014 2015 2016 

 

3.1.1.1. EAEko Zientzia Sistemarako estrategikoak diren 

eremuetan emakume ikertzaileak sartzea, atxikitzea eta 

finkatzea. 

 

 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUORDETZA  

 

   

 

3.1.1.2. Ekoizpen zientifikoan eta zientzia-dibulgazioan 

emakumeen presentzia bultzatzea. 

 

 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUORDETZA  

 

   

3.1.1.3. EAEko zientzia-jardueraren segimendu-sisteman 

genero-ikuspegia integratzea eta erabaki politikorako 

genero-adierazle berriak garatzea. 

 

 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUORDETZA  
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3.1.7. helburu operatiboa Ikasketak aukeratzean, sexuen arteko ezberdintasun kuantitatiboa murriztea, sexu-bereizketa handiena 

dutenei eta laneratzeko aukera handiena dutenei lehentasuna emanez. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

3.1.7.1. Tutoretza- eta orientazio-planetan genero-ikuspegia txertatzea 

derrigorrezko hezkuntzaren esparruan.  

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

3.1.7.2. Hezkidetzan, berdintasunean eta genero-indarkeriaren 

prebentzioan prestakuntza sustatzea derrigorrezko hezkuntzako ikastegietan 

tutore diren irakasleen eta orientazioan dihardutenen artean. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

3.1.7.3. Baliabideak eta materialak eskaintzea tutoretza ekintza eta 

orientazio akademiko-profesionala genero-ikuspegitik lantzeko 

derrigorrezko hezkuntzaren esparruan.  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

3.1.7.4. Lanbide Heziketako irakaskuntza-adarretan sexuaren araberako 

bereizketa murriztera bideratutako jarduerak sustatzea (programak, kanpainak). 

LANBIDE HEZIKETAKO 

SAILBURUORDETZA 

 

   

3.1.7.5. Haurren bokazio zientifikoa genero estereotipoak alde batera utzita 

sustatzea. 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA 

SAILBURUORDETZA 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA  
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3.2 HELBURU ESTRATEGIKOA POBREZIA EDO/ETA BAZTERKETA ARRISKUAN EDO EGOERAN DAUDEN EMAKUMEEN KOPURUA 

MURRIZTEA 
 

3.2.2. helburu operatiboa Erakundeek eskainitako erantzunak eta baliabideak baztertze-arriskuan dauden emakumeen 

beharretara hobeto egokitzea (zerbitzu sozialak, ekonomikoak, osasuna, hezkuntza, kultura enplegua, justizia, segurtasuna eta 

etxebizitza). 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

 

3.2.2.1. Bazterkeria-arriskuan dauden kolektiboetako neskek eskola 

uztea prebenitzeko ekintzak garatzea. 

 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 

   

 

3.2.2.2. Ikastetxeetan jarraibideak sustatzea aniztasunari erantzuteko 

planean generoaren aldagaia landu dadin, mutilen eta nesken eskola-

uztea murrizte aldera. 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 

   

 

3.2.2.3. Emakume ijitoen elkarteekin eta emakume etorkinen elkarteekin 

lankidetzan jarduerak sustatzea, eskola uzteari aurre egiteko eta 

ikasketak sustatzeko. 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 
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4. PROGRAMA: AHALDUNTZE SOZIALA ETA POLITIKOA LAGUNTZEA  
 

HELBURU ESTRATEGIKOA: 4.1. Emakumeen elkarteen mugimenduak sustatzea eta emakumeak horietan parte hartzera 

bultzatzea.  
 

4.1.4. helburu operatiboa: Egitarauetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko helburuak dituzten erakunde sozialen 

kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

 

4.1.4.1. Gurasoen Elkarteek beren proiektu, jarduera eta abarretan 

emakumeen eta gizonen berdintasunari loturiko helburuak izan 

ditzaten sustatzea. 

 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 
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HELBURU ESTRATEGIKOA: 4.2. RABAKI ETA ERAGIN GUNEETAN EMAKUMEEN PRESENTZIA ETA PARTAIDETZA HANDITZEA.  

4.2.1. helburu operatiboa Sektore publikoko zuzendaritza-postuetan emakumeen presentzia handitzea, bereziki, desoreka 

handiena dagoen alorretan.  

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016)  

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

4.2.1.1. EAEko Unibertsitate Sisteman Berdintasun Politikak indar 

daitezen sustatzea, Sailak Unibertsitateekin egiten dituen kontratu-

programen esparruko lan-ildo eta jarduera zehatzak definituz, eta 

EAEko Unibertsitate Sisteman Berdintasun Unitateak sor daitezen 

sustatzea eta finkatzea, 4/2007 Lege Organikoan xedatutakoa 

betetzen. 

UNIBERTSITATE ETA 

IKERKETA 

SAILBURUORDETZA 

UNIBASQ 

 

   

 

4.2.1.2. Unibertsitateek emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren alorrean garatzen dituzten jardueren jarraipena 

egitea, Ebaluazio Batzordeen bitartez, eta Unibertsitate Planari 

buruz urtero lantzen den txostenean barne hartzen diren genero-

adierazleak hobetzeko proposamenak egitea. 

 

UNIBERTSITATE ETA 

IKERKETA 

SAILBURUORDETZA 

UNIBASQ 
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4.2.2. helburu operatiboa Sektore pribatuko enpresetako erabaki-guneetan eta zuzendaritza-postuetan dauden emakumeen 

kopurua handitzea.  

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

 

4.2.2.1. EAEko Zientzia Sistemako zuzendaritza- eta lidergo-postuetan 

emakumeen presentzia sustatzea (Ikerbasque, BERC, CIC eta abar).  

 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA 

SAILBURUORDETZA 
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II. ARDATZA: GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEA 

 
Lana sexuaren arabera banatzeak eta, tradizionalki, gizonei eta emakumeei ekoizpena eta ugalketa esleitu izanak sortu duen eta sortzen duen gizarte-antolaketak 

ezaugarri hauek ditu: 

 

 Alde batetik, sostenguaren arloan, ekoizpen-arloan eta arlo publikoan batez ere maskulinoak eta gizonenak diren harreman, rol eta balioak daude. 

 Aldiz, zaintzaren, ugalketaren eta pribatua/etxekoa denaren eremuan batez ere femeninoak eta emakumeenak diren harreman, rol eta balioak daude. 

 

Horixe da abiapuntuko eredu tradizionala. Hori aldatuz joan da hainbat esku-hartze publikoren eta gizarte-aldaketen bitartez, batik bat XX. mendearen azken 

erdialdean. Hala ere, aurrera egin den arren, eredu hori emakumeen eta gizonen pentsamoldeetan dago oraindik ere, eta asko zailtzen du genero-berdintasuna 

lortzea. 
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5. PROGRAMA: ERANTZUKIDETASUNA ETA DENBORAREN ERABILERA BERRIAK 

 

HELBURU ESTRATEGIKOA: 5.1. ERANTZUKIDETASUNA ETA ZAINTZAREN ETIKA BULTZATZEA.  
 

 

5.1.4. Helburu operatiboa Haur eta gazteek etxeko eta zaintza lanak egiten ematen duten denbora handitzea, mutilei arreta 

berezia jarriz. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

 

5.1.4.1. Curriculum materialak sustatzea, familia-ereduen 

aniztasunaz gainera, ardurakidetzan eta zaintzan oinarritutako 

erlazioak jaso ditzaten.  

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

   

 

5.1.4.2. PREST-GARA programaren esparruan irakasleei zuzendutako 

ikastaroak eskaintzea, ikasleengan autonomia pertsonala, 

profesionala eta soziala sustatzeko baliabideak eskaintzeko. 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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6. PROGRAMA: KONTZILIAZIO ERANTZUKIDEA  

 

HELBURU ESTRATEGIKOA: 6.1. ENPRESEN KULTURA ETA JARDUERA KONTZILIAZIO ERANTZUKIDERANTZ ALDATZEA  
 
 

6.1.3. Helburu operatiboa Gizon zein emakumeek indarrean diren kontziliazio erantzukideko neurriekin duten adostasun-maila 

areagotzea eta emakume zein gizonek kontziliazio neurriak hartzeko azaltzen duten zalantza-maila murriztea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

 

6.1.3.1. Ikertzaileen bizitza pertsonala, lana eta familia kontziliatzeko 

beharrak karrera profesionalean oztopo ez izatea sustatzea. 

 

 

 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA 

SAILBURUORDETZA 
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III. ARDATZA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA 

 
Emakumeen aurkako indarkeria genero-desberdintasunen eta -diskriminazioen adierazpen larrienetako bat da, eta indarkeria horren kontrako gaitzespena gero eta 

esplizituagoa da herri-erakundeen eta pribatuen artean, bai eta gizarte zibilaren eta herritarren artean ere. Ikuspegi historikotik, emakumeen mugimenduaren eta 

mugimendu feministaren lanari esker, agenda politiko demokratiko guztietan dago emakumeen aurkako indarkeria errotik ezabatzeko ideia, eta ordenamendu 

juridikoak, instituzionalak eta egoera horretan dauden emakumeentzako berariazko baliabideek aurrekaririk gabeko bilakaera izan dute. 

 

Emakumeen eta gizonen artean botere-harreman ez zuenetan oinarritutako eta aukera-berdintasunik gabeko gizarteetan, emakume izate hutsagatik haien kontra 

egiten diren indarkeriazko eraso guztiek osatzen dute emakumeen aurkako indarkeria. Egoera horretan, emakumeen aurkako indarkeriak gizonen boterea eta 

emakumeen gaineko kontrola nabarmentzen duen funtzio instrumentala ez ezik, sinbolikoa ere badu, eta horren bidez, emakume guztiei jakinarazten zaie sistema 

patriarkalaren logika gainditzen badute indarkeriaren biktima izan daitezkeela. 

 

Genero-desberdintasuna emakumeen aurkako indarkeriaren oinarrietako bat da eta, horrenbestez, plan honetan proposatutako gainerako jarduera-eremuetan 

bezalaxe, indarkeriaren kontrako borroka efektiboa estu-estu lotuta dago gizartearen balio-aldaketarekin. Hori horrela, eraldaketa hori funtsezkoa da indarkeria 

ezabatzeko eta behar bezala eta behin betiko konpontzeko. 

 

 

 



 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 
 

 

134 

7. PROGRAMA: SENTSIBILIZAZIOA ETA PREBENTZIOA 

 

7.1. HELBURU ESTRATEGIKOA INDARKERIARIK GABEKO PORTAERA-EREDUAK BULTZATZEA. 
 

7.1.1. Helburu operatiboa Hedabideetan pertsonak euren sexuaren arabera maila handiagokoak edo txikiagokoak direla 

adierazten duten irudi eta edukiak kentzea, bai eta pertsonak sexu-objektu huts bezala aurkezten dituztenak edota emakumeen 

kontrako indarkeria justifikatzen, hutsaltzen edota bultzatzen dutenak ere. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016)  

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

7.1.1.1. Material ez-sexistak lantzen dituzten argitaletxeei ziurtagiriak edota 

aintzatespen-agiriak ematea. 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 

 

   

 

7.1.1.2. Jarraibide, orientabide eta prozedurak ezartzea, material sexistei 

buruzko kexak bideratzeko eta salatzeko.  

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 

    

 

7.1.1.3. Irakasleen prestakuntza sustatzea, hezkidetzaren filosofia betetzen ez duten 

materalak hauteman ditzaten, PREST-GARA programaren bitartez.  

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 
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7.1.3. Helburu operatiboa Desberdintasunaren eta emakumeen kontrako indarkeriaren arteko harremana agerrarazten duten 

programa eta jardueretan parte hartzen duten pertsonen kopurua handitzea –batik bat mutil eta gizonena–, baita prebenitzen 

laguntzen dutenena eta indarkeriarik gabeko gatazken konponbidea sustatzen dutenena ere. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

7.1.3.1. Ikastegietan NAHIKO programa ezar dadin sustatzea eta laguntzea, 

EMAKUNDErekin lankidetza eta koordinazioan.  Programa Berritzeguneko mintegietan 

aurkeztuz, hezkidetzako arduradunak prestatuz, Programa Sailaren deialdietan 

txertatuz. 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 

 

   

 

7.1.3.2. Bigarren Hezkuntzako ikastegietan BELDUR BARIK programa ezar dadin 

sustatzea eta laguntzea, EMAKUNDErekin lankidetza eta koordinazioan. Programa 

Berritzeguneko mintegietan aurkeztuz, hezkidetzako arduradunak prestatuz, Programa 

Sailaren deialdietan txertatuz. 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 
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7.1.3.3. BELDUR BARIK programa ezagutaraztea eta sozializatzea derrigorrezkoak ez diren 

irakaskuntzen esparruan (Helduentzako Hezkuntza, Lanbide Heziketa, Erregimen Bereziko 

Irakaskuntzak eta abar).  

