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1. SARRERA 

 

Dokumentu hau 2015 urteari dagokion jarduera ebaluazioa da, Emakunderen X. Legealdirako Planaren esparruan eta EAEko emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako VI. Plana garatuz. 
 
Plangintzan 2015ean zehar egin beharreko ekintzen zerrenda ageri da eta kasu bakoitzean arlo arduraduna eta inplementazioan parte hartzen duten 
organismoak, kronograma eta emaitza adierazleak zehazten dira. Halaber, dokumentuaren bukaeran, 2015eko 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 226 ekintza antolatu dira, alegia, gorakada arin bat egon da 2014an planifikatutako jarduerekiko (211), ziurrenik, planifikazio osoagoa eta doituagoa 
egin delako legealdiko bigarren urte honetan. VI. Plana osatzen duten ardatzen eta gobernantzaren atalaren arteko ekintzen banaketa kuantitatiboak aurreko 
urtearen oso ehuneko antzekoak agertzen ditu.  
 
Hala, ekintza gehien barne hartzen dituen esparrua emakumeen eta gizonen berdintasunerako gobernantzaren atala da, 136 ekintzarekin. Ondoren, I. ardatza 
dago, balioak aldatzea eta emakumeen ahalduntzea, 75 ekintzarekin; eta gero, III. ardatza, emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea, 15 ekintzarekin. 
II. ardatzean, gizarte antolaketa erantzukidean, ez dago ekintza espezifikorik jasota. 
 
Ekintza hauek guztiak garatzeko, Emakundek 5.782.000 euroko hasierako aurrekontua izan du.  
 

Orrialdea 
 

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

I. ardatza: Balio aldaketa eta emakumeak ahalduntzea .................................................................................................................................................................. 32 

II. ardatza: Gizarte antolakuntza erantzukidea ................................................................................................................................................................................ 48 

III. ardatza: Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea ....................................................................................................................................................... 50 

2015erako aurrekontua.................................................................................................................................................................................................................... 56 

Jardueren laburpena ........................................................................................................................................................................................................................ 57 
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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 

 

 

2015ERAKO EKINTZAK 

 

Emakunderen urteko plana ebaluatzea, EAEko gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako VI. Plana garatuz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa  3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 2014ko urteko plana ebaluatzea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

Emakunderen 2015 urteko plana prestatzea, EAEko gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako VI. Plana garatuz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 2015eko urteko plana prestatzea 

 Planifikatutako jardueren kopurua  

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Tokiko erakunde onuradunen kopurua 

 Egindako diagnostiko, plan eta ebaluazioen 
kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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Sailetako, foru mailako eta tokiko berdintasunerako planen proiektuen informazioa eskaintzea, VI. Planera egokitzeari buruzko txostenak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Jasotako planen kopurua 

 Emandako txostenen kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Eusko Jaurlaritzaren emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun-plana prestatzen aholkularitza ematea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Administrazio eta Justizia Saila 

 Bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 
EJIE 
 

 Atxikitako erakundeen kopurua 

 Atxikitako erakunde berrien kopurua  

 SharePoint-era erantsitako dokumentu kopurua 

 Erakundeek egindako ekarpenen kopurua 

 Erakundeen asebetetze-maila 
 

Programak eta 
prestakuntza 

 

    

Berdintasunerako Erakunde Publikoen Sarerako berdintasunari buruzko prestakuntza eskaintzea, erakunde publiko batekin batera antolatuta.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Partaide erakundeen kopurua 

 Ordu-kopurua 

 Emakume-kopurua  

 Gizon-kopurua 

 Berdintasunari buruzko prestakuntza lehen 
aldiz jaso duten pertsonen kopurua: 

 Asebetetze-maila 

 Izandako ikaskuntza maila 
 

Programak eta 
prestakuntza  

 

  
 

  

Sareko erakunde publiko batekin batera antolatutako kontratazioetan berdintasun-klausulei buruzko jardunaldiak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 
EJIE 

 Partaide erakundeen kopurua 

 Ordu-kopurua 

 Emakume-kopurua  

 Gizon-kopurua 

 Berdintasunari buruzko prestakuntza lehen 
aldiz jaso duten pertsonen kopurua: 

 Asebetetze-maila 

 Izandako ikaskuntza maila 

Programak eta 
prestakuntza  
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Emakunderen kudeaketaren kalitatea hobetzeari loturiko egoeraren diagnostikoa egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 

 Diagnostikoa egitea 

 Bilera-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Emakunderen kudeaketaren kalitatea hobetzeari loturiko plangintza egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 

 Plangintza egitea 

 Bilera-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Emakunderen zuzendaritza-taldea finkatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Bilera-kopurua 

 Tratatutako gai kopurua 

Helbidea 
 

    

Emakunderen prozesu mapa egitea eta horietako hainbat sistematizatzea eragileen partaidetzarekin.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 

 Mapa egitea 

 Sistematizatutako prozesuen kopurua 

 Sortutako prozesu ekipoen kopurua 

 Partaide kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Emakunden hobekuntza taldeak sortzea, eragileen partaidetzarekin. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 

 Sortutako hobekuntza ekipoen kopurua 

 Partaide kopurua 

 Egindako hobekuntza kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

2015erako euskararen erabilera normalizatzeko kudeaketa-plana prestatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
 

 Plana prestatzea 

 Bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

2015erako euskararen erabilera normalizatzeari loturik aurreikusitako jarduerak garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

 Aurreikusitako jardueren kopurua 

 Egindako jarduera kopurua 

 bilera-kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

2015erako euskararen erabilera normalizatzeko kudeaketa- planaren segimendua eta ebaluazioa egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

 bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VI. planaren betetze-mailari buruzko informazioa jasotzea 2014rako. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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 

    

2014ko segimendu txostenak prestatzea, EAEko gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako VI. Planaren betetze-mailari buruz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Segimendu eta ebaluazio txostena egitea 
botere publiko guztiei buruz 

 Segimendu eta ebaluazio txostena egitea 
Eusko Jaurlaritzaren sailei buruz 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Emakunderen 2014ko jarduera memoria argitaratzea eta zabaltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Memoria argitaratzea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

 

    

2012-2016 Gobernu Programaren segimendua egitea, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ekimenen informazioa eguneratuz 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Lehendakaritzaren Koordinazio Zuzendaritza 

 Eguneratutako ekimenen kopurua 

 Eguneratutako jardueren kopurua 

Helbidea      

Zuzendaritza Kontseiluak indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen txosten eta dokumentuak onartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Zuzendaritza Batzordea  Onartutako txosten eta dokumentuen kopurua Helbidea     

Emakunderen jarduerari buruz jakinaraztea Eusko Legebiltzarraren aurrean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Agerraldi kopurua Helbidea     

EAEn emakumeen eta gizonen berdintasune-planak prestatzearen bilakaeraren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Indarrean dauden berdintasun-planak dituzten 
erakunde publikoen kopurua:  
– Aurretiko diagnostikoarekin 
– Politikarien eta teknikarien partaidetzarekin  
– Herritarren partaidetzarekin 
– Aurreikusitako ebaluazioarekin 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G2. BERDINTASUNERAKO UNITATE ADMINISTRATIBOAK SORTZEA ETA INDARTZEA 

2015ERAKO EKINTZAK 

 

Instituturako lanpostu berrien hornidura kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Hornitutako lanpostuen kopurua Administrazioa     

Eusko Jaurlaritzara atxikitako erakunde autonomoetan eta erakunde publikoetan berdintasun-unitateak sortzea sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 
 

