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1. TESTUINGURUAN KOKATZEA
“Justizia” kontzeptua oso termino zabala da, hainbat adiera ez ezik
askotariko arloak ere barnean hartzen dituena, morala, filosofikoa, etikoa
eta juridikoa, esaterako.
Gizarte batek justizia izan behar du oinarri, justiziatzat hartuta Estatuaren
ideia oinarritzen den balio multzoa, zuzentasuna eta berdintasuna izanik
aipatu ordena sozialaren funtsezko oinarriak.
Beste alde batetik, eta aztergai dugun ikuspuntu juridikotik, Zuzenbidean
gauzatzen da justizia, gizarte batean bizikidetzari eta ordenari eusten dien
arau multzo bezala ulertuta.
Horrenbestez, Zuzenbideak justizia badu oinarri eta hori, aldi berean,
berdintasunean oinarritzen bada bidezko Estatu bat eraikitzeko, zentzuzkoa
dirudi pentsatzeak emakumeek, gizartearen parte direnez gero, berdin
parte hartu beharko luketela aipatu arau multzoan, bai modu aktiboan
arauen legegile gisa, bai modu pasiboan, horien aplikazioaren hartzaile
bezala.
Hala ere, beste ezagutza-esparru batzuk bezalaxe, Zuzenbidea ere gizonek
eraikia da, eta ez du emakumea aintzat hartzen araudia sortzeko
prozesuan. Hartara, ikusezin bihurtzen ditu emakumeak, bai eta bazter utzi
ere beren eskubideak. Hori dela bide, beharrezkoa eta bidezkoa ematen
du justiziaren alorrean genero-ikuspegia txertatzeak.

1. TESTUINGURUAN KOKATZEA

Emakume batek irudikatzen du justizia, eta hala ere, arauak ez dira
bidezkoa den eran aplikatzen, hots, gizaki bakoitzaren banakotasunak
ulertuz eta onartuz. Aitzitik, ikuspuntu androgenikotik aplikatzen da justizia,
non gizona baita gauza guztien erdigune eta neurri.
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Beraz, genero-analisi batek aukera emango du frogatzeko justiziaadministrazioan, beste sektore askotan legez, desparekotasun nabaria
dagoela, baita desoreka handia ere botere-harremanetan, eta
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko lege-manuen
aplikazioa ez dela beti eraginkorra, ezta bidezkoa eta orekatua ere.
Analisi mota horri zehatz-mehatz heltzeko, batetik, emakumeek parte
hartzen duten administrazioko arlo ezberdinei erreparatu behar zaie
aurrena, lanbideak aztertze aldera (besteak beste, epailetza, abokatutza,
fiskaltza
nahiz
erakunde
judizialetan
diharduten
ezagutza-arlo
desberdinetako espezialistak), eta, bestetik, epaitegi eta auzitegietan
sistemaren erabiltzaile gisa auzitan ibiltzen diren pertsonei, eskatzaile zein
salatzaile gisa. Azkenik, ordenamendu juridikoa hausten duten emakumeen
egoera aztertu beharra dago.

Hala, emakumeek eta gizonek sistema judizialean duten presentzia eta
partaidetza desberdina ikusiko da, besteak beste, Zuzenbideari loturiko
lanbideetan, auzitan jarduteko unean emakumeen eta gizonen arteko
desparekotasunetan, erabakiak hartzeko organoetan jazotzen den
bereizketa bertikalean, baliabideak (doako justizia, adibidez) eskuratzeko
aukera ezberdinetan eta horrek guztiak emakume eta gizonengan dituen
ondorio desberdinetan.
Garrantzitsua da, halaber, izaera sozialagoa duten beste alderdi batzuei
buruzko genero-analisia egitea, zeinek guztiz baldintzatzen baitituzte
emakumeek eta gizonek eskuragai dauden baliabideak lortzeko aukerak.
Prestakuntza- edo kultura-mailari dagokionez, adibidez, prestakuntza
txikiagoa jasotzeak ziurtasun-gabezia handiagoa eragin lezake sistema
judizialari aurre egiteko unean. Autonomia eta independentzia ekonomikoa
direla eta, bestalde, baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenek zailtasunak
izan litzakete justizia-administrazioa erabiltzeko, nahiz eta, berez, herritar
guztientzako eskubidea izan (doako justizia izateko onura); hala, baliabide
gutxiago dituzten pertsonak gutxiago ibiliko dira auzitan eta, hartara,
aukera gutxiago izango dituzte beren eskubideen alde egiteko.

1. TESTUINGURUAN KOKATZEA

Amaitzeko, etxeko lanak eta zainketei eta estimuari loturikoak desberdin
banatuta egoteak, enplegua lortzeko aukerak ez ezik, justiziaadministrazioaren alorrean diharduten profesionalen garapena eta igoera
ere murriztu ditzake. Horren gaineko hausnarketa ere jaso da.
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2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO
AZTERTU BEHARREKO ALDERDI
GILTZARRIAK
2.1. EMAKUMEEN ETA GIZONEN PRESENTZIA SEKTOREAN

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

Justizia sektore feminizatua da oro har, batez ere lehen, bigarren eta
hirugarren zikloko unibertsitate-ikasketetan, non emakumeen presentzia oso
handia baita. Lege-zientzien goi-mailako ikasketak amaitutakoan,
emakume eta gizonen ordezkaritza orekatua da sistema judizialaren
hierarkiaren behe-mailako organo jurisdikzionaletan eta lanbide jakin
batzuetan, irakaskuntzan, kasu. Nolanahi ere, beste lanbide batzuetan
(notariotzan edo prokuradoretzan, adibidez) gizonak dira gehiengoa.
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Hezkuntzan, osasunean edo zainketekin zerikusia duten sektoreetan
gertatzen den legez, justizia-administrazioan ere bereizketa handia nabaritu
daiteke, batez ere bertikala; izan ere, sektorean emakume asko egon arren,
erantzukizun txikiagoko lanpostuetan biltzen dira batik bat, eta gizonek
betetzen dituzte erabakiak hartzeko postuak. Hori Estatuan jazotzen da
batik bat, baina joera alderantzikatu egiten da Euskal Autonomia
Erkidegoan (aurrerantzean, EAE).
Baieztapenok hobeto ulertzeko, honako elementu hauei heldu behar zaie:

-

Presentzia sektore juridikoari loturiko ikasketetan (ikasleak):
EAEn, gazteek prestakuntza-maila handiak dituzte, Estatu osoaren
beraren eta baita Europako ehunekoaren gainetik ere. Zehazki,
bigarren mailako gutxieneko ikasketak dituzten 20 eta 24 bitarteko
emakumeen tasa % 86,6koa zen Euskadin 2014an1; Espainian, aldiz,
% 71,4koa zen tasa hori, % 84,6 27en EBn eta % 84,7koa, berriz, 28en EBn.
Ehuneko horiek oso antzekoak dira gizonen kasuan.
Goi-mailako ikasketei dagokienez, 66.830 ikasle matrikulatu ziren
unibertsitate-ikasketetan EAEn 2015-2016 ikasturtean, hots, Euskal
Autonomia Erkidegoko zentroetan eta hezkuntza-maila guztietan
matrikulatutako ikasleen % 13,75. 66.830 pertsona horietatik, % 52,72
emakumeak dira, eta % 47,28, aldiz, gizonak. Emakumeen ehunekoa
beti da handiagoa, bai lehen eta bigarren zikloko ikasketetan2 bai

1
2

27en EB, Espainia eta Euskadi alderatzeko eskuragai dagoen azken datua.

Espainia Goi Hezkuntzako Europar Eremuan erantsi ondoren (Unibertsitate Ikasketa Ofizialei
buruzko Antolamenduaren Errege Dekretua, Ministro Kontseiluarena, 2007ko urriaren 26koa),
hauek dira baliokidetasunak:
Lehen zikloko ikasketak dira horiek amaitutakoan diplomadun, ingeniari tekniko edo arkitekto
tekniko tituluak eskuratzeko eskubidea ematen dutenak. Egungo graduko tituluaren baliokide
dira.

graduondoko ikasketetan, masterretan eta doktoretza-ikasketetan.
Egoera antzekoa da lurralde historiko guztietan, hau da, Araban,
Bizkaian eta Gipuzkoan.
Espainian oro har, eta 2015-2016 ikasturteko INEren datuen arabera,
gizon baino emakume gehiago matrikulatu ziren lehen eta bigarren
zikloko ikasketetan, baita master ofizialetan ere. Hala ere, emakume
kopurua zertxobait txikiagoa izan zen doktoretza-ikasketetan.
Are gehiago zehazteko, EAEko unibertsitateetan 2015-2016 ikasturtean
15.299 ikasle berri matrikulatu ziren, eta 8.070 ziren emakumeak, hots,
kopuru osoaren % 52,75. Emakume horietatik, 4.362 Gizarte eta Lege
Zientziei loturiko ikasketetan sartu ziren, hain zuzen ere erdia baino
gehiago.

EAEko unibertsitateetan matrikulatutako
(publikoak zein pribatuak) ikasle berriak.
2015-2016 ikasturtea

Guztira

Emakumeak

Emakumeen %

Guztira

15.299

8.070

% 52,75

Arteak eta Giza Zientziak

1.529

962

% 62,91

825

426

% 51,63

Osasun Zientziak

1.878

1.423

% 75,77

Gizarte eta Lege Zientziak

7.631

4.362

% 57,16

Ingeniaritza eta Arkitektura

3.436

897

% 26,10

Zientziak

Geuk egina, Eustat-en Irakaskuntzaren Estatistikak oinarri hartuta (2017)

Gehiago sakontzearren, eta Gizarte eta Lege Zientziei dagokienez,
agerikoa da, amaitutako unibertsitate-ikasketa mailari erreparatuta,
gizon baino emakume gehiago daudela ia maila guztietan.
EAEn unibertsitate-ikasketak amaitu dituzten emakumeen ehunekoa,
ikasketa-mailaren arabera, 2015-2016 ikasturtea
Guztira

Guztira

1. eta 2. zikloak

Mailak

Masterrak

Gainditutako
tesiak

Guztira

E%

Guztira

E%

Guztira

E%

Guztira

E %

Guztira

E%

13.654

% 55,22

929

% 41,22

8.709

% 57,3

3.172

% 54,4

844

% 51,8

Gizarte
Zientziak eta
6.341
% 61,20
49
% 49
4.389
% 61,9
1.600
% 60,7
303
Zientzia
Juridikoak
Geuk egina, Eustat-en Irakaskuntzaren Estatistika eguneratuak oinarri hartuta (2017)

Bigarren zikloko ikasketak dira horiek amaitutakoan lizentziadun, ingeniari edo arkitekto tituluak
eskuratzeko eskubidea ematen dutenak. Master tituluaren baliokide dira.
Hirugarren zikloko ikasketak dira doktoretza-ikasketak.

% 55,8
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Askoz ere emakume gehiago daude Osasun Zientzietan, Arte eta Giza
Zientzietan eta Gizarte eta Lege Zientzietan, eta emakumeen % 11,11k
bakarrik aukeratzen dituzte ingeniaritza eta arkitektura.
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Presentzia sektore juridikoari loturiko ikasketetan (irakasleak):
Unibertsitateko ikasleei buruzko analisiak aditzera ematen du
emakumezko ikasle gehiago daudela, batez ere lege-zientzien
alorrean. Irakasleei dagokienez, alderantzikatu egiten dira zifra horiek;
izan ere, emakumezko baino gizonezko irakasle gehiago daude. 20152016 ikasturteko EAEko unibertsitateetako irakasleei buruzko taula
honetan ikus daiteke hori, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera
sailkatuta.
Emakumezko eta gizonezko irakasleen presentzia EAEko unibertsitateetan,
2015-2016 ikasturtea
Guztira

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

5.838

880

3.159

1799

Guztira
Unibertsitateikasketetako
irakasleak (EAE)