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA  

LANBIDE 

HEZIKETAKO 

SAILBURUORDETZA 

   

 

7.1.3.4. Derrigorrezko hezkuntzako ikastegiei zuzendutako curriculum-proposamenak 

sustatzea genero-indarkeria modu sistematikoan lantzeko data esanguratsuetan, hala 

nola azaroaren 25ean (Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko Nazioarteko 

Eguna). 

 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 
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7.1.4. Helburu operatiboa Emakumeen aurkako indarkeria motei eta horiek desberdintasunarekin duten harremanari buruzko 

gizarte-pertzepzioa areagotzea, batik bat indarkeriaren modu zorrotz eta ezkutukoenei buruzkoa (mikroindarkeriak). 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

7.1.4.1. Ikastegietan indarkeria mota desberdinak eta emakumeen 

(neskatoak, nerabeak, neska gazteak eta helduak) aurkako 

abusua lantzeko programak, proiektuak eta jarduerak martxan jar 

daitezen sustatzea eta laguntzea, batez ere forma sotil, 

naturalizatu eta ikusezinenei dagokienez (mikroindarkeriak). 

 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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7.2. HELBURU ESTRATEGIKOA EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA IKERKETA HOBETZEA. 

 

7.2.1. Helburu operatiboa: Informazioa biltzeko eta homogeneizatzeko sistemak hobetzea, EAEn gertatutako 

emakumeen kontrako indarkeria-kasuei buruzko datu eguneratuak izateko eta gai horretan parte-hartze publikoa 

hobetzeko. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

1. Indarkeria sexistako kasuen erregistroa eta jarraipena egitea, era 

guztietako eraso sexistak, eraso sexualak, homofobikoak, lesbofobikoak, 

transfobikoak... barne hartuz. 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA  

   

 

2. Etxean genero indarkeriaren biktimak diren adingabeen kasuen 

erregistroa eta segimendua egitea.  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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7.2.2. Helburu operatiboa Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko eta haren adierazpenei buruzko jakintza 

hobetzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

7.2.2.1. Mutilazio genital femeninoaren arriskuan dauden nesken 

ikastegietan sentsibilizazio eta informazioan lankidetzan aritzea, eta 

eskola biztanleria egoera zaurgarriagoan duten ikastegiak 

identifikatzen lan egitea. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

7.2.2.2.  Eskoletan programak, proiektuak eta jarduerak sustatzea 

eta laguntzea, berdinen arteko tratu txarrak (bullying 

etaciberbullying) genero-ikuspegitik lantzeko. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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7.2.3. Helburu operatiboa Emakumeen kontrako indarkeriaren arloko prebentzio- eta arreta-programen eta -neurrien 

eraginkortasuna hobetzea. 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

7.2.3.1. Genero-indarkeriaren biktimak unibertsitateaz kanpoko 

irakaskuntzetara eta unibertsitate-irakaskuntzetara sartzea errazten 

duten ekintza positiboak sustatzea (adibidez, prezio publikoetatik 

salbuestea).   

 

ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN 

SAILBURUORDETZA 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA 

SAILBURUORDETZA   
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7.2.4. Helburu operatiboa Indarkeriaren kontzeptualizazioari eta esku-hartzeetan horren eraginei buruzko 

hausnarketa bultzatzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

7.2.4.1. Sustatzea ISEI-IVEIk eta Unibertsitateak iker dezaten bullying 

eta ciberbullying fenomenoen baitan jazarpen sexista eta sexuala 

norainokoa den, eta baita ere mutilen genero-sozializazioak eta, 

zehazki, maskulinotasun tradizionalaren ereduak bere egiteak zein 

neurriko eragina duen bi fenomeno horietan eta biktima/erasotzaile 

rolen bereizketaren onarpenean. 

 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

7.2.4.2. Sentsibilizazio-, informazio- eta prestakuntza-kanpainak 

sustatzea hezkuntza-komunitateari zuzenduta, sare sozialen 

erabilera egokiari buruz eta genero-indarkeriaren prebentzioari 

buruz.  

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

 

7.2.4.3. Hezkuntzaren alorrean genero-indarkeria jorratzeari buruzko 

hausnarketa sustatzea.  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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8. PROGRAMA: DETEKZIOA ETA ARRETA 

 

HELBURU ESTRATEGIKOA: 8.1. PORTAERA BORTITZAK GARAIZ HAUTEMATEA ETA HORIEI BURUZKO INFORMAZIOA AREAGOTZEA. 
 

8.1.1. Helburu Operatiboa: Emakumeen aurkako indarkeriaren hautemate goiztiarrean era proaktiboan eta ezarritako protokoloei jarraiki 

jardungo duten profesionalak gehitzea (hezkuntza-, osasun-, polizia-, epaitegi, lan- eta gizarte-sisteman). 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

8.1.1.1. Irakasleen etengabeko prestakuntza sustatzea genero-indarkeria 

hautemateari eta horren aurrean jarduteari buruz, PREST-GARA programaren bidez.  

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

8.1.1.2. Detekzio goiztiarreko mekanismoak garatzea eta detekzio-adierazleen 

sistema bat prestatzea guztien partaidetzarekin. Horri esker, hezkuntza-

komunitateak genero-indarkeriaren biktima diren neska-mutilen, nerabeen eta 

eskolaratutako biztanleen kasuak deskubritu ahal izango ditu (genero-indarkeriaren 

biktima diren emakumeen seme-alabak eta genero indarkeriaren aurrean 

zaurgarritasun egoeran dauden bestelako adin txikikoak, hala nola mutilazio 

genital femeninoa, hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleak...). 

 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

8.1.1.3.  Orientatzaile, aholkulari, berdintasuneko ordezkari eta hezkidetzako 

ordezkariak genero-indarkeriaren prebentzioko eta detekzioko eduki espezifikoak 

irakastea. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

 

   

8.1.1.4. Gida bat egitea hezkuntza-komunitateari laguntzeko genero indarkeriaren 

adierazpide ezberdinak ulertzen, detekzio goiztiarreko mekanismoak xedatzen eta 

indarkeria-tipologia bakoitzari egokitutako jarduera-prozedurak nahiz hezkuntza- 

eta prebentzio-neurriei buruzko jarraibideak ezartzen. 

 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 
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HELBURU ESTRATEGIKOA: 8.2. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN BIKTIMEN BABESA ETA ARRETA OSOA BERMATZEA. 
 

8.2.2. Helburu Operatiboa: Emakumeen kontrako indarkeria-kasuetarako prebentzio- eta arreta-protokoloak, egoera 

ezberdinetara egokituta daudenak: horrelako protokoloen estaldura duten biztanle kopurua gehitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

8.2.2.1. EAEko Unibertsitateetan emakumeen aurkako indarkeria goiz 

hautemateko, arreta emateko eta arlo horretan esku-hartzeko protokoloak 

sustatzea.  

 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETA 

SAILBURUORDETZA  
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8.2.5. Helburu operatiboa Indarkeriaren biktima diren emakumeek beren kargura dituzten pertsonen, batez ere, 

seme-alaben beharrak betetzeko baliabideak dituzten arreta-zerbitzuen kopurua handitzea. 

 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

8.2.5.1.  Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei 

laguntza hobea emateko erakunde arteko II. hitzarmenaren baitan, Jarduera 

Protokoloa berraztertu eta hobetzea eta ikastetxeei ezagutzera ematea. 

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA  

   

8.2.5.2. Genero-indarkeriaren biktima diren adingabeak ikusarazteko eta horiei 

arreta emateko prozedurak eta / edo jarduerak ezartzea.  

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 

   

8.2.5.3. Baliabideak eta gaikuntza eskaintzea hezkuntza sistemako eta horren 

zerbitzu estrategikoetako langileei, genero-indarkeriaren biktima diren 

adingabeen arretan eta indarkeria horren detekzioan.  

 

HEZKUNTZA 

SAILBURUORDETZA 
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5.3. Hizkuntza Politikako eta Kulturako esku hartzeko 

lehentasunak 
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1. KIROLAK 

GENERO-JOERA NAGUSIAK 

 

Kirol-arloak eta berdintasun-teknikariak berdintasun-politikak sustatzeko plan-programa espezifiko bat prestatze aldera egindako EMAKUMEEN ETA GIZONEN 

KIROL ARLOKO EGUNGO EGOERAREN AZTERKETAren (2013) arabera, honako genero-joera nagusi hauek identifikatu dira:  

 Eskola kirolean segregazio horizontal handia dago: praktika maskulinizatuak eta praktika feminizatuak, orobat kirol jardueren uzte-maila handia nesken 

kasuan. 

 Kirol irakaskuntzetan emakumeen presentzia txikiagoa da jarduera fisikoari eta kirol jarduerari loturiko prestakuntza akademikoan (erreferenteak falta dira eta 

emakumeek profesionalizatze txikiagoa dute). 

 

Aisialdiko kirol-jardueretan gizonen kirol-jarduera handiagoa da emakumeena baino. Kirol-jardueretarako motibazioa desberdina da. Emakumeen kasuan, 

itxurari eta osasunari loturiko alderdiak nagusitzen dira eta gizonen kasuan, ongi pasatzeari loturikoak. 

 

Kirol federatuan emakumeen kirol-lizentzien kopuruak txikiagoa izaten jarraitzen du. Kirol jarduera feminizatuetan edo maskulinizatuetan segregazio horizontal 

handia dago. 

 

Goi mailako kirolean nolabaiteko oreka dago goi-mailako emakumezko eta gizonezko kirolarien kopuruan. Dena den, kirol profesionalean genero-arrakala 

handiak hautematen dira, emakumeen presentzia txikiagoarekin. Alderdi kualitatiboei dagokienez, nabarmentzekoa da goi-mailako kirolariak ondo asko 

kezkatzen direla kirol-jarduerak dirauen bitartean duten ezegonkortasun ekonomikoarengatik eta, etorkizunera begira, laneratzearengatik. Gainera, zenbait 

profesionalizazio arlotan ehuneko diferentzia handiak daude emakumeen eta gizonen artean, hala nola entrenatzaileen eta epaileen kasuan. 

 

Orobat,  kirol-egiturei eta botere-organoei dagokienez, analisiaren alderdi aipagarri bat da emakumeen presentzia txikiagoa dela zuzendaritza-karguetan 

edo ardura publikoko karguetan, bai eta Euskal Kirol Federazioetako Zuzendaritza Batzordeetan ere. 
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Kirol arloko kontsulta eta aholkularitza organoei dagokienez, nabarmentzekoa da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean 

ezarritako ordezkaritza orekatuaren parametroa bete egiten dela atxikitako 4 kontsulta organoetako hirutan. Ahalegin kontziente bat egin da, legea 

ordezkaritza parekatuetan bete dadin eta, hartara, ekintza positiboko neurriak aplikatzeko. Izan ere, organo horiek elikatzen dituzten kirol federazioetan 

emakumeen absentzia nabarmena da. Ildo horretan, Kirolaren Euskal Kontseiluan emakumeen partaidetza % 35,3 da. Eskola Kirolaren Euskal Batzordean % 40 

da. Kirol Justiziako Euskal Batzordean % 57,1. Eta, azkenik, Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Batzordean % 42,9.  

 

Bestalde, baliabideen eskuragarritasunak ere genero diferentziak agertzen ditu. Diru-laguntza lerroen bidezko baliabide publikoen banaketa ekitatibo 

eraginkorra mugatua da eta baliabide publiko horietan monopolizazio-maila altua dago gizonen aldetik. Gizon askok zenbait finantzaketa aldi berean 

lortzen dituzte. Emakumeak laguntza ekonomiko publikoaren mende daude ia modu esklusiboan. Gainera, antolamendu-erabakietan, emakumeei instalazio, 

material, ordutegi, langile tekniko eta arbitraje txarragoak esleitu ohi zaizkie.  