 Berdintasunerako unitateak dituzten Eusko 
Jaurlaritzako sailei atxikitako erakunde 
autonomoen kopurua 

  Berdintasunerako unitateak dituzten Eusko 
Jaurlaritzako sailei atxikitako erakunde publikoen 
kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

 Bilera-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasunerako langile teknikoen kontratazioa lehenestea, toki mailako diagnostikoak, planak eta ebaluazioak egiteko diru-laguntzak emateko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Lehenesteko irizpidea dago: Bai Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasunerako Eragilearen figuraren erregulazioa sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
EHU 

 Bilera-kopurua 

 Proposamenen kopurua 

 Berdintasunerako Eragilearen figuraren erregulazioa 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasunerako Sustatzailearen figuraren garapenaren jarraipena egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Jarduera kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasunerako koordinazio unitateen sorrera eta baldintzen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Sortutako berdintasun-unitateak dituzten 
erakunde publikoen kopurua 

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

finkoarekin 
– A edo B lan kategoriarekin 
– lanaldi osoan 
– berdintasunean prestakuntza ziurtatua dutenak 

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

 

2015ERAKO EKINTZAK 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakundeen Arteko Batzordea zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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 

 Bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordea lankidetzan zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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 

 Bilera-kopurua  

 Dokumentu-kopurua  

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Erakunde arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 

Erakundeen arteko Batzordearen talde teknikoa 

 Bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Sail arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Sailen arteko Batzordearen talde teknikoa 

 Bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Erakundeen arteko Batzordearen Lan Talde Teknikoa 

 Egindako bileren kopurua 

 Prestatutako dokumentu kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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Generoaren araberako eraginaren ebaluazioak prestatu eta aplikatzeari buruzko Erakunde arteko Lan Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Erakundeen arteko Batzordearen Lan Talde Teknikoa 

 Bilera-kopurua 

 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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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

 Egindako bileren kopurua 

 Jardute profesionalerako hautemandako 
intzidentzia maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Eusko Jaurlaritzako langileak berdintasunean prestatzeko Sailarteko Talde Teknikoaren esparruan lan prozesu bat zuzentzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Sailen arteko Batzordearen talde teknikoa 

 Bilera-kopurua  

 Dokumentu-kopurua  

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Eusko Jaurlaritzaren webgunean berdintasunari loturiko eduki espezifikoak zabaltzeko eta hobetzeko Sailarteko Talde Teknikoaren eta Erakunde arteko Talde 
Teknikoaren esparruan lan prozesu bat zuzentzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Sailarteko Batzordearen Talde Teknikoa 
Erakunde arteko Batzordearen Talde Teknikoa  
 

 Bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

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

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Sailarteko Batzordearen Talde Teknikoa 
Erakunde arteko Batzordearen Talde Teknikoa  
 

 Bilera-kopurua 

 Jarduera kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdinsarea - Berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako Euskadiko Udal Sarea koordinatzen eta finantzatzen parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
EUDEL 

 Sinatutako lankidetza hitzarmena 

 Lan batzordeen kopurua  

 Bilera-kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
 

    

Berdinsarearen toki esparruan berdintasun-ordenantzei buruzko batzordea zuzentzen laguntzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
EUDEL 
 

 Bilera-kopurua 

 Ordenantza kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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Biztanle gutxiko udalerrietan berdintasunerako koordinazio- eta aholkularitza-zerbitzua (Berdinbidean) koordinatzen eta finantzatzen parte hartzea. 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
EUDEL 

 

 Sinatutako lankidetza hitzarmena 

 Onartutako lan plana 

 Bilera-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 
 

    

NBErekin lankidetza‐esparru egonkor eta iraunkorrak ezartzea, bai maila politikoan eta bai teknikoan, jakintza, esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzeko, eta, hala 
badagokio, baterako proiektu edo jardunak egin ahal izan daitezen. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza 
NBE-Emakumeak 
Nazio Batuen Biztanleria Funtsa 
 

 Elkarrizketa politikoa egotea 

 Elkarrizketa teknikoa egotea 

 Bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

 Ekitaldi kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Genero Berdintasunerako Europako Erakundearekin lankidetza‐esparru egonkor eta iraunkorrak ezartzea, bai maila politikoan eta bai teknikoan, jakintza, esperientziak 
eta jardunbide egokiak trukatzeko, eta, hala badagokio, baterako proiektu edo jardunak egin ahal izan daitezen. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Generoko Berdintasunerako Europako Erakundea 
 

 Elkarrizketa politikoa egotea 

 Elkarrizketa teknikoa egotea 

 Bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

 Ekitaldi kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Munduko Landa Foroarekin lankidetza lerro bat garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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

 Sinatutako lankidetza akordioa 

 Egindako bileren kopurua 

 Finantzatutako jardueren kopurua  

Erakunde arteko 
lankidetza 

 

    

Frantziako Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusiaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Jarraipen Batzordean erakunde aditu gisa parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusia 
 

 Bilera-kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

EAEko emakumeen aurka atzerrian gertatutako indarkeria kasuetarako jarduera protokoloa prestatzen parte hartzea.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 

 Protokoloa prestatzea 

 Bilera-kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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 

 Egindako jarduera eta / edo hobekuntza 
proposamenen kopurua 

 Adostutako dokumentu kopurua 

Emakumeen aurkako 
indarkeria 
desagerraraztea 

    

Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Erakunde arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Erakunde Arteko II. Akordioaren Jarraipen 
Batzordearen Talde Teknikoa 

 Bilera-kopurua 

 Jarduera-proposamenen kopurua 

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

Emakumeen aurkako 
indarkeria 
desagerraraztea 

    

Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Esku Hartzeko Talde Teknikaren esparruan sortutako Informazio Sistemen Taldea zuzentzea eta kudeatzea, hartara, 
EAEn indarkeriaren inguruan dauden baliabideei buruzko informazioa biltzeko sistema homogeneo bat sortzen aurrera egiteko eta horren eraginkortasuna ebaluatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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

 Sail arteko Talde Teknikoarekin izandako 
bilera-kopurua 

 Alde biko bileren kopurua 

 Jarduera-proposamenen kopurua 

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

 Helmenari buruzko adierazleen datuak 
jasotzeko sistemak erakunde arteko segimendu 
taldeak proposatutakora moldatzeko aldatu 
dituzten erakundeen kopurua 

 Adostutako prozesu adierazleen kopurua 

 Adostutako emaitza adierazleen kopurua 

 Erakunde arteko Segimendu Taldean 
proposatutako adierazleak onartzen dituzten 
udalen kopurua 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
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Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Esku hartzeko Talde Teknikoaren Harrera Baliabideei buruzko lan taldea zuzentzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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

 Bilera-kopurua 

 Jarduera-proposamenen kopurua 

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

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Erakundeen arteko II. Akordioaren Erakunde 
arteko Batzordea 
 

 Bilera-kopurua 

 Jarduera-proposamenen kopurua 

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

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzearen eta hobetzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

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

 Berdintasunarekin erlazionatutako arloetako 
koordinazio-egituren kopurua 

 Genero-indarkeriako kasuetan jarduteko 
protokoloak 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

  



EMAKUNDE. 2015. jardueren plangintza 14 
 

G4. GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA ESTATISTIKA ETA AZTERLANETAN 

2015ERAKO EKINTZAK 

 

EAEko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko Zifren Txostena prestatzea (2015). 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 2015eko txostena prestatzea 

 Jasotzen diren taulen kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Emakumeen eta gizonen berdintasunak goi-mailako prestakuntza hautatzeko orduan duen eraginari buruzko azterlana egitea.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Galdetegia prestatzea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

