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AURKEZPENA
GIZONDUZ programa Eusko Jaurlaritzaren ekimen aitzindaria 
da, 2007an sortutakoa.   Emakundek - Emakumearen Euskal 
Erakundeak zuzentzen du eta horren helburua da emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren alde gizonen kontzientziazioa, 
parte-hartzea eta inplikazioa sustatzea. Hori guztia ikuspegi 
feminista, giza eskubideak eta aniztasuna aintzat hartuta egin 
da.

Programaren helburuak dira berdintasunaren alde eta 
emakumeen aurkako indarkeriaren aurka sentsibilizatuta, 
trebatuta eta konprometituta dauden gizonen kopurua 
handitzea eta zainketetan eta etxeko lanetan gizonen 
erantzunkidetasuna areagotzea. 

Horren guztiaren helburua da zainketarekin lotutako etika eta 
praktika gizonen eta mutikoen artean orokortzea norberaren 
eta besteen garapen eta ongizate pertsonalerako eta honako 
hauekin lotutako prebentziorako: desberdintasunak eta 
indarkeria matxistak, eta nagusi den maskulinitate-ereduari 
lotuta pertsonentzat eta ingurunearentzat kaltegarriak diren 
arrisku-jokabideak.

Berdintasun arloan gizonezkoak inplikatu beharraren 
inguruan beren iritzia eman duten nazioarteko erakundeak 
ugari dira. Emakumearen IV. Mundu Konferentziaren baitan 
sortutako adierazpenak gizonezkoak bultzatu zituen “gizon 
eta emakumeen berdintasuna bermatzera bideratutako 
ekintza guztietan erabat parte hartzera”. Konferentzia 
Beijingen egin zen 1995ean eta generoaren mundu-
agendarako inflexio-puntua sortu zuen. Nazio Batuek 2015ean 
onartutako Garapen Jasangarrirako 2030eko Agendak ere 
aipatzen du “emakumeen eta neskatilen aurkako 
diskriminazioko eta indarkeriako forma guztiak ezabatuko 
direla, baita gizon eta mutilen parte-hartzearekin ere”.

15 urte igaro dira Gizonduz abian jarri zenetik eta txosten honen 

helburua da programako mugarri nagusiak eta lorpen 

esanguratsuenak biltzea.
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https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://sdgs.un.org/es/2030agenda


BEGIRATU BATEAN
2007-2021

2009

2018

Sentsibilizazioa 
eta prestakuntza 
portaerak 
aldatzeko
gako gisa.

GIZONDUZ 
PROGRAMA 
SORTU ZEN:
Berdintasuna
ez da posible 
gizonezkoen 
inplikaziorik 
gabe.

2008

2007

2014
-2015

Eredu
sozial berri 
baterako 
inplikazio 
aktiboa.

2010

LEHEN URRATSAK:  
Gizonezkoak 
berdintasunera 
gerturatzen ez
badira, gertura 
diezaiegun 
berdintasuna 
gizonezkoei.

Esku-hartzearen 
eragingarritasuna 
eta kontuak 
ematea.

2016
-2017

Berrikuntza 
erronka 
berrien 
aurrean.

Gizonezkoen 
inplikazio 
pertsonala 
eta 
kolektiboa.

2019
-2021

Egin dezagun 
dagokiguna.

2022

2011-
2013

Gizonduz 
kontsolidatu egin 
zen eta gizonezkoei 
zuzendutako
sentsibilizazio-lana 
zuzendu zuen.

15 urteko 
konpromisoa 
berdintasunarekin
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Programaren
sorreran, hura garatzeko 
aldeko hainbat baldintza 

bildu ziren:

A B I A P U N T U A
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Aldeko esparru juridikoa: 4/2005 Legeak
eta Berdintasunerako Plan Autonomikoak 
legitimatu egiten dute gizonekin
berdintasunaren alde lan egitea 

Esparru kontzeptuala. Maskulinitateei eta 
berdintasunari buruzko elaborazio teorikoa 

eta aurreikusitako jardueren justifikazioak.

Konpromiso politikoa. Ibarretxe
lehendakariaren eta Emakundek 
bultzatua.

Berariazko aurrekontua. Aurrekontu berri
bat esleitu zen programarako.

Ibilbide luzea berdintasun-
politiken garapenean.

Programa garatzeko gaitasuna 
duten langileak.  