 

Kirol-jardueretako osasun- eta bizitza-kalitateko (dopina, errendimendua...) diferentzien inguruan ezagutza-falta hautematen da, eta hori etorkizunean esku 

hartzea orientatu dezakeen diagnostikorako elementu bat da. 

 

Gainera, ageriko parekotasun-falta dago emakumeek aisiarako  eskuragarri duten denboran , batez ere, kirol jardueretarako. Erantzukidetasuna oraindik 

txikia izateak eragin negatiboa du emakumeek aisiarako eskuragarri duten denboran eta, hortaz, oztopoa da kirol-jarduerarako. 

 

Espezifikoki, Euskadi Kirola Fundazioak eta Kirol Zuzendaritzak egindako  EAEko goi mailako kirolarien egoerari buruzko azterketa kualitatiboa genero- 

ikuspegitik  (2010) lanak adierazten du eliteko kirolaren kasuan amatasuna gai garrantzitsuagoa dela emakume kirolarien artean oztopo gisa hartzeko, 

gizonen artean  aitatasuna baino. Alde horretatik, gizon batek ere ez du adierazi aitatasuna edota haurren zaintza uztartzeko beharra oztopo direnik goi 

mailako kirolari gisa duen jarduera garatzeko. 

Kiroleko  jazarpen eta abusu sexuala sexu-genero sistematik ondorioztatutako desberdintasunen eta botere-erlazioen adierazgarri dira. Tabu bat da eta ez 

dago ikerketa gehiegi horren inguruan. Edozein kiroletan eta edozein mailatan gertatzen dira, nahiz eta sarriago gertatzen den eliteko kirolean. Kirolarien 

inguruko pertsonak, botere- eta autoritate-postuetan egon ohi direnak, izaten dira egileak gehienetan, baina, beste kirolari batzuk ere izan daitezke sexu-

jazarle eta abusu-egile. Jazarpen eta abusu sexualak jasateko arriskua handiagoa da babesik ez dagoenean. Ondorio larriak izan ditzake osasun fisiko eta 

psikologikoan, eta eragin zuzena du abandonuan. 
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ESKU HARTZEKO LEHENTASUNAK 

 

» Kirol esparruan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko plan bat diseinatzea. 

» Kirolaren Euskal Eskolan genero-ikuspegia txertatzea 

» EAEko Eskola Kirolen antolamenduan genero-ikuspegia txertatzen jarraitzea. 

» EAEko Unibertsitateko Txapelketetan genero-ikuspegia txerta dadin sustatzea. 

» Euskal Kirol Federazioen Elkartean, Euskal Kirol Federazioetan eta bestelako kirol erakundeetan genero-ikuspegia txerta dadin sustatzea. 

» Proiekzioa duten goi mailako emakume eta gizon kirolarien alderdi diferentzialak aztertzen sakontzen jarraitzea. 

» Genero-ikuspegia sustatzea Euskadi Kirola Fundazioa-Basqueteam Fundazioan. 

» Proiekzioa duten goi-mailako kirolarien laguntza tekniko-medikoko zerbitzuetan genero-ikuspegia txerta dadin sustatzea 

» Genero-ikuspegia sustatzea Euskadiko Dopinaren Aurkako Agentzian. 

» Genero-ikuspegia txerta dadin sustatzea kirol berrikuntza proiektuetan 

» Erantzukidetasuna sustatzea, kirola, prestakuntza, lana eta kirola kontziliatzeko bekadun eliteko emakumezko kirolarietan  

» Kirol-eragileen artean prebentziorako, detekzio goiztiarrerako eta arretarako politikak sustatzea, jazarpen edo abusu sexualaren aurrean jarduteko 

protokoloak prestatuz eta arlo horretan prestakuntza eta sentsibilizazioa eskainiz.  

» Federazioetan laneko jazarpen eta abusu sexualaren legedia aplika dadin sustatzea, lan-harremana dagoenean.  
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2. GAZTERIA 

GENERO-JOERA NAGUSIAK31 

 

Gazteriaren Euskal Behatokiak egindako azterketan,   Euskal Gazteria, 2012 izenekoan, desberdintasunari eta sexismoari buruzko atal espezifiko bat jaso da. 

Jasotako datuen arabera, gazteak berdintasun-falta horretaz jabetzen dira eta gazte gehienek diote  

EAEko emakumeen egoera gizonena baino txarragoa dela soldatari, familia eta lana bateragarri egiteko aukerari, enpresetan erantzukizun-maila handiko 

postuak lortzeari eta lanbidean aurreratzeko itxaropenei dagokienez. Laneko berdintasunik ezari dagokionez, mutilen eta nesken arteko aldeen adibideak 

ikusteko Gazteen Euskal Behatokiak gazteen enpleguari buruz egindako 2011ko azterlan bati erreparatuko diogu. Ikerketa horren arabera, EAEko 

emakume gazteen artean langabezia gizonen artekoa baino txikiagoa da, baina lan-baldintzak okerragoak dira: kontraturik gabe eta lanaldi partzialean 

gehiago egiten dute lan; horren arrazoiak aipatzen dituztenean, familiarekiko betebeharrak aipatzen dituzte gizonek baino gehiago, enplegu bideratuaren 

maila txikiagoa dute eta soldata txikiagoa jasotzen dute. 

 

 Etxeko lanetan ardurak hartzeko dagoen genero-arrakalari dagokionez, bikotekidearekin bizi diren emakume gazteen % 40k adierazten du etxeko lan 

guztiak edo gehienak egiten dituztela. % 45ek esan du erdi bana egiten dituztela eta % 1ek baino ez du esan bikotekideak egiten dituela lan horiek. 

Bikotekidearekin bizi diren mutil gazteen kasuan, % 26k onartu du bikotekideak egiten dituela etxeko lan guztiak edo gehienak, % 51k erdi bana egiten 

dituztela dio eta % 8k esan du haiek egiten dituztela etxeko lan guztiak edo gehienak. 

 

                                                           

31 Genero-joera nagusiak jorratu aurretik, azpimarratzekoa da gazteria-politika zeharkako politika bat dela eta, hori dela eta, diagnostikoa egiteko, begirada zabala izan behar dela, 

esku-hartze sektore posible guztiak barne hartuz. Lan hori neurriz gaindikoa izango litzateke lan honen testuinguruan, beraz, genero-joera nagusien zirriborro bat egitea erabaki dugu. 

Nolanahi ere, aipatzekoa da arlo hau izaera orokorra, zeharkakoa eta sail artekoa duen Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Planarekin koordinatzen dela. Plan horretan, Eusko Jaurlaritzak 2014-

2016 aldirako gazteriaren arloan dituen konpromisoak zehazten dira. Beraz, plan horri dagokion arloaren lidergoaz eta koordinazioaz haratago, jarduera horietako askoren inplantazioa 

Sail bakoitzaren eskumenekoa da. Horien artean gazteen artean berdintasuna sustatzeko jarduera ugari daude aurreikusita eta, horregatik, joera horiek dokumentu honetan jasotzen 

dira.  
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Produkzioaren alorreko lana enpleguaren kontzeptuarekin lotzen da oraindik ere, eta horregatik, ordaindutako lana izango da; etxeko eta zainketa lanetan 

jarduten diren pertsonak, ordea, inaktibotzat eta mendekotzat hartzen dira. "Kontzeptu hori dela eta, etxeko lanak eta zaintzak baliorik eta identitaterik 

gabeko jardueratzat hartzen dira (...)" Etxeko eta zainketa lanen balorazio eskasak edo baloraziorik ezak eragin dituen ondorio garrantzitsuenetako bat lan 

horiek ikusezin bilakatu izana da. 

 

Gazteen erdiak baino gehiagok (% 59) etxetik kanpoko lana gustukoago duela erantzun du eta % 16k nahiago du zainketa-lanetan jardun. Beste % 15ek 

esan du bi lanak direla gustura egitekoak eta % 1ek ez du bat bera ere gustuko. Seme-alabak dituztenen kasuan, zainketa-lanak gustukoagotzat jotzen 

dituztenen ehunekoak batez bestekoaren ia bikoitzak dira (% 29); halaber, kolektibo horren ustez bi lan motak (etxe barrukoa eta kanpokoa) hein berean dira 

gustura egitekoak (% 28). Datu horrek izango du loturarik seme-alabadun gazteen % 15ek etxeko lanak egitearekin (gazteen guztizkoaren kasuan, % 1 dira). 

Zainketako lanak etxetik kanpo lan egitea bezain atseginak edo atseginagoak direlako ideia zabalduagoa dago nesken artean, mutilen artean baino (% 33 

eta % 28), baina ez dira alde handiak. Emaitzak ikusita, gazteek oraindik ere ordaindutako produkzio-lanari lehentasuna ematen dietela esan dezakegu. 

 

EAEko nerabeak. Ahalduntzetik egindako hurbilketa bat ikerketaren arabera (Emakundek 2008an argitaratua), denboraren kudeaketan desberdintasunak 

daude. Nerabeek eskolaz kanpoko orduetan denbora gehiago ematen dute ikasten eta etxeko lanak egiten, edota eskolaz kanpoko jardueretan. Bestelako 

jarduera indibidualetan ere ezberdintasunak nabari dira, musika entzuteari edo irakurtzeari dagokienez, esate baterako.  Mutil nerabeek talde-jardueretan 

denbora gehiago ematen dute, lagunekin egoteari garrantzia ematen diote adibidez, eta kirolen bat egiten dute, bereziki, non genero-ezberdintasuna 

nabarmena den. Asteburuko denbora kudeatzeari dagokionez, datuek erakusten digute neska nerabeek gune komunetan eta harreman sozialeko 

guneetan egoteko denbora gutxiago dutela, etxera bueltatzeko ordutegia murritzagoa baita. Nerabeek eskolak amaitu ondoren praktika sozialak uzteari 

dagokionez, ikus dezakegu arautu gabeko jardueraren bat utzi duten nerabeen artean, neska gehiago daudela mutilak baino, batez ere prestakuntza-

prozesuarekin eta eskolaz kanpoko jarduerekin lotutako beste betebehar batzuk sortu zaizkielako. 
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Ohiko moduan, hiri-segurtasunaren pertzepzioa herritar guztiengan homogeneoa zela pentsatu izan da. Alabaina, azken hamarkadetan agerian geratu da 

gizonek eta emakumeek ez dutela berdin bizitzen egoera hori. Gazteen % 19k beldur dela dio gauez auzoan edo herrian oinez ibiltzen denean. Ehuneko hori 

% 32raino iristen da nesken kasuan (% 7 mutilen kasuan). Baina bizi diren herriaren tamaina zenbat eta handiagoa izan, orduan eta beldur handiagoa izaten 

dute emakume gazteek gauez auzoan edo herrian barrena ibiltzen direnean. 

 

Genero-indarkeriari dagokionez, 16-29 urteko taldearen % 12k esan du kasuren bat ezagutu duela ingurune hurbilean.  Oro har, EAEko gazte gehienek 

gaitzesten dituzte ikerketa honetan aztertu ditugun indarkeria mota guztiak. Hala ere, indarkeria mota "ez-fisikoak" direnean, badirudi beste modu batera 

ikusten ditugula. Hala, ikus daiteke mespretxuak egitea eta gauzak erabakitzen ez uztea, hau da, pertsonaren autoestimua mugatzen duten ekintzak ez 

direla hain larritzat hartzen. Eta gazteen ehuneko txiki batek ekintza horiek ez ditu tratu txartzat ere hartzen. Arestian azaldu bezala, nesken eta mutilen arteko 

aldea sumatzen da: mutilek edozein jarrera sexista “normalizatu” egiten dute edo ez dute hain larritzat hartzen. Kasu honetan, nesken % 50ek oso larritzat 

hartzen du bikotekidea iraintzea, baina mutilen artean, % 41 dira. Antza, gazteenek tolerantzia handiagoa dute horrelako jokabideen aurrean, izan ere, 15-19 

urtekoen % 39k baino ez du esan oso larria dela, 20-24 urtekoen artean % 45ek eta 25-29 urtekoen artean % 50ek. Atzerriko gazteek garrantzi txikiagoa 

ematen diote jokabide mota honi ere: soilik % 38k dio oso larria dela, eta kontrako muturrean, % 8k ez du tratu txartzat ere jotzen (gazteen guztizkoaren batez 

bestekoaren % 3 gainditzen du). 