EAEn motibazio politikoko indarkeriaren biktimen gainean genero-ikuspegia duen azterketa kualitatibo bat egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia 

 Azterketa egitea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

EAEko etxerik gabeko emakumeen egoerari buruzko azterketa egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Azterketa egitea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Europako Parlamenturako 2014ko hauteskunde-kanpainaren EAEko publizitate- eta informazio-tratamenduari buruzko azterketa koiunturala argitaratzea, genero-
ikuspegian oinarritua. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Azterketa argitaratzea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Kirolean sexu jazarpenaren aurkako prebentzio gida argitaratzea eta zabaltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Gida argitaratzea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak bultzatzeko Nazioarteko Biltzarreko hitzaldiak argitaratzea eta ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Editatutako ale-kopurua 

 Banatutako aleen kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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Nahiko! ikaskuntzen gida argitaratzea: Nahiko! esperientzia pilotuen laburpena, ondorioak eta ikaskuntzak. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Editatutako ale-kopurua 

 Banatutako aleen kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Ikastaroak, jardunaldiak, azokak... antolatzeko arloei aholku ematea, laguntzea eta erakundearen materialak hornitzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Eskaera kopurua 

 Esku-hartzeen kopurua 

 Hornitutako materialen kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

Ikastaroak, jardunaldiak, azokak... antolatzen dituzten kanpo erakundeei aholku ematea, laguntzea eta erakundearen materialak hornitzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Eskaera kopurua 

 Esku-hartzeen kopurua  

 Hornitutako materialen kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

EAEn berdintasunerako politiken berezko adierazleen sistema estrategiko bat garatzea eta martxan jartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Martxan jarritako adierazleen kopurua Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Emakunderen Dokumentazio Zentroan funts bibliografikoak eta bideografikoak katalogatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Katalogazio kopurua 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Emakunderen Dokumentazio Zentroan funts bibliografikoak eta bideografikoak erostea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Erosketa kopurua 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Emakunderen Dokumentazio Zentroaren informazio, aholkularitza eta mailegu eskaerei erantzutea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Zenbat pertsonari eman zaion arreta 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Liburuen kopiak Liburutegi Sareko kideen eta Emakumeen Dokumentazio Zentroen artean banatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Banatutako argitalpen-kopurua Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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Emakunderen webgunean argitalpenetarako eta dokumentaziorako espazioko edukiak eguneratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Eguneratutako edukien kopurua 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Egunero emakumeen eta gizonen berdintasunarekin erlazionatutako prentsako albisteak ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Banaketa jasotzen duten pertsonen kopurua 
 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Diru-laguntzaren emakida Programak eta 
prestakuntza 

 
 

 
 

 
 

 
 

2015 urterako berdintasunaren alorrean ikerketa sustatzeko bekak deitzea eta esleitzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Emandako beka-kopurua 

 Egindako ikerketa lanen kopurua 
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
 

    

2014an emandako bekei dagozkien ikerketa lanen emaitzak ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Ekintzen berri emateko bideen kopurua  
 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Berdintasunaren alorreko ikerketak argitaratzea eta ezagutaraztea sustatzeko eta horretan laguntzeko 3. Lehiaketa deitzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Deialdia izapidetzea 

 Aurkeztutako ikerketen kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Berdintasunaren alorreko ikerketak argitaratzea eta ezagutaraztea sustatzeko eta horretan laguntzeko 2. Lehiaketa antolatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Aurkeztutako ikerketen kopurua 

 Saritutako ikerketen kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

2. lehiaketan saritutako lanak argitaratzea eta ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Ikerketak argitaratzea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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Estatistika eta azterketak egokitzeari buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Administrazio publikoen azterketa eta estatistiketan, txostenak prestatuz eta bestelako neurri batzuen bidez, genero-ikuspegia txertatzeko proposamenak. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Proposamenekin egindako txostenen kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

 Proposamenen kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Genero-ikuspegia azterketa eta estatistiketan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Erakunde kopurua: 
– sexu aldagaia jasotzen dute 
– informazioa sexuaren arabera ustiatzen 

eta interpretatzen dute 
– sexuaren aldagaia beste desberdintasun 

egoera batzuekin gurutzatzen dute 
– genero-arrakala identifikatzen dute 
– genero-adierazleak dituzte 

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

2015ERAKO EKINTZAK 

 

HAEEren ikastaroetan berdintasunaren inguruko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
HAEE 

 Emandako ikastaro-kopurua 

 Irakatsitako ordu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

UPV/EHUko Berdintasun Masterrean berdintasunari loturiko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
EHU 

 Irakatsitako saio-kopurua 

 Irakatsitako ordu-kopurua 

 Praktikak egiten ari diren bekadunen kopurua 

 Praktiketako ordu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Deustuko Unibertsitatearen emakumeen aurkako indarkeriari buruzko masterrean berdintasunari loturiko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Irakatsitako saio-kopurua 

 Irakatsitako ordu-kopurua 

 Praktikak egiten ari diren bekadunen kopurua 

 Praktiketako ordu-kopurua 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
 

    

Eusko Jaurlaritzako langileak berdintasunean prestatzeko sailarteko 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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
EUDEL 

 Diseinatutako programazioa 

 Garatutako saio-kopurua 

 Parte-hartzaile kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

DACIMAri aholku ematea, Eusko Jaurlaritzaren Berrikuntza Publikoaren Planean genero-ikuspegia jasotzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Herri Administrazio eta Justizia Saila 

 Bilera-kopurua 

 Aholkularitzen kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Emakunderen langileentzako barne prestakuntzako programa diseinatzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Partaide kopurua  

 Emandako ikastaro-kopurua 

 Irakatsitako ordu-kopurua 

 Asebetetze-maila 

 Izandako ikaskuntza maila 

 Jardute profesionalerako hautemandako 
intzidentzia maila 
 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 

 
 

 Prestatutako dokumentu kopurua 

 Proposamena egotea 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Sailei berdintasunari buruzko prestakuntza espezifikoa eta beren esku-hartzeko sektore esparruetan egitea proposatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 
 
 

 Proposamena egotea Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Genero-ikuspegia prestakuntza jardueretan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Berdintasunaren alorreko prestakuntza: 
– Ekintza kopurua  
– Parte-hartzaile kopurua 

 HAEEren berdintasunaren inguruko 
prestakuntza espezifikoa: 
– Ekintza kopurua  
– Parte-hartzaile kopurua  

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G6. BERDINTASUNARI BURUZKO EDUKIAK SARTZEA ENPLEGU PUBLIKOA LORTZEKO ETA MAILAZ 

IGOTZEKO HAUTAKETA-PROZESUETAN 

 

2015ERAKO EKINTZAK 

 

Enplegu publikoa eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa-prozesuetan genero-ikuspegia txostenen eta bestelako formula batzuen bidez txertatzeko proposamenak 
egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Berrikusitako prozesuen kopurua 

 Egindako proposamenen kopurua 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Berrikusitako prozesuen kopurua 

 Zenbat prozesutan parte hartzen den 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Enplegu publikoa eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuetan berdintasunari loturiko edukiak txertatzearen bilakaeraren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Hautaketa prozesuen kopurua: 
– Genero-prestakuntza eskatzen edo 

baloratzen da 
– Berdinketa hausteko klausula sartuta 
– Gai-zerrendan berdintasunari loturiko 

edukiak 
– Genero-ikuspegitik egindako oinarriak 

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

ERABILERA EZ-SEXISTA EGITEA 

2015ERAKO EKINTZAK 

 

Hizkuntzaren erabilera ez-sexistari buruz jadanik editatuta dauden gidak ezagutaraztea eta banatzea esku-hartze esparru desberdinetan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Emakunderen webgunean kontsultarako 
eskuragarri dauden giden kopurua 

 Banatutako gida-kopurua 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Proposamenekin egindako txostenen kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

 Proposamenen kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Hizkuntzaren erabilera ez sexistari buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Hizkuntzaren erabilera ez sexistari dagokionez, bilakaeraren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Hizkuntzaren erabilera ez-sexista duten 
dokumentuen kopurua 

 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G8. ARAUDIAN BERDINTASUNAREN PRINTZIPIOA TXERTATZEA 

2015ERAKO EKINTZAK 

 

4/2005 Legearen 21. artikuluan aurreikusitako egiaztapen txostenak egitea eta horien barne erregistroa eramatea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Egindako egiaztapen txostenen kopurua 

 Egindako egiaztapen txostenen kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Lan Talde Teknikoa zuzentzea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordearen generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioetan 
(ikus G3 atala). 