E

G

E

G

E

G

E

G

% 44

% 56

% 47

% 53

% 43,9

% 56,1

% 42,7

% 57,2
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Geuk egina, Eustat-en Irakaskuntzaren Estatistika eguneratuak oinarri hartuta (2017).
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Irakasleen lanbide-kategoria dela eta, bereizketa bertikala ikus daiteke:
emakumeak behe-kategoriako postuetan biltzen dira, eta gizonak,
ordea, katedradun edo irakasle emeritu ere izatera heltzen dira. Honako
taula honetan 2015-2016 ikasturteko EAEko unibertsitateetako irakasleak
agertzen dira, lanbide-kategoriaren eta sexuaren arabera sailkatuta.
Emakumezko eta gizonezko irakasleen ehunekoa EAEko unibertsitateetako
lanbide-kategoria desberdinetan, 2015-2016 ikasturtea
Guztira
Emakumeak
Gizonak
Guztira
8.441
% 50,8
% 49,2
Irakasleak
5.838
% 44,0
% 56,0
Albokoa
13
% 38,5
% 61,5
Elkartua
727
% 39,0
% 61,0
Laguntzailea
423
% 60,8
% 39,2
Katedraduna/Irakasle arrunta
489
% 24,8
% 75,2
Kolaboratzailea
276
% 54,0
% 46,0
Kontratuduna
870
% 44,5
% 55,5
Emeritua
17
% 5,9,0
% 94,1
Irakasle aditua
53
% 35,8
% 64,2
Irakasle titularra - Agregatua
1.985
% 45,2
% 54,8
Ordezkoa
595
% 55,8
% 44,2
Bisitaria
55
% 23,6
% 76,4
Bestelako langileak
335
% 37,9
% 62,1
Geuk egina, Eustat-en Irakaskuntzaren Estatistika eguneratuak oinarri hartuta (2017)

Orain arte ikusi dugu unibertsitate-esparruan emakumezko ikasle
gehiago egoteak ez duela esan nahi emakumeek irakasle edo ikerlari
postuak beteko dituztenik gehienbat prestakuntza amaitutakoan.
Horrenbestez, genero-inpaktuaren ikuspuntutik, garrantzitsua da lanbideibilbideak osorik aztertzea, prestakuntzako/hezkuntzako garaitik laneratu
arte; horrela ulertuko ditugu laneratzean gertatzen diren genero-arrailak,
prestakuntzako etapan emakumeen ehunekoa handiagoa izanik ere.

Irakasgaiei dagokienez, desberdin daude banatuta emakumeak eta
gizonak, ematen duten diziplinaren arabera. Hala bada, Soziologia eta
Gizarte Langintza, Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia, Gizarte
Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia edo Estatuaren Eliza
Zuzenbidea eta Erromatar Zuzenbidea sailak emakumeek osatzen
dituzte batik bat; Administrazio Zuzenbidea, Konstituzio Zuzenbidea eta
Zuzenbidearen Filosofia, Zuzenbide Zibila, Euskal Hizkuntza eta
Komunikazioa eta Ekonomia Aplikatua sailak, berriz, gizonek osatzen
dituzte batez ere. Enpresa Zuzenbidea Saila da salbuespena,
emakumeek osatzen baitute ia guztiz, betidanik gizonei gorde izan zaien
esparrua bada ere.

-

Presentzia arlo juridikoari loturiko lanbideetan
2017ko
uztailaren
1eko
Eustat-en
datuen
arabera,
EAEko
Administrazioan lan egiten duten pertsonen % 5,98k lan egiten dute
justizia-administrazioan; hau da, 42.813 lagunetik, 2.559k baino ez
dihardute justizian (langile publikoak), hain zuzen ere, 1.959 emakumek
(% 76,5) eta 600 gizonek (% 23,45). Emakumeak gehiengoa dira,
halaber, administrazio publikoan oro har eta hezkuntza-administrazio
publikoan bereziki. Ez da hala, ordea, instantzia publiko jakin batzuetan,
Ertzaintzan, adibidez; izan ere, alderantzikatu egiten da proportzio hori,
eta langile guztien % 11,26 baino ez dira emakumeak.
Justiziarekin zerikusia duten lanbideei dagokienez, dela arlo publikoan
dela pribatuan, honako datu hauek daude:
Epailetza
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren karrera judizialaren egiturari
buruzko 2017ko txostenaren arabera, Estatuan 5.367 epaile eta
magistratu (emakumezko zein gizonezko) daude jardunean, 49,3 urteko
adinarekin eta 18,2 urteko antzinatasunarekin batez beste. Pertsona
horietatik, 2.827 (hots, % 52,7) emakumeak dira, eta 2.540 (hau da,
% 47,3), aldiz, gizonak.
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Euskal Herriko Unibertsitateko webgunetik ateratako datuak
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Irakasleei dagokienez unibertsitatean dagoen bereizketa okupazionalari
heltzeko, Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko sail
ezberdinetako langileen banaketa aztertuko da, Bizkaiko eta
Gipuzkoako campusetan3. Zuzendaritzak, idazkaritza akademikoak eta
idazkaritza administratiboak osatzen dituzten sailak. 15 sailzuzendaritzetan 9 gizon eta 6 emakume daude; idazkaritza
akademikoetan, 8 gizon eta 7 emakume; eta idazkaritza
administratiboetan, ostera, gizon 1 eta 14 emakume. Zuzendari-postuak,
beraz, gizonek betetzen dituzte batez ere, eta administratiboak, ordea,
emakumeek.
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Estatuko organo judizialaren arabera, taula honetan islatzen da
emakumeen ehunekoa:
Emakumeen ehunekoa Estatuko organo judizialetan

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

ORGANOA
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Emakumeen %

Auzitegi Gorena

% 12,8

Auzitegi Nazionala

% 37,1

Administrazioarekiko Auzietako Epaitegi Nagusia

% 33,3

Justiziako Auzitegi Nagusia

% 36,1

Esleitzeko zain daudenen Justizia Auzitegi Nagusia

% 62,0

Probintziako Auzitegia

% 37,7

Zigor-arloko Epaitegia

% 61,1

Administrazioarekiko Auzietako Epaitegia

% 43,0

Gizarte-arloko Epaitegia

% 55,6

Espetxe Zaintzako Epaitegia

% 54,2

Adin txikikoen Epaitegia

% 60,5

Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegia

% 66,3

Erregistro Zibil esklusibo bakarra

% 61,5

Merkataritza arloko Epaitegia

% 32,8

Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegia

% 69,2

Geuk egina, BJKNen karrera judizialeko txostena oinarri hartuta (2017)