 

Genero desberdintasuna eta sexismoa sare sozialetan: EAEko gazteek sare sozialekin egiten duten erabileraren hurbilketa kualitatiboa azterketa 

kualitatiboaren arabera, sare sozialak komunikaziorako espazio ia ezinbesteko bihurtu dira gazteen artean. Neskak sareen bidezko komunikazioaren 

erabiltzaile handiak dira. Mutilekin konparatuta, neskek egoera pertsonal eta intimoagoak deskribatzen dituzten profilean; sarriago erakusten dituzte 

argazkiak, auto-argazkiak eta argazki sentsualak, eta sarriago erabiltzen dituzten sare sozialak lagunekin erlazionatzeko espazio gisa. Beren burua mutilek 

baino gehiago erakusteaz gainera, lagun-eskaera gehiago ere jasotzen dituzte, orobat ezezagunen proposamen gehiago eta proposamen sexual gehiago. 

Neskek mutilek baino zaurgarritasun handiagoa eta jazarpen-arrisku handiagoa jasaten dituzte sare sozialetan.  
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Adinak eragina du sare sozialen erabilerak dituen arriskuei buruz neskek duten pertzepzioan. Neska nerabeek ez dute aipatzen behartuta sentitzen direnik, 

baina neska gazteek arrisku kontzientzia garatzen dute eta hori etengabe aipatzen dute, lehenaldia ebaluatuz eta orainaldiarekin konparatuz. Gaur egungo 

nerabeak 11-12 urteetatik beren identitatea sare sozialei loturik eraikitzen ari diren lehenak dira eta, horrekin, sexismoa normalizatzeko arriskua handiagoa da, 

baita indarkeria sinbolikoaren eta ziber-jazarpenaren eraginpean egotearekiko tolerantzia handiagoa izatekoa ere. Bikote-harremanei eta sare sozialei 

dagokienez, nabarmentzekoa da Whatsapp aplikazioaren kontrol sentsazio handiagoa. 

 

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNAK 

» Gazteen balioak eta ohiturak alda daitezen sustatzea, nesken eta mutilen denboraren erabilera diferentzialak gaindituz Behatokiaren ikerketaren bidez 

eta programa desberdinen sentsibilizazioaren bidez. 

» Behatokiaren ikerketa jardueraren bidez etxeko eta zaintza-lanak balioestea. 

» Gazteriako eragileen gaikuntza lantzea gazteentzako politiketan eta jarduera profesionalean genero-ikuspegia txertatzeko. 

» Aisialdi eskolen sareko urteko lan programetan hezkidetza txerta dadin sustatzea eta / edo jadanik txertatuta dagoen kasuetan, segimendua egitea. 

» Aniztasun sentimentaletik eta sexualetik, harreman eta jokabide afektibo-sexualak beren nahi eta interesetara egokitzea sustatzea neska gazteen artean. 

» Berdintasuna sustatzen laguntzea eta genero-ikuspegia integratzea boluntariotzako eta lankidetzako gazteentzako programetan. 

»  Desberdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren arteko lotura ikusarazten duten programetan eta jardueretan parte hartzen duten edo 

hura prebenitzeko ahaleginak egiten dituzten eta gatazkak indarkeriarik gabe konpontzea sustatzen duten pertsonen, batez ere mutilen eta gizonen, 

kopurua areagotzea. 

» Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko eta haren adierazpenei buruzko jakintza hobetzeko ikerketak egiten jarraitzea. 
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3. KULTURA ETA ONDAREA 

GENERO-JOERA NAGUSIAK  

 

Nabarmentzekoa da kultura arloan interesgarria dela ikuspegi bikoitza erabiltzea genero-joerak identifikatzeko: batetik, ohitura eta kontsumo 

kulturala aztertzea; eta, bestetik, enplegu kulturala aztertzea.   

 

 Kultura-ohitura, -jarduera eta -kontsumoari dagokionez:  

EAEko Kultura ohitura, jarduera eta kontsumoaren 2008-2009 estatistikaren arabera, emakumeen ehunekoak handiagoak dira jarduera gehienetan; 

eta jarduerotara bertaratzeari buruzko datuak aztertuz gero, ordea, gizonen ehunekoa handiagoa da –irakurketa, arte eszenikoak eta liburutegiak 

dira salbuespenak; horietan, emakumeek interes handiagoa izateaz gain, bertara joateko ohitura handiagoa ere badute–.  

- Irakurketa (emakumeen % 48,5 da ohiko irakurlea, eta gizonen % 42,7). 

- Liburutegietara joatea (emakumeen % 18,3 da ohiko erabiltzailea, eta gizonen % 16,6).  

- Arte eszenikoetara joatea (emakumeen % 10,9 maiz joaten da antzokira, eta gizonen % 7,3).  

- Emakumeek dantza eta lirika ere gustukoago dituzte (emakumeen % 4,5 maiz joaten da ikustera, eta gizonen % 2,5). 

- Baina emakumeen presentzia txikiagoa da Internet kultura kontsumo motaren baterako erabiltzen dutenen artean (% 34,2 emakumeak eta % 44,3 

gizonak); ohituraz museoetara bertaratzen diren pertsonen artean (% 17,9 emakumeak eta % 18,3 gizonak); arte-galerietara joaten diren pertsonen 

artean (emakumeen % 9,1 batez bestez eta gizonen % 10,2); musika ohituraz entzuten duten pertsonen artean (% 71,5 eta gizonen % 75,1): musika 

erosi ohi duten pertsonen artean(emakumeen % 27,7 batez bestez eta gizonen % 33,0); musika-kontzertuetara joan ohi diren pertsonen artean 

(emakumeen % 15 eta gizonen % 18,3); eta zinemara joan ohi diren pertsonen artean (emakumeen % 37,9 eta gizonen % 42,2;  

- Bertsolarien ikuskizunetara joaten direnen artean, gehienak gizonak izaten dira (gizonen % 9,7 maiz joaten da ikustera, eta emakumeen % 7,8). 
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Edozein kasutan, ohitura eta jarduera kulturalei buruzko edozein azterketa testuinguruaren arabera doitu behar da, gizarte-ekintzei eskainitako 

denboraren analisi baten ikuspegi globala gogoan.  Ildo horretan, Emakunderen Emakumeen eta gizonen zifrak 2013 txostenaren arabera, 

emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak agerikoak dira denboraren erabileran ere, ohitura sozialei eta eguneroko bizitzako jarduerei 

dagokienez. EUSTATek 2008an argitaratu zuen Denboraren Erabilera Soziala inkestak agerian uzten du 16 urtetik gorako biztanleek egunero jarduera 

zehatzetan ematen duen batez besteko denboraren (oo:mm) banaketa soziala. Azken urteetan balio aldaketak gertatu diren arren, etxeko lanetako 

dedikazioan hautematen dira oraindik ere genero-ezberdintasun handienak. Emakumeek etxeko lanetan ematen duten batez besteko denbora 

egunean gizonena baino bi ordu gehiago da. Bestalde, gizonek denbora gehiago ematen dute lan ordainduan eta beren buruaren prestakuntzari 

loturiko jardueretan (4:16 gizonen kasuan eta 2:49 emakumeen kasuan), orobat aisia aktiboan (ariketa fisikoa, ibilaldiak edo ordenagailua edo 

Internet erabiltzen dituzten aisia jarduerak) eta aisia pasiboan  (liburuak irakurtzea, musika, museoetara joatea...). 

 

Eusko Ikaskuntzaren XVII. Kongresuan aurkeztutako Kultura kontsumitzaileen Profilak EAEn txostenak (Mosteiro, Sergi) 2009, Euskal Herriko parte-hartze 

kulturalaren argazkia egiten du, aldagai anitzeko analisiaren teknikak aplikatu eta Kulturaren Euskal Behatokiak EKErekin eta Eusko Ikaskuntzarekin 

batera kultura ohiturei, praktikei eta kontsumoari buruz egindako inkestak emandako datuen argitan. Azterketa horretan emakume kontsumitzaileen 

ehunekoa handia dela adierazten du, baina kultura kontsumitzaileen bost profil identifikatzen ditu. Deigarria da kultura kontsumitzaile handien 

taldean, “orojale kultural” deritzenetan (herritarren % 12,1), alde nabarmena dagoela gizonen eta emakumeen ehunekoen artean, emakumeen 

ehunekoa ia % 9 handiagoa baita. Prestakuntza maila handi samarra eduki ohi dute ─% 48,90ek unibertsitateko ikasketak ditu─, lanpostu bat eduki 

ohi dute eta hiri-eremuetan bizi ohi dira.  
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Gazteen kultura-kontsumo eta ohiturak aztertzen baditugu, Gazteriaren Euskal Behatokiak egindako Gazteen Kultura Kontsumoa (2012) azterketak 

adierazten duen bezala, emakume gazteek kontsumo kulturalarekiko interes handiagoa dute jarduera guztietan, egunkariak irakurtzean salbu. 

Emakumeen aldeko interes-mailaren diferentzia handiena liburuen irakurketan, liburutegietara bertaratzean eta dantzan egiaztatzen da. 

Emakumeen eta gizonen arteko jarduera kulturaletako emakumeen aldeko diferentzia handienak liburutegietara bertaratzean (14,4 puntu), 

antzerkira joatean (12,4 puntu) eta irakurketan (12,2 puntu) adierazten dira. Irrati, telebista eta prentsaren kontsumoari dagokionez, ez dira 

desberdintasun nabarmenak ikusten emakumeen eta gizonen artean: gizon gazteek emakumeek baino pixka bat gehiago entzuten dute irratia eta 

emakume gazteek gizonak gainditzen dituzte telebista kontsumo orduetan. Bestalde, teknologia berrien garrantzia handia da kontsumo kulturalaren 

arloan. Gizon eta emakume gazteen artean, ezberdintasun handiena ordenagailuen eskuragarritasunean datza: gizonen % 83,8k du bat eta 

emakumeen % 73,6k. Azkenik, gazteen artean, emakume gehiagok parte hartzen dute jarduera artistikoetan, jarduera kultural gehiago egiten 

baitituzte (% 45,4).  

 

 Enplegu kulturalari dagokionez:  

 

Kulturaren Euskal Behatokiaren Arte eta Industria kulturalak 2011 txosten estatistikoak emakumeen eta gizonen presentziari buruzko datuak agertzen 

ditu ekoizpen kulturalaren eta enplegu kulturalen arloan.  Honako alderdi hauek nabarmentzen dira:  

 

 Arte eszenikoen programazioa: arte eszenikoen eragile programatzaileen sexuaren araberako enplegu-banaketa honako hau da aretoetan: 

emakumeak % 42,2 eta gizonak % 57,5. Ikusten da emakumeen ehunekoak behera egin duela azken urteetan. Jaialdietan, emakumeen 

ehunekoa % 53,5 da eta gizonena, % 46,5.  Arte eszenikoen programatzaileen guztizko enpleguan, emakumeak % 44,5 dira eta gizonak % 55,2.  

 Arte eszenikoen ekoizpena: arte eszenikoen ekoizleen enplegua sexuaren arabera aztertuz gero, ikusten da antzerkian % 45,8 emakumeak 

direla eta % 54,2, gizonak; eta dantzan, % 50,9 emakumeak eta % 49,1 gizonak. Guztira, enplegu femeninoa % 46,2 da eta maskulinoa % 53,8. 