Generoaren araberako aldez aurreko txostenak egiteko material lagungarriak prestatzea eta editatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Egindako materialen kopurua 

 Aztertutako material kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

HAEEren ikastaroan, genero eraginari buruzko ebaluazioaren inguruko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua Erakunde arteko 
lankidetza 

    

UPV/EHUko Berdintasun Masterrean genero eraginaren ebaluazioari loturiko prestakuntza eskaintzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako saio-kopurua 

 Irakatsitako ordu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasun politiken esparru juridikoari buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasun politiken esparru juridikoari buruzko prestakuntza eskaintzea UPV/EHUren berdintasunari buruzko Masterrean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako saio-kopurua 

 Irakatsitako ordu-kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdinsarearen 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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Eusko Jaurlaritzako sailak 
Foru-aldundiak. 
EUDEL 

 Proposamena egotea 

 Proposamena onartzea. 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 

    

4/2005 Legearen zenbait alderdiren arau garapenaren egokitasuna, egingarritasuna eta aukera analizatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Aztertutako alderdi kopurua Lege aholkularia     
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Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen ebaluazioa egitea, legea ezarri 10 urtera. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Ebaluazioa egitea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza  

    

EAEko generoaren araberako eragin ebaluazioaren intzidentziari buruzko azterketa egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Ebaluazioa egitea Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Genero-ikuspegia arautegian txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Egindako eragin txostenen kopurua 

 Arauetan berdintasunerako neurriak txertatzea 
eragin duten eragin txostenen kopurua 

Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 
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G9. AURREKONTUETAN GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA 

2015ERAKO EKINTZAK 

 

Aurrekontu Zuzendaritzarekin batera lankidetzan aritzea, EAEko aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzeko lan ildo bat definitzeko eta martxan jartzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Ogasun eta Finantza Saila 

 Bilera-kopurua 

 Proposamenen kopurua  

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Aurrekontuei buruzko lege proiektuaren egiaztapen txostena ematea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Egiaztatze txostena egotea 

 Gomendio kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Administrazioarekin kontratatzen duten enpresetan lan egiten duten pertsonen  (Kontratuen Erregistroa) sexuaren araberako segimendua egiteko proposatutako 
neurrien ezarpen mailaren segimendua egitea, onuradun zuzenak ezagutzeko sexuaren arabera. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Ogasun eta Finantza Saileko Ondasun eta 
Kontratazio Zuzendaritza 

 Hartutako neurri kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Segimendua egitea arau, jarraibide edo neurri egokiak har daitezen, 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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Ogasun eta Finantza Saileko Aurrekontu 
Zuzendaritza 

 Hartutako neurri kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Diru Laguntzen Legearen esparruan, diru laguntzetatik pertsona edo erakunde onuradunen sexuaren araberako informazioa jasotzeko betebeharraren segimendua 
egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Ogasun eta Finantza Saila 

 Hartutako neurri kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Genero aurrekontuei buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Enpresa eta erakunde pribatuen diru-laguntzen lerroan pertsona edo erakunde onuradunen sexuaren araberako informazioa jasotzeko betebeharra jasotzea.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Hartutako neurri kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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Emakunderen diru-laguntzen segimendua egitea, onuradunen sexuaren araberako informazioa jasotzeko betebeharrari buruz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 
 

 Hartutako neurri kopurua Azterketak, 
dokumentazioa eta 
plangintza 

    

Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzearen bilakaeraren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Berdintasunerako urteko aurrekontu 
espezifikoa duten erakundeen kopurua  

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

2015ERAKO EKINTZAK 

 

FEDER eta FSE 2007-2013 eta 2014-2020 Programa Operatiboen urteko txostenetara ekarpenak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Lanbide 
Ogasun eta Finantza Saileko Ekonomia 
Zuzendaritza 

 Egindako txostenen kopurua 

 Bilera-kopurua 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

 Zenbat programatan lankidetzan aritu den 

 Gai horiei buruzko bilera kopurua 

 Egindako txostenen kopurua 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

 Egindako ekarpen txostenen kopurua 

 Emakundek gazteriarentzako programatutako 
jardueren kopurua 

 Bilera-kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida-planaren esparruan genero-ikuspegitik ekarpenak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

 Egindako ekarpen txostenen kopurua 

 Emakundek planaren esparruan 
programatutako jardueren kopurua 

 Bilera-kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Eusko Jaurlaritzaren sail desberdinek sustatutako sektore batzordeetan parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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

 Zenbat batzordetan parte hartzen den: 
– 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 

Programak eta 
prestakuntza 
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– Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-
indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida 
Planaren Batzorde Teknikoa 

– Politika Guztietarako Osasunaren Batzorde 
Teknikoa 

– Euskadiko DEAren Sail arteko Informazio 
Batzordea 

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

Berdintasun Politiken Sarean parte hartzea Egitura Funtsetan, beste autonomia erkidego batzuetako berdintasun organismoekin eta bitarteko erakundeekin eta 
Berdintasun Organismoen lan taldean. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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

 Bilera-kopurua  

 Ekarpenak egin zaizkien dokumentu kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Genero-ikuspegia sektorekako eta zeharkako planetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Sektoreko eta zeharkako planen kopurua 
– Berdintasun diagnostikoarekin 
– Berdintasun helburu eta neurriekin 
– Berdintasun-unitatearen partaidetzarekin 

diseinuan / ezarpenean  

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

HITZARMENETAN 

2015ERAKO EKINTZAK 

 

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

Erakunde publikoekin lankidetza estrategiak garatzea, kontratazioetan berdintasun-klausulak izan ditzaten (ikus G1 atala). 

