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1. SARRERA 

 

Dokumentu hau 2014 urteari dagokion jarduera ebaluazioa da, Emakunderen X. Legealdirako Planaren esparruan eta EAEko emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako VI. Plana garatuz. 
 
Ebaluazioa egiteko, 2014 urterako planifikatutako ekintza bakoitzerako zehazten ziren adierazleak bete dira. Horietan, gainera, arlo arduraduna eta 
inplementazioan tartean zeuden organismoak zehazten ziren. Halaber, dokumentuaren bukaeran, 2014ko aurrekontuari buruzko informazioa eta ebaluatutako 
jardueren zenbaketa agertzen duen laburpen taula bat ageri dira. 
 
Dokumentu hau Emakunde osatzen duten arloek elkarrekin prestatu dute, eta guztiak izan dira hau egikaritze eta ebaluatzearen arduradunak. Ekintzak 
gauzatzean, Emakunderen zuzendaritza-organoek eta egitura organikoa osatzen duten koordinazio-organoek ere parte hartu dute: 
 
Zuzendaritza organoak: 

 Zuzendaritza Batzordea 

 Emakundeko zuzendaria 
Kudeaketa organoak: 

 Idazkaritza Nagusia 

– Komunikazio Aholkularitza 
– Administrazio-arloa 
– Lege Aholkularitzako Arloa 
– Lankidetza Instituzionaleko Arloa 
– Azterketak, Dokumentazioa eta Plangintza.  
– Programak eta Prestakuntza. 
– Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko arloa  
– Berdintasun-eskubideak defendatzeko arloa.  

Koordinazio organoak: 

 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea 

 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordea. 

 Emakunderen Aholku Batzordea- Emakumeen elkarteen partaidetza-organoa 

 Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordea 

 Begira/Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko aholku batzordea 
 
Erakundeaz haratago, beste autonomia erkidego batzuetako, Estatuko, Europako eta nazioarteko berdintasunerako erakundeekiko  jarduerak jasotzen dira.  
 
Gainera, EAEko berdintasunerako politika publikoak sustatzeko trakzio funtzioa garatzean, barne hartzen da tokiko, foru mailako eta erkidego mailako EAEko 
administrazio publikoekin eta atxikitako erakunde publikoekin sustapen-, koordinazio- eta lankidetza- jarduerak gauzatzea. Orobat, unibertsitate arloarekin 
batera egindako ekintzak jasotzen dira. 
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Guztira 211 ekintza planifikatu ziren 2014an guztira, eta horiek planeko atal desberdinetan duten banaketa bat dator X. legealdi honetarako definitutako lan 
estrategiekin. Hartara, balio aldaketa eta emakumeen ahalduntzea lantzearen aldeko apustua egiten da eta, era berean, finkatu egiten dira azken 10 urteetan 
genero-ikuspegia botere publikoen jardueran txertatzeko egindako aurrerapenak. 
 
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako gobernantzaren atalakjasotzen ditu ekintza planifikatu gehien, 129, batez ere estrategikoenak direla jotzen den 
neurrietan: berdintasunerako plangintza eta koordinazioa sustatzea (47 ekintza), genero-ikuspegia estatistika eta ikerketetan, arauetan, prestakuntza 
jardueretan eta aurrekontuetan txertatzea (49 ekintza).  
  
I. ardatzean, balioak aldatzea eta emakumeen ahalduntzea, guztira 66 ekintza dauden planifikatuta, gehienak balioen aldaketa lantzera orientatuta (37 
ekintza), herritarrak sentsibilizatzeko ekintzak eginez eta batez ere sozializazioan gakoak diren eragileetan jardunez (ikastegiak eta hedabideak). Emakumeen 
ahalduntze pertsonak, kolektibo, sozial eta politikoari laguntzeari dagokionez (29 ekintza), nabarmentzekoa da emakumeen elkartegintza mugimenduari 
eskainitako laguntza, orobat enpresetan berdintasunerako eta eskubideen defentsarako politikak martxan jartzea. 
 
II. ardatzean, gizarte antolakuntza erantzukidea, ez da jasotzen ekintza espezifikorik, nahiz eta enpresekin, ikastegiekin eta gizonekin lan egiteko planeko 
beste puntu batzuetan ezarritako lerroek, zalantzarik gabe, lagunduko duten ardatz honetan aurreikusitako helburuak lortzen.  
 
III. ardatzean, emakumeen kontrako indarkeria desagerraraztea, 16 ekintza dauden planifikatuta, modu orekatuan banatuta sentsibilizazio eta prebentzioari 
eta hautemate eta arretari loturiko bi programen artean. Indarkeriaren biktima izan diren emakumeen arreta eta prebentzioa hobetzeko, nabarmentzekoa da 
prozesuan esku hartzen duten erakundeekin eta kolektibo profesionalekin egindako koordinazio lana, orobat arlo horretan lan egiten duten elkarte eta 
erakundeei emandako laguntza.  
 
Planifikatutako ekintzen egikaritza-maila oso altua da: ekintzen %86 urtean egikaritu dira eta beste %11 bat garapen prozesuan daude. Gainbeheratutako 
ekintzen ehunekoa oso txikia da (%3) eta ekintza horiek ez gauzatzeko arrazoiak ekintza bakoitzean azaltzen dira laburki. Gainera, hasierako plangintzan 
aurreikusita ez zeuden 28 ekintza berri egin dira, alegia, %13 ekintzak berriak dira. 
 
Ekintza hauek guztiak garatze, Emakundek 5.216.000 euroko azken aurrekontua izan du. Aurrekontu hori hasiera batean esleitutakoa baino 1.381.400 euro 
txikiagoa izan da, baina hori gertatu da langileriako sail eskudunei bideratu zaizkielako diruz lagundu daitezkeen programak eta indarkeriaren biktima izan 
diren emakumeen zuzeneko arreta eskaintzeko kontratazioei loturiko zerbitzuen kontratazioa. 

Orrialdea 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako gobernantza......................................................................................................... 4 

I. ardatza: Balio aldaketa eta emakumeak ahalduntzea ......................................................................................................... 36 

II. ardatza: Gizarte antolakuntza erantzukidea ........................................................................................................................ 52 

III. ardatza: Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea ............................................................................................... 54 

2014rako aurrekontua ............................................................................................................................................................. 60 

Jardueren laburpena ............................................................................................................................................................... 61 
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2. EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO GOBERNANTZA 

 
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.  

 

 

G1. BERDINTASUNERAKO PLANGINTZA AREAGOTZEA ETA HOBETZEA 

 

2014ko EKINTZAK 

 

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana argitaratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Inprimatutako aleen kopurua: 1.500 Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana banatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Banatutako aleen kopurua: 1.480 

 Banatu zaien erakunde / entitateen kopurua: 1.400 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana ulertzea errazteko dibulgazio-dokumentuak diseinatzea eta ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Diseinatutako pilula kopurua: 5 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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Emakume eta gizonen berdintasunerako VI. Planaren aurkezpen bat egitea EAEn Eusko Jaurlaritzako kargu publikoen aurrean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Bertaratutako kargu publikoen kopurua guztira: 
150 inguru 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Emakunderen legealdirako planak prestatzea, EAEko gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako VI. Plana garatuz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Legealdirako plana egitea: Bai Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Emakunderen urteko planak prestatzea, EAEko gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako VI. Plana garatuz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  2014ko jardueren urteko plana prestatzea: Bai 

 Planifikatutako jardueren kopurua: 211 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Toki mailan berdintasun-planak prestatzeko eta ebaluatzeko eta / edo diagnostikoa egiteko laguntza teknikoa kontratatzeko diru-laguntzak eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Tokiko erakunde onuradunen kopurua: 58 (47 
udalerri, 7 mankomunitate) 

 Egindako diagnostiko, plan eta ebaluazioen 
kopurua:  27 diagnostiko eta plan; 2 ebaluazio; 
29 sektore plan eta diagnostiko 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 

    

Toki-mailan berdintasun-planak prestatzeko eta ebaluatzeko eta / edo diagnostikoa egiteko laguntza teknikoa kontratatzeko diru-laguntzak eskaintzeko deialdi 
aurreratua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  EHAAn izapidetutako eta argitaratutako diru 
laguntzen ebazpena  
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Sailetako, foru mailako eta tokiko berdintasunerako planen proiektuen informazioa eskaintzea, VI. Planera egokitzeari buruzko txostenak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Jasotako planen kopurua: 31 (9 sail eta 22 udal). 

 Emandako txostenen kopurua: 31 (9 sail eta 22 
udal). 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
 

    

Eusko Jaurlaritzaren emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun-plana prestatzeko proposamena prestatzen parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 

 bilera-kopurua: 2 (Sailaren BUArekin) 

 Dokumentu-kopurua: 1 (Sailaren BUArekin 
lankidetzan) 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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Berdintasunaren aldeko Erakunde Publikoen Sare bat sortzea eta dinamizatzea, Eusko Jaurlaritzaren SharePoint plataformaren barruan on line, Ejie S.A.rekin eta Herri 
Administrazio eta Justizia Saileko berdintasun-unitatearekin lankidetzan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 
EJIE 
 

 Atxikitako erakundeen kopurua: 25 

 SharePoint-era erantsitako dokumentu kopurua 
61 

 Erakundeek egindako ekarpenen kopurua: 27 

 Erakundeen asebetetze-maila: oso altua 

Programak eta 
prestakuntza 

 

    

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Erakunde Publikoen Sarea eratzeko eta aurkezteko jardunaldi bat egitea, enpresetako diagnostikoei eta planei buruz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 
EJIE 

 Parte hartu duten erakundeak: 24 

 Asebetetze-maila: oso altua 
 

Programak eta 
prestakuntza  

 

  
 

  

Share Pointen (Berdintasunerako Erakunde Publikoen Sarea) parte hartzeko lankidetzazko maneiu eta moduei buruzko jardunaldi bat egitea sarera atxikitako 
erakundeekin. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 
EJIE 

 Parte hartu duten erakundeak: 20 

 Asebetetze-maila: oso altua 

Programak eta 
prestakuntza  

 

    

Sareko erakunde publiko batekin batera antolatutako kontratazioetan berdintasun-klausulei buruzko jardunaldiak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 
EJIE 

 Partaide erakundeen kopurua 

 Lan planerako proposamenen kopurua 

 Asebetetze-maila 
 

Programak eta 
prestakuntza  

 

    

Berdintasunari buruzko jardunaldi bat egitea: Erakunde Bizkorren Giltza. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 
Ihobe 

 Parte hartu duten erakundeak: 21 

 Asebetetze-maila: oso altua 
 

Programak eta 
prestakuntza  
 

 
 

   

Emakunderen zuzendaritzako langileekin coaching prozesu bat egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Saio kopurua: 17 Helbidea     

Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa aurreratuko eredua ezartzeko prestakuntza prozesua garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 

 Saio kopurua: 9 

 Dokumentu-kopurua: 47 entregagarri arlo 
desberdinetan. 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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Emakunderen zuzendaritza-taldea eratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Saio kopurua: 7 
 

Helbidea     

Emakunderen euskararen normalizazioko Plana martxan jartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

 Dokumentu-kopurua: 3 (Normalizazio plana, 
kudeaketa-plana eta Erakunde Lankidetza 
arloaren diagnostikoa). 

 Bilera-kopurua: 10 (7 Erakunde Lankidetzakoak 
eta 3 Zuzendaritzakoak) 

 Jarduera kopurua: 12 (normalizazio plana 
diseinatzea, kudeaketa-plana diseinatzea, PL 
egokitzea, Batzordea sortzea, “Nikbai” 
liburuxka ezagutaraztea, “Nikbai” bideoa 
ezagutaraztea, prozesua aurkezteko gutuna 
bidaltzea, hori Emakundeko langileei 
aurkeztea, euskararen eguna ospatzea, 
Erakunde Lankidetzarako arloaren 
diagnostikoa). 

 

Helbidea 
 

    

EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. planaren betetze-mailari buruzko informazioa jasotzea 2013rako. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 
Foru-aldundiak. 
Udalak 
Mankomunitateak, koadrilak, partzuergoak eta 
EUDEL 
Erakunde autonomoak eta erakunde publikoak 
Kapital publikodun enpresak 
Beste batzuk... 
 

 Datuak biltzen parte hartu duten erakundeen 
kopurua: 89 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

2013ko segimendu txostenaren eta IX. legealdiaren azken ebaluazioaren txostenak prestatzea, EAEko gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako VI. Planaren 
betetze-mailari buruz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Segimendu eta ebaluazio txostena egitea 
botere publiko guztiei buruz: Bai 

 Segimendu eta ebaluazio txostena egitea 
Eusko Jaurlaritzaren sailei buruz: Bai 
 

 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    



EMAKUNDE. X. legealdiko Plana, oinarrizko lerroak eta plangintza 2014 8 
 

EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. planaren betetze-mailari buruzko informazioa jasotzea 2014rako. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 
Foru-aldundiak. 
Udalak 
Mankomunitateak, koadrilak, partzuergoak eta 
EUDEL 
Erakunde autonomoak eta erakunde publikoak 
Kapital publikodun enpresak 
Beste batzuk 

 Datuak biltzen parte hartu duten erakundeen 
kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Emakunderen 2013ko jarduera-memoria egitea eta zabaltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Memoriaren argitalpena: Bai, on line Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

2012-2016 Gobernu Programaren segimendua egitea, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ekimenen informazioa eguneratuz 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Lehendakaritzaren Koordinazio Zuzendaritza 
 

 Eguneratutako ekimenen kopurua 11 

 Eguneratutako ekimenen kopurua: 65 

Helbidea      

Zuzendaritza Kontseiluak indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen txosten eta dokumentuak onartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Zuzendaritza Batzordea  Onartutako txosten eta dokumentuen kopurua: 3 
– Euskadiko emakumeen eta gizonen 

egoerari buruzko Zifren Txostena (2013). 
– EAEko emakumeen eta gizonen 

berdintasunerako V. Plana garatzeko eta 
ezartzeko, 2012. urtean botere publikoek 
egindakoari jarraipena egiteko txostenaren 
laburpena. 