 Arte bisualen ekoizpena eta erakusketa: ikusizko arteetako enpleguaren sexuaren araberako banaketa aztertuz gero, ikusten da ekoizpenaren 

kasuan emakumeak % 53,3 direla eta gizonak, % 46,7. Erakusketen kasuan, enplegu femeninoa % 63,1 da eta maskulinoa % 36,9. Azkenik, arte 

galerietan, enplegu femeninoa % 57,7 da eta maskulinoa % 42,3. Guztira, enplegu femeninoa % 59,2 da eta maskulinoa % 40,8.  
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 Musika programazioa: kontzertu programatuei, ekoitzitako kontzertuei, jaialdiei eta jaialdietan programatutako kontzertuei dagokienez, enplegu 

femeninoaren ehunekoa % 38,8 da eta maskulinoa % 61,2.  Orkestretan, % 36,5 da emakumeen kasuan eta % 63,5 gizonen kasuan.  Programazio 

publikoan enplegu femeninoaren presentzia % 55,7 da eta maskulinoarena % 44,3.  Sustatzaile pribatuen artean emakumeak % 38,3 dira eta 

gizonak % 61,7. Azkenik, kontzertu-aretoetan, emakumeen enplegua % 28,3 da eta gizonena % 71,7. 

 Liburu-industria: argitaletxeetako enpleguaren sexuaren araberako banaketa honako hau da: emakumeen % 44,6 eta gizonen % 55,4. Liburu 

dendetako enpleguan, % 67,3 emakumeak dira eta % 32,7 gizonak.  

 Disko-industria: Diskoetxeetan, enplegu femeninoa % 37,6 da eta maskulinoa % 62,4. Disko-denden kasuan, enplegu femeninoa % 34,6 da eta 

maskulinoa % 65,4. 

 Ikus entzunezkoen industria: enplegu femeninoa % 42,3 da eta maskulinoa % 57,7. Zineman, enplegu femeninoa % 39,9 da eta maskulinoa % 

60,1. Arlo dokumentalistan enplegu femeninoa % 26,9 da eta maskulinoa % 73,1. Publizitatean, enplegu femeninoa % 34,8 da eta maskulinoa % 

65,2. Telebistan enplegu femeninoa % 45,5da eta maskulinoa % 54,5. Beste sektore ez-espezializatu batzuetan emakumezkoen ehunekoa 

% 30,8koa da eta enplegu maskulinoarena, berriz, % 69,2.  

 

Kasu gehienetan, gizonen enplegua portzentualki handiagoa da emakumeena baino guztizko ehunekoei behatuz gero, baina analisi xehakatua 

eginez gero, batzuetan emakumeen enpleguak ehuneko handiagoak dituela ikus daiteke tipologiaren edo sektorearen arabera. Ikusizko arteen 

ekoizpena eta erakusketa eta liburuaren industria dira sektore bakarrak emakumeen parte-hartzea handiagoa erakusten dutenak okupazioari 

dagokionez.  Gizonen eta emakumeen arteko orekarik handiena arte eszenikoen sektorean gertatzen da, nahiz eta gizonen presentzia zertxobait 

handiagoa den (% 54). 

Ez dugu eskura sektore bakoitzeko kategoria profesionalen araberako daturik.  

 

Datu horiek osatu egin behar dira beste sektore batzuetan lan egiten duten eta estatistika honetan jasota ez dauden langileen ehunekoekin(datuok 

Kulturaren Euskal Behatokiak bildu zituen 2009-2010 urteetan): 

- museoetako enpleguari dagokionez, gizonen ehunekoa % 38,4koa da eta emakumeena % 61,26koa 

- artxiboetan, gizonen ehunekoa % 32,6koa da eta emakumeena % 67,4koa 
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- liburutegietan, gizonen ehunekoa % 17,8koa da eta emakumeena, % 70,2koa 

Berriro ere, datu horiek kategoria profesionalen arabera ere aztertu behar dira, genero-joerak identifikatu ahal izateko. Baina ez dugu eskura analisi 

hori. Hortaz, kategoria profesionalen araberako daturik izan gabe, nabarmentzekoa da ehuneko horiek emakumeen gehiengoa islatzen dutela hiru 

sektoretan: museoak, artxiboak eta liburutegiak.  

Dena den, ez dago sexuaren arabera bereizitako datu sistematizaturik emakume eta gizon sortzaileek liburutegietan edo museoetan duten 

presentzia eta parte hartzeari buruz. Hori diagnostikorako elementu bat baino ez da.  

 

Ondare artistikoaren  arloan, Sailak parte hartzen duen museoetako patronatuen osaketari buruzko datuak zehaztu dira. Bost museoetatik, bietan 

bakarrik dago emakumeen ordezkaritza orekatua (% 40). Patronatua gobernu organo gorena da museoetan eta horietan ordezkatuta daude 

Fundatzaileak (horien artean erakunde publiko eta / edo pribatuak egoten dira). Hortaz, Patronatuen osaketa aldez aurretik zehaztuta egoten da, 

erakunde publiko edo pribatu horiek egiten dituzten izendapenak direla eta, eta oro har kargu zehatzei loturik; hala, ez da museoen ardura 

izendapen horiek egitea Aldez aurretik esku hartu behar da kargu horiek modu lehenetsian erakunde publikoetan izendatzen, ordezkaritza orekatuak 

egongo badira. Nolanahi ere, ez dira museoetako botere organo edo erabaki organo bakarrak. Daturik eskura ez, baina garrantzitsuak diren beste 

organo batzuk ere badaude, hala nola batzorde exekutiboak, zuzendaritza-batzordeak edo administrazio-batzordeak, edota lan baten erosketa 

edo jabetza, museo-jardueraren ikuskapena, kudeaketa edo administrazioa erabakitzen dituzten aholkularitza artistikoko batzordeak. 

Museoetako bildumetako zati izango diren arte-lanak erosteari, eta zentroetako programazioari (erakusketa kolektiboak edo indibidualak) loturiko 

alderdiak bereziki garrantzitsuak dira. Ez ditugu datu horiek, baina analisi horiek sistematizatu ahal izatea garrantzitsua da. Hori diagnostikorako 

elementu bat besterik ez da eta izan litezkeen jardueren pistak ematen ditu.  

 

Baina izaera kualitatiboagoa duten beste azterketa edo ikerketa batzuek datu esanguratsuagoak eskaintzen dituzten diagnostiko honetarako.  

Ildo horretan, ikerketa askok adierazten dute beharrezkoa dela ondare-kategoria klasikoak genero-ikuspegitik berrikustea, emakumeen eta / edo 

feministak diren produktu kulturalak, erabilerak eta adierazpenak azpimarratuz. Era berean, arlo publiko eta pribatuei loturiko espazio kulturalen 

esanahiarekin erlazionatutako oro jorratu behar da. Orobat, emakumeen memoria eta esperientzia baloratu behar da, imaginario femeninoaren 

zentzu eta esanahiak berreraikitzeko, elementu diferentzialak dituen balio kultural gisa.  
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Praktika arkeologikoetan iragan kulturalaren adierazpenak eraikitzen dira. Horiek, kasu askotan, nazionalistak, arrazistak, klasistak, sexistak eta 

androzentrikoak izan daitezke, ikertuko diren gaiak aukeratzeko fasetik hasi eta emaitzen analisi eta difusiora arte. Ondorioz, gizartearengan 

antzinako ikuspegia proiektatzen dute, non emakumeak rol jakinetan kokatzen diren; gaur egun, hartara, estereotipoak ezartzen laguntzen du horrek 

eta jarrerak eta balioak justifikatzen dira. Desberdintasunek iraun badiraute. 

 

Kontsulta- eta aholku-organoak   

 

Azkenik, kultura-arloko kontsulta- eta aholkularitza-organoetan emakumeen eta gizonen partaidetzari dagokienez, nabarmentzekoa da Emakumeen 

eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako ordezkaritza orekatuaren parametroa bete egiten dela hiru egituretan. 

Kulturaren Euskal Kontseiluaren kasuan partaideen % 33,3 emakumeak dira. Kulturaren Euskal Kontseiluaren Erakunde arteko Batzordean % 50 dira. 

Baina Euskadiko Museoen Aholku Batzordean % 30 dira.  

 

Sailak hainbat museotako patronatuetan dauka ordezkaritza:  Bilboko Arte Ederren Museoan emakumeen ordezkaritza % 20koa da; Cristóbal 

Balenciaga Fundazioan, % 40koa; Gernikako Bakearen Museoa Fundazioan, % 30eko ordezkaritza dute emakumeek; Arabako Artium Museoak, 

% 40koa; eta Guggenheim Bilbao Museoa Fundazioa, % 10ekoa. Hau da, bost patronatutik bitan baino ez dago emakumeen ordezkaritza orekatua, 

eta bi horiek baino ez dute Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoa betetzen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 
 

 

159 

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNAK 

» Emakumeek sorkuntza kulturalean egindako lorpenak sustatzea eta ezagutaraztea, emakumeen presentzia eta ikusgarritasuna areagotuz, batez 

ere ordezkaritza txikia duten esparruetan. 

» Baliabide, zerbitzu eta jarduera kulturaletan emakumeen eta gizonen sarbide eta partaidetza orekatua sustatzea, bereizkeria anizkoitzeko egoeran 

dauden emakumeei arreta berezia eskainiz. 

»  Genero-ikuspegia sustatzea ohitura eta kontsumo kulturala sustatzean. 

» Baliabide kulturalek ordutegien malgutasuna hobetu dezaten bultzatzea, herritarren beharren arabera eta, betiere, langileen kontziliazio 

erantzukidea bermatuz. 

» Espazio kulturaletako langileriaz eta erabiltzaileez haratago ikertzea emakumeen eta gizonen presentzia orotariko ekoizpen kulturalei dagokienez 

museo, liburutegi eta artxiboetan (kontsumo kulturala vs ekoizpen kulturala). 

» Ondarea kalifikatzeko eta babesteko prozeduretan genero-ikuspegia txertatzea, batez ere ondarea zer den eta horren esanahia 

kontzeptualizatzeari dagokionez.  

» Ondare dokumentaleko eta artxibategietako politika espezifikoa diseinatzean eta kudeatzean genero-ikuspegia kontuan har dadin sustatzea 

ondare kulturalaren politikaren esparru orokorrean.  

» Euskal ondare digitala sortzeko, gordetzeko eta ezagutarazteko prozesuetan genero-ikuspegia barne har dadin sustatzea.  

» Emakumeen memoria historikoa eta / edo memoria feminista berreskuratzea eta / edo ikusaraztea euskal kultura ondarean.  

» Emakume sortzaileen presentzia sustatzea edo handitzea museo-arloan.  

» Emakumeek memoria historikoa berreskuratzen eta / edo ikusarazten egindako lorpenak sustatzea eta ezagutaraztea, emakumeen presentzia eta 

ikusgarritasuna areagotuz, batez ere ordezkaritza txikia duten esparruetan. 

» Emakumeen ordezkaritza sustatzea adierazpen artistikoetan, estereotipo sexistak kontrolatuz eta adierazpen sexistak salatuz, horretarako dagozkion 

mekanismoak erabiliz 

» Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa sustatzea jaien arloan. 

 



 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 
 

 

160 

 

4. HIZKUNTZA POLITIKA 

GENERO-JOERA NAGUSIAK  

 

2011ko Inkesta Soziolinguistikoan hizkuntzaren belaunaldiz belaunaldiko transmisioari buruzko datu garrantzitsuak agertzen ziren: aldea atzematen da ama 

hizkuntzaren transmisio-mailari dagokionez, gurasoek bikote mistoa osatzen dutenean eta soilik ama denean euskalduna (euskara: % 3.3, bi hizkuntzak: % 

37.4) edo soilik aita denean euskalduna (euskara: % 2.3, % 21.6); lehen kasuan transmisioa handiagoa da. Gurasoek transmititutako hizkuntza beste bat den 

kasuan soilik dute amek garrantzi handiagoa (% 76.1 eta % 59.2) 

 

Datu horrek, hein batean, finkatu egiten du gaur egun oraindik ere emakumeek eta gizonek etxeko eremuan betetzen dituzten rol desberdinak seme-

alaben heziketari eta zaintzari dagokienez, baina, hala ere, aldea ez da oso adierazgarria. Gainera, urteak joan, urteak etorri, aldea murrizten ari da. Datu 

horri erreparatuta, esan dezakegu aitek horrelako erantzukizunak gero eta gehiagotan hartzen dituztela beren gain, edo etxeko eremuan aiten presentzia 

gero eta handiagoa dela.  