Udaletako teknikariekin berdintasun-klausulak txertatzeari buruzko bi lan saio egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
EUDEL 
 

 Parte-hartzaile kopurua, sexuaren arabera 

 Asebetetze-maila 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 

 

    

Kontratu eta diru  laguntzetan berdintasun-klausulak txertatzeari buruzko prestakuntza eskaintzea HAEEren berdintasunari buruzko oinarrizko ikastaroan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
HAEE 

 Irakatsitako ordu-kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Genero-ikuspegia kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Berdintasun klausulak dituzten kontratuen 
ehunekoa 

 Berdintasun klausulak dituzten diru-laguntzen 
ehunekoa 

 Berdintasun klausulak dituzten hitzarmenen 
ehunekoa 

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

DADIN SUSTATZEA 

2015ERAKO EKINTZAK  

 

Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzeko neurriak hartzea, Emakunde sariak emateko sortutako epaimahaietan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Ordezkaritza orekatua egotea 
 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Proposamenekin egindako txostenen kopurua 

 Dokumentu-kopurua 

 Proposamenen kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Epaimahai, tribunal eta antzeko organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egoteari buruzko eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Ordezkaritza orekatua duten enplegu 
publikorako epaimahaien ehunekoa 

 Ordezkaritza orekatua duten lehiaketa 
epaimahaien ehunekoa  

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

2015ERAKO EKINTZAK 

 

Aholku Batzordearekin erlazionatutako emakume elkarteen elkarrizketa soziopolitikoa sendotzen laguntzea, hiru lurraldeetan partaidetza soziopolitikorako 
prestakuntza saioak eginez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Prestakuntza-saioen kopurua 

 Parte hartzen duten elkarteen kopurua 

 Erakundeen asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Eusko Jaurlaritzaren sail desberdinek sustatutako partaidetza-organoekin parte hartzea eta lankidetzan aritzea, genero-ikuspegia txertatzeko ekarpenak eginez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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

 Zenbat organotan parte hartzen den 
– 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 

 Zenbat bilera / lan taldetan parte hartzen den 

 Egindako txostenen kopurua 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

 

 Zenbat batzordetan parte hartzen den 

 Egindako txostenen kopurua 

 Joandako bileren kopurua 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Lagundutako proiektuen kopurua 

 Parte hartzen duten elkarteen kopurua 

 Aholkularitza-saioen kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 
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Administrazio desberdinen partaidetza batzordeak arautzen dituzten dekretuetako txostenetan Emakunderen Aholku Batzordearen partaidetza jasotzen duten 
proposamena jasotzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Araututako kontseilu kopurua 

 Egindako proposamenen kopurua 

 Onartutako proposamenen kopurua 
 

Erakunde arteko 
lankidetza 
 

    

Genero-ikuspegia kontsulta eta partaidetza-organoetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Berdintasunerako partaidetza batzorde edo 
organo espezifikoen kopurua 

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

helburuekin 
– Berdintasun arloan diharduten gizarte 

zibileko erakundeekin 
– Berdintasunaren alorreko adituen parte-

hartzearekin 
 

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, erakundeek, antolakunde 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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2015ERAKO EKINTZAK 

 

1. PROGRAMA: BALIOAK ALDATZEA 

Lehen Hezkuntzan Nahiko! hezkidetza programa ezartzen laguntzea ikastegi parte-hartzaileei, materialen, aholkularitzaren eta prestakuntzaren bidez 2013/2015 deialdian.  
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
 

 Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua 

 Parte hartu duten ikasle kopurua 

 Parte hartu duten irakasle kopurua 

 Programako partaideen asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Nahiko! programan parte hartzen duten irakasleak eta Berritzeguneko aholkularitzak hezkidetzaren eta berdintasunaren inguruan trebatzea. 2013/2015 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
(Berritzeguneak) 

 Parte hartu duten irakasle kopurua 

 Parte hartzen duten Berritzegune kopurua 

 Partaideen asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

"Topaketa" topagunea antolatzea Nahiko! programan parte hartzen duten ikastegi guztiekin. 2013/2015 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Parte hartu duten irakasle kopurua 

 Parte hartu duten ikasle kopurua 

 Parte hartzen duten Berritzegune kopurua 

 Partaideen asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Materialen entregaren, aholkularitzaren eta prestakuntzaren bidez, Lehen Hezkuntzan 2015/2017 ikasturteetarako Nahiko! hezkidetza programari laguntzea ikastegi berrietan, 
Hezkuntza Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren hezkuntza sisteman genero indarkeriaren prebentziorako eta hezkidetzarako Plan Zuzentzailearen deialdiaren bidez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
 

 Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua 

 Parte hartu duten ikasle kopurua 

 Parte hartu duten irakasle kopurua 

 Banatutako material-kutxen kopurua 

 Programako partaideen asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Nahiko! programan parte hartzen duten irakasleak eta Berritzeguneko aholkularitzak hezkidetzaren eta berdintasunaren inguruan trebatzea. 2015/2017 Trebakuntza 
hiruhieko mintegietan egingo da, lehen hezkuntzako ziklo bakoitzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
(Berritzeguneak) 

 Parte hartu duten irakasle kopurua 

 Parte hartzen duten Berritzegune kopurua 

 Partaideen asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Nahiko! hezkidetza programako materialak egokitzea eta digitalizatzea, horien erabilera ordenagailuetara eta bestelako euskarri informatiko mugikorretara (tabletak) moldatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Gida egokitu eta digitalizatuen kopurua 

 Joko egokitu eta digitalizatuen kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 
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Gurasoak berdintasunean hezten sentsibilizatzeko materialak diseinatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Diseinatutako material kopurua Programak eta 
prestakuntza 

    

Berdintasunerako XI. Foroaren Ebaluazio Mintegiak egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Mintegi kopurua 

 Parte hartu duten erakundeen kopurua 

 Partaide kopurua 

 Asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

EAEn egiten diren berdintasunean sentsibilizatzeko jarduerak multzokatzen eta sustatzen dituzten espazioak bultzatzea: 2015eko Berdintasunerako Foroa 
kudeatzea eta koordinatzea 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak (atazak) Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Parte hartu duten erakundeen kopurua 

 Partaide kopurua 

 Garatutako jardueren kopurua 

 Garatutako baterako jardueren kopurua 

 Partaideen asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Jardunaldi / Mintegi bat antolatzea, Berdintasunerako XII. foroa 2015 prestatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Bertaratutako pertsona kopurua 

 Bertaratutako emakume kopurua 

 Bertaratutako gizon kopurua 

 Asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

BEGIRA publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholkularitza Batzordea sustatzea eta kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak (atazak) Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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 

 Proposamenen kopurua 

 Ekarpen kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 
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Komunikazio eta publizitate sexistari buruzko kexak eta salaketak jasotzea eta izapidetzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak  Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Izapidetze kopurua 

 Txosten kopurua 

 Jasotako kexen kopurua 

 Deribazio kopurua 

 Zigor kopurua 

Berdintasun 
eskubideen defentsa  
 
 

    

Online plataforma administratzea eta dinamizatzea BEGIRAko langileen elkarlaneko lanerako. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak (atazak) Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
IREKIAren zuzendaritza 

 Eduki berrien kopurua 

 Parte-hartzaileen kopurua  

Programak eta 
prestakuntza 

    

BEGIRA espazioa administratzea eta dinamizatzea Emakunderen webgunearen esparruan eta sare sozialetan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak (atazak) Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Presentzia duten sare sozialen kopurua 

 Web eta sare eduki berrien kopurua 

 Sarrera eta kontsulta kopurua 

 Deskargatutako dokumentu kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

EAEko publizitate eta komunikazio sexistari  eta BEGIRAren jarduerari buruzko 2014ko urteko memoria prestatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Memoria egitea  
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Komunikabideekin eta publizitate agentziekin batera kode deontologiko bat prestatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua 

 Gizon parte-hartzaileen kopurua 

 Hedabide publikoen kopurua 

 Hedabide pribatuen kopurua 

 Bestelako eragile batzuen ekarpenen kopurua 

 Adostutako kodea 

 Parte-hartzaileen asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Sentsibilizazio eta prestakuntza espazioak gaitzea hedabideetan eta publizitate agentzietan, Kode Deontologikoa prestatzeko prozesuan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua 

 Gizon parte-hartzaileen kopurua 

 Hedabide publikoen kopurua 

 Hedabide pribatuen kopurua 

 Bestelako eragile batzuen ekarpenen kopurua 

 Parte-hartzaileen asebetetze-maila 

 Prestakuntzako ordu kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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Mekanismo eta prozedurak ezagutaraztea, litezkeen publizitate eta komunikazio kasu sexisten kasuan kexak bidaltzeko, jasotzeko eta izapidetzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Jasotako formulario kopurua Programak eta 
prestakuntza 

    

Komunikabideei eta publizitateari buruz genero-ikuspegitik lehendik egindako azterlanen meta-analisia zabaltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Web sarrera kopurua 

 Deskarga kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Publizitate eta komunikaziorako jardunbide egokien bilduma bat diseinatzea, ezartzea eta ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Erabilitako adierazleen kopurua 

 Aztertutako euskarrien kopurua 

 Aztertutako edukien kopurua 

 Praktika onen kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Europako Parlamenturako 2014ko hauteskunde-kanpainaren EAEko publizitate- eta informazio-tratamenduari buruzko azterketa koiunturala argitaratzea, genero-
ikuspegian oinarritua (ikus G4 atala). 