– Emakunderen Jarduera Memoria (2013). 

Helbidea     

Emakunderen jarduerari buruz jakinaraztea Eusko Legebiltzarraren aurrean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Agerraldi kopurua: 
– Berdintasunerako Batzordeak eskatuta: 6 
– Ogasun eta Aurrekontu Batzordeak 

eskatuta: 1 
– Bertan eskatuta: 2 

 

Helbidea     
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EAEn emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak prestatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak1 Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Indarrean dauden berdintasun-planak dituzten 
erakunde publikoen kopurua: 46 (Eusko 
Jaurlaritzaren 9 sail; 3 foru aldundi; 29 udal eta 
mankomunitate; 5 erakunde autonomo / 
erakunde publiko) 
– Aurretiko diagnostikoarekin: 46 
– Politikarien eta teknikarien 

partaidetzarekin: 37 
– Herritarren partaidetzarekin: 23 
– Ebaluazioa aurreikusita: 40 

 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza  

    

 

  

                                                
1
 Berdintasunaren aldeko gobernantza hobetzeko neurrien segimenduari buruzko datuak V. berdintasun-planaren 2013ko ebaluazioan ageri dira eta ebaluazioan parte hartzen 

duten erakunde publiko guztiei dagokie. 
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G2. BERDINTASUNERAKO UNITATE ADMINISTRATIBOAK SORTZEA ETA INDARTZEA 

2014ko EKINTZAK 

 

Instituturako lanpostu berriak sortzea eta hornitzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Sortutako lanpostuen kop.: 3 

 Hornitutako lanpostuen kop.: 6 

Administrazioa     

Institutuan zerbitzu edo arlo berriak sortzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Sortutako zerbitzu edo arloen kopurua: 2 Administrazioa     

Eusko Jaurlaritzara atxikitako erakunde autonomoetan eta erakunde publikoetan berdintasun-unitateak sortzea sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 

 Berdintasunerako unitateak dituzten Eusko 
Jaurlaritzako sailei atxikitako erakunde 
autonomoen kopurua: 1 (Lanbide) 

  Berdintasunerako unitateak dituzten Eusko 
Jaurlaritzako sailei atxikitako erakunde 
publikoen kopurua: 1 (Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentzia) 

 Egindako dokumentu kopurua: 1 (legealdirako 
lehentasunak) 

 Egindako bilera kopurua: 1 (Eustatekin) 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasunerako langile teknikoen kontratazioa lehenestea, toki mailako diagnostikoak, planak eta ebaluazioak egiteko diru-laguntzak emateko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Lehenesteko irizpidea dago: Bai Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Udaletako berdintasunerako eragileen lidergoa indartzeko prestakuntza / ekintza programaren esparruan, ekintza planak martxan jartzearekin baterako azken laguntza-
fasea garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EUDEL. 

 Berdintasun teknikari parte-hartzaileen 
kopurua: 10ek prozesua hasi zuten eta 4k 
bukatu zuten 

 Egindako saio kolektiboen kopurua: 2 

 Egindako banakako saioen kopurua: 16 

 Parte-hartzaileen satisfazio maila: handia 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    



EMAKUNDE. X. legealdiko Plana, oinarrizko lerroak eta plangintza 2014 11 
 

Berdintasunerako Eragilearen figuraren erregulazioa sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Egindako bileren kopurua: 1 (GTINS) 

 Egindako eta adostutako proposamenen 
kopurua: 2 (Emakumearen Institutuarekin 
harremanetan jartzea eta gai hori lantzeko 
beharrezkoak diren espazioak sortzea) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasunerako Sustatzailearen figuraren garapenaren jarraipena egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako bileren kopurua: 1 (GTINS) 

 Egindako jarduera kopurua: 2 (sailaren 
berdintasun-unitatearekin harremanetan jartzea 
eta arautzen duen dekretuaren eragin txostena 
ezagutaraztea) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasunerako koordinazio unitateen sorrera eta baldintzen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Sortutako berdintasun-unitateak dituzten 
erakundeen kopurua: 39 (Eusko Jaurlaritzaren 
9 sail; 3 foru aldundi; 22 udal eta 3 
mankomunitate; 2 erakunde autonomo / 
erakunde publiko) 

 Erakunde publikoetan berdintasuna sustatzen 
diharduten pertsonen kopurua: 152 
– funtzionario kontratuarekin edo lan 

kontratu finkoarekin: 93 
– A edo B lan kategoriarekin: 59 eta 17 
– lanaldi osokoak: 84 
– berdintasunean prestakuntza ziurtatua 

dutenak: 75 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G3. BERDINTASUNERAKO KOORDINAZIO-EGITURAK SORTZEA ETA INDARTZEA 

2014ko EKINTZAK 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakundeen Arteko Batzordea zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakunde arteko Batzordea: 

– Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 
– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 

Saila 
– Herri Administrazio eta Justizia Saila 
– Arabako Foru Aldundia 
– Bizkaiko Foru Aldundia 
– Gipuzkoako Foru Aldundia 
– EUDEL 

 Egindako bileren kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakundeen Arteko Batzordea lankidetzan zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 

Sailarteko Batzordea: 
– Lehendakaritza 
– Herri Administrazio eta Justizia Saila 
– Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 

Saila 
– Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 
– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 

Saila 
– Segurtasun Saila 
– Ogasun eta Finantza Saila 
– Osasun Saila 
– Ingurumen eta Lurralde Politika Saila 

 

 Egindako bileren kopurua: 1  

 Dokumentu-kopurua: 1 (legealdirako 
lehentasunak) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Erakunde arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakundeen arteko Batzordearen talde teknikoa 

 Egindako bileren kopurua: 1 (2014ko urtarrila) 

 Proposamenen kopurua: 3 (berdintasun 
sustatzailearekin erlazionatuta) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Sail arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Sailen arteko Batzordearen talde teknikoa 
 

 Egindako bileren kopurua: 4 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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Sektore publikoaren hitzarmen, diru-laguntza eta kontratuetan berdintasun-neurriak aplikatzeko irizpide eta bitartekoei buruzko Erakunde arteko Talde Teknikoa 
zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakundeen arteko Batzordearen Lan Talde 
Teknikoa 
 

 Egindako bileren kopurua: 1 

 Egindako dokumentu kopurua: 5 (enpresetarako 
gida, berdinbide tresna eta 3 bideo) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Generoaren araberako eraginaren ebaluazioak prestatze eta aplikatzeari buruzko Erakunde arteko Lan Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakundeen arteko Batzordearen Lan Talde 
Teknikoa 
 

 Egindako bileren kopurua: 1 (iraila) 

 Egindako jarduera-proposamenen kopurua: 1  

 Egindako dokumentu kopurua: 1 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Hezkuntza arloan berdintasuna sustatzeko neurriei buruzko erakunde arteko Lan Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakundeen arteko Batzordearen Lan Talde 
Teknikoa 
 

 Egindako bileren kopurua 

 Egindako jarduera-proposamenen kopurua 

 Prestatutako dokumentu kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Europako funtsak jasotzen dituzten FEDER eta  FSE programa operatiboetan berdintasunaren estrategia sendotzeko erakunde arteko Lan Talde Teknikoa sortzea, 
zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Europako funtsak kudeatzen dituzten Eusko 
Jaurlaritzaren sailak 
Foru-aldundiak. 
EUDEL 

 Lan talde teknikoaren sorrera: Bai 

 Egindako bileren kopurua: 1 

 Berdintasun-unitate kopurua: 6 

 Bitarteko erakundeen kopurua: 5 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua: 15 

 Gizon parte-hartzaileen kopurua: 2 

 Esku hartze / aurkezpenen kopurua: 6 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Eusko Jaurlaritzako langileak berdintasunean prestatzeko sail arteko Talde Teknikoaren esparruan lan prozesu bat zuzentzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakundeen arteko Batzordearen Lan Talde 
Teknikoa 
 

 Egindako bileren kopurua: 1  

 Egindako dokumentu kopurua: 1 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Eusko Jaurlaritzaren webgunean berdintasunari loturiko eduki espezifikoak zabaltzeko eta hobetzeko Sail arteko Talde Teknikoaren eta Erakunde arteko Talde 
Teknikoaren esparruan lan prozesu bat zuzentzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Sailarteko Batzordearen Talde Teknikoa 
Erakunde arteko Batzordearen Talde Teknikoa 

 Egindako bileren kopurua: 1 (Esku hartzeko 
Talde Teknikoa) 

 Egindako proposamenen kopurua: 1 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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Berdintasun Jardunbide Egokien Bankua abian jartzeko Sail arteko Talde Teknikoaren eta Erakunde arteko Talde Teknikoaren esparruan lan prozesu bat zuzentzea. 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Sailarteko Batzordearen Talde Teknikoa, Erakunde 
arteko Batzordearen Talde Teknikoa 
 

 Bilera-kopurua: 2 

 Dokumentu-kopurua: 3 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
 

    

Eusko Jaurlaritzaren sailei sustapena, laguntza eta aholkularitza eskaintzea sail arteko talde teknikoak sortzen eta horiek Eusko Jaurlaritzari atxikitako erakunde 
autonomo eta erakunde publikoetan parte har dezaten sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 
Erakunde autonomoak eta Eusko Jaurlaritzari 
atxikitako erakunde publikoak 
 

 Bilera-kopurua: 1 (gaia Erakunde arteko Talde 
Teknikoaren bilera batean jorratu zen). 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdinsarea - Berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako Euskadiko Udal Sarea koordinatzen eta finantzatzen parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EUDEL 

 Sinatutako lankidetza hitzarmena 

 Bilera-kopurua: 3 (Jarraipen Batzordeak 2 eta 
Idazkaritza Teknikoak 1). 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdinsarearen toki esparruan berdintasun ordenantzei buruzko batzordea zuzentzen laguntzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EUDEL 

 Egindako bileren kopurua: 3 

 Egindako banakako saioen kopurua: 12 

 Egindako ordenantza kopurua: 6 
 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdinsarearen Indarkeria Batzordean parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EUDEL 

 Egindako bileren kopurua: 4 

 Teknikari parte-hartzaileen kopurua: 14 

 Jarduera-proposamenen kopurua: 2 
 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Biztanle gutxiko udalerrietan berdintasunerako koordinazio eta aholkularitza zerbitzua, Berdinbidean, koordinatzen eta finantzatzen parte hartzea. 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EUDEL 

 Sinatutako lankidetza hitzarmena: Bai 

 Onartutako lanerako plana: Bai 

 Egindako bileren kopurua: 2 
 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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NBE-Emakumeak erakundearekin alde biko lankidetza‐esparru bat ezartzea, jakintza, esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzeko lankidetza‐bide egonkorrak eta 
iraunkorrak egon daitezen, alderdi politikoan zein teknikoan, eta, hala badagokio, baterako proiektu edo jardunak egin ahal izan daitezen. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza 
NBE-Emakumeak 
Nazio Batuen Biztanleria Funtsa 

 Elkarrizketa politikoa dago: Bai 

 Elkarrizketa teknikoa dago: Bai 

 Bilera-kopurua: 2 (UN Women-ekin) 

 Dokumentu-kopurua: 1 (lankidetza akordioaren 
proposamena) 

 Ekitaldi kopurua: 4 (UN Women-ek antolatutako 
nazioarteko 4 mintegitan parte hartu da, 
Torinon, Mexikon eta New Yorken). 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Lankidetzan aritzea Legean eta Praktikan Emakumea Ez Diskriminatzeko Nazio Batuen Lantaldearekin. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzaren Bakegintza eta bizikidetzarako 
idazkaritza 
Nazio Batuen Erakundea 

 Bilera-kopurua: 1 

 Dokumentu-kopurua: 2 (1 EAEko berdintasunerako 
politikei buruz eta beste bat VCMri buruz). 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Iberoamerikako Idazkaritza Nagusiaren eta Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarako esparru akordioan onartutako konpromisoak garatzea, emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren arloko informazioa, esperientziak, metodologia eta jardunbide egokiak trukatzeari dagokionez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza 
Iberoamerikako Idazkaritza Nagusia 

 Egindako bileren kopurua: 1 Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Euro Gender Sarean eta Genero Berdintasunerako Europako Institutuak sustatzen dituen gainerako lankidetza eta truke espazioetan parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 

Generoko Berdintasunerako Europako 
Erakundea 
 

 Elkarrizketa politikoa dago 

 Elkarrizketa teknikoa dago 

 Egindako bileren kopurua: 1 (EIGEko 
zuzendariarekin) 

 Ekitaldi kopurua: 2 (EIGEk antolatutako online 
jardunaldi batean eta mintegi batean parte 
hartu da) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Munduko Landa Foroarekin lankidetza lerro bat garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila  
Munduko Nekazaritza Foroa 

 Sinatutako lankidetza akordioa 

 Elkarrizketa teknikoa dago. 