Transmisioaz haratago, beste adierazle interesgarri bat etxean euskara beste hizkuntza bat adina edo gehiago erabiltzen dutenena da. 2011ko inkestaren 

arabera, amarekin edo aitarekin izandako erabilerak aztertuz gero, konturatuko gara amarekin erabilera handixeagoa dela (% 16.4) aitekin baino (% 15.9) 

EAEren eremuan. 

 

Zenbait urtetan zehar egindako analisi konparatibo batek adierazten du ehuneko hori amen kasuan egonkorra dela (1991: % 16 / 2001: % 14.8 / 2011: 16,4), 

eta aiten kasuan goranzko joera dakarrela (1991: % 13,9 /  2001: % 14.1 / 2011: 15.9), amekin gertatzen diren erabilera berrietara hurbiltzeraino.  Kasu 

honetan ere, etxeko eremuan rol-aldaketa gertatzen ari dela adieraz dezake bilakaera horrek, eremu soziolinguistikoari dagokionez behintzat.  
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Genero-ikuspegiaren gaineko azterketa espezifikoagorik ezean, zenbait teoria eta azterketa kualitatibok (batzuk toki mailakoak) adierazten dute genero 

rolek garrantzia dutela euskaren transmisioan, atxikimenduan, sustapenean eta konpromisoan, edota emakume eta gizonek hizkuntza-erabileren aurrean 

dituzten jarreretan, bereziki nerabezaroan. Halako alderdi kualitatiboak oso interesgarriak dira ikerketa soziolinguistikoaren esparruan.  

 

Euskaltegietako ikasleei dagokienez, nabarmentzekoa da matrikulatutako emakumeen ehunekoa gizonena baino handiagoa dela 2013ko HABEren datuen 

arabera. Esan daiteke matrikulatutako 4 pertsonatik ia 3 emakumeak direla. Datu horiek esanguratsuak dira alfabetatzeari eta hizkuntza gaitasunak 

eskuratzeari dagokionez.  Era berean, honako hau ere aipagarria da: EAEko euskaltegietako irakasle gehienak emakumeak dira, 4 irakasletik ia 3 

emakumeak dira.  

 

Kontsulta- eta aholkularitza-organoak   

 

Azkenik, arloko kontsulta eta aholkularitza organoetan emakumeen eta gizonen partaidetzari dagokionez, nabarmentzekoa da Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako ordezkaritza orekatuaren parametroa bete egiten dela Euskararen Aholku Batzordean, 

emakumeen ordezkaritza % 42,4 baita. 

 

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNAK 

» Ikerketa kualitatiboa sustatzea arlo soziolinguistikoan, euskararen transmisioari, atxikimenduari eta erabilerei loturik, genero-ikuspegitik.  

» Euskararen erabilera ez-sexistak sustatzeko materialak ezagutaraztea eta irizpide horiek kontuan hartzea hizkuntza-politikari loturiko plangintza eta egitura 

estrategiko guztietan.  

» Genero-ikuspegia txerta dadin sustatzea eta / edo adituen aholkularitza izatea egituretan, aholkularitza-batzordeetan, arlo soziolinguistikoan.  

» Curriculumen eta euskalduntzeko materialen egokitzapena sustatzea euskaltegi-sarean, hezkidetzako irizpideak erabiliz.  
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5.4. Hizkuntza Politikako eta Kulturako berdintasun neurriak 
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I. ARDATZA: BALIOAK ALDATZEA ETA EMAKUMEAK 

AHALDUNTZEA 
 

1. ardatzari jarraiki, balio-aldaketa eta emakumeen ahalduntzea ezinbesteko elementuak dira Sailaren berdintasun politika publikoetan. Balio-aldaketa eta 

emakumeen ahalduntzea batera lantzen dira; izan ere, emakumeen eta gizonen berdintasuna maila ezberdinetatik sustatzen duten erakunde guztien gomendioa 

izateaz gain, oso-oso lotuta daude. 
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1. PROGRAMA: BALIOAK ALDATZEA 

 

 

I. ARDATZA: BALIO-ALDAKETA ETA EMAKUMEAK AHALDUNTZEA 

 

1.1. HELBURU ESTRATEGIKOA: BALIOAK ALDATZEA SUSTATZEA, PERTSONEI SEXUAREN ARABERA EMANDAKO GENERO-

ESTEREOTIPOAK ETA ROLAK EZABATUZ. 

 

 

1.1.1. Helburu Eragilea Erantzukizun ekonomikoa gizonekin eta familiaren eta etxearen ardura emakumeekin lotzen duten 

umeen, gazteen eta helduen kopurua murriztea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

1.1.1.1. Ikerketa sustatzea, bikote gazteetan etxeko lanetan eta 

zainketan emandako denborak ikusarazteko. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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1.1.2. helburu operatiboa Emakumeei eta gizonei lan-arloko rol eta estereotipo ezberdinak izendatzen dizkieten umeen, 

gazteen eta helduen kopurua murriztea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

1.1.2.1. Rol eta estereotipoen egoztea gaindi dadin sustatzea lan 

esparruan, gazteei zuzendutako programen eta kanpainen bidez. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

 

 

1.1.3. helburu operatiboa Gazteek eta helduek etxeko lanak eta zaintza gizarte-behartzat hartzea, eta arlo horretan 

gizonek, herri-erakundeek eta pribatuek eta gizarte zibilak ere parte hartu behar dutela ikustea, eta hala pentsatzen 

duten gazteen eta helduen kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

1.1.3.1. Ikerketa sustatzea, zainketa lanak eta etxeko lanak 

ikusarazteko eta balioesteko.  

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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1.1.4. helburu operatiboa Emakumeen eta gizonen berdintasunarekin konprometituta dauden eta hori defendatzen duten 

pertsonen kopuru handitzea, batik bat beren kargura adingabeak dituzten, edo, beren erantzukizunengatik, 

adingabeentzako erreferentzia-eredu diren pertsonak (irakasleak, senideak, zaintzaileak, begiraleak, eta abar). 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

1.1.4.1. Komunikazio-ekintzak egitea, Sailaren berdintasunerako politiken 

inplikazioak jakinarazteko.  

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA 

   

1.1.4.2. Emakundek sustatzen dituen kanpainetan / programetan 

lankidetzan jarraitzea, horiek web guneetan eta atari espezifikoetan 

zabalduz (martxoaren 8a, azaroaren 25a, berdintasunaren aldeko foroa, 

Gizonduz eta abar). 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA 

   

1.1.4.3. Gazteria-eragileen gaikuntza sustatzea, gazteentzako politiketan eta 

jarduera profesionalean genero-ikuspegia txerta dezaten. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

1.1.4.4. Analisi estatistiko laburrak, albisteak eta emakumeen eta gizonen 

arteko berdintasunari loturiko genero adierazleak argitaratzea gazteen 

artean.  

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

1.1.4.5 Gazteen politikari loturiko jardunbide egokiak identifikatzea, 

informazioa sistematizatzea eta dekalogoak egiteko gomendioa.  

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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1.1.5. helburu operatiboa Eredu maskulino tradizionala zalantzan jartzen duten eta berdintasunarekin koherenteak diren 

jarrera eta portaerak dituzten gizon gazte eta helduen kopurua handitzea. 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma  

2014 2015 2016 

1.1.5.1. Gizon gazteen artean eredu tradizionala maskulinoa zalantzan jartzea 

sustatzea, eta berdintasunarekin koherenteak diren jarrerak eta jokabideak 

garatzea, gazteria-arlotik bultzatzen diren programen eta kanpainen bidez. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

 

   

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduraduna  Kronograma 

2014 2015 2016 

1.1.6.1. Aisialdi-eskolen sareko urteko lan-programetan hezkidetza 

txerta dadin sustatzea eta / edo jadanik txertatuta dagoen 

kasuetan, segimendua egitea. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

 

 

 

 

1.1.6. helburu operatiboa Urteko lan-programetan hezkidetza sartzen duten ikastetxe formalen eta ez-formalen kopurua handitzea. 
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1.1.7. helburu operatiboa Komunikabide sozialetan bi sexuen ordezkaritza orekatua eta irudi plurala sustatzen duten 

programen eta edukien kopurua handitzea, edertasun-kanonetatik eta estereotipo sexistetatik at. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduraduna  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

1.1.7.1. Pertsonak sexuaren arabera giza duintasun handiagoko edo txikiagoko 

gisa ez aurkeztea; pertsonak sexu-objektu gisa ez aurkeztea; bi sexuen 

berdintasunezko irudi orekatu eta plurala islatzea, edertasun-kanonak eta 

estereotipo sexistak alde batera utzita, batez ere haur eta gazteentzako 

programazioan eta horren guztiaren segimendua egitea. 

 

SAILBURUAREN KABINETEKO 

ZUZENDARITZA 

ERREGIMEN JURIDIKOAREN 

ETA ZERBITZUEN ZUZENDARITZA 

- HIZKUNTZA POLITIKA ETA 

KULTURA ARLOKO 

BERDINTASUNERAKO 

TEKNIKARIA 

EITB 

   

1.1.7.2. Ikus-entzunezko komunikabideekin lan prozedurak eta / edo arautegiak 

egokitzea, genero-ikuspegia txertatuz, betiere, hala dagokionean.  

 

SAILBURUAREN KABINETEKO 

ZUZENDARITZA 

   

 

1.1.7.3. Lankidetza-estrategiak ezartzea "Begira",  publizitate eta komunikazioaren 

erabilera ez-sexistarako Aholkularitza Batzordearekin. 

 

 

SAILBURUAREN KABINETEKO 

ZUZENDARITZA 
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2. PROGRAMA: AHALDUNTZE PERTSONALA LAGUNTZEA 

2.1 HELBURU ESTRATEGIKOA EMAKUMEEN AUTOESTIMUA KONPONTZEN ETA GARATZEN LAGUNTZEA 
 

2.1.2. Helburu Operatiboa Emakumeen eta beren ekarpenen gizarte-aitorpena handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduraduna   Kronograma 

2014 2015 2016 

 

2.2.1.1. Emakumeek kirolean egindako lorpenak sustatzea eta ezagutaraztea, 

emakumeen presentzia eta ikusgarritasuna areagotuz, batez ere ordezkaritza txikia 

duten esparruetan. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

EITB 

   

 

2.1.2.2. Emakumeek sorkuntza kulturalean egindako lorpenak sustatzea eta 

ezagutaraztea, emakumeen presentzia eta ikusgarritasuna areagotuz, batez ere 

ordezkaritza txikia duten esparruetan. 

 

 

SAILBURUAREN KABINETEKO 

ZUZENDARITZA 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

EITB 

   

2.1.2.3. Emakumeek memoria historikoa berreskuratzen eta / edo ikusarazten 

egindako lorpenak sustatzea eta ezagutaraztea, emakumeen presentzia eta 

ikusgarritasuna areagotuz, batez ere ordezkaritza txikia duten esparruetan. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

2.1.2.4. Emakume sortzaileen presentzia sustatzea edo handitzea museo-arloan.  

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

2.1.2.5.  Helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko curriculumean eta argitaratzen 

diren materialetan genero-ikuspegia txertatzea. HABE 
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2.2. HELBURU ESTRATEGIKOA GENERO-KONTZIENTZIA BULTZATZEA ETA EMAKUMEEN AUTONOMIAREN GARAPENA SUSTATZEA 

 

2.2.1. Helburu operatiboa Genero-desberdintasunek beren errealitateari zer-nola eragiten dioten eta beren autonomia, 

independentzia eta erabakiak hartzeko botere maila zer-nola aldatzen diren dakiten emakumeen kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) Arduradunak  

Kronograma 

2014 2015 2016 

1.2.1.1. Genero-kontzientzia hartzeko eta genero-

desberdintasunek neska gazteei nola eragiten dieten 

(autonomian, independentzian eta erabaki pertsonalak 

hartzeko ahalmenean) ikusarazteko ekintzak sustatzea.  

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

 

 

   

2.2.1.2. Sentsibilizazio-ekintzak egitea, emakume kirolarien artean 

kiroleko desberdintasunen inguruko genero-kontzientzia 

sustatzeko. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) Arduradunak  
Kronograma 

2014 2015 2016 

1. Aniztasun sentimentaletik eta sexualetik, harreman eta jokabide 

afektibo-sexualak beren nahi eta interesetara egokitzea sustatzea 

neska gazteen artean.  