Komunikabideen eta publizitate agentzien monitorizazio azterketa bat diseinatzea eta egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Adierazle kopurua 

 Monitorizatutako hedabide kopurua 

 Monitorizatutako publizitate agentzien kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Publizitatean eta komunikazioan sexismoari buruzko gomendioak jakinaraztea, prestatzea eta aholkularitza ematea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Aholkularitzen kopurua 

 Txosten kopurua 

 Gomendio kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Emakunde 2014 Saria entregatzeko ekitaldia. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Bertaratutako emakume eta gizonen kopurua Komunikazioa     

Emakunde 2015 Lehiaketa deitzea, epaimahaia izendatzea eta nabarmendu den pertsona edo erakunde bat aukeratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Hautagaien kopurua Programak eta 
prestakuntza 

    

Film Sozialak Jaialdiari laguntzea, diru-laguntza izendunaren eta epaimahaian parte hartzearen bitartez 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Jaialdian dauden emakume errealizatzaileen 
kopurua 

 Jaialdira aurkeztutako lanen kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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EHU diruz laguntzea, 2015/2016 ikasturtean emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko online masterraren X. edizioa egiteko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Ikasle kopurua Programak eta 
prestakuntza 

    

Argiri Emakume Elkartea diruz laguntzea, Irungo Alarde mistoa antolatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Diru-laguntzaren emakida Programak eta 
prestakuntza 

    

Curriculumean generoaren dimentsioa jasotzeko irakasleei laguntza materiala prestatzeko lan taldean parte hartzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
IVAC 

 Curriculumak erregulatzen dituen arautegian 
berdintasun edukiak jasotzea 

 Egindako bileren kopurua  

 Egindako materialen kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 
 

    

Gizonduz-en Sentsibilizazio eta Prestakuntza Programa garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Egindako ikastaro kopurua 

 Parte-hartzaile kopurua 

 Irakatsitako ordu-kopurua 

 Ikastaro presentzialetako batez besteko 
asebetetze indizea 

 Online ikastaroetako batez besteko asebetetze 
indizea 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Berdintasunaren aldeko eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako Euskal Gizonen Karta ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Jasotako sinadura kopurua Erakunde arteko 
lankidetza 

    

HAEEren ikastaroak eta berdintasunari buruzko graduondokoen eskaintza gizonen artean ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Erabilitako hedabideen kopurua Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Gizonduz-en webgunea eta sare sozialak kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Blogeko sarrera kopurua 

 Facebookeko lagunak 

 Twitterreko jarraitzaile kopurua 

 YouTubeko bistaratze kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 
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GazteakBerdintasunean 2.0 programa garatzea 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Saioen kopurua. 

 Gizon eta emakume parte-hartzaileen kopurua 

Erakunde arteko 
lankidetza 

    

GIZONDUZ ekimena ebaluatzea 

Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Egindako ebaluazioa Erakunde arteko 
lankidetza 

    

Emakumeen eta gizonen berdintasunak goi-mailako prestakuntza hautatzeko orduan duen eraginari buruzko azterlana egitea (ikus G4 atala). 

Martxoaren 8ko kanpaina diseinatzea eta sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Kontratatutako baliabide eta euskarrien 
audientziak 

Komunikazioa     

EITBn balio aldaketarako kanpaina diseinatzea eta sustatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  EITBko irrati eta telebista audientziak Komunikazioa     

Emakunderen aldizkari digitala editatzea eta zabaltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Aldizkarira harpidetutako pertsonen kopurua Komunikazioa     

Emakunderen lana erakundearen webgunean eta sare sozialetan ezagutaraztea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Webguneko saio kopurua 

 Bisitatutako webgune kopurua 

 Facebookeko jarraitzaile kopurua 

 Twitterreko jarraitzaile kopurua 

Komunikazioa     
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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. 

 

 

 

2015ERAKO 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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Diruz lagundutako autoestimua hobetzeko 
proiektuen kopurua 

 Generoaren kontzientzia hartzera zuzendutako 
diruz lagundutako proiektuen kopurua 

 Emakumeen eskubideei buruzko diruz 
lagundutako informazio proiektuen kopurua 

 Azken onuradunak diren emakumeen kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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Emakume talde eta elkarteei, eta elkarte sareei, eskatzen dutenean, aholku ematea autoestimua genero-ikuspegitik lantzen duten proiektuak garatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Aholkularitza-saioen kopurua. 

 Aholku eman zaien elkarte eta sareen kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Bidalitako informazioen kopurua Programak eta 
prestakuntza 

    

Sexu bereizkeria, kontziliazio eskubideak eta bestelako eskubideak daudenean, eskaeretan aholku eskaintzea, gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzea 
bereziki nabarmenduz. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Aholkularitza-saioen kopurua. 

 Aholkularitza eman zaien erakundeen eta 
pertsonen kopurua (sexuka) 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Izapidetutako kexen kopurua 

 Izapidetutako salaketen kopurua 

 Deribatutako kexen kopurua 

 Deribatutako salaketen kopurua 
 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Egindako gomendioen kopurua 
 

Berdintasun 
eskubideen 
defentsa 

    

Emakume adituei buruzko on-line datu-basea kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Erregistro kopurua guztira 

 Erregistro berrien kopurua 

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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2015ERAKO 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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Lan Ikuskaritza 

 Egindako bileren kopurua 

 Baterako proposamenen kopurua 

 Akordioarekin bat egitea 

Berdintasun 
eskubideen defentsa 

    

OSALANekin lankidetzan jarraitzea, akordioa betez. Kexak eta salaketak izapidetzeko protokoloa prestatzeko lan taldea sortzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Osalan 
 

 Lantaldeen bilera kopurua 

 Talde, protokolo, prestakuntza eta abar horren 
jarduera kopurua 

Berdintasun 
eskubideen defentsa 

    

Berdintasunerako "Era Berean" sarearekin lankidetzan aritzea, litezkeen bereizkeria kasuei loturiko kexak eta salaketak hautemateko eta izapidetzeko koordinaziorako 
oinarriak ezartzen dituen akordio bat sinatzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Enplegu eta Gizarte Politika Saila,  
Zenbait gizarte erakunde 
 

 Bilera-kopurua 

 Akordio proposamenen kopurua 

 Jasotako kexa / salaketa kopurua 

 Deribatutako kexa / salaketa kopurua 

Berdintasun 
eskubideen defentsa 
 

    

Bilbon eta Donostian lokalak irekitzea eta horiek martxan jartzea kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Bilera-kopurua 

 Artatutako lagun kopurua. 

