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1.0

2.0

Sarrera
Gizonduz Eusko Jaurlaritzaren ekimen aitzindari bat da, Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundeak bultzatua, gizonak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaz kontzientziatu
daitezen eta horretan inplikatu daitezen eta parte har dezaten bultzatzeko.
Helburuak, Gizonduz ekimena eratzeko agirian zehazten baitira, honako hauek dira:
• Emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde sentsibilizatuta dauden gizonen kopurua
handitzea.
• Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko prestakuntza duten gizonen kopurua
handitzea.
• Gizonek etxeko lanetan eta pertsonen zaintzan duten erantzukidetasuna areagotzea.
Gizonduz ekimenaren barruan egindako jarduerak dokumentu hauetan daude jasota: 20072010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 eta 2016.

2017an
egindako jarduerak
2.1 WEBGUNEA
2017an, webgunea kudeatzen jarraitu genuen web-helbide berrian (www.euskadi.eus/gizonduz), gizonak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaz kontzientziatzeko eta horretan
inplikatu daitezen eta parte har dezaten bultzatzeko (Esteka). Webgunean, ekimenari buruzko
informazio zabala aurki daiteke, hainbat euskarritan, bai eta atal hauek ere: elkarrizketak, dokumentazioa, bibliografia, bideoak, webgune interesgarrietarako loturak, berdintasunaren
aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren kontrako euskal gizonen gutunari atxikitzeko
sarbidea, eta abar.
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2017. urtean, 6.446 erabiltzaile izan ziren: 8.795 saio egin zituzten, eta 18.160 orrialde begiratu
zituzten. Euskal Autonomia Erkidegotik 8.292 ikustaldi egin ziren 2017an, honela banatuta:

Euskal Autonomia Erkidegoa bisitak

Vitoria-Gasteiz
Bilbo
Donostia / San Sebastián

Ikustaldien % 21,56 Bilbotik egin ziren, % 10,46 Gasteiztik eta % 5,60 Donostiatik. Orrialdean
irekitako saioen guztirako kopurutik % 80,83 Espainiatik egin ziren, eta gainerakoak, beste herrialde batzuetatik. Erabilitako hizkuntzari dagokionez, erabiltzaileen % 88,41k espainiera erabili
du, % 1,54k euskara eta % 4,88k ingelesa.
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2.1.1 BLOGA
Gizonduz ekimenaren blogean, eztabaidak, albisteak eta informazio baliagarria proposatzen
dira. Herritarrek ere parte har dezakete, gaurkotasun-gaiei buruzko iritziak, gogoetak eta iruzkinak aditzera emateko, berdintasunaren, gizonen eta maskulinitateen inguruan.
2017ko urtarriletik abendura, 75 sarrera kargatu ziren, hainbat kategoriatan; besteak beste:
erakundeen ekimenak, indarkeria maskulinoak, emakumeen aurkako indarkeria, gizonen taldeak, eta gizonak eta berdintasuna. Gizonduz ekimenaren bloga 2008ko uztailean jarri zen abian
eta, harrezkero, 1.003 sarrera kargatu dira.

2.1.2 ELKARRIZKETAK
Atal honetan, berdintasunarekin zerikusia duten pertsonei egindako elkarrizketak jasotzen dira.
2017an, pertsona hauek elkarrizketatu ziren:
· Malentxo Arruabarrena. Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia eta Larrialdietako Euskal
Akademiako zuzendari nagusia.
· #mamiconcilia eta #papiconcilia mugimendua. Ebook berri bat da, seme-alaben hazkuntzan
eta etxeko lanetan erantzukidetasunez inplikatzen diren aita batzuen testigantzak jasotzen
dituena.
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· USVreact taldea. Unibertsitate-testuinguruko sexu-indarkerien biktimei laguntzeko taldea
da. (Marta Luxán Serrano, Mila Amurrio Velez, Ainhoa Narbaiza eta Jokin Azpiazu Carballo).
· Luciano Fabbri. Unibertsitate-irakasle argentinarra. Gizonezko Antipatriarkalen Kolektiboko
eta “Mala junta” kolektibo misto feministako kidea.
· Oskar Aranda eta Paulino García. “Roma eraldatuz” proiektuko kideak eta dinamizatzaileak.
Proiektu hori gizonezko ijitoei zuzenduta dago.
· Susana Covas. Emakumeen eguneroko bizimodura aplikatutako feminismoan aditua.
Ikerketa kurtso eta tailerren koordinatzailea. Prestatzaileen prestatzaile.