 Egindako bileren kopurua: 2 (bat FRMrekin eta 
beste bat Akordioaren Jarraipen 
Batzordearekin) 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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Beste herrialde batzuetako enbaxadekin informazio gosarietan parte hartzea, Madrilgo EAEren Ordezkaritzak sustatuta.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza 
EAEren Madrilgo Ordezkaritza 

 Bertaratutako enbaxaden kopurua: 5 

 Entregatutako dokumentu kopurua: 1 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Akitaniako Kontseilu Nagusiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Batzordearekin lankidetzan aritzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Akitaniako Kontseilu Nagusia 

 Bilera-kopurua: 1 Erakunde arteko 
lankidetza 

    

EAEko emakumeen aurka atzerrian gertatutako indarkeria kasuetarako jarduera protokoloa prestatzen parte hartzea.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 

 Protokoloa egotea: Ez 

 Egindako bileren kopurua: 2 (1 GLEArekin eta 
beste bat Kanpo Ekintzako Idazkaritzarekin) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko erakunde arteko II. Akordioaren jarraipen-batzordea zuzentzea eta 
kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen 
Batzordea: 
– Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 
– EAEko Fiskaltza Nagusia 
– Osasun Saila 
– Segurtasun Saila 
– Justizia eta Herri Administrazio Saila 
– Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 
– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 

Saila 
– Arabako Foru Aldundia 
– Bizkaiko Foru Aldundia  
– Gipuzkoako Foru Aldundia 
– EUDEL 
– Legelarien Euskal Kontseilua 
– Euskadiko Sendagileen Kontseilua 

 Erakunde arteko Batzordearen bilera kopurua: 1 

 Egindako jarduera eta / edo hobekuntza 
proposamenen kopurua: 2 
 

Emakumeen aurkako 
indarkeria 
desagerraraztea   
 

    

Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Erakunde arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakunde Arteko II. Akordioaren Jarraipen 
Batzordearen Talde Teknikoa. 

 bilera-kopurua: 6 

 Jarduera-proposamenen kopurua: 7 

 Adostutako dokumentu kopurua (prozedurak, 
akordioak, gomendioak eta abar): 5 
 

Emakumeen aurkako 
indarkeria 
desagerraraztea   
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Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Esku hartzeko Talde Teknikoaren esparruan sortutako Informazio Sistemen Taldea zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakunde Arteko II. Akordioaren Jarraipen 
Batzordearen Lan Talde Teknikoa. 

 Bilera-kopurua: 4 

 Jarduera-proposamenen kopurua: 9  

 Adostutako dokumentu kopurua (prozedurak, 
akordioak, gomendioak eta abar): 5 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea   

    

Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Esku hartzeko Talde Teknikoaren Harrera Baliabideei buruzko lan taldea zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakunde Arteko II. Akordioaren Jarraipen 
Batzordearen Lan Talde Teknikoa. 
 

 Bilera-kopurua: 1 

 Jarduera-proposamenen kopurua: 1 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea   

    

Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Erakunde arteko Batzordea zuzentzea eta kudeatzea, indarkeriaren biktima izan diren emakumeen arretan 
koordinazio-mekanismoak hobetzeko, Erakunde arteko II. Akordioaren esparruan eta, hala dagokionean, dagokion talde teknikoa sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakundeen arteko II. Akordioaren Erakunde 
arteko Batzordea 

 Bilera-kopurua. 1 

 Jarduera-proposamenen kopurua: 2 

 Adostutako dokumentu kopurua (prozedurak, 
akordioak, gomendioak eta abar): 1 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea   

    

Genero indarkeriaren aurkako Babes Osoko Neurrien Legearen eta Etxeko Indarkeriaren biktimak babesteko Aginduaren eraginkortasunerako Protokoloaren 
Segimendurako Lurralde Batzordeak sustatzea, eta horiek zuzentzea, Justizia Sailarekin batera. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Justizia eta Herri Administrazio Saila 
Dagokion lurraldeko foru-aldundia 
Dagokion lurraldeko hiriburuko udala (Emakumeen 
Arloa).  
Dagozkion ABIUak (Auzitegiko Balioespen 
Integraleko Unitatea). 
EAEko Fiskaltza Nagusia 
Genero Indarkeriaren fiskaltzak 
Probintzia-auzitegietako lehendakaritza 
Bilboko epaitegietako epaile dekanoa. 
Emakumeen kontrako indarkeriaren epaitegietako 
epailea 
Biktimei Laguntzeko Zerbitzua 
Abokatuen Elkargoa 
Ertzaintzaren Lurralde Burutzak 
Hezkuntza-ikuskaritza 
 

 Bilera-kopurua 

 Jarduera-proposamenen kopurua 
Adostutako dokumentu kopurua (prozedurak, 
akordioak, gomendioak eta abar) 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea   
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Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzearen eta hobetzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Berdintasunerako koordinazio-egituren kopurua:  
– Sail artekoak: 15 
– Sail artekoak: 19 

 Berdintasunarekin erlazionatutako arloetako 
koordinazio-egituren kopurua: 27 

 Genero-indarkeriako kasuetan jarduteko 
protokoloak: 32 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G4. GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA ESTATISTIKA ETA AZTERLANETAN 

2014ko EKINTZAK 

 

EAEko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko Zifren Txostena prestatzea (2014). 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 2014ko txostena prestatzea: Bai 

 Jasotzen diren taulen kopurua: 234 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Berdintasunaren bidean, balioen aldaketa neurtzeko galdetegi bat prestatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Azterketa prestatzea: Garapenean Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

Genero Berdintasunaren Alorreko Lan Eskubideen Gidaren eguneratzea argitaratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Gida argitaratzea: Bai, on line Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

Enpresei zuzendutako kontratu eta diru-laguntzetako berdintasun-klausulei buruzko gida bat argitaratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Gida argitaratzea: Bai, on line Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

2013-2014ko Gabonetako joko eta jostailuen kanpainan oinarritutako publizitate sexistari buruzko azterketa argitaratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Gida argitaratzea: Bai, on line Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak bultzatzeko Nazioarteko Biltzarreko hitzaldiak argitaratzea eta ezagutaraztea: "Gogoetak eta estrategiak, krisi, sare 
eta berrikuntzen testuinguruetan" 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Editatutako ale-kopurua: 0, argitaratzeke. 

 Banatutako aleen kopurua: 0, banatzeke. 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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Ikastaroak, jardunaldiak, azokak... antolatzeko arloei aholku ematea, laguntzea eta erakundearen materialak hornitzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Eskaera kopurua: 50 inguru 

 Esku hartze kopurua: 50 inguru 

 Hornitutako materialen kopurua: 500 inguru 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

Ikastaroak, jardunaldiak, azokak... antolatzen dituzten kanpo erakundeei aholku ematea, laguntzea eta erakundearen materialak hornitzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Eskaera kopurua: 30 inguru 

 Esku-hartzeen kopurua: 30 inguru 

 Hornitutako materialen kopurua: 200 inguru 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

EAEn berdintasunerako politiken berezko adierazleen sistema estrategiko bat garatzea eta martxan jartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Proposamena prestatzea: Bai 

 Martxan jarritako adierazleen kopurua: 0 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

 

    

Nazio Batuen Giza Garapenaren eta Generoaren Indizea kalkula dadin sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Lehendakaritza 
Eustat 

 Egindako jarduera kopurua: Proposamen-
dokumentu 1. 

 Kalkulua eraginkor bihurtzea urtero: Ez 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

Genero Berdintasunaren Europako Institutuaren Genero Berdintasunaren Indizea kalkula dadin bultzatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Lehendakaritza 
Eustat 
 

 Egindako jarduera kopurua: Proposamen-
dokumentu 1 eta 3 bilera 

 Kalkulua eraginkor bihurtzea urtero: Bai, 
2015etik aurrera 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

 

    

Emakunderen Dokumentazio Zentroan funts bibliografikoak eta bideografikoak katalogatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Katalogazio kopurua: 932 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

Emakunderen Dokumentazio Zentroan funts bibliografikoak eta bideografikoak erostea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Erosketa kopurua: 212 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    



EMAKUNDE. X. legealdiko Plana, oinarrizko lerroak eta plangintza 2014 21 
 

Emakunderen Dokumentazio Zentroaren informazio, aholkularitza eta mailegu eskaerei erantzutea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Egindako arreta kopurua: 485 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Dokumentazio zentroak eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko informazio liburuxka prestatzea eta banatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Editatutako ale-kopurua: 5.000 

 Banatutako aleen kopurua: 1.000 inguru 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Dokumentazio Zentroaren kartelak digitalizatzea 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Digitalizatutako kartel kopurua: 100 inguru Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Liburuen kopiak Liburutegi Sareko kideen eta Emakumeen Dokumentazio Zentroen artean banatzea 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Banatutako argitalpen-kopurua: 50 inguru Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Egunero emakumeen eta gizonen berdintasunarekin erlazionatutako prentsako albisteak ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Banaketa jasotzen duten pertsonen kopurua: 58 Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroari, emakumeen eta gizonen berdintasunarekin lotutako dokumentu-funtsak kudeatzeko, eskuratzeko, digitalizatzeko eta 
zabaltzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Diru-laguntzaren emakida: Bai Programak eta 
prestakuntza 

    

2014 urterako berdintasunaren alorrean ikerketa sustatzeko bekak deitzea eta esleitzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Emandako beka-kopurua: 3 

 Egindako ikerketa lanen kopurua: 3 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

2013an emandako bekei dagozkien ikerketa lanen emaitzak ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Ekintzen berri emateko bideen kopurua: 3 Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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Berdintasunaren alorreko ikerketak argitaratzea eta ezagutaraztea sustatzeko eta horretan laguntzeko 2. Lehiaketa deitzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Deialdia izapidetzea: Bai 

 Aurkeztutako ikerketen kopurua: 2 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Berdintasunaren alorreko ikerketak argitaratzea eta ezagutaraztea sustatzeko eta horretan laguntzeko 2. Lehiaketa antolatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Aurkeztutako ikerketen kopurua: 10 

 Saritutako ikerketen kopurua: 1 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

1. lehiaketan saritutako lanak argitaratzea eta ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Ikerketak argitaratzea: Bai, on line Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Estatistika eta azterketak egokitzeari buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 2 Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Administrazio publikoen azterketa eta estatistiketan, txostenak prestatuz eta bestelako neurri batzuen bidez, genero-ikuspegia txertatzeko proposamenak. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Proposamenekin egindako txostenen kopurua: 
23 (23 egiaztapen-txostenetan gomendio hori 
jasota dago). 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Genero-ikuspegia azterketa eta estatistiketan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Erakunde kopurua: 
– sistematikoki sexu aldagaia jasotzen dute: 

22 
– informazioa sexuaren arabera ustiatzen 

eta interpretatzen dute: 14 
– sexuaren aldagaia beste desberdintasun 

egoera batzuekin gurutzatzen dute: 9 
– Genero-arrakala identifikatzen dute: 8 
– Genero-adierazleak dituzte: 6 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G5. PRESTAKUNTZA JARDUERETAN GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA 

2014ko EKINTZAK 

 

HAEEren ikastaroetan berdintasunaren inguruko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
HAEE 

 Emandako ikastaro-kopurua: 3 (2 edizio oinarrizko 
ikastaroan eta 1 eragin ebaluazioen ikastaroan). 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 40 ordu. 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

UPV/EHUko Berdintasun Masterrean berdintasunari loturiko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EHU 

 Irakatsitako saio presentzialen kopurua: 1 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 2 kreditu 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Deustuko Unibertsitatearen emakumeen aurkako indarkeriari buruzko masterrean berdintasunari loturiko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Emandako saio-kopurua: 5 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 20 ordu 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea  
  

    

Eusko Jaurlaritzako langileak berdintasunean prestatzeko sail arteko Talde Teknikoaren esparruan lan prozesu bat zuzentzea (ikus G3 atala). 

Emakume politikarientzako Eskolaren, Virginia Wolf Basqueskolaren, koordinazioan parte hartzea, Berdinsarearen esparruan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EUDEL 

 Diseinatutako programazioa: Bai 

 Garatutako saio-kopurua: 16 

 Parte-hartzaile kopurua: 16 

 Egindako eta ezagutarazitako buletinen kopurua: 2 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

DACIMAri aholku ematea, Eusko Jaurlaritzaren Berrikuntza Publikoaren Planean genero-ikuspegia jasotzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 

 

 Bilera-kopurua: 1 
 

Erakunde arteko 
lankidetza  

    

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia eta Larrialdietarako Akademian aholku ematea, prestakuntzan berdintasuna sustatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Euskal Herriko Poliziaren eta Larrialdien Akademia 
 

 Bilera-kopurua 

 Aholkularitzen kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 
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Eusko Jaurlaritzako sailei proposatzea berdintasunerako prestakuntza orduak kontuan ez hartzea langileak prestatzeko ordu eskuragarrien kalkulu globalerako. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 

 

 Proposamena egotea: Bai (legealdirako 
lehentasunen dokumentua) 

 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Sailei berdintasunari buruzko prestakuntza espezifikoa eta beren esku-hartzeko sektore esparruetan egitea proposatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 

 Proposamena egotea: Bai (legealdirako 
lehentasunen dokumentua) 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Genero-ikuspegia prestakuntza jardueretan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Berdintasunaren alorreko prestakuntza: 
– Ekintza kopurua: 186 
– Parte-hartzaile kopurua: 1.236 emakume 

eta 615 gizon 

 HAEEren berdintasunaren inguruko 
prestakuntza espezifikoa: 
– Ekintza kopurua: 43 
– Parte-hartzaile kopurua: 247 emakume eta 

104 gizon 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

 

    

 
 
 

  



EMAKUNDE. X. legealdiko Plana, oinarrizko lerroak eta plangintza 2014 25 
 

G6. BERDINTASUNARI BURUZKO EDUKIAK SARTZEA ENPLEGU PUBLIKOA LORTZEKO ETA MAILAZ 

IGOTZEKO HAUTAKETA PROZESUETAN  

2014ko EKINTZAK 

 

Enplegu publikoa eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuetan genero-ikuspegia txostenen eta bestelako formula batzuen bidez txertatzeko proposamenak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Berrikusitako prozesuen kopurua: 1 
(Ertzaintzaren oinarrizko kategorian sartzea)  

 Proposamenen kopurua: 3 (enplegu publikoari, 
administrazio publikoari eta udal 
administrazioari buruzko legeetan). 