Abian jartzeko gizonezko
prestatzaileak zeuden. 

Aldeko iritzi publikoa.

Aliantzak feminismoaren eta
berdintasunaren aldeko gizarte-

mugimenduaren sektoreekin.

Esku-hartze egituratua eta 
planifikatua.

Eraginaren adierazleak 
eta ebaluazioak.

Esku hartzeko eremu 
estrategikoekiko aliantzak.



Maskulinitateari eta eguneroko bizitzari buruzko Nazioarteko Kongresua Donostian egin zen. Herrialde askotako 400 

aditu inguru bildu ziren bertan.

Modu espezifikoan gizonezkoei zuzendutako "Berdintasunak gizonago egiten zaitu” sentsibilizazio-kanpaina jarri zen 

abian berdintasunaren alde haien konpromiso aktiboa bultzatzeko. Horretarako, Euskal Irrati Telebistan (EiTB) 

publizitate-iragarki bat zabaldu zen.

Berdintasuna 
ez da posible gizonezkoen inplikaziorik gabe

2007
GIZONDUZ PROGRAMA SORTU ZEN

LORPENAK
Ekimen horrek 
berdintasun-
politiketan 
gizonezkoek betetzen 
duten rolarekin lotuta 
nazioarteko 
erakundeek egindako 
gomendioei 
erantzuna ematen die 
eta legeak xedatzen 
duenarekin eta gizon 
eta emakumeen 
berdintasunerako 
autonomia-planak 
ezarritakoarekin
lerrokatuta dago. 

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK

Sortu zenetik, Gizonduzek berdintasunaren 
aldeko gizonezkoen taldeen eta feminismoko 
sektoreen babesa jaso du Euskadin modu 
espezifikoan gizonezkoei zuzendutako 
politikak abian jartzeko garaian. 

0 4

Gizonduz programa abian jartzea, bere 
horretan, lorpena da. Izan ere,

gizonezkoak 
berdintasunean 
inplikatzearen aldeko 

erakunde 
mailako 
ekimen 
aitzindaria da. 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_jornadas/eu_emakunde/adjuntos/sare2007_eu.pdf
https://youtube.com/watch?v=PqkAZPRGkdc


10.000

Orduan Lehendakaria zenak, Juan Jose Ibarretxek, Euskal gizonen eskutitza, berdintasunaren alde eta 

makumeenganako indarkeriaren aurka, izenekoa aurkeztu eta jendaurrean sinatu zuen. Gutuna, besteak beste, 

politikako, kulturako, kiroleko eta komunikabideetako ordezkariek sinatu zuten.

Gizonduzentzat webgune espezifikoa sortu zen euskarri ugaritan ekimenari buruzko informazio zabalarekin. Gainera, 

beste atal batzuk ere bazituen: elkarrizketak, dokumentazioa, bibliografia, bideoak, webgunerako estekak eta

berdintasunarekin, gizonekin eta maskulinitateekin lotutako gaurkotasuneko gaien inguruko beren iritziak, gogoetak 

eta iruzkinak jaso ahal izateko herritarrentzat irekita zegoen bloga.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko emaginen eta foru-aldundietako adopzio-zerbitzuen bidez, aita bihurtzear 

dauden gizonezkoei berdintasuna eta erantzukizuna oinarri dituen aitatasunerako sentsibilizazio-materialak dituen 

Gizonduz motxila  banatzen hasi ziren. 

Azaroaren 25ean egin zen Bilboko Arte Ederren Museoan "Euskadiko gizonak emakumeen aurkako indarkeriaren 

aurka" ekitaldia egin zen eta bertan izan zen Lehendakaria. 200 lagun baino gehiago (gizonezkoak gehienak) joan 

ziren bertara euskal gizarteko hainbat arlo ordezkatuz: politika, kultura, kirola, komunikabideak, ekonomia, 

mugimendu sozialak eta abar.

Gizonezkoak berdintasunera gerturatzen ez
badira, gertura diezaiegun berdintasuna gizonezkoei

2008
LEHEN URRATSAK: 

LORPENAK
Lehendakariaren
bultzadak eta 
Emakundeko 
Zuzendaritzaren 
laguntzak agerian utzi 
zuten 

programak
bere 
hastapenetan 
lortutako 
konpromiso 
politikoa.