2.1.3 SARE SOZIALAK
Gizonduz Facebooken dago 2009. urteaz geroztik. 2017an, 5.110 “atsegin dut” izan zituen, batez
beste, eta 4.956 jarraitzaile ditu: % 36 emakumeak dira, eta % 59 gizonak. 224 argitalpen egin
ziren, 2017an.
Gizonduzek 1.362 jarraitzaile ditu Twitterren, eta 4.744 tuit idatzi dira 2011tik; horietatik 1.365,
2017an.
Halaber, Gizonduz-ek kontu bat du YouTuben: berdintasunarekin eta maskulinitateekin lotutako
hitzaldien, tailerren eta iragarkien bideoak eta ikus-entzunezko materialak ikus daitezke. YouTubeko Gizonduz orrialdean 30 bideo daude, 2017an 2.362 aldiz erreproduzitu direnak.

2.2 PRESTAKUNTZA- ETA SENTSIBILIZAZIO-PROGRAMA
2009ko martxoan, Gizonduzen lehenengo prestakuntza- eta sentsibilizazio-programa jarri genuen abian.
Gizonduzen prestakuntza- eta sentsibilizazio-programa abian jarri zenetik 2017ko abendura
arte, 11.912 lagunek parte hartu dute ikastaroetan (nola aurrez aurre, nola on-line): 6.536 gizonek
(% 54,86) eta 5.376 emakumek (% 45,13).
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2.2.1 AURREZ AURREKO IKASTAROAK
2009tik 2017ra (biak barne), aurrez aurreko 497 ikastaro egin dira (horietako 47, 2017an). Partehartzaileak 10.165 izan dira: 5.847 gizon eta 4.318 emakume.

Aurrez aurreko ikastaroetan izan den parte-hartzearen bilakaera
1000
900
800
700
600

Emakumeak

500

Gizonak

400
300
200
100
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

07

Ikastaro horiek honela banatzen dira:

Urtea

Emakumeak

Gizonak

Guztira

2009

241

512

753

2010

900

895

1795

2011

638

821

1459

2012

677

768

1445

2013

389

628

1017

2014

375

662

1037

2015

354

467

821

2016

382

630

1012

2017

362

464

826

GUZTIRA

4318

5847

10165

Ikastaro motari dagokionez, 2009tik 2017ra (biak barne), emandako orduen arabera, honela banatu dira ikastaroak:

2 ordukoak
4 eta 9 ordu bitartekoak
10 ordu edo gehiagokoak
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Ikasleen % 33,3k 2 ordutik 3 ordura arteko ikastaroetan parte hartu du; ikasleen % 47,42k 4
ordutik 10 ordura arteko ikastaroetan, eta ikasleen % 19,33k, 10 ordutik gorakoetan.
2017an, halaber, lanagatik edo gizartean duten agerpenagatik eragin biderkatzailea izan dezaketen pertsonentzako ikastaroak gehitzen jarraitu da, horietan parte hartzen dutenek ikasi dituzten edukiak eta egindako gogoetak lan-eremuan edo eremu sozialean erabiltzeko aukera izan
dezaten. Eragin biderkatzaile hori duten lanetan dabiltzan taldeekin eta pertsonekin lan egiteko
erabakiaren ondorioz, ez dira bete programan jasotako prestakuntza-eskaera guztiak; izan ere,
eskatutako zenbait ikastarok ez zituzten aipatu baldintzak betetzen. Hala ere, aurreko urteekin
alderatuta, iraupen luzeagoa duten ikastaroen ehunekoari eutsi zaio; horrek ikastaro horien izaera prestatzailea indartzen du. 2017an, aurreko urteetan ez bezala, gehitu egin dira antolatzaileen
erabakiz eta hainbat arrazoi tarteko (matrikula, epeak, barne antolamendua...) bertan behera utzi
diren ikastaroak. Horren ondorioz, eman gabe utzi dira 7 ikastaro (63 prestakuntza-ordu), eta
horren eragina 2017an prestakuntza presentzialean parte hartu duten gizon eta emakumeen
kopuruan eta ikastaro kopuruan islatzen da.
2017an, elkarlanean jarraitu da Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren mendeko Polizia eta
Larrialdien Euskal Akademiarekin. Horren ondorioz, 14 ikastaro eman dira: 8 ikastaro Ertzaintzaren XXVI. promozioko langileentzat eta 6 eguneratze-ikastaro udaltzainentzat.
Nabarmentzekoa da 2017ko ikastaroen artean sendotzen jarraitzen duela prestatzaileentzako
edo esku-hartze sozialean lan egiten dutenentzako 10 ordutik gorako ikastaroak; izan ere, partehartzaileek oso ondo balioetsi dute.