Berriz ere, emakumeak gehiengoa dira behe-mailako epaitegietan, hala
nola esleitzeko zain daudenen Justizia Auzitegi Nagusian, lehen
auzialdiko eta instrukzioko epaitegietan, lan arloko epaitegietan, zigorarloko epaitegietan eta arlo zibileko epaitegietan, baita adingabeen
epaitegietan, emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegietan
eta erregistro zibiletan ere. Gizonak, bestalde, gehiengoa dira organo
judizial gorenetan, hau da, Auzitegi Gorenean, Auzitegi Nazionalean,
Administrazioarekiko Auzietako Epaitegi Nagusian eta Justiziako Auzitegi
Nagusian. Ordena jurisdikzionalari dagokionez, gizonak gehiengoa dira
merkataritza-arloko epaitegietan.
Autonomia-erkidegoak direla eta, Andaluzian, Balearretan, Kanarietan,
Kantabrian, Gaztela-Mantxan, Katalunian, Valentziako Erkidegoan,
Extremaduran, Galizian, Madrilen, Euskal Autonomia Erkidegoan eta
Errioxan epaileen eta magistratuen % 50 dira emakumeak hango
epaitegi eta auzitegietan. Euskal Autonomia Erkidegoa da horien guztien
buru, epaile eta magistratuen % 60,8 baitira emakumeak.
Izan ere, 232 epailek eta magistratuk (emakumezko zein gizonezko)
osatzen dituzte EAEko epaitegiak eta auzitegiak, 47,7 urteko adinarekin
eta 16,1 urteko antzinatasunarekin batez beste. Horietatik, 141
emakumeak dira (hau da, % 60,8), eta 91, berriz, gizonak (hots, % 39,2).

Organo motaren arabera, taula honetan islatzen da EAEko emakumeen
ehunekoa:
Emakumeen ehunekoa EAEn organo judizial motaren arabera
ORGANOA

Emakumeen %

Justiziako
Auzitegi
Gorenean,
administrazioarekiko
auzietako
epaitegietan, merkataritza-arloko epaitegietan eta epaitegi dekano
esklusiboan izan ezik, gainerako organoetan emakumeak dira nagusi.
Organo judizialetan emakumeak egoteak eta epaitegi eta
auzitegietako langileak genero-berdintasunean hezteak berebiziko
garrantzia
dute;
izan
ere,
baliteke
munduarekiko
ikuspegi
androzentrikoak baldintzatzea Zuzenbidea aplikatzeko modua eta,
hartara, partziala izatea nor epaitzen den arabera. Justizia ematen eta
aplikatzen dutenek ere betaurreko bioletak jarri behar dituzte. Horrela
bermatuko dira berdintasuna eta zuzentasuna ebazpen judizialetan.
Fiskaltza
Estatuan, Estatuko Fiskaltza Nagusiaren 2017ko memoriak fiskaltzak
segimendua egiten duen prozedura judizialei buruzko informazioa
jasotzen du (delituzko ekintza, diligentziak, epaiak...), ez ordea sexuaren
arabera banandutako estatistikak fiskaltza ezberdinetako langileei buruz
(Auzitegi Gorena, Auzitegi Nazionala, Kontuen Auzitegia, etab.).
Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltzaren 2017ko memoriak, bestalde,
lurralde historiko bakoitzeko Fiskaltzetako langileei buruzko datuak
ematen ditu; datuok, hala ere, ez datoz sexuaren arabera bereizita.
EAEko Fiskaltzak 3 fiskal ditu: fiskal nagusia, fiskalburuordea eta fiskal bat.
Bizkaiko probintzia-fiskaltzak 51 fiskal ditu, Gipuzkoakoak 29 eta
Arabakoak 13.
Horrez gain, EAEko bulego fiskalean 4 lanpostu daude: kudeatzaile bat, 2
izapidegile eta funtzionario laguntzaile bat. Bizkaiko probintzia-
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Justiziako Auzitegi Nagusia
% 27
Plaza lortzeko zain daudenen alorreko Justizia Auzitegi Nagusia
% 100
Probintziako Auzitegia
% 54,8
Zigor-arloko Epaitegia
% 68,7
Administrazioarekiko Auzietako Epaitegia
% 45,4
Gizarte-arloko Epaitegia
% 55
Espetxe Zaintzako Epaitegia
% 100
Adin txikikoen Epaitegia
% 75
Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegia
% 69,7
Erregistro Zibil esklusibo bakarra
% 100
Epaitegi dekano esklusiboa
%0
Merkataritza-arloko Epaitegia
% 33,3
Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegia
% 100
Geuk egina, BJKNen karrera judizialaren egiturari buruzko 2017ko txostenaren
datuak oinarri hartuta.
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fiskaltzaren bulego fiskala 47 funtzionariok (emakumezkoak
gizonezkoak) osatzen dute, 24k Gipuzkoakoa eta 14k Arabakoa.