 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

2. Genero-ikuspegia sartzea osasunerako zeharkako jarduera-

programetan eta bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko programetan.  

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

3. Emakume eta gizon gazteen artean genero arrakala nagusiak 

identifikatzen jarraitzea, osasunari eta bizi ohitura osasungarrien 

arloan, Behatokiaren ikerketa jardueraren bitartez.  

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
 

   

4. Emakume eta gizon gazteen artean genero-arrakala nagusiak 

identifikatzen jarraitzea, etxebizitza eskuratzearen arloan, 

Behatokiaren ikerketa jardueraren bitartez. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
 

   

5. Gazteria politika zeharkakoaren bidez, gazteek etxebizitza 

eskuratzeko genero-irizpideak sustatzea. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
 

   

 

2.2.2. helburu operatiboa Bizitzaren hainbat arlori dagokienez (osasuna, zainketa, lana, prestakuntza, aisia), erabakiak 

beren nahien, irizpideen, interesen eta beharren arabera hartzen dituzten emakumeen kopurua handitzea. 
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2.2.3. helburu operatiboa Bere burua zaintzeko ohitura duten neskatilen, emakume gazte eta helduen kopurua handitzea 

(aipatu ohiturak: behar pertsonaletara eta bizitza estilora egokitutako elikadura orekatua, jarduera fisiko pozgarria, eta 

arrisku jarrerak murriztea, besteak beste). 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) Arduradunak  
Kronograma 

2014 2015 2016 

 

2.2.3.1. Lankidetza estrategia bat ezartzea kirol-arloaren eta gazteria- 

arloaren artean, emakume gazteen artean kirol-jarduera 

sustatzeko jarduera zehatzak bultzatzeko.  

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

2.2.3.2. Jarduera fisikoetan jardutean genero-arrakalak 

identifikatzea, baita dibertsitate funtzionalaren ikuspegitik ere 

(oztopoak, motibazioak...). 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

2.2.3.3. Informazioa sistematizatzeko eta ezagutarazteko materialak, 

jardunbide egokiak eta ikerketak identifikatzea, emakume, 

neska eta neskatoen artean jarduera fisikoa sustatzeko. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

2.2.3.4. Diru laguntza lerroen bidez, emakumeen jarduera fisikoa 

espezifikoki sustatzen duten euskal federazioei laguntzea. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

2.2.3.5. Emakume eta gizon gazteen artean genero-arrakala 

nagusiak identifikatzen jarraitzea, jokabide arriskutsuen 

arloan, Behatokiaren ikerketa jardueraren bitartez. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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2.2.4. helburu operatiboa Aniztasun sentimentaletik eta sexualetik, harreman eta jokabide afektibo-sexualak beren nahi 

eta interesetara egokitzen dituzten emakumezko gazteen eta helduen kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) Arduradunak  
Kronograma 

2014 2015 2016 

 

2.2.4.1 Gazteriako eragileen gaikuntza sustatzea, gazteen desio 

eta beharretara doitutako erlazioak eta jokabide afektibo-

sexualak dibertsitatetik sustatzeko. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

 

   

 

2.2.4.2. Informazioa eta / edo materialak ezagutaraztea, gazteen 

desio eta beharretara doitutako erlazioak eta jokabide afektibo-

sexualak dibertsitatetik sustatzeko. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 
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3. PROGRAMA: AHALDUNTZE KOLEKTIBOA LAGUNTZEA 
 

3.1.2. Helburu operatiboa Enplegua eta autoenplegua sustatzen duten emakumeen kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

3.1.2.1. Genero-ikuspegia sartzea gazteen enplegua eta ekintzailetza sustatzeko 

zeharkako politiketan, arreta berezia eskainiz genero-arrakalei eta bazterkeria-

egoera berezian dauden emakumeei zuzendutako jarduera espezifikoak 

diseinatuz. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

3.1.2.2. Emakumeen autoenplegua sustatzea kultura arloan  KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

3.12.3. Emakumeen kontratazioa sustatzea eskaintza kulturalean, ekintza 

positiboko neurrien bidez eta sektoreko profesionalak balioetsiz. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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3.2 HELBURU ESTRATEGIKOA POBREZIA EDO/ETA BAZTERKETA ARRISKUAN EDO EGOERAN DAUDEN EMAKUMEEN KOPURUA 

MURRIZTEA 
 

3.2.2. Helburu operatiboa Erakundeek eskainitako erantzunak eta baliabideak baztertze-arriskuan dauden emakumeen 

beharretara hobeto egokitzea (zerbitzu sozialak, ekonomikoak, osasuna, hezkuntza, kultura enplegua, justizia, 

segurtasuna eta etxebizitza). 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

 

3.2.2.1. Emakume gazteek enpleguarekiko dituzten beharrak ikertzea. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

 

3.2.2.2. Baliabide kulturalei dagokienez, gizarte-bazterkeria egoeran 

dauden emakumeen beharrak aztertzea, jarduera publikoan 

hobekuntza neurriak identifikatzeko. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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3.3 HELBURU ESTRATEGIKOA EMAKUMEEK GIZARTE BALIABIDEAK ESKURATZEKO AUKERA HOBETZEA, BATEZ ERE ERABILERA DESBERDINTASUN 

HANDIA DUTEN HORIETAN, ETA ASKOTARIKO DISKRIMINAZIO EGOEREI ARRETA HANDIA JARRIZ 
 

3.3.4. helburu operatiboa Kirol-baliabideak eskuratzen dituzten emakumeen kopurua eta horien gogobetetze maila 

hobetzea, egoera- eta behar-aniztasuna aintzat hartuta. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

1.3.4.1. Kirol-arloan genero-arrakalak identifikatzeko eta, modu 

orokorrean, kirol arloan emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasuna sustatzeko plana planifikatzeko diagnostiko bat 

egitea. 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

1.3.4.2. Kirolaren Euskal Eskolan genero-ikuspegia txertatzea KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

1.3.4.3. EAEko Eskola Kirolen antolamenduan genero-ikuspegia 

txertatzen jarraitzea. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

1.3.4.4. EAEko Unibertsitateko Txapelketetan genero-ikuspegia txerta 

dadin sustatzea. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

 

1.3.4.5. Proiekzioa duten goi mailako emakume eta gizon kirolarien 

alderdi diferentzialak aztertzen sakontzen jarraitzea. 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

  



 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILAREN  PROGRAMA DOKUMENTUA  X. LEGEALDIA 
 

 

177 

1.3.4.6. Goi-mailako kirolaren errekonozimendu prozesuetan, genero-

ikuspegia integra dadin sustatzea (uztailaren 20ko 2013/2010 

Dekretua, Goi Mailako Kirolari buruzkoa) 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

1.3.4.7. Genero-ikuspegia eta aukera berdintasunaren printzipioa 

sustatzea Euskadi Kirola Fundazioa - Basqueteam Fundazioan. 
KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

1.3.4.8. Proiekzioa duten goi-mailako kirolarien laguntza tekniko-

medikoko zerbitzuetan berdintasun printzipioa txerta dadin 

sustatzea 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

1.3.4.9. Genero-ikuspegia eta aukera berdintasunaren printzipioa 

sustatzea Euskadiko Dopinaren Aurkako Agentzian. 
KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

1.3.4.10. Genero-ikuspegia eta aukera berdintasunaren printzipioa 

sustatzea kirol berrikuntzako proiektuak garatzean. 
KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL SAILBURUORDETZA 

   

      3.3.4.11.  "Ibilbideak" proiektuan genero-ikuspegiaren pertinentzia 

aztertzea, ondoren ikuspegi hori txerta dadin proposatzeko. 

 

KULTURA, GAZTERIA 

SAILBURUORDETZA 
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3.3.5. Helburu operatiboa Aisiako eta kulturako baliabideak eskuratzen dituzten emakumeen kopurua eta horien 

gogobetetze maila hobetzea, egoera- eta behar-aniztasuna aintzat hartuta. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

3.3.5.1. Baliabide, zerbitzu eta jarduera kulturaletan emakumeen eta gizonen 

sarbide eta partaidetza orekatua sustatzea, bereizkeria anizkoitzeko 

egoeran dauden emakumeei arreta berezia eskainiz. 

KULTURA, GAZTERIA 

ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

Genero-ikuspegia sustatzea ohitura eta kontsumo kulturala sustatzean. KULTURA, GAZTERIA 

ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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4. PROGRAMA: AHALDUNTZE SOZIALA ETA POLITIKOA LAGUNTZEA  
 
 
4. PROGRAMA: AHALDUNTZE SOZIALA ETA POLITIKOA LAGUNTZEA  
 

HELBURU ESTRATEGIKOA: 4.1. EMAKUME-ELKARTEEN MUGIMENDUA SUSTATZEA, ETA EMAKUMEEK ELKARTEETAN, ORO HAR, 

PARTE HARTZEA BULTZATZEA 

 

4.1.1. helburu operatiboa Berdintasunaren alde lan egiten duten emakume-elkarteen kopurua eta elkarteetan parte 

hartzen duten kideen kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

1.1.1. Gazteen partaidetza genero-ikuspegiarekin sustatzeko 

estrategiak diseinatzea, formula berriekin, batez ere 

eskuragarritasun / erabilgarritasunari dagokionez (sare sozialak). 

 

KULTURA, GAZTERIA 

ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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4.1.2. helburu operatiboa Elkarte-mugimenduetan, alderdi politikoetan, sindikatuetan eta enpresa-elkarteetan parte 

hartzen duten emakumeen kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

4.1.2.1. CJE-EGKrekin lankidetzan aritzea, berdintasuna eta emakumeen 

partaidetza sustatzeko elkartegintzan 

KULTURA, GAZTERIA 

ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

 

4.1.3. helburu operatiboa Politika- eta gizarte-arloan parte hartzen duten emakumeen kopurua handitzea, parte hartzeko 

formula berrien bidez. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

4.1.3.1. CJE-EGKrekin lankidetzan aritzea, berdintasuna eta emakumeen 

partaidetza sustatzeko elkartegintzan 

KULTURA, GAZTERIA 

ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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4.1.4. helburu operatiboa Egitarauetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko helburuak dituzten 

erakunde sozialen kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

4.1.4.1. Berdintasuna sustatzen laguntzea eta genero-ikuspegia 

integratzea boluntariotzako eta lankidetzako 

gazteentzako programetan. 

KULTURA, GAZTERIA 

ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

4.1.4.2. Gazteen elkarteek beren proiektu, jarduera eta abarretan 

emakumeen eta gizonen berdintasunari loturiko helburuak 

izan ditzaten sustatzea CVJ-EGKren bidez. 

KULTURA, GAZTERIA 

ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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4.2.3. helburu operatiboa Elkarte-mugimenduko, irabazi asmorik gabeko erakundeetako, erakunde politikoetako, 

sindikatuetako eta enpresa-erakundeetako erabaki postuetan dauden emakumeen kopurua handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

4.2.3.1. Genero-ikuspegia eta aukera berdintasunaren printzipioa 

sustatzea EAEko Kirol Federazioen Elkartean. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

4.2.3.2. Genero-ikuspegia eta aukera berdintasunaren printzipioa 

sustatzea EAEko Kirol Federazioetan. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

4.2.3.3. Genero-ikuspegia eta aukera berdintasunaren printzipioa 

sustatzea bestelako kirol erakundeetan. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

4.2.3.4. Emakumeen gaikuntza sustatzea kirol-lidergoan, euskal kirol 

federazioetan promozionatzeko oinarrizko gaitasunak eta 

trebetasunak eskuratuta. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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II. ARDATZA: GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEA 

 

Lana sexuaren arabera banatzeak eta, tradizionalki, gizonei eta emakumeei ekoizpena eta ugalketa esleitu izanak sortu duen eta sortzen duen gizarte-antolaketak 

ezaugarri hauek ditu: 

 

 Alde batetik, sostenguaren arloan, ekoizpen-arloan eta arlo publikoan batez ere maskulinoak eta gizonenak diren harreman, rol eta balioak daude. 