2017ko
Ikastaroak

Kopurua

Orduen
%

Ikasleak,
guztira

Ikasleen
%

Gizonak

Emakumeak

2-3 orduko
ikastaro 1

3

% 0,8

15

% 6,42

15

0

4-9 orduko
25 ikastaro

122,5

% 34,3

427

% 20,65

190

237

232

% 64,9

384

% 72,92

259

125

464

362
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Guztira,
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357,5
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2017ko aurrez aurreko ikastaroak
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Erakunde eskatzaileen arabera, hauek izan ziren aurrez aurreko ikastaroak:

Sindikatuekin eta enpresekin elkarlanean
antolatutako aurrez aurreko ikastaroak
Entitatea

Edukiak

Norentzat diren

Iraupenorduak

AFF

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Zuzendaritza, enpresa-batzordea 4
eta bertako langileak

Berria

Maskulinitateak, sexu-jazarpena
eta sexismoa lan-arloan

Kazetariak

5

Bizkaia Bahia Gas

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Bertako langileak

0,5

Bizkaia Bahia Gas

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Bertako langileak

2

CCOO

Maskulinitateak eta
gizonezkoen indarkeriak

CCOO sindikatuetako
ordezkariak

4

10

CCOO

Maskulinitateak eta gizonezkoen
indarkeriak

CCOO sindikatuetako
ordezkariak

4

CCOO

Maskulinitateak eta gizonezkoen
indarkeriak

CCOO sindikatuetako
ordezkariak

4

CEBEK

Maskulinitateak, sexu-jazarpena
eta sexismoa lan-arloan

Elkartutako enpresak

4

Euskotren

Sexismoaren aurkako prestakuntzatailerra: Txutxumutxurik ez!

Bertako langileak

10

Metro Bilbao

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Enpresa-batzordea eta
bertako langileak

4

Tenneco

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Enpresa-batzordea eta
zuzendaritza

12

Erakunde publikoekin elkarlanean egindako aurrez
aurreko ikastaroak

Entitatea

Edukiak

Norentzat diren

Iraupenorduak

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

11

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Udaltzaingoa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Udaltzaingoa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Udaltzaingoa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna,
indarkeria sexistak,
erantzukidetasuna eta arriskua

Ertzaintzaren XVI.
promozioa

10

Arkaute akademia

Gizonak, berdintasuna, indarkeria
sexistak, erantzukidetasuna eta
arriskua

Eguneratzea

10

Ur-agentzia

Maskulinitateak, berdintasuna
eta erantzukidetasuna

Bertako langileak

4

Basauriko Udala

Sexismoaren aurkako
prestakuntza-tailerra:
Txutxumutxurik ez!

Bertako langileak

4

Vitoria-Gasteizko
Udala

Gizonak, maskulinitateak
eta lan-arriskuak

Bertako langileak

8

12

Eusko Jaurlaritzaren
Justizia Saila

Maskulinitateak, berdintasuna
eta balio-aldaketa

Bertako langileak

4,5

Eusko Jaurlaritzako
Justizia Saila

Maskulinitateak, berdintasuna
eta balio-aldaketa

Bertako langileak

4,5

Eusko Jaurlaritzaren
Segurtasun Saila

Gizonak, berdintasuna eta
maskulinitateak

Bertako langileak

10

Bizkaiko Foru
Aldundia

Gizonak, berdintasuna,
maskulinitatea eta kiroljarduera

Bertako langileak

4

Bizkaiko Foru
Aldundia

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Bertako langileak

12

Bizkaiko
Foru Aldundiko
Gizarte Laguntza

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Bertako langileak

4,5

Bizkaiko
Foru Aldundiko
Gizarte Laguntza

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Bertako langileak

4,5

Bizkaiko
Foru Aldundiko
Gizarte Laguntza

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Bertako langileak

4,5

Eudel

Gizonak, maskulinitateak
eta tokiko politika-jarduera

Alkateak
eta zinegotziak

8

Arratiako
Mankomunitatea

Gizonak, berdintasuna,
maskulinitatea eta kiroljarduera

Astialdiko taldeak

4

Euskal Herriko
Unibertsitatea.
Berdintasun
Zuzendaritza

Maskulinitateak
eta berdintasuna. Mistoa

Bertako langileak

12

13

Elkarteekin eta beste hezkuntza-erakunde batzuekin
elkarlanean antolatutako aurrez aurreko ikastaroak