Eusko Legebiltzarrak eta udal eta beste 
erakunde publiko eta pribatu batzuek 
lagundu zuten gutuna hedatzen eta 
sinadurak biltzen. 

Horri esker, urtebetean 

gizonek baino gehiagok 
egin dute bat horrekin.

Gizonei, 
berdintasunari eta 
maskulinitateei 
buruzko kalitate 
handiko eduki eta 
materialak prestatu 
eta
nahi dutenen esku jarri dira.

Nabarmendu beharrekoa da 
ekitaldietara joandako eta 
sinatu zuten gizonezkoen 
profilen dibertsitatea anitza 
izan dela. 
Politika,
kultura, kirol edo komunikabideen arloko 
gizonek egin dute bat ekimen horiekin.

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK
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https://youtube.com/watch?v=NZvcLdX_-SY
https://www.emakunde.euskadi.eus/webema01-contentproyect/eu/contenidos/informacion/gizonduz_intro/eu_def/index.shtml
https://www.emakunde.euskadi.eus/informazioa/gizonduz-kanpainak/webema01-contentproyect/eu/#tab7945
https://youtube.com/watch?v=CKxTN5PuwDg


Aurrez aurreko eta Internet bidezko ikastaroek osatzen zuten Gizonduzen Sentsibilizazioko eta Prestakuntzako 

Programa jarri zen abian. Ikastaroak doakoak ziren, eskaintza zabala eta era askotakoa biltzen zuten, eta malguak

eta moldagarriak ziren.

Gizonduzek sare sozialetako bere ibilbideari ekin zion Facebooken, eta Twitterren eta YouTubeko kanal baten bidez.

Berdintasunaren alde eta emakumeen aurkako indarkeriaren aurka jarduerak egitera bideratutako berdintasunaren 

aldeko gizonezkoen elkarteentzako eta elkarte mistoentzako dirulaguntzak jarri zituzten abian (sentsibilizazio-

kanpainetarako, prestakuntza-programetarako, jardunaldietarako, topaketetarako eta abarretarako).

portaerak aldatzeko
gako gisa

2009
SENTSIBILIZAZIOA ETA PRESTAKUNTZA 

LORPENAK
Banaka edo kolektiboki gizon eta emakumeen berdintasunaren eta 
horren alde lan egiteko moduen inguruko prestakuntza jaso nahi 
duten edo horren inguruan sakondu nahi duten 

prestakuntza-
material  

Erakunde publikoen, talde sozialen, enpresen, GKE-en eta 
hezkuntza-zentroen beharretara egokitutako prestakuntza-tresna 
izateko pentsatutako 

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK
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prestakuntza malguko edo 
“egoera bakoitzaren araberako” 
formatuak jarri ziren abian. Oso harrera ona 

izan zuten denek.

Gizonduzen 
proiekzioa 
indartu 

ugari
prestatu ziren, 

batez ere gizonezkoei 
zuzenduta.

eta kolektibo
askotarako 
irismena sendotu 
zen sare 
sozialetako 
presentziari 
esker.

https://www.emakunde.euskadi.eus/informazioa/gizonduz-formazioa/webema01-contentproyect/eu/
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_formazioa/es_def/adjuntos/folleto_gizonduz_2022.pdf
https://youtube.com/user/Gizonduz
https://facebook.com/gizonduz
https://twitter.com/Gizonduz


Nafarroako Parlamentuko Gizarte Gai, Familia, Gazteria eta Kirol Batzordearen lan-saio batean parte hartu zen, 

programaren berri emateko. 

Emakundeko Berdintasunerako Foroan gizonen parte-hartzea areagotzeko ahalegina egin zen; hura zen Euskal 

Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan sentsibilizazio-jarduera gehien biltzen zituen

egitasmoa.

Berdintasunaren, maskulinitateen eta Gizonduzen jarduera arloen inguruko aholkularitza indartu zen, bai banakoei 

zuzendutakoa, bai honakoei zuzendutakoa: berdintasun arloko eragileak, berdintasun arloko erakundeak,

organo legegileak, udalak, kirol-federazioak, elkarteak, sindikatuak, enpresak, etab. 