Berdintasun 
eskubideen defentsa 

    

Herritarren berdintasunerako eskubidea defendatzeko arloaren funtzioak ezagutarazteko jardunaldi bat antolatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Hitzaldi kopurua 

 Bertaratutako profesionalen kopurua 

 Bertaratutako emakume eta gizonen kopurua 

 Jardunaldiarekiko asebetetze-maila  

Berdintasun 
eskubideen defentsa 
 

    

Liburuxka (triptiko) bat prestatzea, herritarren berdintasunerako eskubidearen defentsa arloak eskaintzen dituen zerbitzuekin. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Ale kopurua  
 

Berdintasun 
eskubideen defentsa 

    

Gizarte-eragileekin lankidetza espazioak garatzea, enpresetan berdintasunerako politikak ezartzea indartzeko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Egindako bileren kopurua 

 Gizarte-eragileen kopurua 

 Lankidetza kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 
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Enpresen eskaerak baloratzea, emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza-erakunde gisa aitortzeko eta berdintasunaren alde egiten duten lana indartzeko, 
barne antolamenduari eta zertzuak eskaintzeari dagokionez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Jasotako eskabideen kopurua 

 Errekonozitutako erakundeen kopurua 

 Ukatutako eskaeren kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Aholkularitza agentzien homologazio eskaerak baloratzea, berdintasun diagnostikoak eta planak egiteko laguntza teknikoa eskaintzeari dagokionez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Ebaluatutako aholkularien kopurua 

 Homologatutako aholkularien kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Homologatutako aholkularien segimendua egitea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Homologazioa berritzen duten aholkulari 
homologatuen kopurua 

 Segimendu kopurua (urteko) 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Homologatutako aholkulariak kontratatzeko diru-laguntzak ematea, berdintasunari buruzko diagnostikoak eta planak egiteko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Diruz lagundutako enpresen kopurua 

 Diru-laguntza ukatu zaien enpresen kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Erakundeei aholkularitza ematea, berdintasunaren inguruko diagnostikoak eta planak egiteko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Aholkularitzen kopurua Programak eta 
prestakuntza 

    

Enpresetan eta entitate pribatuetan berdintasuneko diagnostikoak eta berdintasunerako planak egiteko metodologia-gida eguneratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Metodologia eguneratua Programak eta 
prestakuntza 

    

Lankidetza-erakundeekiko eta aholkularitza agentzia homologatuekiko prestakuntza programa eta topaguneak gauzatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Parte hartu duten erakundeen kopurua 

 Prestakuntza-saioen kopurua 

 Asebetetze-maila  

 Emakume-kopurua  

 Gizon-kopurua 

 Berdintasunean prestakuntza lehen aldiz egin 
duten pertsonen kopurua 

 Izandako ikaskuntza maila 

 Lan eremuan ikasitakoaren aplikazio maila 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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Emakunderen webgunean enpresa eta erakundeei zuzendutako espazioko edukiak eguneratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Eguneratutako edukien kopurua 
 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Eguneratze kopurua 

 Deskarga kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Deustuko Unibertsitatearekin lankidetzan aritzea 2014ko Emakume Teknologoarentzako Ada Byron Sarian. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Bilboko Udala 
Bizkaiko Foru Aldundia 

 Egindako bileren kopurua 

 Baterako jardueren kopurua 

 Hautagai kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Ejie- Kzguneak 
 

 

 Egindako proposamenen kopurua 

 Emakumeen elkarteen asebetetze-maila 

 Irakasleen prestakuntza orduen kopurua 

 Parte hartzen duten elkarteen kopurua 

 Elkarte eta emakume parte-hartzaileen kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Osasun profesionalei zuzendutako jardunaldi bat antolatzea, Emakumeen Osasunaren Nazioarteko Eguna dela eta (maiatzaren 28a). 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Osasun Saila 
 

 Jardunaldiaren ordu kopurua 

 Bertaratutako emakume eta gizonen kopurua 

 Lehen aldiz bertaratutakoen kopurua 

 Jardunaldiarekiko asebetetze-maila 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Euskalit 
 

 Jardunaldiaren ordu kopurua 

 Bertaratutako emakume eta gizonen kopurua 

 Bertaratutako profesionalen kopurua 

 Jardunaldiarekiko asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 
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Kirol arloko profesionalei zuzendutako jardunaldi bat antolatzen laguntzea, kirol arloko jazarpenari eta abusuari buruzko gida bat aurkezteko. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Lagundutako jarduera kopurua 
 

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. 

 

2015ERAKO 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 elkarteei zuzendutako deialdia kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Proiektua aurkezten duten elkarteen kopurua 

 Emandako diru-laguntza kopurua 

 Diruz lagundutako proiektu kopurua eta mota 

 Bertaratutako emakume eta gizonen kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Emakumeen herritar eskubideak aldarrikatzeko ekintzetan laguntzea: Emakunderen posizioa definitzea eta ezagutaraztea eta elkarteekin baterako ekintzak garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Emakunderen posizioa jasotzen duten 
dokumentuen kopurua 

 Elkartegintza mugimenduarekin batera 
egindako jarduerak 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Aholku Batzordearen Osoko Bilkura dinamizatzea eta kudeatzea eta Lurralde Azpibatzordeen lanari laguntzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Aholku Batzordea 

 Aholku Batzordearen osoko bilera kopurua 

 Lurraldeetako azpibatzordeen bilera kopurua 

 Asanbladen bilera kopurua 

 Asanbladetan jasotako ekarpenen kopurua 

Programak eta 
prestakuntza 
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Emakumeen elkarteak sortzeko aholkularitza ematea, batez ere, egoera zaurgarriagoan dauden emakume kolektiboetan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Jasotako eskaeren kopurua 

 Aholkularitza-saioen kopurua. 

 Sortutako emakume elkarteen kopurua 

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, hala eskatutakoan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Gidan ageri diren elkarteen kopurua 

 Direktorioko erakundeen kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Emakunderen webgunean ahalduntze eta partaidetza soziopolitikoari buruzko espazioko edukiak eguneratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Eguneratutako edukien kopurua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
 

    

Emakumeen partaidetza soziopolitikoa garatzea, emakumeen herritartasun jarduerari buruzko hausnarketa, analisi eta prestakuntza jardunaldien bitartez. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Parte hartzen duten elkarteen kopurua 

 Emakume parte-hartzaileen kopurua 

 Asebetetze-maila 
 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Bilera kopurua 

 Akta kopurua  

 Parte hartu duten Erakundearen jarduera 
kopurua  

 Bideratutako eskaera edo proposamen kopurua 

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. 

 

2015ERAKO 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) 

  



EMAKUNDE. 2015. jardueren plangintza 49 
 

 

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

 

2015ERAKO 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. 
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2015ERAKO EKINTZAK 

 

7. PROGRAMA: SENTSIBILIZAZIOA ETA PREBENTZIOA 

Emakumeen kontrako indarkerian esku hartzeko masterra (Deustuko Unibertsitatea) egiteko laguntzak kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Programan parte hartu duten emakumeen eta 
gizonen kopurua 

 Emandako diru-laguntzen kopurua 

 Unibertsitateko taldeekin izandako bilera 
kopurua 

 Laguntzak hobetzeko ekimen kopurua 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Esku Hartzeko Talde Teknikaren esparruan sortutako Informazio Sistemen Taldea zuzentzea eta kudeatzea, 
hartara, EAEn indarkeriaren inguruan dauden baliabideei buruzko informazioa biltzeko sistema homogeneo bat sortzen aurrera egiteko eta horren eraginkortasuna 
ebaluatzeko (ikus G3 atala). 