 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasuneko teknikarien lanpostuak eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuetan berdintasunerako berariazko prestakuntza eska dadin proposamenak 
egitea, txostenen eta bestelako formula batzuen bidez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Berrikusitako prozesuen kopurua: 

 Egindako proposamenen kopurua: 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Hala dagokionean, emakumeen eta gizonen berdintasunerako langile teknikariak kontratatzeko prozesuetan parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Berrikusitako prozesuen kopurua: 1 (HAEEren 
poltsa) 

 Zenbat prozesutan parte hartzen den: 2 
(HAEEren poltsa eta Elorrioko Udaleko 
prozesua). 

 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Enplegu publikoa eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuetan berdintasunari loturiko edukiak integratzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Hautaketa prozesuen kopurua: 772  
– Genero-prestakuntza eskatzen edo 

baloratzen da: 317 
– Berdinketa hausteko klausularekin: 303 
– gai-zerrendan berdintasunari loturiko 

edukiak: 25 
– Genero-ikuspegitik egindako oinarriak: 23 

 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G7. HIZKUNTZAREN ETA/EDO KOMUNIKATZEKO ERABILTZEN DIREN BESTE ELEMENTU BATZUEN 

ERABILERA EZ-SEXISTA EGITEA 

 

2014ko EKINTZAK 

 

Hizkuntzaren erabilera ez-sexistari buruz jadanik editatuta dauden gidak ezagutaraztea eta banatzea esku-hartze esparru desberdinetan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Emakunderen webgunean kontsultarako 
eskuragarri dauden giden kopurua: 26 

 Banatutako gida-kopurua: 120 inguru 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

 

    

Administrazio publikoek hizkuntzaren eta / edo bestelako komunikazio elementuen erabilera ez-sexista egin dezaten proposamenak egitea, txostenak prestatuz eta 
bestelako neurrien bidez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Proposamenekin egindako txostenen kopurua: 
28 (28 egiaztapen-txostenetan edo 
salbuetsietan gomendio hori jasota dago). 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Hizkuntzaren erabilera ez sexistari buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 6 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Hizkuntzaren erabilera ez sexistari dagokionez, eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Hizkuntzaren erabilera ez-sexista duten 
dokumentuen kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

 
 
 
 
  



EMAKUNDE. X. legealdiko Plana, oinarrizko lerroak eta plangintza 2014 27 
 

G8. ARAUDIAN BERDINTASUNAREN PRINTZIPIOA TXERTATZEA 

 

2014ko EKINTZAK 

 

4/2005 Legearen 21. artikuluan aurreikusitako egiaztapen txostenak egitea eta horien barne erregistroa eramatea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako egiaztapen txostenen kopurua: 44 

 Lanbide salbuetsien kopurua: 33 

 Jasotako espedienteen kopurua: 82 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 

    

Generoaren araberako eraginaren ebaluazioak prestatze eta aplikatzeari buruzko Erakunde arteko Lan Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 

Generoaren araberako aldez aurreko txostenak egiteko material lagungarriak prestatzea eta editatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Egindako materialen kopurua: 3 Erakunde arteko 
lankidetza 

    

HAEEren ikastaroan, genero eraginari buruzko ebaluazioaren inguruko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 10 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

UPV/EHUko Berdintasun Masterrean genero eraginaren ebaluazioari loturiko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako kreditu-kopurua: 1 Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasun politiken esparru juridikoari buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 5 Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasun politiken esparru juridikoari buruzko prestakuntza eskaintzea UPV/EHUren berdintasunari buruzko Masterrean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako saio presentzialen kopurua: 1 

 Irakatsitako kreditu-kopurua: 1 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdinsarearen toki esparruan berdintasun ordenantzei buruzko batzordea zuzentzen laguntzea (ikus G3 atala). 

Berdintasunari buruzko foru eta toki arauak onartzearen aldeko erakunde arteko akordioa sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 
Foru-aldundiak. 
EUDEL 

 Akordioa egotea: Ez 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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4/2005 Legearen zenbait alderdiren arau garapenaren egokitasuna, egingarritasuna eta aukera analizatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Aztertutako alderdi kopurua Lege aholkularia 
 

    

Genero-ikuspegia arautegian txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Egindako eragin txostenen kopurua: 120 

 Arauetan berdintasunerako neurriak txertatzea 
eragin duten eragin txostenen kopurua: 51 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

 
 
 
 



EMAKUNDE. X. legealdiko Plana, oinarrizko lerroak eta plangintza 2014 29 
 

G9. AURREKONTUETAN GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA 

2014ko EKINTZAK 

 

Aurrekontu Zuzendaritzarekin batera lankidetzan aritzea, EAEko aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzeko lan ildo bat definitzeko eta martxan jartzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Ogasun eta Finantza Saila 

 Bilera-kopurua: 2 Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Aurrekontuei buruzko lege proiektuaren egiaztapen txostena ematea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Egiaztatze txostena ematea: Bai Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari beharrezko neurriak har ditzan proposatzea, Kontratuen Erregistroan, edo egoki iritzitako tokian, administrazioak kontratatzen 
dituen enpresetako kide eta langile diren pertsonen sexuaren araberako osaketaren informazioa jasotzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Ogasun eta Finantza Saila 
 

 Proposamenen kopurua: 2 (sailaren planaren 
txostenaren eta legealdirako lehentasunen 
dokumentuaren bidez) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 

    

Aurrekontu Zuzendaritzari arau, jarraibide edo neurri egokiak har ditzan proposatzea, esleitutako diru laguntzen edo transferentzien segimendu eta ebaluaziorako 
aurrekontu dokumentuetan sexuaren arabera desglosatutako informazioa egon dadin zuzeneko, bitarteko eta azken onuradunei buruz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Ogasun eta Finantza Saila 
 

 Proposamenen kopurua: 2 (sailaren planaren 
txostenaren eta legealdirako lehentasunen 
dokumentuaren bidez) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 

    

Diru-laguntzen Legearen proiektua prestatzean, honako proposamen hau egitea: diru-laguntzak ematean eskatzea pertsona edota erakunde onuradunei zehatz dezatela 
sexuaren araberako informazio banakatua. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Ogasun eta Finantza Saila 
 

 Proposamenen kopurua: 2 (sailaren planaren 
txostenaren eta legealdirako lehentasunen 
dokumentuaren bidez) 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 

    

Genero-ikuspegia kontuan hartzen duten aurrekontuei buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 2 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzearen bilakaeraren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Berdintasunerako urteko aurrekontu 
espezifikoa duten erakundeen kopurua: 38 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G10. SEKTOREKAKO ETA ZEHARKAKO PLANETAN GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA 

2014ko EKINTZAK 

 

FEDER eta FSE 2007-2013 eta 2014-2020 Programa Operatiboen urteko txostenetara ekarpenak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Lanbide 
Ogasun eta Finantza Saileko Ekonomia Zuzendaritza 

 Egindako txostenen kopurua: 2 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

FEDER 2014-2020 Programa Operatiboetako berdintasun-irizpenak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Lanbide 
Ogasun eta Finantza Saileko Ekonomia Zuzendaritza 

 Egindako berdintasun-irizpenen kopurua: 2 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren sektorekako planetara genero-ikuspegian oinarritutako ekarpenak egitea (Ijito Herriaren Plana, Boluntarioen Plana, 
Adinekoentzako Proposamenak, Immigrazio Plana...). 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

 Zenbat programatan lankidetzan aritu den: 1 

 Gai horiei buruzko bilera kopurua: 9 

 Kontuan hartzen diren ekarpenen kopurua: 5 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Genero-ikuspegian oinarritutako ekarpenak egitea eta jarduerak programatzea eta ebaluatzea III. Gazte Planaren esparruan (III. Planaren esparru orokorra, 2013ko 
Planaren ebaluazioa, 2014ko programazioa). 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

 Egindako ekarpen txostenen kopurua: 2 

 Emakundek gazteriarentzako programatutako 
jardueren kopurua: 24 

 Gai horiei buruzko bilera kopurua: 2 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Eusko Jaurlaritzaren sail desberdinek sustatutako sektore batzordeetan parte hartzea. 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Lehendakaritza 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
Osasun Saila  
Ingurumen eta Lurralde Politika Saila 
 

 Zenbat batzordetan parte hartzen den: 7 
– Bakea eta Bizikidetza Planaren Erakunde 

arteko Batzordea.  
– Publizitateari buruzko Erakunde arteko 

Batzordea 
– Gazteria politika integralaren Batzorde 

Teknikoa 
– Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-

indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida 
Planaren Jarraipen Batzordea 

– Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-
indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida 

Programak eta 
prestakuntza 
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Planaren Batzorde Teknikoa 
– Politika Guztietarako Osasunaren Batzorde 

Teknikoa 
– Euskadiko DEAren Sail arteko Informazio 

Batzordea 

Hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida-planaren esparruan genero-ikuspegitik ekarpenak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

 Egindako ekarpen txostenen kopurua: Email 1 
ekarpenekin 

 Gai horri buruz egindako bileren kopurua: 1 
(talde teknikoaren bilera) 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Europako funtsak jasotzen dituzten FEDER eta  FSE programa operatiboetan berdintasunaren estrategia sendotzeko erakunde arteko Lan Talde Teknikoa sortzea, 
zuzentzea eta kudeatzea. (Ikus G3 atala) 

Europako Gizarte Funtsean generoko mainstreaming Sarearen Jardunaldian parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 
 

 Hautemandako ikaskuntza maila: altua 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Berdintasun Politiken Sarean parte hartzea Egitura Funtsetan,  beste autonomia erkidego batzuetako berdintasun organismoekin eta bitarteko erakundeekin eta 
Berdintasun Erakundeen lan taldean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Lanbide 
Ekonomia Zuzendaritza 
Estatuko eta beste autonomia erkidego batzuetako 
berdintasun erakundea 
Estatuko eta beste autonomia erkidego batzuetako 
funtsetako bitarteko erakundeak 

 Bilera-kopurua: 1 

 Ekarpenak egin zaizkien dokumentu kopurua: 2 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Genero-ikuspegia sektorekako eta zeharkako planetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Sektoreko eta zeharkako planen kopurua: 43 
– berdintasun diagnostikoarekin: 22 
– berdintasun helburu eta neurriekin: 35 
– Berdintasun-unitatearen partaidetzarekin 

diseinuan / ezarpenean: 31/29 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G11. BERDINTASUNERAKO KLAUSULAK TXERTATZEA KONTRATU, DIRU-LAGUNTZA ETA 

HITZARMENETAN 

2014ko EKINTZAK 

 

Sektore publikoaren hitzarmen, diru-laguntza eta kontratuetan berdintasun-neurriak aplikatzeko irizpide eta bitartekoei buruzko Erakunde arteko Talde Teknikoa 
zuzentzea eta kudeatzea (ikus G3 atala). 

Sareko erakunde publiko batekin batera antolatutako kontratazioetan berdintasun-klausulei buruzko jardunaldiak egitea (ikus G1 atala). 

Enpresei zuzendutako kontratu eta diru-laguntzetako berdintasun-klausulei buruzko gida bat prestatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Gida prestatzea: Bai 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Udaletako teknikariekin berdintasun-klausulak txertatzeari buruzko bi lan saio egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EUDEL 

 Parte-hartzaile kopurua, sexuaren arabera: 20 
emakume eta 1 gizon. 

 Asebetetze-maila: 5,48 puntu 6en gainean, 
bertaratutakoei egindako inkestan jasota 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 

    

Kontratu eta diru  laguntzetan berdintasun-klausulak txertatzeari buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 4 Programak eta 
prestakuntza 
 

    

genero-ikuspegia kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Berdintasun klausulak dituzten kontratuen 
ehunekoa: %63 

 Berdintasun klausulak dituzten diru-laguntzen 
ehunekoa: %40 

 Berdintasun klausulak dituzten hitzarmenen 
ehunekoa: %26 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G12. ZINPEKOETAN ETA EPAIMAHAIETAN EMAKUMEEN ETA GIZONEN ORDEZKARITZA OREKATUA IZAN 

DADIN SUSTATZEA 

 

Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzeko neurriak hartzea, Emakunde sariak emateko sortutako epaimahaietan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Emakume kopurua: 7 

 Gizon-kopurua: 4 

 Hartutako neurri kopurua: 1 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Administrazio publikoek epaimahai eta tribunaletan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izan dezaten proposamenak egitea, txostenak prestatuz eta 
bestelako neurrien bidez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Proposamenekin egindako txostenen kopurua: 
3 (hiru egiaztapen-txostenetan gomendio hori 
jasota dago) 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Epaimahai, tribunal eta antzeko organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egoteari buruzko bilakaeraren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Ordezkaritza orekatua duten enplegu 
publikorako epaimahaien ehunekoa: %54 

 Ordezkaritza orekatua duten lehiaketa 
epaimahaien ehunekoa: %38 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G13. KONTSULTARAKO ETA PARTE HARTZEKO ORGANOETAN GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA 

2014ko EKINTZAK 

 

Aholku Batzordearekin erlazionatutako emakume elkarteen elkarrizketa soziopolitikoa sendotzen laguntzea, hiru lurraldeetan partaidetza soziopolitikorako prestakuntza 
saioak eginez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Prestakuntza-saioen kopurua: 13 

 Parte hartzen duten elkarteen kopurua. 53 

 Elkarteen asebetetze-maila: altua  
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Eusko Jaurlaritzaren sailek sustatutako partaidetza-organoekin parte hartzea eta lankidetzan aritzea, genero-ikuspegia txertatzeko ekarpenak eginez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila 
Osasun Saila 
 