Entitate

Edukiak

Norentzat diren

Iraupenorduak

BEMEN3 Lanbide
Heziketako Ikastetxea

Gizonak, berdintasuna
eta maskulinitateak

Ikasleak

4

Romi Bidean Ijito
Idazkaritza

Gizonekiko esku-hartze
sozialerako prestakuntza

Bertako langileak

16

Kolore Guztiak

Gizonekiko esku-hartze
sozialerako prestakuntza

Bertako langileak

15

Iresgi.
Martuteneko espetxea

Indarkeria matxista
eta maskulinitateak

Espetxean preso
daudenak

6

Iresgi.
Martuteneko espetxea

Gizonak, maskulinitateak
eta arrisku-jokabideak

Espetxean preso
daudenak

6

Donostiako Gizarte
Hezkuntzako Eskola

Maskulinitateak, berdintasuna
eta balio-aldaketa

Ikasleak

4

Donostiako Gizarte
Hezkuntzako Eskola

Maskulinitateak, berdintasuna
eta balio-aldaketa

Ikasleak

4

Gipuzkoako Psikologoen
Elkargo Ofiziala

Gizonak, berdintasuna
eta indarkeria matxista

Kideak

15

Bizkaiko Psikologoen
Elkargo Ofiziala

Gizonak, berdintasuna
eta indarkeria matxista

Kideak

12

Amuge. Euskadiko
Emakume Ijitoen
elkartea

Sexismoaren aurkako
prestakuntza-tailerra:
Txutxumutxurik ez!

Bazkideak

9

Aurrez aurreko ikastaroen balorazioak
Jarraian, aurrez aurreko ikastaroetako parte-hartzaileek emandako balorazioen batez bestekoak ageri dira, 6 puntuko baremoa oinarri hartuta (1 da puntuaziorik txikiena, eta 6, handiena).
512 balorazio jaso dira: 215, emakumeek egindakoak; 247, gizonek; 20 beste batzuk epigrafean
jasotakoak dira, eta 30 pertsonak ez diote galderari erantzun.
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Sexua eta adina kontuan hartuta, ebaluazio hauek bildu dira:

Ebaluazioak
sexuaren eta
adinaren arabera

16-24
urte

25-30
urte

31-54
urte

55 urte eta
gehiago

EDE

Guztira

Emakumeak

33

35

126

19

2

215

Gizonak

19

64

145

19

247

Bestelakoak

2

5

7

6

20

Ez du erantzun

3

6

19

Guztira

57

110

297

44

2

30

4

512

Ikastaroa egiten duten elkarteek eta erakundeek balorazioen zati bat jasotzen dute; hortaz, ez
dira balorazio-multzo honetan agertzen.

Balorazio hauek jaso dira (0tik 6ra)

Ikastaroaren balorazio orokorra
Ikasgaiaren inguruan lehendik
zeneuzkan ezagutzak
Edukia
Hizlaria
Dinamizazioa
Taldearen partaidetza
Antolakuntza
Eremua
Erabilitako materialak
Baliagarria iruditzen zaizu
zure bizitza pertsonalerako? (%)
Baliagarria iruditzen zaizu
zure bizitza profesionalerako? (%)

Emakumeak

Gizonak

Ez dute
erantzun

Bestelakoak

Batez
bestekoa

5,1

5

5

4,9

5

3,8
4,9
5,2
4
4,8
5
4,8
5

3,3
4,7
5,2
4,9
4,7
4,7
4,7
4,8

3
4,8
5,2
5
5,1
5,1
5
4,9

3,6
4,5
5,2
4,8
4,6
4,9
4,6
4,5

3,5
4,8
5,2
4,9
4,8
4,9
4,8
4,9

% 95

% 96

% 97

% 95

% 95,75

% 91

% 92

% 97

% 95

% 93,75
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Erakundeek eta kolektiboen jasotako balorazioen artean, esanguratsuak iruditu zaizkigu Arkauteko Ikastegikoak, datu hauek jasotzen baitituzte 58 balorazioen gainean:

Batez besteko balorazioak (sexuan arabera bereizi gabe, (1etik 5erako)