Eredu sozial berri baterako 
2010

INPLIKAZIO AKTIBOA

LORPENAK
Nafarroako
Parlamentuak eredu gisa hartu zuen 
programa,  

Bikoiztu egin zen Berdintasunerako 
Foroan parte hartzen zuten gizonen 
ehunekoa: 

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK
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gizonei zuzendutako berdintasun-politika publikoak 
bultzatzeko parlamentuaren egitasmo
bat. 

eta aho batez onartu 
zuen 

programaren aurretik, 2007an, 
parte-hartzaileen % 9 ziren 
gizonak, eta 2010eko edizioan 
% 22ra iritsi ziren. 

%9
%22

2007 URTEA 2010 URTEA



Maskulinitateak eta berdintasuna: jakintza-alor anitzeko azterketa ikerlana, gizonen portaerekin eta balioekin 

lotutako gaietan, berdintasunean eta maskulinitateetan eta ezberdinak diren gaietan sakondu nahi duten pertsonei 

zuzendutakoa, argitaratu zuten. Besteak beste, honako hauek ziren gai haiek: osasuna, zaintza, giza eskubideak, 

indarkeria maskulinoak, emakumeen aurkako indarkeria, bideko segurtasuna eta toxikomanien eta kriminalitatearen 

prebentzioa.

Garapen handia izan zuen sentsibilizazioko eta prestakuntzako programak eta garrantzi estrategiko handiko sektore 

batzuetara iritsi zen, adibidez, irakasleengana. Maskulinitateei buruzko 60 orduko online ikastaroaren 2012ko eta 

2013ko edizioetan 100 plaza gorde ziren irakasleentzat.

Genero Berdintasunerako Europako Institutuarekin (EIGE) nazioarteko lankidetza izateko lehen urratsak eman ziren.

Onlineko ikastaroetan gizonei lehentasuna emateko eta maskulinizatutako espazioetan erabiltzaile izan 

daitezkeenen bilaketa aktiboak egiteko neurriak ezarri ziren. 

eta gizonezkoei 
zuzendutako sentsibilizazio-lana zuzendu zuen

2011-2013GIZONDUZ KONTSOLIDATU 
EGIN ZEN 

LORPENAK

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK
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Aurrera
egin zen beren 
influentzia 
arloetan 
berdintasuna 
sustatzeko 

efektu 
biderkatzailea 
dutelako 
interes 
bereziko
sektoreekiko 
elkarlanean. 

berdintasun arloan inplikazio 
handiagoa izan nahi edo gehiago 
sakondu nahi zuten gizonezkoentzat.

PROGRAMA 
ERREFERENTE 
BIHURTU ZEN 

Programak
mugak gainditu zituen 
eta 

NAZIOARTEAN
ERE  
ERREFERENTE 

Ikastaroak kontsolidatu ziren 

GIZONEZKOEN 
PRESENTZIA 
HANDIAGOAREKIN 
eta gizartean zuten 
presentzia edo lana 
zela eta ikastaroek 
efektu biderkatzailea
izan zezaten 
lagungarriak izan 
zitezkeen pertsonei 
zuzendutako 
ikastaroei garrantzi 
handiagoa eman 
zitzaien. Ikasle 
kopurua gutxitu zen, 
baina gizonezkoen 
presentzia indartu 

guztizkoarekiko
% 61,75

bihurtu zen.

%61,75

https://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/eu_gizonduz/adjuntos/maskulinitateak_eta_berdintasuna.pdf


Gizonduzen lehen ebaluazio-prozesua egin eta emaitzak (2007-2015) argitaratu zituzten. Bertan, ekimenak 

erdietsitako lorpen nagusiak aztertu zituzten eta agerian geratu zen prestakuntzan parte hartutako pertsonen artean 

programa eragin positiboa izaten ari zela.  

 

 Aitak + onlineko kanpainari hasiera eman zitzaion. Herritarrei eta bereziki aitei zuzenduta zegoen eta horren 

helburua zen sare sozialetako gogoetako eta partaidetzarako gunea eraikitzea, berdintasuna eta erantzunkidetasuna 

oinarri dituen aitatasunaren aldeko ideiak eta jardunbideak sustatzeko. 

2014-2015
ESKU-HARTZEAREN
ERAGINGARRITASUNA ETA KONTUAK EMATEA

LORPENAK

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK
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Lorpenen 
neurketari 
esker, 

programa hobetzen jarrai zezaketen. Ebaluazio
horrek bere eragin positiboa erakusten du, eta 
emaitzetan ulertu eta sakontzeko aukera ematen 
du, baita Gizonduz ekimenetik planteatutako 
helburuen lorpen-maila ezagutzeko ere.