 Zenbat organotan parte hartzen den: 9 
– Ijito herriaren integraziorako eta partaidetza 

sozialerako kontseilua. 
– Immigrazio foroa 
– Garapenerako Lankidetzaren Euskal 

Kontseilua 
– Drogamenpekotasunen Euskal Kontseilua 
– Landa Eremuko Emakumeen Batzordea 
– Adinekoen Kontseilua 
– Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua 
– Boluntarioen Euskal Kontseilua 
– Familiaren Euskal Kontseilua 

 Bilera-kopurua: 16 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Eusko Jaurlaritzaren sailetako partaidetza-organoetako Emakumeen Batzordeetan parte hartzea eta aholku ematea, elkarrizketa soziopolitikoan laguntzeko (emakume 
ijitoen batzordea...) 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

 

 Zenbat batzordetan parte hartzen den: 1 

 Joandako bileren kopurua: 6 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Emakumeen elkarteentzako diru-laguntza deialdien bidez, emakume elkarteen sareko prestakuntzarako proiektuak laguntzea eta horiei aholkularitza eskaintzea, 
kontsulta eta partaidetza-organoekiko elkarrizketa sustatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Lagundutako proiektuen kopurua: 11  

 Parte hartzen duten elkarteen kopurua: 61 

 Egindako aholkularitza-saioen kopurua: 19 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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Emakumezkoen Euskal Kontseiluaren proposamena aztertzea eta sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako berrikuspena: 1 

 Egindako kontraste bileren kopurua: 2 

 Proposamen alternatiboa: Bai 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Genero-ikuspegia kontsulta eta partaidetza-organoetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Berdintasunerako partaidetza batzorde edo 
organo espezifikoen kopurua: 24 

 Berdintasunerako partaidetza batzorde edo 
organo ez-espezifikoen kopurua: 112 
– Berdintasunaren alorreko funtzio eta 

helburuekin: 21 
– Berdintasun arloan diharduten gizarte 

zibileko erakundeekin: 26 
– Berdintasunaren alorreko adituen parte-

hartzearekin: 9 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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3. BERDINTASUN GAIETAN ESKU HARTZEKO ARDATZAK 

I. ARDATZA: BALIO ALDAKETA ETA EMAKUMEAK AHALDUNTZEA 

 

1. PROGRAMA: BALIOAK ALDATZEA 

 

Balio-aldaketa sustatzea, pertsonei sexuaren arabera emandako genero-estereotipoak eta rolak ezabatuz. 

1.1 Erantzukizun ekonomikoa gizonekin eta familiaren eta etxearen ardura emakumeekin lotzen duten umeen, gazteen eta helduen kopurua 
murriztea. 

1.2 Emakumeei eta gizonei lan-arloko rol eta estereotipo ezberdinak izendatzen dizkieten umeen, gazteen eta helduen kopurua murriztea. 

1.3 Gazteek eta helduek etxeko lanak eta zaintza gizarte behar bezala 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. 

1.4 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). 

1.5 Eredu maskulino tradizionala zalantzan jartzen duten eta berdintasunarekin koherenteak diren jarrera eta portaerak dituzten gizon gazte eta helduen 
kopurua handitzea. 

1.6 Urteko lan-programetan hezkidetza sartzen duten ikastetxe formalen eta ez-formalen kopurua handitzea. 

1.7 Komunikabide sozialetan bi sexuen ordezkaritza orekatua eta irudi plurala sustatzen duten programen eta edukien kopurua handitzea, 
edertasun-kanonetatik eta estereotipo sexistetatik at. 
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2014ko EKINTZAK 

 

1. PROGRAMA: BALIOAK ALDATZEA 

Materialen entregaren, aholkularitzaren eta prestakuntzaren bidez, Lehen Hezkuntzan Nahiko! hezkidetza programari laguntzea, Hezkuntza Hizkuntza Politika eta Kultura 
Sailaren hezkuntza sisteman genero indarkeriaren prebentziorako eta hezkidetzarako Plan Zuzentzailearen deialdiaren bidez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
 

 Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua: 24 

 Parte hartu duten ikasle kopurua: 2.131 

 Parte hartu duten irakasle kopurua: 104 

 Entregatutako material-kutxen kopurua: 80 

 Programako partaideen asebetetze-maila: oso altua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Nahiko! programan parte hartzen duten irakasleak eta Berritzeguneko aholkularitzak hezkidetzaren eta berdintasunaren inguruan trebatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
(Berritzeguneak) 
 

 Parte hartu duten irakasle kopurua: 104  

 Egindako jardunaldi orokorren kopurua: 3 

 Mintegi kopurua zikloka: 9 

 Parte hartzen duten Berritzeguneko aholkularitzen 
kopurua: 4 

 Berritzeguneetarako jardunaldi espezifikoak: 1 

 Jardunaldi espezifikoetan parte hartu duten 
aholkularitzen kopurua: 12 

 Berritzeguneetara bidalitako material kaxen 
kopurua: 35 

 Partaideen asebetetze-maila: oso altua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

EAEn egiten diren berdintasunean sentsibilizatzeko jarduerak multzokatzen eta sustatzen dituzten espazioak bultzatzea: 2014ko Berdintasunerako XI. Foroa 
kudeatzea eta koordinatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Parte hartu duten erakundeak: 108 

 Partaide kopurua: 5.107 

 Garatutako jardueren kopurua: 140  

 Partaideen asebetetze-maila: altua 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

2014ko Berdintasunerako XI. Foroa prestatzeko Jardunaldia / Mintegia egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 

 
 Parte-hartzaileen kopurua: 73 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua: 66 

 Gizon parte-hartzaileen kopurua: 7 

 Asebetetze-maila: oso altua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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 BEGIRA publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholkularitza Batzordea sustatzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Begira Batzordea: 
– Eusko Jaurlaritzan kulturaren, 

merkataritzaren eta hezkuntzaren alorrean 
eskudun den saila. 

– Euskal Irrati Telebista. 
– Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta 

Komunikazio Zientzien Fakultatearekin 
– Emakundeko Aholku Batzordea 
– EAEko kontsumitzaileen elkarteak eta 

federazioak. 
– Genero-berdintasunean eta publizitatean 

aditu den pertsona bat. 
– Genero-berdintasunean eta 

komunikazioan aditu den pertsona bat. 
 

 Bilera-kopurua: 2 

 Proposamenen kopurua: 6 

 Ekarpen kopurua: 8 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Publizitate eta komunikazioari loturiko kexak eta salaketak bildu eta izapidetzeko datu-basea diseinatzea eta abiaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Datu-basea sortzea: Bai Programak eta 
prestakuntza 

    

Publizitate eta komunikazioari loturiko kexak eta salaketak bildu eta izapidetzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Izapidetze zenbakia: 35 

 Txosten kopurua: 1 

 Jasotako kexen kopurua: 34 

 Deribazio kopurua: 16 

Berdintasun 
eskubideen 
defentsa 

    

BEGIRA korporazio irudia diseinatu eta ezartzea errazago ezagutzeko eta zenbait formatutan hedatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Irudiaren diseinua: Bai 

 Erabilera kopurua: 5 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Online plataforma diseinatu eta abiaraztea BEGIRAko langileen elkarlaneko lanerako. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
IREKIAren zuzendaritza 

 Martxan jartzea: Bai 

 Parte-hartzaileen kopurua: 15 

Programak eta 
prestakuntza 

    

BEGIRA espazioa diseinatzea eta argitaratzea Emakunderen webgunearen esparruan eta sare sozialetan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Webgunea martxan jartzea: bai Programak eta 
prestakuntza 
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ZER DA BEGIRA liburuxka prestatu eta editatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Ale kopurua: 5.000 

 Beste webgune batzuetako esteka kopurua: 1 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

EAEko publizitate eta komunikazio sexistari eta BEGIRAren jarduerari buruzko urteko memoria prestatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Memoria egitea: Bai Programak eta 
prestakuntza 
 

    

2013-2014ko Gabonetako joko eta jostailuen kanpainan oinarritutako publizitate sexistari buruzko azterketa argitaratzea (ikus G4 atala).  

2013-2014ko Gabonetako joko eta jostailuen kanpainan oinarritutako publizitate sexistari buruzko azterketa aurkeztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak  Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Parte-hartzaileen kopurua: 8 

 Parte-hartzaileen kopurua: 8 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

EHUren 2014ko udako ikastaroetan gizarte aldaketari, generoari eta komunikabideei buruzko ikastaroa antolatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EHU 

 Parte-hartzaileen kopurua: 73 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua: 65 

 Gizon parte-hartzaileen kopurua: 8 

 Asebetetze-maila: altua 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Hedabideekin kode deontologiko bat prestatzea eta prozesua sentsibilizazio eta prestakuntzarako espazio gisa erabiltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak  Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua: 17 

 Gizon parte-hartzaileen kopurua: 5 

 Hedabide publikoen kopurua: 1 

 Hedabide pribatuen kopurua: 17 

 Parte hartzen duten publizitate agentzien kopurua: 8 

 Garatutako saio-kopurua: 2 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Dekalogo bat egin eta hedatzea, herritarrei publizitate sexista detektatzen eta antzematen laguntzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak  Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Dekalogoa eginda: Bai Programak eta 
prestakuntza 

    

Publizitate sexistako kasuei buruzko kexak eta salaketak jaso eta izapidetzeko inprimakia prestatu eta hedatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak (atazak) Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Formularioa eginda: Bai 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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Mugikorretarako aplikazio bat diseinatzea gazteentzat, zenbait eduki txertatuz (BEGIRA zer den; detekziorako dekalogoa eta kexak eta salaketak bidaltzeko formularioa).  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak (atazak) Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Deskargatzeko eskuragarri dagoen aplikazioa: Bai  Programak eta 
prestakuntza 
 

   
 

 

Komunikabideei eta publizitateari buruz genero-ikuspegitik lehendik egindako azterlanen meta-analisia egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Azterketa eginda: Bai 

 Bildutako azterketa, txosten eta material kopurua: 1.099 

 Ondorio eta gomendio kopurua: 10 

 Proposamenen kopurua: 13  

Programak eta 
prestakuntza 

    

2014ko Europako Legebiltzarrerako hauteskunde kanpainari publizitatean eta albistegietan emandako tratamenduaren azterlana prestatzea, genero-ikuspegitik. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Erabilitako adierazleen kopurua: 54 

 Aztertutako euskarrien kopurua: 11 

 Aztertutako edukien kopurua: Argitaratutako 912 
kazetaritza testu edo berri  

Programak eta 
prestakuntza 

    

2012an egindako indarkeriaren eta hedabideen inguruko ikerketa editatzea eta ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Erabilitako euskarrien kopurua 

 Pdf deskargen kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Emakunde 2014 Lehiaketa iragartzea, epaimahaia izendatzea eta nabarmendu den pertsona edo erakunde bat aukeratzea. 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Hautagaien kopurua: 27 

 Saritutako pertsona / erakundea: Erakunde 1. María 
de Maeztu Forum Feminista 

Programak eta 
prestakuntza 

 
 

 
 

  

Emakunde 2013 Saria entregatzeko ekitaldia. 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Parte-hartzaileen kopurua: 498 (442 emakume eta 
56 gizon) 

 Erakunde partaideen kopurua: 144 (70 emakume 
elkarte, 42 gizarte-eragile eta 32 administrazio 
publiko) 

Komunikazioa  
 
 

 
 
 

  

"Festival de Cine Invisible" jaialdian lankidetzan aritzea, emakume zuzendari onenari sarian, eta hura hautatzeko epaimahaian parte hartu du. 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Jaialdian dauden emakume errealizatzaileen 
kopurua: 36 

 Jaialdira aurkeztutako lanen kopurua: 460 

 Hautatutako lanen kopurua: 76 

Programak eta 
prestakuntza 
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EHU diruz laguntzea, 2014/2015 ikasturtean emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko online masterraren X. edizioa egiteko. 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Ikasle kopurua: 40 Programak eta 
prestakuntza 

 
 

  
 

 

Argiri Emakume Elkartea diruz laguntzea, Irungo Alarde mistoa antolatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Diru-laguntzaren emakida: Bai Programak eta 
prestakuntza 

 
 

 
 

 
 

 
 

EHUko Kazetaritza Fakultateko ikerketa talde batekin lankidetzan aritzea, Graduko ikasgai batzuetan genero-ikuspegia txertatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EHU 

 Egindako bileren kopurua: 1 

 Egindako ekarpenen kopurua: 1 

Programak eta 
prestakuntza 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Talde tekniko batean parte hartzea, genero-ikuspegia sartzeko Laneko Prestakuntza eta Orientabidea moduluaren edo Enpresa eta Ekimen Sortzailea moduluaren 
curriculum-diseinuan (araubide bereziko eta Lanbide heziketako ikasketak), eta irakasleentzat material lagungarria prestatzeko.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
IVAC 

 Curriculumak erregulatzen dituen arautegian 
berdintasun edukiak jasotzea: bai, 4 
irakaskuntzatan 

 Egindako bileren kopurua: 1 

Erakunde arteko 
lankidetza 
 
 

 
 

  
 
 

 

Gizonduz-en Sentsibilizazio eta Prestakuntza Programa garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako ikastaro kopurua: 72 

 Parte-hartzaile kopurua: 719 gizon eta 470 
emakume 

 Irakatsitako ordu-kopurua: 475 

 Ikastaro presentzialetako batez besteko asebetetze-
maila: oso altua 

 Online ikastaroetako batez besteko asebetetze-
maila: oso altua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Berdintasunaren aldeko eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako Euskal Herriko Gizonen Karta ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Sinadura kopurua: 10.270 Erakunde arteko 
lankidetza 
 

    

HAEEren ikastaroak eta berdintasunari buruzko graduondokoen eskaintza gizonen artean ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Erabilitako hedabideen kopurua: 2 (webgunea eta 
buletin elektronikoa) 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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Gizonduz-en webgunea eta sare sozialak kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Blogeko sarrera kopurua: 131 

 Facebookeeko lagunak: 5.041 

 Twitterreko jarraitzaile kopurua: 215 

 YouTubeko bistaratze kopurua: 1.436 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
 
 

    

GazteakBerdintasunean 2.0 programa garatzea 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 bilera-kopurua: 10 

 Dokumentu-kopurua: 2 (unitate didaktikoa eta fitxa 
didaktikoak)  
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gizonduz ekimenaren ebaluazio prozesua hastea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 bilera-kopurua: 3 

 Dokumentu-kopurua: 1 (ebaluazio proiektua) 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 
 

   

Berdintasunaren bidean, balioen aldaketa neurtzeko galdetegi bat prestatzea (ikus G4 atala). 

