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.NOR GARA 

Emun kooperatiba elkartea da. Berrikuntza soziala ardatz hartuta, denetariko erakundeek euskara eta hizkuntzen kudeaketa, kultura, 
aniztasuna zein parte hartzearen inguruan izan ditzaketen premiak asetzeko kalitatezko aholkularitza eta zerbitzuak ematen dituen 
profesional taldea. 

1997tik  
bidelagun 

90  
profesional Gipuzkoan:     Arrasate  

          Andoain-MUKP 
Nafarroan:      Berriozar 
Bizkaian:          Derio 

130  
proiektu baino gehiago 
eremu pribatuan 

40  
proiektu baino gehiago 
administrazio publikoan 

4 bulego 





.EGUNGO EGOERA 



IRAUNKORTASUNA KONTZILIAZIOA 

PERTSONON 
GOGOBETETASUNA  

BEZEROA 

.MARKOA 

Gizarte 
erantzukizunean 

Pertsona motibatu 
eta ekintzaileak 



2012an 
ziurtagiria lortu genuen.  
 

2015an 
ziurtagiria berretsi dugu, dekretu 
berriaren eskaeran oinarrituta 

konpromisoa, ezarpena eta 
egiaztapena  bilatzeaz gain, erakundea 
eragile izatea ere eskatzen du. 

.KOKAPENA 



.KONTZILIAZIO DIAGNOSTIKOAREN EMAITZAK 



Ordutegi malgua 

Ordaindutako lizentziak mantentzea  
(mediku ordu, gaixotasun  grabeagatikoak…)  

Telelana 

Ostiral arratsaldeak jai izatea 

Ordaindu gabeko baimenak 

Urte sabatikoa 

Murrizketak hartzeko aukera 

%64 

%49 

%43 

%36 

%36 

%25 

%25 

.KONTZILIAZIO DIAGNOSTIKO 
Lehentasunezko neurriak 



.EKINTZA PLANA 2012 - 2016 

BERDINTASUN INGURUKO 

FORMAZIOA 

SEXU JAZARPEN ETA JAZARPEN 

SEXISTA PROTOKOLOA 

BERDINTASUN IRUDIA 
SUSTATU 

BERDINTASUNERAKO ETA 
KONTZILIAZIORAKO 

INFORMAZIOA, 
HAUSNARKETA, 
ERABAKIAK 

ELKARTEEKIN HARREMANA 

• Berdintasunaren oinarriak 
• Hizkera ez sexista 
• Generoa eta euskara planak 
• Generoa/prebentzioa jardunaldiak, dekretuan bueltakoak 

 
• Protokoloa 
• Kudeaketarako prozedura 
• Arduradunak, funtzioak eta rolak 

 
• Barne nahiz kanpo irudian genero-berdintasuna sustatu. 
• Zerbitzua ematerakoan berdintasuna txertatu 

 

• Kanpoko jarduera, kanpaina eta egun berezien gainean 
langileak informatu. 

• Politikaz, neurrietan hausnarketak eta proposamenak 

 

• Genero-berdintasunaren alde lanean ari diren elkarteak eta 
norbanakoak lagundu (Emakumeen txokoa, Garabidea, 
enpresa pribatuak…) 

 



.EGUNGO POLITIKAK, ESTRATEGIAK ETA ONURAK 

POLITIKAK ESTRATEGIA ONURAK 

• Eszedentziak, murrizketak, 
egutegia, ordutegia 

 
• Sexu jazarpen sexista 

protokoloa 
 

• Etxetik lana 
 

• Ordaindu gabeko baimenak 
 

• … 

• Sentsibilizazioa, garapena 
 

• Lanketarako espazio eta 
baliabideak 

 
• Berdintasunean oinarritutako 

sistemak 
 

• Batzordea 
 

• … 

• Kalitatea 
 

• Talentua 
 

• Absentismoa 
 

• Gogobetetetasuna 
 

• Erakundearen “estiloa” 



 

• Eszedentziak  

• Lan jardun trinkoak 

• Lan jardun murrizketak 

• Etxetik lana egitea 

• Lan egutegia, ordutegia  

• Ordaindu gabeko baimenak 

• Ordaindutako baimenak 

• Sexu jazarpen sexista protokoloa 

• Huts egiteen araua 

• Garatzeko emunkide guztiok aukera 

.POLITIKAK, NEURRIAK 



.ESTRATEGIAK 

• Beharrak  eta lehentasunak identifikatu  

• Sentsibilizatu eta formatu 

• Politikak diseinatzeko eta kudeaketarako irizpideak, 
baldintzak, arrazoiak, balioak landu 

• Hausnartzeko espazioa eta baliabideak jarri 

• Pertsonen prozesuko sistematan berdintasuna txertatu 

• EMUNeko arauetan txertatu 

• Batzordea 



.ONURAK 

• Kalitatea pertsonen kudeaketan  

• Ekoizpen eta etekin ekonomiko handiagoa 

• Langileen gastuan aurreztea 

• Enpresaren eta zerbitzu edo produktuen ospea 

• Erantzukizun sozialari ekarpena (etxean eta 
gizartean) 

 

 



.EMAKUMEAK GOI KARGUETAN. ZERGATIK? 
Aukera berdinak 

Berdintasunaren begiradatik goi karguetan emakumeak 
ere bai 

 

• Ikasketa aldetik  

• Garatzeko, promozionatzeko 

• Hausnarketak eta proposamenak egiteko 
momentuan (langile guztiok) 

• Politikak eta kontziliaziorako neurriak 
diseinatzerakoan 

• Koherenteak esaten, arautzen eta praktikarako 
jauziarekin, beraz, goi karguetan ere kontziliazio 
neurriak aplikatzen dira 





.EMAKUMEAK GOI KARGUETAN. ZERGATIK? 

Adibidez: Zuzendaritza eskaini ume txiki batekin eta 2.aren esperoan egonda (4 kasu) 

Kulturan barneratuta 

• Pertsonen ongizatea ezinbestekoa 

• Langileak kaptatzeko eta bertan osasuntsuago mantentzeko 

• EMUNen irunkortasunerako, zerbitzuan kalitatea areagotzeko  

• Erantzukidetasunaren balioa lantzeko, sendotzeko 

• Erantzunkizun sozialaren begirada 

• Eredugarritasuna Esan = egin 

 





.ETORKIZUNEKO ERRONKAK 

 

 
Prozesu mailakatua diseinatu - Bide-orria 

• Eman beharreko pausoak 
• Irizpideak, politikak  
• Enpresaren iraunkortasunerako oreka:  

Jasangarritasuna / kontziliazioa 

Teoria eta praktika uztartuta 
• Benchmarkin-a Europan eta Euskal Herrian 
• EMUN laborategia.  

 

Zer 

Nola 



… 

Zerbitzua ematerakoan generoaren ikuspegia txertatzen jarraitzea: 
 

.ETORKIZUNEKO ERRONKAK 
Genero ikuspegia zaintzeko lan esparruak 

Lan taldeak osatzerakoan 

Arduradunak izendatzerakoan 

Hizkuntza/irudia paisaian eta idatzian 

Zerbitzua ematerakoan dinamikak 
antolatzerakoan erabiltzen diren eztabaida 
gaiak, materialak, adibideak… 

Ordutegiak, kontsiliazioa 

Neurketak (datuak, taulak erakusterakoan…) 

Formazio saioak 



www.emun.eus 

Eskerrik asko 