Horren bidez, aurrera egin zen KANPAINAREN
INPAKTU 
HANDIA

berdintasuna eta 
erantzunkidetasuna 
oinarri dituen 
aitatasuna
sustatzeko lanean.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/evaluacion_iniciativa_gizonduz_2007_2015.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/evaluacion_iniciativa_gizonduz_2007_2015.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/debates/1030?stage=conclusions


“Gazteak Berdintasunean 2.0” proiektua jarri zen abian. Bideo-joko bat eta material didaktikoa jasotzen du eta 

horren helburua da nerabeen eta gazteen kontzientziazio eta inplikazioa sustatzea eta, bereziki gizonezkoen artean, 

berdintasunaren alde eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontra, hezkuntza

arloko tresna berritzaileak erabilita. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari atxikitako Euskal Herriko Poliziaren eta Larrialdien Ikastegiarekin (Arkaute) 

elkarlan estrategiko eta irismen handikoa hasi zen. 

  

Gizonak, maskulinitateak eta botereari buruzko hausnarketa izeneko jardunaldia antolatu zuten euskal gizarteko 

esparru askotako pertsonak (batez ere gizonezkoak) biltzeko asmoz. Bertan, gizon eta emakumeen berdintasuna 

lortzeko eraldaketa sozialeko estrategiak aztertzen, eztabaidatzen eta proposatzen saiatu ziren.

2016-2017BERRIKUNTZA ERRONKA 
BERRIEN AURREAN

LORPENAK

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK
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eman zioten 
Emakundek ordura 
arte inoiz erabili ez 
zituen teknologia 
berritzaileen
bidez.

modu espezifikoan 
gazteekin esku 
hartzeko beharrari
erantzuna

Gizonduzek helburu dituen gizonezkoen 
profila handitzen jarraitu zuen. Gainera,

oso
maskulinizatuta 
dauden eta 
berdintasuna 
sustatzeko duten 
eragina dela eta
interes berezia 
duten sektore 
profesionalekiko 
(Ertzaintza, 
adibidez) 
lankidetzan
aurrera egin zuten.

Gizon konprometituak, 
esperientzia zabala dutenak 
eta gizarte esparru 
ugaritakoak, 
berdintasunerako eraldaketa sozialeko 
estrategien inguruko gogoetan inplikatu ziren.

Hala, 

https://www.berdingune.euskadi.eus/webber00-apps/es/y51aGB2War/?R01HPortal=u89&R01HPage=appsed&R01HLang=es
https://www.berdingune.euskadi.eus/webber00-apps/es/y51aGB2War/?R01HPortal=u89&R01HPage=appsed&R01HLang=es
https://youtube.com/watch?v=vLVinUhfCc0


Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetza-ildo estrategiko eta egonkor bati hasiera eman zaio.

Eusko Jaurlaritzan eta EUDELekin elkarlanean udalerri mailan berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako 

indarkeriaren kontrako gizon politikarien taldeak eratu ziren. Prestakuntzarako, gogoetarako eta trukerako guneak 

dira eta gizonezkoek beren eragin eremuan berdintasuna bultzatzera eta, bereziki, beste gizonezko batzuek kausa 

horrekiko konpromiso pertsonala eta kolektiboa indartzera bideratuta daude.

Berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurkako Euskadiko gizonen gutunaren 10. 

urteurrena omentzeko, “Berdintasunaren aldeko Euskadiko gizonak” jardunaldiak antolatu zituzten.

Gizonezkoen inplikazioak duen garrantzia azpimarratu zuten berriro "Gizonok esan eta egin” kanpainarekin. Horren 

helburua da Euskadiko gizonezkoak beren eguneroko bizitzan berdintasunaren aldeko ekintza batzuk egiteko 

konpromisoa hartzera bultzatzea. Iñigo Urkullu lehendakariak aurkeztu zuen ekimena.

2018GIZONEZKOEN INPLIKAZIO 

LORPENAK

El apoyo
de la Dirección de
Emakunde y el
impulso del
Lehendakari,
mani�esta el claro

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK
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berdintasunaren
sustapenean.

sektore 
estrategikoekin 
aliantzak
sortzen, hala nola 
unibertsitatearekin 
eta gizon 
politikoekin, beren
jarduerarengatik 
eragin 
biderkatzailea izan 
baitezakete 

Aurrera egiten da Gizonduzek
hamarkada batean 
baino gehiagoan 

egindako lanari balioa 
eman nahi izan zioten 
jendaurrean

pertsonala eta kolektiboa

bitartez, 
prestakuntza-
ikastaroetan egindako 
lana osatzeko eta
jarraipena emateko 
tresna 
eskaini zuten Euskadiko gizonezkoek 
berdintasunarekiko konpromiso 
handiagoak har zitzaten. 