Martxoaren 8ko kanpaina diseinatzea eta sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Kontratatutako baliabide eta euskarrien audientziak: 
Prentsa (Estaldura %47,97, 1.122 eragin, GRP 
58,7, OTS 1,22). Kanpokoak (Estaldura %63,20, 
17.547 eragin, GRP 1.987,65, OTS 31,5). Internet 
(Estaldura %8,47, 600 eragin, GRP 30, OTS 3,5). 
KANPAINA, GUZTIRA (Estaldura %86,30, 41.390 
eragin, GRP 2.076, OTS 25,1). 
 

Komunikazioa     

EITBn balio aldaketarako kanpaina diseinatzea eta sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 EITBko irrati eta telebista audientziak (1. saldoa: 
ETB1 32 tartekatze, GRP 9,5; ETB2 55 tartekatze, 
GRP 110,5; eitb.com 100.001 inpresio, Radio 
Euskadi28 iragarki, Euskadi Irratia 28 iragarki, 
Gaztea 28 iragarki, Radio Vitoria 28 iragarki; 2. 
saldoa: ETB1 56 spot, ETB2 97 spot, Radio 
Euskadi 47 iragarki, Euskadi Irratia 47 iragarki. 
Gaztea 47 iragarki, Radio Vitoria 55 iragarki, 
eitb.com 291.175 inpresio) 
 

Komunikazioa     
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Emakunderen aldizkari digitala editatzea eta zabaltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Aldizkarira harpidetutako pertsonen kopurua: 535 
 

Komunikazioa     

Emakunderen lana erakundearen webgunean eta sare sozialetan ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Webguneko bisita kopurua: 68.760 saio 

 Ikusitako sarrera kopurua: 198.360 orrialde ikusita 

 1.720 jarraitzaile Facebooken 

 1.936 jarraitzaile Twitterren 
 

Komunikazioa     

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari buruzko informazio-liburuxka egitea eta banatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Liburuxka argitaratzea: Bai, on line  

 Editatutako ale-kopurua: 10.000 
 

Komunikazioa  
 

 
 

 
 

 
 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak bultzatzeko Nazioarteko Biltzarreko hitzaldiak argitaratzea eta ezagutaraztea: "Gogoetak eta estrategiak, krisi, 
sare eta berrikuntzen testuinguruetan" (ikus G4 atala). 
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2. PROGRAMA: AHALDUNTZE PERTSONALA LAGUNTZEA 

2.1 Emakumeen autoestimua konpontzen eta garatzen laguntzea. 

2.1.1 Autoestimu handiagoa antzematen duten emakumeen kopurua handitzea. 

2.1.2 Emakumeen eta beren ekarpenen gizarte-aitorpena handitzea. 

2.1.3 Mugimendu feministak eta emakume-elkarteek gizarte-hobekuntzari egindako ekarpena hobeto aitortzea. 

 

2.2 Genero kontzientzia bultzatzea eta emakumeen autonomiaren garapena sustatzea. 

2.2.1. 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. 

2.2.2 Bizitzaren hainbat arlori dagokienez (osasuna, zainketa, lana, prestakuntza, aisia), erabakiak beren nahien, irizpideen, interesen eta 
beharren arabera hartzen dituzten emakumeen kopurua handitzea. 

2.2.3. 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). 

2.2.4. Aniztasun sentimentaletik eta sexualetik, harreman eta jokabide afektibo-sexualak beren nahi eta interesetara egokitzen dituzten 
emakumezko gazteen eta helduen kopurua handitzea. 

 

2014ko EKINTZAK 

 

2. PROGRAMA: AHALDUNTZE PERTSONALA LAGUNTZEA 

Emakumeen elkarteei zuzendutako deialdiaren bidez, autoestimua handitzeko, generoaren kontzientzia hartzeko eta emakumeen eskubideei buruzko informazioa 
sustatzeko programak diruz laguntzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Diruz lagundutako autoestimua hobetzeko 
proiektuen kopurua: 69 

 Generoaren kontzientzia hartzera zuzendutako 
diruz lagundutako proiektuen kopurua: 381 

 Emakumeen eskubideei buruzko diruz 
lagundutako informazio proiektuen kopurua: 97 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Emakume talde eta elkarteei, eta elkarte sareei, eskatzen dutenean, aholku ematea autoestimua genero-ikuspegitik lantzen duten proiektuak garatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako aholkularitza-saioen kopurua: 90 

 Jasotako informazioen kopurua: 2.344  

 Aholku eman zaien elkarte eta sareen kopurua: 86 

Programak eta 
prestakuntza 
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Emakumeen elkarteetan materiala eta informazioa banatzea, emakumeen eskubideei loturiko ekintzei, emakumeek bizitzako arlo desberdinetan egiten dituzten 
ekarpenei eta EAEn eskuragarri dauden baliabideei eta horiek eskuratzeko moduari buruz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Bidalitako informazioen kopurua: 66 

 Informazioa eman zaien elkarteen kopurua: 389 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Genero-berdintasunaren alorreko lan-eskubideen gida eguneratzea eta ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Gida eguneratzea: Bai Berdintasun 
eskubideen 
defentsa 

    

Sexu bereizkeria, kontziliazio eskubideak eta bestelako eskubideak daudenean, eskaeretan aholku eskaintzea, gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzea 
bereziki nabarmenduz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Aholkularitzen kopurua: 240 

 Idatzizko kontsulten kopurua: 48 

Berdintasun 
eskubideen 
defentsa 

    

Kexak eta salaketak izapidetzea, sexu bereizkeria, kontziliazio eskubideak eta bestelako eskubideak daudenean, gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzea 
bereziki nabarmenduz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Irekitako espedienteen kopurua guztira: 103 

 Espediente kopuruak sexuaren arabera: 59 
emakume/ 24 gizon/ 9 organismo/ 11 ofizioz 

 Izapidetutako kexen kopurua: 23 

 Izapidetutako salaketen kopurua: 32 

 Deribatutako kexen kopurua: 

 Deribatutako salaketen kopurua: 14 

Berdintasun 
eskubideen 
defentsa 

    

Gomendioak egitea sexu bereizkeria, kontziliazio-eskubideak eta bestelako eskubideak daudenean, gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzea bereziki 
nabarmenduz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako gomendioen kopurua: 19 

 Gomendioak egin zaizkien erakundeen 
kopurua: 19 

Berdintasun 
eskubideen 
defentsa 

    

Emakume adituei buruzko on-line datu-basea kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Erregistro kopurua guztira: 324 

 Erregistro berrien kopurua: 30 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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3. PROGRAMA: AHALDUNTZE KOLEKTIBOA LAGUNTZEA 

3.1 Emakumeen laneratzea, lan-baldintzak eta mailaz igotzeko aukerak hobetzea, taldeen eta egoera aniztasuna kontuan hartuta. 

3.1.1. Emakume-taldeen jarduera- eta okupazio-tasa handitzea, kalitatezko lanpostuetan (mugagabeak eta lanaldi osokoak) parte hartuz. Ildo 
horretatik, lehentasuna izango du, batetik, zientzian, teknologian, ekonomian eta finantzetan emakume ikerlarien kopurua handitzeak, eta, 
bestetik, teknologiako sektore aurreratu eta trinkoenetan emakume langileen kopurua handitzeak. 

3.1.2. Enplegua eta autoenplegua sustatzen duten emakumeen kopurua handitzea. 

3.1.3. Emakumeek sustatutako enpresa-proiektu finkatu, lehiakor eta nazioartekoen kopurua handitzea. 

3.1.4 Emakumeen eta gizonen batez besteko urteko soldata gordinen arteko aldea txikitzea, batez ere alde handiena duten sektoreetan. 

3.1.5 Lantokietan mailaz igotzeko aukera duten emakumeen ehunekoa handitzea, batik bat gehien feminizatuta dauden sektoreetan. 

3.1.6. Egoera txarrenetan dauden emakumeen gizarte-estaldura eta lan-baldintzak hobetzea; batik bat, lehen sektorean dihardutenena, 
etxekoandreena eta ezkutuko ekonomian dihardutenena, lan-baldintzak okertzearekin batera sortzen ari diren beste arrisku-talde batzuen 
artean. 

3.1.7. Ikasketak aukeratzean, sexuen arteko ezberdintasun kuantitatiboa murriztea, sexu-bereizketa handiena dutenei eta laneratzeko aukera 
handiena dutenei lehentasuna emanez. 

3.1.8. Enpresa eta erakunde pribatuetan berdintasun-planen kopurua handitzea. 

 
3.2 Pobrezia edo/eta bazterketa arriskuan edo egoeran dauden emakumeen kopurua murriztea 

3.2.1. Pobrezia edo/eta bazterketa arriskuan edo egoeran dauden emakumeen ehunekoa murriztea. 

3.2.2 Erakundeek eskainitako erantzunak eta baliabideak baztertze arriskuan dauden emakumeen beharretara hobeto egokitzea (zerbitzu 
sozialak, ekonomikoak, osasuna, hezkuntza, enplegua, justizia, segurtasuna eta etxebizitza). 

 
3.3 Emakumeek gizarte-baliabideak eskuratzeko aukera hobetzea, batez ere erabilera-desberdintasun handia duten horietan, eta askotariko 

diskriminazio-egoerei arreta handia jarriz. 

3.3.1. Generoaren araberako eten digitala murriztea, teknologia berriak erabiltzen dituzten emakumeen kopurua handituz; bereziki, nagusienen 
artean eta horretarako zailtasunak dituzten taldeen artean. 

3.3.2 Garraio eta ekipamendu publikoaren estaldurarekin pozik dauden emakumeen kopurua handitzea, talde- eta behar-aniztasuna aintzat hartuta. 

3.3.3. Osasun-arreta emakumeen beharretara hobeto egokitzea, eta beren gogobetetze-maila hobetzea. 

3.3.4 Kirol-baliabideak eskuratzen dituzten emakumeen kopurua eta horien gogobetetze-maila hobetzea, egoera- eta behar-aniztasuna aintzat 
hartuta. 

3.3.5. Aisiako eta kulturako baliabideak eskuratzen dituzten emakumeen ehunekoa eta horien gogobetetze-maila hobetzea, egoera- eta behar-
aniztasuna aintzat hartuta. 
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2014ko EKINTZAK 

 

3. PROGRAMA: AHALDUNTZE KOLEKTIBOA LAGUNTZEA 

Lan Ikuskaritzarekin lankidetza estrategia bat garatzea, bereizkeria hautemateko eta enpresetan berdintasunerako politikak ezartzea indartzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Lan Ikuskaritza 

 Egindako bileren kopurua: 0 

 Baterako proposamenen kopurua: 1 

 Akordioa izenpetzea: berehalakoa 

Berdintasun 
eskubideen 
defentsa 

    

Lankidetza hitzarmena prestatzea, OSALAN eta EMAKUNDEren artekoa, zeinaren bidez koordinatzen baitira segurtasun, higiene, ingurumen eta lan-osasunaren arloetan 
genero ikuspuntutik gauzatzen dituzten prestakuntza, informazio, dibulgazio eta aholkularitza jarduerak. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Osalan 

 Jardunaldian parte-hartzea: 1 

 Proposatutako zirriborroak: 2 
 

Berdintasun 
eskubideen defentsa 

    

Emakunderen eta "Era Berean" berdintasunerako sarearen artean koordinazioa lortzeko lankidetzan aritzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

 Bilera-kopurua: 2 
 

Berdintasun 
eskubideen 
defentsa 

    

Gizarte-eragileekin lankidetza espazioak garatzea, enpresetan berdintasunerako politikak ezartzea indartzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako bileren kopurua: 1 

 Gizarte-eragileen kopurua: 1 

Programak eta 
prestakuntza 

    
 

Enpresen eskaerak baloratzea, emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza-erakunde gisa aitortzeko eta berdintasunaren alde egiten duten lana indartzeko, 
barne antolamenduari eta zerbitzuak eskaintzeari dagokionez, lankidetza-erakundeei buruzko 424/1994 Dekretuaren babesean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Ukatutako eskaeren kopurua: 0 

 Errekonozitutako erakundeen kopurua: 17  

Programak eta 
prestakuntza 

    

Lankidetza-erakundeei buruzko 424/1994 Dekretuaren babesean errekonozitutako lankidetza-erakundeen segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Segimendua egin zaien lankidetza-erakundeen 
kopurua 

 Segimendu kopurua (urteko) 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Enpresen eskaerak baloratzea, emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza-erakunde gisa aitortzeko eta berdintasunaren alde egiten duten lana indartzeko, 
barne antolamenduari eta zerbitzuak eskaintzeari dagokionez, lankidetza-erakundeei buruzko 11/2014 Dekretu berriaren babesean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Ukatutako eskaeren kopurua: 3 

 Errekonozitutako erakundeen kopurua: 3 

Programak eta 
prestakuntza 
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Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Errekonozimenduaren Dekretu berria ezagutarazteko jardunaldiak antolatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako bileren kopurua: 4 

 Parte hartu duten erakundeak: 89 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Aholkularitza agentzien homologazio eskaerak baloratzea, berdintasun diagnostikoak eta planak egiteko laguntza teknikoa eskaintzeari dagokionez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Ebaluatutako aholkularien kopurua: 1 