Emakunderen webgunean indarkeriaren espazioko edukiak eguneratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Eguneratutako edukien kopurua 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
 

    

Emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko moduari buruzko informazio liburuxkak zabaltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

 Banatutako aleen kopurua 

 Liburuxka jaso duten erakundeen kopurua 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Emakumeen aurkako indarkeriaren magnitudea, ondorioak eta aurre egiteko moduak ezagutarazteko jardunaldiak antolatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Egindako jardunaldien kopurua. 

 Bertaratutakoak 

 Erakunde parte-hartzaileak 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
 

    

"DBHko ikastegietako Beldur Barik" esperientzia pilotuaren segimendua garatzea eta gauzatzea, Eusko Jaurlaritzaren hezkidetza-planaren barruan. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 
 

 Irakasleentzako prestakuntza-ikastaroen kopurua 

 Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua 

 Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua 

 Irakasle kopurua 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
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Azaroaren 25eko Kanpainako (Emakumeen aurkako Indarkeriaren aurka egiteko Nazioarteko Eguna) jarduerak kudeatzea. Beldur Barik kanpaina 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

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

 Erakunde arteko bileren kopurua  

 Sinatutako hitzarmenen kopurua 

 Finantzaketan laguntzen duten erakundeen 
kopurua 

 Lankidetza-erakundeen kopurua 

 Parte hartzen duten udalerrien kopurua 

 Lehiaketara aurkeztutako lanen kopurua 

 Onartutako lanen kopurua 

 Saritutako lanen kopurua  

 Lanetan parte hartu duten gazteen kopurua  

 Lehiaketako boto kopurua 

 Azken topaketara bertaratutakoen kopurua 

 Webguneak izandako bisitaldien kopurua 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 
prestatzea eta zabaltzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
II. Akordioko erakundeak 

 Instituzioetatik jasotako txostenen kopurua 

 Ekintzen berri emateko jardueren kopurua 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Emakumezkoen mutilazio genitalari buruzko jarduera plan bat garatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Erakunde inplikatuen kopurua 

 Bertaratutako pertsona kopurua 

 Egindako bileren kopurua 

 Egindako jarduera kopurua 

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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2015ERAKO EKINTZAK 

 

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 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
EUDEL 
Udalak  
Foru-aldundiak. 

 Egindako bileren kopurua 

 Bileretan jasotako akten kopurua 

 Informatutako protokoloen kopurua 

 Emakundek parte hartzen duen udaletako 
protokolo mahaien kopurua 

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

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

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 abian jartzen hastea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Eskainitako prestakuntza moduluen kopurua 

 Egindako edizioen kopurua 

 Prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua 

 Programan parte hartu duten erakundeen 
kopurua 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Indarkeriari loturiko informazio, prestakuntza, sentsibilizazio eta prebentzio ekimenak sustatzen dituzten erakundeentzako diru-laguntzen deialdia kudeatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Diru-laguntza eskatzen duten erakundeen 
kopurua 

 Erakunde onuradunen kopurua  

 Aurkeztutako proiektuen kopurua 

 Proiektu bat baino gehiago aurkeztu duten 
erakundeen kopurua 

 Diruz lagundu ez diren proiektu onartuen 
kopurua 

 Emakumeen aurkako indarkeriaren biktima 
diren emakume elkarteek aurkeztutako proiektu 
kopurua 

 Deialdira aurkeztutako elkarteekin egindako 
bilera kopurua 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 
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Pertsonen Salerosketaren biktima diren pertsonen arreta hobetzeko jarduera plana prestatzea. Eztabaidarako eta adosteko lan taldeak dinamizatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde  Inplikatutako Eusko Jaurlaritzako sailen 
kopurua 

 Inplikatutako EAEko erakundeen kopurua 

 EAEn egindako bileren kopurua 

 Inplikatutako emakume elkarteen kopurua 

 Beste autonomia erkidego batzuetako 
inplikatutako elkarteen kopurua 

 Estatuko edo nazioarteko beste erakunde 
batzuekin egindako bilera kopurua 

 Egindako esku hartzeen kopurua 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea 

    

Pertsonen Salerosketa egoeran dauden emakumeei arreta ematen dieten erakundeak diruz laguntzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Erakunde onuradunen kopurua 

 Erakunde onuradun bakoitzarekin egindako 
esku hartze kopurua 

 Erakunde onuradun bakoitzarekin egindako 
bilera kopurua 
 

Emakumeen 
aurkako indarkeria 
desagerraraztea  

    

Enpresetako sexu jazarpen kasuen prebentzio eta tratamendurako protokoloen aplikazio praktikoari buruzko prestakuntza antolatzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Mintegi kopurua 

 Ordu-kopurua 

 Parte hartu duten enpresen kopurua 

 Parte hartu duten emakumeen eta gizonen 
kopurua: 

 Asebetetze-maila 

Programak eta 
prestakuntza 

    

Laneko sexu-jazarpenari eta jazarpen sexistari buruzko protokoloa eguneratzea. 
Inplikatutako erakundeak Adierazleak Arlo arduraduna 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Emakunde 
 

 Protokolo eguneratua 
 

Programak eta 
prestakuntza 
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4.   2015ERAKO AURREKONTUA 

 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2015eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2014 Legean ezarritakoarekin bat, Emakundek 
ekitaldi horri dagozkion ekintzak egikaritzeko duen aurrekontuaren kantitate globala 5.782.000 eurokoa da eta horren gastua kapituluka xehatzen da, honela: 
 
 
. 
 
  

 
 
 
  

KAPITULUA EUROAK (milaka) 

I. Langileen gastuak 2.189,2 

II. Funtzionamendu gastuak  2.132,3 

IV. Transferentziak eta diru-laguntzak, gastu arruntak 1.435,5 

VI. Inbertsio errealak 20,0 

VIII. Finantza-aktiboen gehikuntza 5,0 

Guztira 5.782,0 



EMAKUNDE. 2015. jardueren plangintza 57 
 

5.  JARDUEREN LABURPENA 

 

2015. JARDUEREN PLANGINTZA 
2015ean 

planifikatutako 
ekintzak 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO GOBERNANTZA 136 (% 60) 

G1. Berdintasunerako plangintza areagotzea eta hobetzea. 23 

G2. Berdintasunerako unitate administratiboak sortzea eta indartzea.  6 

G3. Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzea eta indartzea.  24 

G4. Estatistika eta azterlanetan genero-ikuspegia txertatzea.  26 

G5. Prestakuntza jardueretan genero-ikuspegia sartzea.  9 

G6. Enplegu publikora sartzeko eta bertan sustatzeko hautaketa prozesuetan berdintasunari buruzko edukiak sartzea. 4 

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

G8. Araudian berdintasunaren printzipioa txertatzea.  11 

G9. Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzea.  9 

G10. Sektorekako eta zeharkako planetan genero-ikuspegia sartzea.  8 

G11. Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak sartzea.  3 

G12. Epaimahaietan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea.  3 

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

I. ARDATZA: BALIO ALDAKETA ETA EMAKUMEAK AHALDUNTZEA 75 (% 33) 

1. programa: Balioak aldatzea. 38 

2. programa: Ahalduntze pertsonala laguntzea. 7 

3. programa: Ahalduntze kolektiboa laguntzea. 22 

4. programa: Ahalduntze soziala eta politikoa laguntzea. 8 

II. ARDATZA: GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEA  
5. programa: Erantzukidetasuna eta denboraren erabilera berriak. - 

6. programa: Kontziliazio erantzukidea. - 

III. ARDATZA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA 15 (% 7) 

7. programa: Sentsibilizazioa eta prebentzioa. 8 

8. programa: Hautematea eta arreta. 7 

GUZTIRA  226 

 

                                                

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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