GIZONOK ESAN ETA EGIN

https://youtube.com/watch?v=DWQQWFiqJx0
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/49352-lehendakari-pide-los-hombres-vascos-mas-pasos-compromiso-con-igualdad
https://youtube.com/watch?v=Kte73HonKgw
https://youtube.com/watch?v=zznoRhYJQSI


“Koronabirus garaian, zaintza +. Egin dezagun dagokiguna” kanpaina egin genuen, COVID-19ren pandemian zehar 

identifikatutako zailtasunei eta beharrei erantzuteko.

Programaren urteko memorietan jardueraren jarraipena eta ebaluazioa egiteko adierazle batzuk sartzen hasi ginen.

Kargu publikoetan dauden gizonentzako sentsibilizaziorako eta prestakuntza jarraiturako espazio birtualak abian 

jarri genituen, eta politikan dauden gizonentzako gida bat egiten hasi ginen modu parte-hartzailean.

IVAPek enplegatu publikoentzat eskaintzen duen prestakuntza-eskaintzan Gizonduz ekimenaren prestakuntza 

sartu da.

2019-2021EGIN DEZAGUN DAGOKIGUNA

LORPENAK
Osasun-krisia baliatzea gizarteak funtziona dezan eta 
bizitza jasangarria izan dadin 

zaintzen zeregin
nagusiaren gaineko 
gogoeta egiteko, 
berdintasunari begira 
gizonen aldaketa positiboa 
sortu ahal izateko. 

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK
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neurketa 
sistematikoa 

eta
ekimenaren 
bilakaeraren 

Erabaki politikoak 
hartzen diren 
espazioetan lan 
egiten duten 
gizonen eta 
enplegatu 
publikoen 
prestakuntza 
indartzen da. 

Europako
Udalerrien eta Eskualdeen

Politikoekin egindako lanarengatik 
nazioarteko aitortza jaso genuen; 

#involvement
mintegian (2019), eta Promundok Save the Children, 
Oxfam, MenEngage Alliance eta Nazio batuen 
Fundazioaren laguntzarekin egindako State of the World’s 
fathers 2019 txostenean jarduketa on gisa aitortu zuten.

Lorpenen 

garatu
genuen.  



15 urte bete dira ekimena hasi zenetik, eta bere xedeak garrantzi handiagoa hartu du Euskadiko Berdintasun 

Legearen egungo agindu berriak direla eta.

Gizonen, Maskulinitateen eta Politika Publikoen Nazioarteko Kongresua. Konpromisoa Berdintasunarekin egin dugu.

Gizonduz marka berritu dugu. 

Gazteak Berdintasunean proiektua berritu dugu, gazte atzerritarrei zuzendutako proiektu berria garatu genuen eta 

hezkuntza emozionala sustatzeko, gizon gazteena batez ere, mahai-jokoa sortu genuen.

Sare sozialetan presentzia handitu egin da, Instagramen kontu bat sortuz. 

2022
15 URTEKO 
KONPROMISOA BERDINTASUNAREKIN

LOGROS

EKARPEN 
ESANGURATSUENAK
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Gizonak
berdintasunaren alde 

ekimen bat 15 urtez 
mantentzea, nazioarteko 
jarraibideekin eta egungo
Berdintasunerako Legearen 
aurreikuspen berriekin bat 
etorriz.

Kontzientziatzeko,
Parte Hartzeko 

Inplikatzekoeta

Gazteei 
zuzendutako 
lan-ildoa 
indartu 
genuen, 
proiektu batzuk berrituz eta 
esku hartzeko ildo berriak 
abian jarriz. 
 

https://instagram.com/gizonduzejgv/?hl=es


ikustaldi izan ditu.

PROGRAMAREN INPAKTUA
sinatu zuten urtebetean 
berdintasunaren aldeko 
eta emakumeen aurkako 
indarkeriaren aurkako 
Euskadiko gizonen 
gutuna. 