 Homologatutako aholkularien kopurua: 1 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Homologatutako aholkularien segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Homologazioa berritzen duten aholkulari 
homologatuen kopurua: 24 

 Segimendu kopurua (urteko): 1 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Homologatutako aholkulariak kontratatzeko diru-laguntzak ematea, berdintasunari buruzko diagnostikoak eta planak egiteko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Diruz lagundutako enpresen kopurua: 16 

 Diru-laguntza ukatu zaien enpresen kopurua: 1 

 Erreserban geratzen diren eta diruz lagundu ez 
diren enpresen kopurua: 6 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Erakundeei aholkularitza ematea, berdintasunaren inguruko diagnostikoak eta planak egiteko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Aholkularitzen kopurua: 360 Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Lankidetza-erakundeekiko eta aholkularitza agentzia homologatuekiko prestakuntza programa eta topaguneak gauzatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Jasotako jarduera-proposamenen kopurua: 12 Programak eta 
prestakuntza 

 

    

Urtero EAEko emakumeen enplegua sustatzeko kontrataziorako laguntza eta modalitateen gida eta EAEko emakumeen ekintzailetza bultzatzeko laguntzen mapa 
eguneratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Eguneratze kopurua: 2 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Deustuko Unibertsitatearekin lankidetzan aritzea 2014ko Emakume Teknologoarentzako Ada Byron Sarian. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Deustuko Unibertsitatea 
Bilboko Udala 
Bizkaiko Foru Aldundia 

 Egindako bileren kopurua: 5 

 Baterako jardueren kopurua: 2 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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Emakumeen elkarteek prestakuntza digitala egin dezaten sustatzea EmakumeakSarean programaren bidez, honako hauek eginez: aurreko edizioen ebaluazio 
kualitatiboa, Kzguneetako irakasleekin prestakuntzarako lankidetzan aritzea, elkarteen prestakuntza beharrak hautematea, eduki berrien proposamena eta eskaintza 
ezagutaraztea.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Ejie- Kzguneak 

 Izena eman duten elkarteen kopurua: 22 

 Izena eman duten emakumeen kopurua: 73 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Osasun profesionalei zuzendutako jardunaldi bat antolatzea, Emakumeen Osasunaren Nazioarteko Eguna dela eta (maiatzaren 28a), sexu eta ugalketa eskubideei buruz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Osasun Saila 
 

 Parte-hartzaileen kopurua: 83 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua: 77 

 Gizon parte-hartzaileen kopurua: 6 

 Asebetetze-maila: oso altua  
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Gizarte-eragileei eta enpresei zuzendutako jardunaldi bat antolatzea, Euskalitek sustatutako Bikaintasun Astearen esparruan. Horretan, emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren alde lankidetzan jardun duten erakundeei errekonozimendua emango zaie. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Euskalit 
 

 Parte-hartzaileen kopurua: 90 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua: 72 

 Gizon parte-hartzaileen kopurua: 18 

 Asebetetze-maila: oso altua  
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Kirol arloko profesionalei zuzendutako jardunaldi bat antolatzen laguntzea, kirol arloko jazarpenari eta abusuari buruzko gida bat aurkezteko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko 
Kiroletarako Zuzendaritza 
 

 Hitzaldi kopurua 

 Bertaratutako profesionalen kopurua 

 Bertaratutako emakume eta gizonen kopurua 

 Jardunaldiarekiko asebetetze-maila 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Bertsolaritza emakumeengan sustatzea, orobat bertsolaritzan genero-ikuspegia txertatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Lagundutako jarduera kopurua: 3 Programak eta 
prestakuntza 
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4. PROGRAMA: AHALDUNTZE SOZIALA ETA POLITIKOA LAGUNTZEA 

 

4.1. Emakumeen elkartegintza-mugimendua eta oro har elkartegintza mugimenduan emakumeek parte har dezaten sustatzea. 

4.1.1. Berdintasunaren alde lan egiten duten emakume-elkarteen kopurua eta elkarteetan parte hartzen duten kideen kopurua handitzea. 

4.1.2 Elkarte-mugimenduetan, alderdi politikoetan, sindikatuetan eta enpresa-elkarteetan parte hartzen duten emakumeen kopurua handitzea. 

4.1.3. Politika- eta gizarte-arloan parte hartzen duten emakumeen kopurua handitzea, parte hartzeko formula berrien bidez. 

4.1.4 Egitarauetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko helburuak dituzten erakunde sozialen kopurua handitzea. 

 
4.2 Erabaki eta eragin guneetan emakumeen presentzia eta partaidetza handitzea.  

4.2.1. Sektore publikoko zuzendaritza postuetan emakumeen presentzia handitzea, bereziki, desoreka handiena dagoen alorretan. 

4.2.2. Sektore pribatuko enpresetako erabaki alorretan eta zuzendaritza postuetan dauden emakumeen kopurua handitzea: 

4.2.3. Elkarte-mugimenduko, irabazi asmorik gabeko erakundeetako, erakunde politikoetako, sindikatuetako eta enpresa-erakundeetako erabaki-
postuetan dauden emakumeen kopurua handitzea. 

 

 

2014ko EKINTZAK 

 

4. PROGRAMA: AHALDUNTZE SOZIALA ETA POLITIKOA LAGUNTZEA 

Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko jarduerak egiten dituzten elkarteei, orobat emakumearen autonomia bultzatu eta emakumeen estatus soziala, 
ekonomikoa eta politikoa indartzea helburu duten elkarteentzako deialdia kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Proiektua aurkezten duten elkarteen kopurua: 140 

 Emandako diru-laguntza kopurua: 127 

 Diruz lagundutako proiektu kopurua: 381 

Programak eta 
prestakuntza 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Emakumeen herritar eskubideak aldarrikatzeko ekintzetan laguntzea: Emakunderen posizioa definitzea eta ezagutaraztea eta elkarteekin baterako ekintzak garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Emakunderen posizioa jasotzen duten 
dokumentuen kopurua: 1 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Aholku Batzordearen Osoko Bilkura dinamizatzea eta kudeatzea eta Lurralde Azpibatzordeen lanari laguntzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Aholku Batzordea 

 Aholku Batzordearen osoko bilera kopurua: 1 

 Lurraldeetako azpibatzordeen bilera kopurua: 16 

 Asanbladen bilera kopurua: 3 

 Asanbladetan jasotako ekarpenen kopurua: 6 

Programak eta 
prestakuntza 
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Emakumeen elkarteak sortzeko aholkularitza ematea, batez ere, egoera zaurgarriagoan dauden emakume kolektiboetan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Jasotako eskaeren kopurua: 6 

 Egindako aholkularitza-saioen kopurua: 15 

 Sortutako emakume elkarteen kopurua: 3 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

 
 
 

   

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde lan egiten duten EAEko elkarte misto, erakunde eta taldeen direktorioa eta "Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen 
Elkarteen Gida" eguneratzea formatu digitalean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Gidan ageri diren elkarteen kopurua: 230 

 Direktorioko erakundeen kopurua: 500 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Emakumeen partaidetza soziopolitikoa garatzea, emakumeen herritartasun jarduerari buruzko hausnarketa, analisi eta prestakuntza jardunaldien bitartez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Parte hartzen duten elkarteen kopurua: 87 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua: 329 

 Asebetetze-maila: oso altua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Euskal Autonomia Erkidegoan indarkeriaren biktima izan diren emakume elkarteen eta Emakunderen arteko komunikazioa sustatzea, eta haien eskaera eta 
proposamenak jasotzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Bilera-kopurua: 4 

 Jasotako aktak: 4 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
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II. ARDATZA: GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEA 

 

5. PROGRAMA: ERANTZUKIDETASUNA ETA DENBORAREN ERABILERA BERRIAK 

 

5.1 Erantzukidetasuna eta zaintzaren etika bultzatzea. 

5.1.1 Amatasun- eta aitatasun-baimenen parekatzea sustatzea, iraupen berekoak eta besterenezinak izan daitezen. 

5.1.2 Uztartzeko neurriei heltzen dieten gizonen ehunekoa handitzea. 

5.1.3 Genero-aldea murriztea, gizonek eta emakumeek etxeko eta zaintza lanetan ematen duten denboran. 

5.1.4 Haur eta gazteek etxeko eta zaintza lanak egiten ematen duten denbora handitzea, mutilei arreta berezia jarriz. 

 

5.2 Emakumeek aisialdiaz gozatzeko eta autonomia/independentzia ekonomikoa lortzeko bideratutako denbora handitzea. 

5.2.1 Aisialdiari eta bizitza sozialari emakumeek eta gizonek eskaintzen dioten denboran dagoen genero-hesia murriztea. 

5.2.2 Ordaindutako lanari eta prestakuntzari emakumeek eta gizonek eskaintzen dioten denboran dagoen genero-hesia murriztea, lan-karga 
globala areagotu gabe 

 

2014ko EKINTZAK  

 

Gizonduz ekimenaren bidez gizonen erantzukidetasuna sustatzea (Ikus 1. programa: Balioak aldatzea) 

Autozaintzako eta beste pertsona batzuen zaintzako jarrerak sustatzea, orobat eguneroko zereginetako erantzukidetasuna bultzatzea Nahiko! Programan parte hartzen 
duten Lehen Hezkuntzako ikasleen artean. (ikus 1. programa: Balioak aldatzea) 
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6. PROGRAMA: KONTZILIAZIO ERANTZUKIDEA 

 

6.1 Enpresen kultura eta jarduera kontziliazio erantzukiderantz bideratzea.  

6.1.1. Erantzukidetasunezko kontziliazio-neurriak areagotzea sektore pribatuko enpresetan. 

6.1.2 Administrazio publikoak eta sektore publikoko bestelako enpresek hartutako kontziliazio erantzukiderako neurrien kopurua areagotzea. 

6.1.3 Emakumeen eta gizonen gogobetetze-maila areagotzea kontziliazio erantzukiderako dauden neurriei dagokienez, eta gizonek eta 
emakumeek kontziliazio-neurriak hartzeko duten zailtasun maila murriztea. 

 

6.2 Zerbitzuen estaldura eta ordutegien malgutasuna handitzea. 

6.2.1 Mendetasun-egoeran dauden pertsonei arreta emateko zerbitzu soziokomunitarioen ordutegien eta estalduraren malgutasuna areagotzea, 
langileen kontziliazio erantzukidea bermatuta. 

6.2.2 Herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen ordutegien malgutasuna areagotzea, langileen kontziliazio erantzukidea bermatuta. 

 

6.3 Hirigintza-plangintza eta etxebizitzaren, espazio publikoen eta garraiobideen diseinua aldatzea kontziliazio erantzukidea errazteko. 

6.3.1 Eguneroko bizimoduko jarduerak egiteko biztanleek joan-etorrietan ematen duten denbora murriztea. 

6.3.2 Uztartze erantzukidea eta pertsonen autonomia erraztuko duten hirigintza-plangintzako eta etxebizitzen, espazio publikoen eta garraiobideen 
diseinuko irizpideak identifikatzea eta aplikatzea. 

 

 

2014ko EKINTZAK 

 

Enpresei zuzendutako aholkularitzaren eta sentsibilizazio ekintzen bidez, kontziliazio erantzukiderako neurriak gara daitezen bultzatzea. (ikus 3. programa: Ahalduntze 
kolektiboa) 
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III. ARDATZA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA 

 

7. PROGRAMA: SENTSIBILIZAZIOA ETA PREBENTZIOA 

 

7.1. Indarkeriarik gabeko portaera-ereduak gara daitezen bultzatzea. 

7.1.1 Pertsonak euren sexuaren arabera maila handiagokoak edo txikiagokoak direla adierazten duen irudi eta eduki mediatiko oro kentzea, baita 
pertsonak sexu-objektu huts bezala aurkezten dituztenak edota emakumeen kontrako indarkeria justifikatzen, hutsaltzen edota bultzatzen 
dutenak ere. 

7.1.2 Emakumeen kontrako indarkeriaren informazio-trataera hobetzea, genero-desberdintasuna oinarrizko elementu gisa ikus dadin, eta 
emakumeak borrokaren eragile aktibo gisa. 

7.1.3 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. 

7.1.4. Emakumeen aurkako indarkeria motei eta horiek desberdintasunarekin duten harremanari buruzko gizarte-pertzepzioa areagotzea, batik bat 
indarkeriaren modu zorrotz eta ezkutukoenei buruzkoa (mikroindarkeriak). 

 

7.2. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazioa eta ikerketa hobetzea. 

7.2.1 Informazioa biltzeko eta homogeneizatzeko sistemak hobetzea, EAEn gertatutako emakumeen kontrako indarkeria-kasuei buruzko datu 
eguneratuak izateko eta gai horretan parte-hartze publikoa hobetzeko. 

7.2.2 Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko eta haren adierazpenei buruzko jakintza hobetzea. 

7.2.3 Emakumeen kontrako indarkeriaren arloko prebentzio- eta arreta-programen eta -neurrien eraginkortasuna hobetzea. 

7.2.4 Indarkeriaren kontzeptualizazioari eta esku-hartzeetan horren eraginei buruzko hausnarketa bultzatzea. 

 

2014ko EKINTZAK 

 

7. PROGRAMA: SENTSIBILIZAZIOA ETA PREBENTZIOA 

Emakumeen kontrako indarkerian esku hartzeko masterra (Deustuko Unibertsitatea) egiteko laguntzak kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Programan parte hartu duten emakumeen 
eta gizonen kopurua: 9 emakume 

 Emandako diru-laguntza kopurua: 9 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
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Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Esku Hartzeko Talde Teknikoaren (etxean tratu txarrak eta sexu indarkeria jasan dituzten emakume 
biktimen arretarako Erakunde arteko II. Akordioaren esparruan sortua) esparruan sortutako Informazio Sistemen Taldeak hasitako adierazleen analisi eta adostasun 
lanarekin jarraitzea, hartara, EAEn indarkeriaren inguruan dauden baliabideei buruzko informazioa biltzeko sistema homogeneo bat sortzen aurrera egiteko eta 
horren eraginkortasuna ebaluatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Erakunde Arteko II. Akordioaren Jarraipen 
Batzordearen Lan Talde Teknikoa. 
 