GARAPENA
Iraupena

3,2

Zalantzetarako eta galderetarako tartea

4,1

Erritmoa

4,2

Medologia

4,4

Edukiak

4,0

Jasotako informazioa

4,4

Ariketak eta praktikak

4,4

Parte-hartzea

4,5

IRAKASLEAK
Aurkezpena

4,5

Ezagutza

4,7

Parte-hartzea

4,7

Irakasleen eta ikasleen harremana

4,7

Ikasleei egokitzea

4,6

Gaiarekiko motibazioa

4,7

BALORAZIO OROKORRAK
Espektatibei erantzun zaie

4,0

Gaitasunak eskuratzea
Lanerako baliagarritasuna
Baldintza fisikoak eta ingurunekoak

3,7
3,4
3,9
4,4

Taldeko ikasleen kopurua
Asebetetze orokorra

4,2
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Inkestetako galdera irekietan, ikastaroen alderdi positiboak jasotzen dira; horien artean, aurreko
urteetako joerari jarraituz, ondo balioesten dira erabilitako materialak eta metodologia partizipatiboa, zeinak askatasunez mintzatzea eta gainerako ikasleen esperientzietatik ikastea ahalbidetzen baitu. Nabarmentzekoa da nola uztartzen diren teoria eta eguneroko errealitatea eta
nolako ahalegina egin den hori lan-eremura hurbiltzeko.
Aurreko urteetan bezala, hobekuntza hau proposatu da: ikastaro luzeagoak egitea, gaiak luzeago
eta sakonago landu ahal izateko, eta lanerako tresna praktikoen gaineko ezagutza areagotzeko.
Parte-hartzaileek lanari lotutako alderdietan sakondu nahi lukete, oro har. Hona horietako batzuk: gizonekin berdintasuna lantzeko metodologiak eta tresnak, kultura-artekotasuna, gazteen
heziketa eta emakumeen aurkako indarkeria.
Ikastaroen gaineko balorazioak aurreko urteetakoen antzekoak izan dira. Oro har, esan daiteke
Gizonduz ekimenaren barruan eskaini diren aurrez aurreko ikastaroek bete egin dituztela ikasleen espektatibak, baita programarenak ere.
Aipatzekoa da, halaber, batzuek ikastaroren bat egin ostean parte hartu duten arren, parte-hartzaile gehienek (emakumeen % 89k eta gizonen % 81ek) lehenengo aldiz egin dutela ikastaro
horietako bat.
Ebaluazio-galdetegiko alderdien gainean egindako balorazioan, ez da desberdintasun nabarmenik ikusten, sexuaren edo adinaren arabera.

2.2.2 INTERNET BIDEZKO IKASTAROAK
2.2.2.1 Online sentsibilizazioa
Ikastaro horretan, alderdi ugari lantzen dira: genero-desberdintasunen jatorria, sexuaren araberako rolek eta estereotipoek sozializazioan duten eragina, eredu maskulinoen berrikuspena, norberaren eta gainerako pertsonen zainketak gizakion bizitzan duen garrantzia, gizonek etxeko lanetan eta beste pertsona batzuen zainketan duten inplikazioa, sozializazio sexistak gizonengan
eragiten dituen genero-arazoak, indarkeriaren legitimazioak identitate maskulinoen eraikuntzan
duen eragina, eta abar.
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On-line ikastaroa 2009. urtean hasi zen ematen, eta ordutik 2017ra arte (biak barne), 695 lagunek ondo bukatu zuten ikastaroa: 435 emakumek eta 260 gizonek.
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2017. urtean, guztira, 57 lagunek ondo bukatu zuten ikastaroa: 21 emakumek eta 36 gizonek.
Ikastaroaren balorazio orokorra positiboa izan da (4,89 puntu, 6 puntutik). Ikastaroaren edukiei
ere balorazio ona eman zaie: 4,67 puntu.
Azpimarratzeko modukoa da, gainera, ikastaroa egin duten pertsonen % 100en ustez ikastaroa
baliagarria izan dela euren bizitza pertsonalerako eta profesionalerako.
Ikastaroan parte hartu duten lagunen kopuruak ere nabarmen egin du behera, aurreko urtearekin alderatuta: 2017an, 57 lagunek egin zuten, eta 2016an, berriz, 80 lagunek. Ikastaroa egin
duten gizonen proportzioa aurreko urtekoaren antzekoa da: % 63,15.