zein

Datu hauek ez dute informaziorik ematen emakumezko fiskalen
ehunekoari buruz, ez eta bulego fiskaleko beste lanpostu batzuei buruz
ere, kudeaketa, tramitazioa eta laguntza judizialari dagokienez,
kasurako. Hortaz, komenigarria litzateke etorkizunean horri buruzko
datuak sexuaren arabera bereiztea, azpisektore horretan dauden
emakume eta gizon kopuruaren bilakaera erkatze aldera.
Justizia-administrazioko emakumezko
(lehengo idazkari judizialak)

zein

gizonezko

abokatuak
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Justizia Administrazioko Abokatuen Elkargo Nazional Gailenaren “El
letrado de la Administración de Justicia en cifras, 2016” txostenaren
arabera, abokatuentzako 4.185 lanpostu daude Espainia osoan,
titularrak, lanpostu hutsak, ordezko langileak eta premialdiko bitartekoak
aintzat hartuta. Sexuaren arabera, % 67 emakumeak dira eta % 33,
ostera, gizonak.
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EAEri dagokionez, 193 abokatu daude (emakumezko zein gizonezko)
justizia-administrazioan; hala ere, ez dago sexuaren arabera bereizitako
datu berririk horri buruz. Interesgarria litzateke, beraz, datu horiek
edukitzea, azpisektore horretan dauden emakume eta gizon kopuruaren
bilakaera ezagutzearren.
Prokuradoretza
Prokuradoreen Kontseilu Nagusiaren 2016ko urteko memoriaren arabera,
10.252 prokuradore zeuden guztira Estatuan urte horretako abenduan;
haietatik, 3.425 ziren emakumeak, hau da, % 33,4.
Euskal errealitateari erreparatuz gero, eta elkargo profesionalak
abiapuntu hartuta, Arabakoak 46 elkargokide ditu: 19 emakume eta 27
gizon. Bizkaikoak 218 elkargokide ditu; horietatik 62 emakumeak dira, eta
156 gizonak. Eta Gipuzkoakoak 96 elkargokide ditu, 33 emakume eta 63
gizon, hain zuzen ere.
Honako taula honetan, prokuradoreen elkargo ezberdinetan dauden
emakumeen proportzioak adierazten dira:
EAEko prokuradoreen elkargoetan dauden emakumeen ehunekoa
Guztira
Emakumeen %
Estatuan guztira
10.252
% 33,4
Araba
46
% 41,3
Bizkaia
218
% 28,4
Gipuzkoa
96
% 34,3
Geuk egina, Prokuradoreen Kontseilu Nagusiaren memoriako datuak oinarri hartuta
(2016)

Prokuradoreen hiru elkargoetan, gizon baino emakume gutxiago daude
oro har.

Abokatutza
EAEk erkidegoan dauden hiru Abokatuen Elkargoak batzen dituen
erakunde bat du, Legelarien Euskal Kontseilua, alegia. Arabako
Abokatuen Elkarte Ohoretsuak, Gipuzkoako Abokatuen Elkargo Prestuak
eta Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuak osatzen dute
aipatu kontseilua.
Elkargoetako bakoitzak emandako informazioa aintzat hartuta,
emakume baino gizon gehiago daude elkargoetan. Hala bada,
Arabako Abokatuen Elkarte Ohoretsuan 832 elkargokide daude guztira,
hain zuzen ere 451 gizon (% 54,2) eta 381 emakume (% 45,8). Bizkaia
Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuan, berriz, 3.564 elkargokide
daude, 2.045 gizon (% 57,4) eta 1.519 emakume (% 42,6), alegia. Eta
Gipuzkoako Abokatuen Elkargo Prestuan 2.190 elkargokide daude
orotara, 1.045 emakume (% 47,7) eta 1.145 gizon (% 52,3), hain zuzen ere.

Euskal Herriko Notario Elkargo Txit Prestuak emandako informazioaren
arabera, gaur egun 132 notariotza daude jardunean EAEn; 99
notariotzatan gizonak dira buru, eta gainerako 33 notariotzetan,
emakumeak. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko notariotzen
% 25etan dira buru emakumeak.
Ezin izan dira Estatuko datuak erdietsi, Notariotzaren Kontseilu Nagusiaren
estatistikek ekintza juridikoak baino ez baitituzte jorratzen, hala nola
higiezinak, hipotekak eta sozietateak.

-

Presentzia delituzko ekintzen biktima gisa
Genero-indarkeria eta beste indarkeria mota batzuk jasan dituzten
emakumeak
Emakumeek paira ditzaketen delituzko ekintza guztietatik, generoindarkeria da, zalantzarik gabe, desparekotasunik gorena adierazten
duena.
Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integralerako Neurriei buruzko Lege
Organikoaren xedea da indarkeriaren kontra egitea, indarkeria
emakumeen aurka erabiltzen dutenean horien ezkontide direnek edo
izan direnek, edo haiekin horren antzeko maitasun-harremanak
dituztenek edo izan dituztenek, nahiz eta elkarbizitzarik ez izan,
bereizkeriaren, desberdintasun-egoeraren eta gizonek emakumeei
ezartzen dizkieten botere-harremanen agerpen gisa. Definizio horretatik
ondoriozta daiteke emakumeak baino ezin direla izan generoindarkeriaren biktimak eta gizonek baino ezin dutela indarkeria erabili,
botere-harreman desberdina oinarri.
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Notariotzak
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Barne Ministerioko Segurtasuneko Estatuko Idazkaritzaren generoindarkeriako kasuen segimendu integralerako sistemaren arabera
(VioGén sistema), 2017ko urrian 421.241 genero-indarkeriako kasu4
zeuden Estatu osoan, aktibo zein inaktibo. Horietatik, 1.040 soilik Euskal
Autonomia Erkidegoan gertatu ziren, eta inaktibo zeuden guztiak.
Horrez gain, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren
Genero Indarkeriarako Gobernuaren Ordezkaritzak adierazi zuen 82.198
salaketa ipini zirela ordura arte 2017an Espainian genero-indarkeria zela
eta. EAEn, 2.628 da zifra hori.

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

2017ko azarora arte, 45 emakume akabatu zituzten, haietako 2 EAEn.
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Emakumeen aurkako beste indarkeria mota batzuei dagokienez,
“Emakumeen kontrako indarkeria Euskal Autonomia Erkidegoan, 2016ko
datuak eta 2017ko lehenengo seihilekoa” deritzon txostenean jasotako
datuen arabera, eta Ertzaintzak erregistratutakoaren arabera, 3.774
emakume izan ziren indarkeriaren biktima, besteak beste: beren
bikotekideen edo bikotekide ohien eskutik indarkeria pairatu zutenak,
familiako beste gizon baten eskutik indarkeria pairatu zutenak eta
familiatik kanpoko gizonen eskutik sexu-indarkeria pairatu zutenak.
2017ko lehen seihilekoan handitu egin da emakumezko biktimen kopurua,
baina ia ez da aldatzen aurreko urteko lehen seihilekoaren aldean.
Indarkeriaren biktima diren emakumeen ehunekoa (%)
Bikotekidearen do bikotekide ohiaren indarkeria
% 74
Familia barruko indarkeria
% 20
Sexu-indarkeria
% 6
Geuk egina, Emakunderen “EAEko emakumeen aurkako indarkeriari buruzko datu estatistikoen azterketa
eta interpretazioa. Datu estatistikoak: 2016 eta 2017ko lehen seihilekoa” txostena oinarri hartuta.