GIZONEK

2009 eta 2022 artean, 

GIZON INGURUK 

ETA EMAKUMEK

hartu dute parte 
Sentsibilizaziorako eta
prestakuntzarako 
programan, eta ikasleen 
gogobetetze-indizea oso 
altua izan da

10etik

% 95ek baino gehiagok uste du ikastaroak 
erabilgarriak izan direla bai bizitza
pertsonalerako, bai profesionalerako. 

2008 eta 2011 artean, 

GIZONEK

gizonek motxila bat jaso zuten aitatasun 
parekidearen eta erantzunkidearen gaineko 
sentsibilizazio-materialarekin.

hartu dute parte gazteen artean jokabide 
matxistak eta oldarkorrak prebenitzeko

5.000 pertsona 
baino 
gehiagok 

baino gehiago 
GIZONAK

jarraitzen dute programa  

Gizonduzen Youtubeko kanalak 
eta 2.000K Twitterren

Azken ebaluazioaren arabera, Euskadiko
udaletako eta emakumeen elkarteetako 
berdintasun teknikariek modu
positiboan baloratzen dute 

Emakundek gizonak berdintasunaren
alde inplikatzeko egin duen lana.

Euskadin
berdintasunaren aldeko gizonen 
elkarteen eta taldeen
kopurua

IKASLEK INGURUK ETA 
HAIEN IRAKASLEEK 

EUSKADIKO

Facebooken

eta egunerokoan 
berdintasunaren
aldeko ekintza espezifikoak 
egiteko konpromisoa hartu 
dute.

erregistratu dira 

aplikazioan

ekarpena 
egin dugu.
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PROGRAMAREN INPAKTUA
Ekimena ezagutarazi dugu eta 

(Argentina,
Txile, Uruguai...) eta

Programa

Euskadin eta Euskaditik kanpo. 

Hori guztia dela eta, Gizonduz 

bai
gure erkidegoan, bai kanpoan. 
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Berdintasunaren aldeko gizon 
politikarien taldeak eta beraientzat 
zehazki diseinatutako prestakuntza 
jarraituaren ildoak sortu dira.  

(administrazio
publikoak, ikastetxeak, GKEak, 
enpresa pribatua, sindikatuak 
eta enpresa-erakundeak...) 
eta 

(funtzionarioak, irakasleak, poliziak, 
immigranteak, gazteak...) askorekin lan egin 
dugu. 

lankidetzan aritu gara.



Berdintasunaren aldeko Herri-itunari 
eta Berdintasun Legearen agindu 

berriei erantzutea. Gizonei 

zuzendutako berdintasun-politiketan 
ekintza espezifikoak, zeharkako 
ikuspegia eta maila askotarikoa 

txertatzeko beharraz gain, bigarren 
mailako prebentzioaren arloan esku-

hartze gehiago egiteko beharra 
planteatzen du. 

ERRONKAK
Berdintasunarekin sentsibilizatuta eta 

konprometituta dauden gizonen 
kopurua handitzen jarraitzea, 

kolektibo berriekin, zein sektore 
estrategikoetako (politika, ekonomia, 
kultura, gazteria...) erreferentziazko 

gizonekin lan egiten jarraituz, 
intersekzionalitatearen ikuspegitik, 

haien eragin-eremuetan berdintasuna 
susta dezaten eta berdintasunarekiko 

konpromiso pertsonal eta 
kolektiboaren bilaketan eragin 

biderkatzailea gauzatzeko.

Talde feministekin, berdintasunaren 
aldeko gizonen taldeekin eta beste

erakunde eta instituzioekin aliantzak 

areagotzea, egungo gizarteak 
berdintasunari dagokionez dituen 

behar eta eskaera berriei
erantzuteko.

Ebaluazioan eta kontuak ematean 
sakontzea, lana ikuspegi 

eraldatzailetik eta etengabe 

hobetzeko ikuspegitik egiten dela
bermatzeko.

Hala eta guztiz ere, Gizonduzen asmoa da Euskadin berdintasunaren alde 
inplikatuta dauden gizonen masa kritikoa sortzeko lanean jarraitzea, 

nagusitzen den maskulinitate tradizionala zalantzan jar dezaten eta bizimodu 
parekideagoen alde egin dezaten, gizonentzat, eta batez ere hurrengo 

belaunaldientzat, erreferenteak izateko. 
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