2.3 MARTXOAREN 19RAKO KANPAINA, BERDINTASUNEZKO AITATASUN
ERANTZUNKIDE ETA POSITIBOAREN ALDEKOA
Martxoaren 19a aitaren eguna izan zen, eta egun horren inguruko kanpaina bat egin zen sare
sozialetan, berdintasunezko aitatasun erantzunkide eta positiboa indartzeko.
Kanpaina martxoaren 15ean hasi zen. Bertan, hainbat mezu eta animazio bidali ziren, “Egin dezagun dagokiguna” lelo nagusiaren pean. Gizonezkoei zuzendutako leloa izan zen, etxeko lanetan
eta zaintza-lanetan duten inplikazioa sustatzeari begirakoa.
Honako hau izan zen kanpainaren emaitza: gaztelaniaz, 149 txio bidali ziren, eta, guztira, 83.040
pertsonak ikusi zituzten (horien % 60 gizonezkoak izan ziren); euskaraz, berriz, 55 txio bidali ziren, eta 23.532 pertsonak ikusi zituzten (horien % 80 gizonak izan ziren). Facebook-en, 12 sarrera egin ziren kanpainaren irudi eta GIFekin, eta, balioesten denez, 5.209 pertsonarengana iritsi
ziren.
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2.4 «GAZTEAK BERDINTASUNEAN 2.0» PROIEKTUA
“Gazteak Berdintasunean 2.0” proiektuaren bidez, nerabeen eta gazteen kontzientziazioa eta
inplikazioa bultzatu nahi da, eta, bereziki, gizonena, emakumeen eta gizonen berdintasunaren
alde eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontra egin dezaten; horretarako, hezkuntza-tresna
berritzaileak baliatuko dira, teknologia berrietan oinarrituta.
Atal hauek ditu proiektuak:
• Online abentura grafiko bat (bideo-joko bat): erabiltzaileei egoera batzuk adieraziko zaizkie,
eta proba batzuk egin eta ebatzi beharko dituzte; hau da, egoera sexistak, homofoboak,
indarkeriazkoak... izango dituzte, eta erabaki bat hartu beharko dute zenbait aukeraren
artean.
• Unitate eta fitxa didaktikoak, bai irakasleentzat, bai ikasleentzat.
2017. urtean zehar, proiektua eta horren osagaiak probatu dira 6 ikastetxetan eta udalerri batean, kaleko jarduera batean. Aipatu prozesuan, honako hauek parte hartu dute: Ipintza BHI (Bergara), Uribe-Kosta B.H.I., Margotu Lanbide Heziketako Ikastetxea (Bilbao), Lakua BHI (Gasteiz),
San Bizente Ikastola (Oion), Irungo BHI eta Ugao-Miravallesko Udalerria. Irakasleentzako ikastaroetan 35 lagunek parte hartu dute: 24 emakumek eta 9 gizonek; ikasleentzako ikastaroetan,
aldiz, 538 lagunek: 268 emakumek eta 270 gizonek.
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2.5 PRESTAKUNTZA- ETA SENTSIBILIZAZIO-JARDUEREN HEDAPENA
Aurreko urteetan bezala, 2017an ere, Gizonduzen ikastaroez gainera, hedapena eman zaie
berdintasunarekin lotuta eskaintzen diren unibertsitateko masterrei eta graduondoei eta IVAPen ikastaroei, bai eta Berdintasunerako Foroak antolatutako jarduerei ere, prestakuntza- eta
sentsibilizazio-jarduera horietan gizonen partaidetza areagotzeko xedez. Horretarako, argitara
eman ziren, Gizonduzen webgunearen eta sare sozialen bidez.

2.6 JARDUNALDIETAN PARTE HARTZEA
Gizonduz ekimena ezagutzera emateko, zenbait komunikabidetan agertu gara, eta beste
erakunde batzuek antolatutako sentsibilizazio-jarduera ugaritan parte hartu dugu. Hauetan,
adibidez:
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· “Mutilak, Zer nolako gizonak izango dira?” udako ikastaroa, Emakundek antolatuta, EHUren
udako ikastaroen barruan.
· “Ellos son indispensables para lograr una verdadera igualdad” jardunaldiak, ASPEGI
FOROAren barruan (Gipuzkoako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkartea).
· “Buenos tratos en las relaciones” jardunaldia, EHUko Psikologia Fakultateak antolatuta.

2.7 AHOLKULARITZA
Azkenik, 2017an, 380 kontsultari erantzun zitzaien, aurrez aurre, posta elektronikoz nahiz telefonoz, bai Gizonduz ekimenari buruz, bai gizonekin, berdintasunarekin eta maskulinitateekin
lotutako beste gai batzuei buruz.
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