2017ko lehen seihilekoan, biktimen ehunekoak % 5,92 egin du gora 2016ko
lehen seihilekoaren aldean.
-

Presentzia espetxe-sisteman
Gizonak gehiengoa dira Espainiako eta Europako kartzeletan; horregatik,
espetxeratutako emakumeen presentzia ez da nabarmentzen. Ikerketa
gutxik aztertzen dute barneko bezala bizi direnen zaurgarritasun-egoera
edo espetxeetan ere diskriminaturik dauden, gizonen aldean.
Espetxe-sistemak diseinu androzentrikoa du; helburuek, beraz, gizonezko
barnekoak dituzte ardatz, eta bazter uzten dituzten emakumezko presoen
edo erdi-askatasunean daudenen premia espezifikoak.
Kartzela barruan emakumeak ikusezin izateak eta genero-ikuspegian
oinarritutako espetxe-politikarik ez egoteak eragina dute, batetik,
barnekoen egunerokoan eta, bestetik, haien gizarteratzeko aukeretan.
Kasu aktiboak dira poliziaren arreta behar dutenak eta arrisku-maila jakin bat dutenak (txikia,
ertaina, handia edo muturrekoa). Kasu inaktiboek ez dute poliziaren arretarik behar
inguruabarren arabera. VioGén sistema.
4

Hala bada, interesgarria litzateke genero-ikuspegia oinarri duten berariazko
azterlan gehiago edukitzea, hain zuzen ere ordenamendua juridikoa
hausteagatik espetxeratzen dituzten emakumeen egoeran sakontzen
dutenak; horrez gain, emakumezko presoak gizarteratzeari buruzko
informazioa ere falta da. justizia.eus webgunean, adibidez, presoak
gizarteratzeko programentzako diru-laguntzak baino ez dira aipatzen.

Espainian, emakumeentzako lau espetxe baino ez daude, eta horietako
bat ere ez dago Euskal Autonomia Erkidegoan. Horrenbestez, lurralde
honetan giltzapetutako emakumeak bi egoera hauetako batean egon
daitezke, epaitu dituzten delituaren arabera:
 Emakumeentzako moduluetan egotea gizonentzako espetxeetan.
Espetxeok haurdun dauden edo kargura seme-alabak dituzten
emakumeentzat prestaturik ez badaude, haien eskubideak urratu egin
litezke.
 Edo erdi-askatasunean dauden nahiz etxean aurrez aurreko edota gailu
telematikoen bidezko kontrolen mende bizi diren emakumeak izatea
(Espainiako gainerako lurraldeen aldean egoera pribilegiatua dena).
EAEn, Ertzaintzaren estatistiken arabera, ordenamendu juridikoa
hausteagatik justizia-administrazioa erabiltzen duten (atxiloketak soilik)
emakumeen kopurua gizonena baino askoz txikiagoa da delitu mota
guztietan, honako taula honetan ikus daitekeen legez.
Ordenamendu juridikoa hausten duten emakumeen eta gizonen ehunekoa EAEn,
delitu motaren arabera
Atxiloketaren arrazoia

Atxiloketak

Emakumeak
Gizonak
Guztira
Giza hilketa eta bere formak
% 5,4
% 94,6
37
Lesioak
% 9,09
% 90,91
396
Tortura eta osotasun moralaren aurkako delituak
% 8,9
% 91,1
484
Sexu-askatasunaren kontrako delituak
% 2,5
% 97,5
79
Ondarearen eta ordena sozioekonomikoaren kontrako delituak
% 7,9
% 92,04
830
Denon segurtasunaren aurkako delituak
% 7,9
% 92,1
367
Ordena publikoaren aurkako delituak
% 14,41
% 85,6
437
Beste arau-hauste penal batzuk
% 4,4
% 95,7
344
Arau-hauste penalak, guztira
% 8,6
% 91,4
2.974
Geuk egina, 2017ko urtarriletik irailera bitartean Ertzaintzak eginiko atxiloketen estatistikak
oinarri hartuta.
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Gizonen aldean arauak hausten dituzten emakume gutxiago badaude ere,
Espainiako Abokatuen Kontseilu Nagusiaren arabera, Europan Espainiak
ditu emakumezko preso gehien, osasun publikoaren aurkako delituengatik
normalean. Zehazki, INEren datuak aintzat hartuta, Espainian 271.526
pertsonak jaso zuten zigorra epai irmo bidez 2016an; horietatik, 219.280
(hots, % 80,7) gizonak ziren, eta 52.246 (hau da, % 19,2) emakumeak.
Bestalde, biztanleria giltzapetuari dagokionez, Espainian 59.703 pertsona
zeuden espetxeratuta 2017ko urtarrilean, zigorra jaso zuten eta prebentzioegoeran zeuden pertsonak barne; 55.238 (% 92,52) gizonak ziren, eta 4.465
(% 7,48), berriz, emakumeak.
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Beste alde batetik, Zigorrak Kudeatzeko Euskadiko Zerbitzua epaitegi eta
auzitegiek ezarritako neurriak behar bezala betetzen diren zaintzeaz
arduratzen den Eusko Jaurlaritzaren zerbitzua da. Horren arabera, 2016an
zigortutako 2.919 pertsonak izan dute ordezko neurriren bat, hala nola
komunitatearen aldeko lanak egitea, askatasuna kentzeko zigorrak etetea
eta epaitegiek zein auzitegiek segurtasun-neurriak ezartzea. Pertsona
horietatik, 373 (hau da, % 12) ziren emakumeak.
Zigorrak Kudeatzeko Euskadiko Zerbitzua (ZKEZ)
1978ko Espainiako Konstituzioak ezarri zuen zigortuak gizarteratzea eta
heztea zela zigorrak ezartzearen helburu nagusietako bat.
Askotan, espetxean sartzea ordezten duten beste lege-aukera batzuek
ordezkatu ditzakete askatasuna kentzeko zigorrak, zigor-erantzukizuna
betetzeari utzi gabe.
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Zigorrak Kudeatzeko Euskadiko Zerbitzua (ZKEZ) beste aukera horiek
bilatzeaz arduratzen da, baldin eta legean ezarritako baldintzak betetzen
badira.
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ZKEZen 2016ko memoriaren arabera, espetxearen ordezko neurriak izan
daitezke, besteak beste: komunitatearen aldeko lanak egitea, zigorrak
etetea eta segurtasun-neurriak ezartzea. Zigortutako 2.919 pertsona
horietatik % 87 inguru gizonak ziren, eta % 12, ostera, emakumeak.
Taula honetan are argiago ikus daitezke datuok:
ZKEZek kudeatutako espetxearen ordezko neurriak (2016)
Emakumeak
Gizonak
199
% 53,35
1.627
% 63,90
167
% 44,77
885
% 34,76
7
% 1,88
34
% 1,34
GUZTIRA
373
% 12,78
2.546
% 87,22
Zigorrak Kudeatzeko Euskadiko Zerbitzuaren (ZKEZ) memoriatik ateratako datuak (2016)
Komunitatearen aldeko lanak (KAL)
Betearazpena etetea
Segurtasun-neurriak