 Bilera-kopurua:  4 

 Udalekin / EUDELekin egindako bilera kopurua: 2 

 2013ko Erakunde arteko Segimendu Taldean 
proposatutako adierazleak onartzen dituzten 
udalen kopurua: EUDELen integratutako guztiak 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Emakunderen webgunean indarkeriaren espazioko edukiak eguneratzea 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Eguneratutako edukien kopurua Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko moduari buruzko informazio liburuxkak prestatzea, argitaratzea eta zabaltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Liburuxka prestatzea: Bai Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

"DBHko ikastegietako Beldur Barik" esperientzia pilotua diseinatzea eta gauzatzea, Eusko Jaurlaritzaren hezkidetza-planaren barruan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
 

 Diseinatutako unitate didaktikoen kopurua: 19 

 Irakasleentzako prestakuntza-ikastaroen kopurua: 1 

 Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua: 16 

 Irakasle kopurua: 106 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Azaroaren 25eko Kanpainako (Emakumeen aurkako Indarkeriaren aurka egiteko Nazioarteko Eguna) jarduerak kudeatzea. Beldur Barik kanpaina 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
Arabako Foru Aldundia 
Bizkaiko Foru Aldundia  
Gipuzkoako Foru Aldundia 
EUDEL 
EITB  
EHU 
 

 Erakunde arteko bileren kopurua: 3 

 Sinatutako hitzarmenen kopurua: 2 

 Finantzaketan laguntzen duten erakundeen 
kopurua: 3 eta Emakunde 

 lankidetza-erakundeen kopurua: 4 

 Parte hartzen duten udalerrien kopurua: 67 

 Lehiaketara aurkeztutako lanen kopurua: 230 

 Onartutako lanen kopurua: 224 

 Saritutako lanen kopurua: 6  

 Lanetan parte hartu duten gazteen kopurua: 1.581  

 Lehiaketako boto kopurua: 7.736 

 Azken topaketara bertaratutakoen kopurua: 350 

 Webguneak izandako bisitaldien kopurua: 1.094.405 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
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Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 
prestatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Instituzioetatik jasotako txostenen kopurua: 11 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
 

    

Emakunden eta, ondoren, profesionalen foro desberdinetan (Akordioaren Erakunde arteko Talde Teknikoan eta Berdinsarean), barne eztabaida prozesu bat egitea, 
"Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko terminologiari" buruz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako barne jardueren kopurua: 2 

 Ekintzen berri emateko jardueren kopurua: 2 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
 

    

Emakumezkoen mutilazio genitalari buruzko jarduera plana diseinatzea eta hastea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Egindako jarduera kopurua: "Emakumeen 
Genitalen Mutilazioaren diagnostikoa, EAEn” 
dokumentuaren prestatzea: 1 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
 

    

Indarkeriaren biktima diren emakumeen datu pertsonalak jasotzeko eta tratatzeko gida operatiboa prestatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Gida operatiboa prestatzea 1 

 Gidaren aurkezpen publikoen kopurua: 5 

 Gidari buruzko kontsulta helbideko FAQ 
kopurua: 20 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
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8. PROGRAMA: DETEKZIOA ETA ARRETA 

 
8.1. Portaera bortitzak garaiz hautematea eta horiei buruzko informazioa areagotzea.  

8.1.1 Emakumeen aurkako indarkeriaren hautemate goiztiarrean era proaktiboan eta ezarritako protokoloei jarraiki jardungo duten profesionalak 
gehitzea (hezkuntza-, osasun-, polizia-, epaitegi, lan- eta gizarte-sisteman). 

8.1.2 Arreta osoko prozesuaren aurretik, bitartean eta ondoren, itxaropen doituak ematen dizkien informazioa jasotzen duten indarkeriaren 
biktimak diren emakumeen kopurua handitzea. 

8.1.3 Edozer motatako indarkeria jasan duten emakumeak, zerbitzuak eta baliabideak goiz erabiltzea erabakitzen dutenak, gehitzea, zerbitzuak 
eta baliabideak erabiltzeko zailtasun handienak dituztenei arreta berezia jarriz, haientzako informazioa areagotuz eta eskuragarriago jarriz. 

 
8.2. Indarkeriaren biktima diren emakumeen babesa eta arreta osoa bermatzea. 

8.2.1 Lurraldeen eta udalerrien artean arretaren kalitatean eta emakumeen kontrako indarkeria-egoeretarako zerbitzuetan eta baliabide-
hornikuntzan dauden ezberdintasunak murriztea, landa guneetako udalerriei arreta berezia jarrita. 

8.2.2 Emakumeen kontrako indarkeria-kasuetarako prebentzio- eta arreta-protokoloak, egoera ezberdinetara egokituta daudenak: horrelako 
protokoloen estaldura duten biztanle kopurua gehitzea. 

8.2.3 Beren lantokietan sexu-jazarpenaren eta jazarpen sexistaren kontrako prebentzio- eta arreta-protokoloen estaldura duten pertsonak 
gehitzea. 

8.2.4 Askotariko diskriminazio-arriskuan edo -egoeran dauden taldeetan egoteagatik eratorritako egoerei erantzuteko behar adinako baliabideak 
dituzten zerbitzuak gehitzea. 

8.2.5. Indarkeriaren biktima diren emakumeek beren kargura dituzten pertsonen, batez ere, seme-alaben beharrak betetzeko baliabideak dituzten 
arreta-zerbitzuen kopurua handitzea.  

8.2.6. Emakumeen aurkako indarkeria biktimen laguntza ekonomiko beharren estaldura bermatzea, haien izapideak arinduz. 

8.2.7 Indarkeria jasan duten emakumeen babesa bermatzea, baita beren kargura dituzten pertsonena ere, arreta osoaren fase guztietan. 

8.2.8. Behar duten kasuetan, emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei etxea etxebizitza bat izatea bermatzea. 

8.2.9. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei laneratzea areagotzea. 
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8. PROGRAMA: DETEKZIOA ETA ARRETA 

Etxean tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko erakundeen arteko II. Hitzarmenaren tokiko protokoloak prestatzea eta 
segimendua egitea sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
EUDEL 
Udalak  
Foru-aldundiak. 

 Kontsulten kopurua: 6 

 Informatutako protokoloen kopurua: 2 

 Funtzionamendua aztertzeko eta aplika 
litezkeen hobekuntzak hautemateko bilera egin 
den udalen kopurua: 1 

 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Laneko jazarpen sexual eta sexistaren protokoloa ezagutaraztea, eta hori onartzeko eta aplikatzeko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Banatutako aleen kopurua: 59 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Berdinsarearen esparruan Indarkeria Batzordean parte hartzea (ikus G3 atala). 

Indarkeriaren biktima diren emakumeen arretan inplikatutako kolektibo profesional desberdinei (osasun langileak, gizarte langileak, ertzaintza, enplegu alorreko 
langileak, abokatuak, justiziako langileak...) berdintasunari, hautemate goiztiarrari eta indarkeriaren aurreko arretari buruzko Prestakuntza Programa bat diseinatzea eta 
abian jartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Sortutako dokumentu kopurua: 3 

 Diseinatutako prestakuntza planen kopurua: 1 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
 

    

Indarkeriari loturiko informazio, prestakuntza, sentsibilizazio eta prebentzio ekimenak sustatzen dituzten erakundeentzako diru laguntzen deialdia kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Diru-laguntza eskatzen duten erakundeen 
kopurua: 47 

 Aurkeztutako proiektu kopurua: 63 

 Proiektu bat baino gehiago aurkeztu duten 
elkarteen kopurua: 16 

 Erakunde onuradunen kopurua: 30 

 Diruz lagundutako proiektu kopurua: 38 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Pertsonen Salerosketaren biktima diren pertsonen arreta hobetzeko jarduera plana prestatzea. Eztabaidarako eta adosteko lan taldeak dinamizatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde  Erakundeen partaideen kopurua 

 Egindako bileren kopurua 

 Egindako esku hartzeen kopurua 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
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Pertsonen Salerosketa egoeran dauden emakumeei arreta ematen dieten erakundeak diruz laguntzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Erakunde onuradunen kopurua: 2 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
 

    

Enpresetako sexu jazarpen kasuen prebentzio eta tratamendurako protokoloen aplikazio praktikoari buruzko bi prestakuntza jardunaldi antolatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna Gauzatuta dago Garapenean Gainbeheratuta Berria 

Emakunde 
 

 Parte hartu duten enpresen kopurua 

 Parte hartu duten emakumeen eta gizonen 
kopurua 

 Asebetetze-maila 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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4.  2014RAKO AURREKONTUA 

 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2015eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 4/2013 Legean ezarritakoarekin bat, Emakundek 
ekitaldi horri dagozkion ekintzak egikaritzeko duen aurrekontuaren kantitate globala 6.598.000 eurokoa da.  
 
Dena den, eta aurrekontuaren ekitaldiak aurrera egin ahala, aldaketa esanguratsuak egon dira, batez ere, indarkeriaren biktima izan diren emakumeen 
zuzeneko arreta eskaintzeari erlazionatutako langileak, zerbitzuak eta diruz lagundu daitezkeen programak arlo bakoitzean eskuduna den sailera bideratu 
delako. Aldaketa horiek direla eta, aurrekontuak 1.381.400 euroko murrizketa izan du, eta 2014ko abenduaren 31n guztizko zenbatekoa 5.216.000 eurokoa 
zen. 
 
 

KAPITULUA 

HASIERAKO 
AURREKONTUA 

EUROAK 
(milaka) 

AURREKONTUA  
BUKAERA 
EUROAK 
(milaka) 

I. Langileen gastuak 2.223,4 2.084,4 

II. Funtzionamendu gastuak  2.263,7 1.721,2 

III. Finantza gastuak --- 0,3 

IV. Transferentziak eta diru-laguntzak, gastu arruntak 2.086,0 1.385,7 

VI. Inbertsio errealak 20,0 20,0 

VIII. Finantza-aktiboen gehikuntza 5,0 5,0 

Guztira 6.598,0 5.216,6 
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5.  JARDUEREN LABURPENA 

 

2014KO JARDUEREN PLANGINTZA ETA EBALUAZIOA 
2014an 

planifikatutako 
ekintzak 

2014an 
gauzatutako 

ekintzak 

2015erako 
garatzeko 
dauden 
ekintzak 

Gainbehera 
dauden 
ekintzak 

 

Ekintza 
berriak 

 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO GOBERNANTZA 129 (%61) 114 11 4 19 

G1. Berdintasunerako plangintza areagotzea eta hobetzea. 18 16 2 0 9 

G2. Berdintasunerako unitate administratiboak sortzea eta indartzea.  7 7 0 0 1 

G3. Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzea eta indartzea.  29 24 3 2 2 

G4. Estatistika eta azterlanetan genero-ikuspegia txertatzea.  24 21 3 0 3 

G5. Prestakuntza jardueretan genero-ikuspegia sartzea.  9 8 0 1 0 

G6. Enplegu publikora sartzeko eta bertan sustatzeko hautaketa prozesuetan berdintasunari buruzko 
edukiak sartzea. 

4 3 0 1 0 

G7. Hizkuntza eta/edo beste komunikazio-elementu batzuk modu ez-sexistan erabiltzea.  4 3 1 0 0 

G8. Araudian berdintasunaren printzipioa txertatzea.  9 7 2 0 0 

G9. Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzea.  7 7 0 0 0 

G10. Sektorekako eta zeharkako planetan genero-ikuspegia sartzea.  5 5 0 0 4 

G11. Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak sartzea.  4 4 0 0 0 

G12. Epaimahaietan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea.  3 3 0 0 0 

G13. Kontsultarako eta parte-hartzeko organoetan genero-ikuspegia sartzea.  6 6 0 0 0 

I. ARDATZA: BALIO ALDAKETA ETA EMAKUMEAK AHALDUNTZEA 66 (%31) 58 6 2 8 

1. programa: Balioak aldatzea. 37 33 3 1 2 

2. programa: Ahalduntze pertsonala laguntzea. 8 8 0 0 0 

3. programa: Ahalduntze kolektiboa laguntzea. 15 11 3 1 5 

4. programa: Ahalduntze soziala eta politikoa laguntzea.  6 6 0 0 1 

II. ARDATZA: GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEA 
 - - - - 

5. programa: Erantzukidetasuna eta denboraren erabilera berriak - - - - - 

6. programa: Kontziliazio erantzukidea - - - - - 

III. ARDATZA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA 16 (%8) 10 6 0 1 

7. programa: Sentsibilizazioa eta prebentzioa 9 6 3 0 1 

8. programa: Hautematea eta arreta 7 4 3 0 0 

GUZTIRA  211 182 (%86) 23 (%11) 6 (%3) 28 (%13) 

 

                                                
Planaren atal batean baino gehiagotan txertatuta dauden ekintzak behin bakarrik zenbatu dira bikoiztasunak saihesteko. Hori dela eta, ez da islatzen ardatz honetako ekintza espezifikoen plangintzarik, 

nahiz eta, Nahiko! programaren eta Gizonduz ekimenaren bidez, orobat enpresentzako aholkularitza eta sentsibilizazioaren bitartez, ardatz honetan aurreikusitako helburuekin bat datozen zaintza eta 
erantzukidetasun jarrerak sustatzen lagunduko den. 
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