 Aldiz, zaintzaren, ugalketaren eta pribatua/etxekoa denaren eremuan batez ere femeninoak eta emakumeenak diren harreman, rol eta balioak daude. 

 

Horixe da abiapuntuko eredu tradizionala. Hori aldatuz joan da hainbat esku-hartze publikoren eta gizarte-aldaketen bitartez, batik bat XX. mendearen azken 

erdialdean. Hala ere, aurrera egin den arren, eredu hori emakumeen eta gizonen pentsamoldeetan dago oraindik ere, eta asko zailtzen du genero-berdintasuna 

lortzea. 
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5. PROGRAMA: ERANTZUKIDETASUNA ETA DENBORAREN ERABILERA BERRIAK 

 
HELBURU ESTRATEGIKOA: 5.1. ERANTZUKIDETASUNA ETA ZAINTZAREN ETIKA BULTZATZEA. 
 

5.1.2. Helburu operatiboa Kontziliazio-neurriei heltzen dieten gizonen ehunekoa handitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-

2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

1.1.2.1. EITBko langileen artean dauden kontziliazio neurriak eta 

emakume nahiz gizonek horietaz modu erantzunkidean 

gozatzeko duten eskubidea ezagutaraztea.  
 

EITB    

 

5.1.4. helburu operatiboa Haur eta gazteek etxeko eta zaintza lanak egiten ematen duten denbora handitzea, mutilei arreta berezia 

jarriz. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

1. Sexuaren araberako denbora ohitura eta erabilera 

diferentzielen inguruan ikertzen jarraitzea, gazteentzako 

politikak birprogramatzen laguntzeko, hartara, denbora 

erabileren rolak truka daitezen sustatzeko.  

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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6. PROGRAMA: KONTZILIAZIO ERANTZUKIDEA  

 

HELBURU ESTRATEGIKOA: 6.1. ENPRESEN KULTURA ETA JARDUERA KONTZILIAZIO ERANTZUKIDERANTZ ALDATZEA  
 
 

6.1.1. helburu operatiboa Erantzukidetasunezko kontziliazio-neurriak areagotzea sektore pribatuko enpresetan. 

 
 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

 

6.1.1.1. EITBko langileen artean bizitza pertsonala, familia eta lanaren 

kontziliazio erantzukidea hein handiagoan sustatzea 

 

 

 

EITB 

   

 

6.1.1.2. EITBren sozietate guztietako gizonengan kontziliazio neurriak har 

ditzaten sustatzea (aitatasun bajak, lanaldi murrizketak eta abar), hala 

kontziliazio erantzukidea bultzatuz. 

 

EITB 
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HELBURU ESTRATEGIKOA: 6.2. ZERBITZUEN ORDUTEGIEN MALGUTASUNA ETA ESTALDURA AREAGOTZEA. 

 

6.2.2. helburu operatiboa Herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen ordutegien malgutasuna areagotzea, langileen kontziliazio 

erantzukidea bermatuta. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak Kronograma 

2014 2015 2016 

 

6.2.2.1. Gazteen baliabideek ordutegien malgutasuna hobetu 

dezaten bultzatzea, herritarren beharren arabera eta, betiere, 

langileen kontziliazio erantzukidea bermatuz. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

6.2.2.2. Baliabide kulturalek ordutegien malgutasuna hobetu dezaten 

bultzatzea, herritarren beharren arabera eta, betiere, langileen 

kontziliazio erantzukidea bermatuz. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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III. ARDATZA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA 

DESAGERRARAZTEA 

 

 

Emakumeen aurkako indarkeria genero-desberdintasunen eta -diskriminazioen adierazpen larrienetako bat da, eta indarkeria horren kontrako gaitzespena gero eta 

esplizituagoa da herri-erakundeen eta pribatuen artean, bai eta gizarte zibilaren eta herritarren artean ere. Ikuspegi historikotik, emakumeen mugimenduaren eta 

mugimendu feministaren lanari esker, agenda politiko demokratiko guztietan dago emakumeen aurkako indarkeria errotik ezabatzeko ideia, eta ordenamendu 

juridikoak, instituzionalak eta egoera horretan dauden emakumeentzako berariazko baliabideek aurrekaririk gabeko bilakaera izan dute. 

 

Emakumeen eta gizonen artean botere-harreman ez-zuzenetan oinarritutako eta aukera-berdintasunik gabeko gizarteetan, emakume izate hutsagatik haien kontra 

egiten diren indarkeriazko eraso guztiek osatzen dute emakumeen aurkako indarkeria. Egoera horretan, emakumeen aurkako indarkeriak gizonen boterea eta 

emakumeen gaineko kontrola nabarmentzen duen funtzio instrumentala ez ezik, sinbolikoa ere badu, eta horren bidez, emakume guztiei jakinarazten zaie sistema 

patriarkalaren logika gainditzen badute indarkeriaren biktima izan daitezkeela. 

 

Genero-desberdintasuna emakumeen aurkako indarkeriaren oinarrietako bat da eta, horrenbestez, plan honetan proposatutako gainerako jarduera-eremuetan 

bezalaxe, indarkeriaren kontrako borroka efektiboa estu-estu lotuta dago gizartearen balio-aldaketarekin. Hori horrela, eraldaketa hori funtsezkoa da indarkeria 

ezabatzeko eta behar bezala eta behin betiko konpontzeko. 
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7. PROGRAMA: SENTSIBILIZAZIOA ETA PREBENTZIOA 

 

7.1. HELBURU ESTRATEGIKOA INDARKERIARIK GABEKO PORTAERA EREDUAK BULTZATZEA. 
 

7.1.1. Helburu Operatiboa Hedabideetan pertsonak euren sexuaren arabera maila handiagokoak edo txikiagokoak direla adierazten 

duten irudi eta edukiak kentzea, bai eta pertsonak sexu-objektu huts bezala aurkezten dituztenak edota emakumeen kontrako 

indarkeria justifikatzen, hutsaltzen edota bultzatzen dutenak ere. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016)  

 

Arduradunak  

Kronograma 

2014 2015 2016 

7.1.1. Jarraibide, orientabide eta prozedurak ezartzea, honako hauek sustatzeko:  

Hedabideetan pertsonak euren sexuaren arabera maila handiagokoak edo 

txikiagokoak direla adierazten duten irudi eta edukiak kentzea, bai eta pertsonak sexu-

objektu huts bezala aurkezten dituztenak edota emakumeen kontrako indarkeria 

justifikatzen, hutsaltzen edota bultzatzen dutenak ere. 

 

 

KABINETEAREN 

ZUZENDARITZA 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL 

SAILBURUORDETZA 

HIZKUNTZA 

POLITIKARAKO 

SAILBURUORDETZA 

   

7.1.1. Emakumeen ordezkaritza sustatzea arte adierazpen desberdinetan.   Edozein 

estereotipo sexista eta / edo emakumeen kontrako indarkeria justifikatzen edo 

sustatzen duen edozein estereotipo kontrolatuz. 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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7.1.2. helburu operatiboa Emakumeen kontrako indarkeriaren informazio-trataera hobetzea, genero-desberdintasuna oinarrizko 

elementu gisa ikus dadin, eta emakumeak borrokaren eragile aktibo gisa. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016)  

 

Arduradunak  

Kronograma 

2014 2015 2016 

7.1.2.1. Edukiek emakumeen aurkako indarkeria ez justifikatzea, garrantzirik ez kentzea 

edo horretara ez bultzatzea sustatzea. 
EITB 

   

7.1.2.2. Genero-indarkeriari buruzko albisteek tratamendu egokia izan dezaten zaintzea, 

Estilo Liburuan jasotakoarekin bat. EITB 

   

7.1.2.3. Komunikabideetako profesionalei prestakuntza eskaintzea, emakumeen 

aurkako indarkeriaren informazio-tratamendu egokia egin dezaten. 

 

EITB 
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7.1.3. helburu operatiboa Desberdintasunaren eta emakumeen kontrako indarkeriaren arteko harremana agerrarazten duten 

programa eta jardueretan parte hartzen duten pertsonen kopurua handitzea –batik bat mutil eta gizonena–, baita prebenitzen 

laguntzen dutenena eta indarkeriarik gabeko gatazken konponbidea sustatzen dutenena ere. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

7.1.3.1. Desberdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren arteko lotura 

ikusarazten duten programetan eta jardueretan parte hartzen duten edo hura 

prebenitzeko ahaleginak egiten dituzten eta gatazkak indarkeriarik gabe 

konpontzea sustatzen duten pertsonen, batez ere mutilen eta gizonen, 

kopurua areagotzea. 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

7.1.3.2. Gazteen artean Beldur Barik programa ezagutaraztea eta sozializatzea, 

hainbat bidetatik eta konpromisoak jasotzen dituen bide-orriarekin: lehiaketa 

eta topaketa ezagutarazi, programaren webguneak eta sare sozialak zabaldu 

eta "puntu lila" ekintza kolektiboa eta material didaktikoak eskuragarri jarri. 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

7.1.3.3. Arloko espazioetan gazteriaren artean azaroaren 25eko kanpaina 

ezagutarazten lankidetzan aritzea (gazteaukera, behatokia, dokumentazio 

zentroa...) eta berezko sentsibilizazio jarduerak sustatzea. 

KULTURA, GAZTERIA ETA 

KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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7.1.4. Helburu operatiboa Emakumeen aurkako indarkeria motei eta horiek desberdintasunarekin duten harremanari buruzko gizarte-

pertzepzioa areagotzea, batik bat indarkeriaren modu zorrotz eta ezkutukoenei buruzkoa (mikroindarkeriak). 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

7.1.3.4. Emakumeen aurkako indarkeriaren eta horrek 

desberdintasunarekin duen harremanaren inguruan lan 

egiteko eta hausnartzeko materialak aukeratzea eta / edo 

prestatzea, eta gazteen artean ezagutaraztea.  

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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7.2. HELBURU ESTRATEGIKOA EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA IKERKETA HOBETZEA. 

7.2.2. Helburu Operatiboa: Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko eta haren adierazpenei buruzko jakintza hobetzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

7.1.3.5.  Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko eta haren 

adierazpenei buruzko jakintza hobetzeko ikerketak egiten 

jarraitzea. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

   

 

7.2.2 Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa sustatzea jaien 

arloan. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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8. PROGRAMA: DETEKZIOA ETA ARRETA 

 

HELBURU ESTRATEGIKOA: 8.2. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN BIKTIMEN BABESA ETA ARRETA OSOA BERMATZEA. 

 
 

8.2.2. Helburu Operatiboa Emakumeen kontrako indarkeria-kasuetarako prebentzio- eta arreta-protokoloak, egoera 

ezberdinetara egokituta daudenak: horrelako protokoloen estaldura duten biztanle kopurua gehitzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 
Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

 

8.2.2. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioan, detekzio goiztiarrean, arretan 

eta esku hartzean jarduteko protokoloak sustatzea, kirolarientzako kirol-egituren 

esparruan, Emakunderekin koordinatuta. 
 

 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 
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8.2.3. helburu operatiboa Beren lantokian sexu-jazarpenaren eta jazarpen sexistaren aurkako prebentzio- eta laguntza-

protokoloen estaldura duten pertsonen kopurua areagotzea. 

 

Legealdiko jarduera estrategikoak (2014-2016) 

Arduradunak  Kronograma 

2014 2015 2016 

8.2.3.1. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioan, detekzio goiztiarrean, 

arretan eta esku hartzean jarduteko protokoloak sustatzea, kirolarientzako kirol 

egituren esparruan, Emakunderekin koordinatuta. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

8.2.3.2. Baliabideak eta gaikuntza eskaintzea kirol sistemako langileei, sexu 

jazarpenen eta jazarpen sexisten aurrean prebentziorako eta arretarako protokoloak 

aplikatzeko. 

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL 

SAILBURUORDETZA 

 

   

8.2.3.3. Sexu jazarpenerako eta sexuan oinarritutako jazarpenerako protokoloa 

erakundeko langile guztiek ezagutzen dutela bermatzen jarraitzea. 
EITB 

   

 

8.2.3.4. Sexu jazarpenerako eta sexuan oinarritutako jazarpenerako protokoloaren 

aplikazioan segimendu bat egitea erakundean. 

EITB 
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