Badira, halaber, esku-hartze planak direlakoak. Horien helburua da
zigortutako pertsonak erantzukizuna onartu dezan, espetxearen ordezko
beste neurri batzuei bide emate aldera. Aipatu esku-hartze planak bereiziak
dira, hau da, pertsona bakoitzaren inguruabarretara egokitzen dira. Horri
esker, zigor-jokabidea errepikatu dadin saihesten da.
Taula honetan ikus daiteke emakume baino gizon gehiago igarotzen direla
plan horietatik, esku-hartze mota guztietan.
ZKEZek kudeatutako esku-hartze planak (2016)
Emakumeak
Gizonak
Komunitatearen aldeko lanak (KAL)
330
% 61,57
1.936
% 50,05
Bide-segurtasuneko tailerrak
130
% 24,25
1.016
% 26,27
Genero-indarkeriaren programa (Gakoa)
0
%0
230
% 5,95
Ohitura kentzeko tratamendua
52
% 9,70
568
% 14,68
Osasun mentaleko tratamendua
24
% 4,48
118
% 3,05
GUZTIRA
536
% 12,17
3.868
% 87,83
Zigorrak Kudeatzeko Euskadiko Zerbitzuaren (ZKEZ) memoriatik ateratako datuak (2016)

Aipatzekoa da ZKEZ erkidegoarekin koordinatzen dela neurri eta plan horiek
ahal bezain ondo kudeatzeko eta, hartara, erkidegotik bertatik eman
daitezen zigor-jokabidearen ordezko aukerak.
Justizia leheneratzailea

Familiaren alorrean, eta Bitartekaritza Judizialeko Zerbitzuaren (BJZ) 2016ko
memoriaren arabera, honako gai hauek jorratu ziren, besteak beste:
zaintzak, egonaldien eta komunikazioen erregimena eta familia-zamen
edota elikagaien zenbaketa eta banaketa. Aipatu gaiek zuzenean
eragiten diete emakumeei; horrenbestez, ezinbestekoa da horiek aztertzea.
BJZ tresna garrantzitsuenetako bat da eragin den kaltea lehengoratzeko
eta ordaintzeko. Bitartekaritza-prozesuetan esku hartzen duten pertsonen
% 50,38 inguru emakumeak ziren. Bitartekaritza eta akordioarekin itxitako
espedienteak direla eta, esku hartu zuten pertsonen % 51,16 emakumeak
ziren; akordiorik erdietsi ez zen kasuetan, parte hartu zuten pertsonen
% 49,63 ziren emakumeak.
Gazteen justizia
Gazteen justiziari dagokionez, gazte-justiziako planak dira planifikatzeko,
kudeatzeko eta ebaluatzeko oinarrizko tresnetako bat. Egun, IV. plana
dago abian, 2014tik 2018ra bitartean. Planaren xedea da EAEko Fiskaltzatik
eta Adingabeen Epaitegietatik heltzen diren eskeei erantzutea.
2012ra arte indarrean egon zen gazte-justiziako III. planaren bilakaerari
erreparatuta, 16 eta 17 urte bitarteko gizonezkoak dira arauak hausten
dituzten pertsonen profila Espainian zein EAEn. Hala ere, delituzko ekintzaren
bat egiten duten emakumeen ehunekoa handiagoa da EAEn gainerako
autonomia-erkidegoetan baino.
INEren azken datuen arabera, 2016an 12.928 adingabek 5 jaso zuten zigorra
epai irmo bidez Espainian, eta horietatik 2.582 ziren emakumeak, hau da,
% 19,98.
Edozelan ere, badirudi gizonezko adingabe gehiagok hausten dituztela
arauak, emakumezkoen aldean.

14 eta 17 urte bitarteko pertsonak. Justizia Ministerioaren Adingabeen Zigor
Erantzukizuneko Epaien Erregistro Nagusian du sorburua pertsona zigortuei buruzko
estatistika.
5

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

Halaber, eta ordainsari-justiziaren (zigorra) ordez, bada beste justizia-eredu
bat EAEn, zeinak bitartekaritza baliatzen baitu biktimari eragindako kaltea
ordaintzeko. Justizia leheneratzaile deritzo eredu horri. Justizia tradizionala
ordeztu nahi ez badu ere, are gizatiarragoa da eredu hori; izan ere, biktima
da protagonista bertan, eta kalte fisikoa eta ondarean eragindako kaltea
ez ezik, alderdi emozionala ere hartzen da kontuan.
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2.2. BERDINTASUNIK EZAK BALIABIDEAK LORTZEKO ORDUAN
Genero-desparekotasunak
desabantaila-egoeran
ipintzen
ditu
emakumeak gizonen aldean; izan ere, esparru publikotik baztertzen ditu
emakumeak, eta, hartara, aukera gutxiago dituzte ekonomia-, lan-, gizarteeta kultura-baliabide ezberdinak lortzeko.
Emakumeen eta gizonen errealitate desberdinak direla eta, emakumeek
zailtasun handiagoak dituzte ahalik eta gehien garatzeko eta aukera
berberak lortu ahal izateko.

-

Unibertsitateko eta hirugarren zikloko hezkuntzara iristea:
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Espainiako biztanleriaren % 28,1 iristen dira unibertsitateko ikasketetara,
Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren 2015eko datuei jarraikiz. Zifra
hori Europako batez bestekoa (% 33,6) baino zertxobait txikiagoa da.
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Beste alde batetik, testuinguru geografikoari, demografikoari eta
ekonomikoari so eginez gero, argi dago EAEren egoera Estatuarena
baino hobea dela sexu bietan, hezkuntza-mailan eragin dezaketen
adierazleei dagokienez (langabezia-tasa edo per capita errenta,
kasurako).

Espainia
EAE

Testuinguru geografiko, demografiko eta ekonomikoaren adierazleak
Espainian eta EAEn, sexu bietan
Derrigorrezko
0-29 urte
Biztanleko
ikasketen ondokoak
Biztanleria,
bitarteko
Jarduera- LangabeziaBPGd
amaitu dituen
guztira
biztanleriaren
tasa
tasa
(eurotan)
biztanleriaren
ehunekoa
ehunekoa
46.624.382
30,5
23.290
59,5
22,1
% 57,5
2.189.257
27,2
30.459
56,7
14,8
% 70
Geuk egina, MECDren 2015eko datuak oinarri hartuta

Ezin uka daiteke genero-rolek eragina dutela emakumeek eta gizonek
ikasketak aukeratzen dituztenean. Horiek bultzatuta akaso, emakumeek
emakumezkoenak izan ohi ziren ikasketak aukeratzen dituzte (hezkuntza,
osasuna, gizarte-zientziak eta zientzia juridikoak), eta gizonek, aldiz,
gizonezkoenak izan ohi zirenak (ingeniaritzak, teknologiak). Edozelan ere,
unibertsitateko ikasleen ehunekoa oso handia da, bai Espainian bai
EAEn.
Gizarte eta Lege Zientzietako ikasketei dagokienez, arestian esan legez,
EAEn matrikulatutako emakumeen ehunekoa gizonena baino
handiagoa da, unibertsitate publiko zein pribatuetan. Hori ematen dute
aditzera Eustat-en datuek.
Gizarte eta Lege Zientzietan matrikulatutako emakumeen ehunekoa EAEn
Guztira
Emakumeak
Gizonak
Guztira
7.631
% 57,16
% 42,84
Gizarte eta Lege Zientziak unibertsitate publikoetan
4.780
% 57,58
% 42,43
Gizarte eta Lege Zientziak unibertsitate pribatuetan
2.851
% 56,47
% 43,53
Geuk egina, Eustat-en datuak oinarri hartuta (2015-2016 ikasturtea)

Bestalde, aipatzekoa da irakaskuntza bakoitzaren saiakera-mailaren
arabera, graduaren prezioa handiagoa edo txikiagoa dela. Adibidez,
Biologia edo Medikuntza garestienetakoak dira, eta Zuzenbidea, berriz,
merkeagoa da.
Beka-sistemari dagokionez, badira ikasketa-laguntza ezberdinak:
irakaskuntza-bekak, garraio-bekak, prezio publikoen eta zerbitzu
akademikoen salbuespenak, ikasketen amaierako proiektuetarako
laguntzak, bikaintasun akademikoko bekak...
Nazionalitateari, espediente akademikoari edo baldintza ekonomikoei
buruzko irizpide jakin batzuen arabera jasotzen dituzte ikasleek aipatu
diru-laguntzak.

Espainiako unibertsitate publiko guztietan eta Euskal Herriko Unibertsitatean
emandako beka kopurua
Bi sexuak

Emakumeak

Gizonak

Zehaztu gabe

Unibertsitate
515.182
247.864
154.443
112.875
publikoak, guztira
Euskal Herriko
5.744
2.902
1.423
1.419
Unibertsitatea
Geuk egina, 2015-2016 ikasturteko MECDren estatistikak oinarri hartuta

Taulari begiratuta esan liteke gizon baino emakume gehiagok
eskuratzen dituztela bekak graduko zein masterreko ikasketak egiteko.
Horrenbestez, genero-joerek emakumeek eta gizonek zer ikasi
aukeratzeko unean eragina badute ere, ondoriozta liteke emakumeak
erraz iris daitezkeela unibertsitateko ikasketetara EAEn.

-

Enplegura eta karrera profesionalera iristea:
Gizarte eta Lege Zientzietan 1. eta 2. zikloko ikasketak amaitutakoan,
Ingeniaritzak eta Arkitektura ikasi dituztenek baino laneratzeko aukera
gutxiago dituzte ikasleek, baina Arteak eta Giza Zientziak eta Osasun
Zientziak ikasten dituztenek baino gehiago.
Zuzenbide graduan, adibidez, 2010ean ikasketak amaitu zituztenen
aldean, 1. eta 2. zikloko ikasleen % 70ek zuten lan-kontratu mugagabea
lau urte geroago, Informatika graduko ikasleen azpitik soilik.
Gizarte eta Lege Zientzietan lehen eta bigarren zikloko ikasketak
amaitu dituzten emakumeak laneratzeari dagokionez, Gizarte
Segurantzako afiliazio-tasa gizonena baino zertxobait handiagoa da.
Hala da, orobat, Arte eta Giza Zientzietan eta Osasun Zientzietan, ez
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Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren datuen arabera, 2015-2016
ikasturtean honako beka hauek eman ziren unibertsitate publiko
guztietan oro har eta Euskal Herriko Unibertsitatean bereziki graduko zein
masterreko ikasketetarako:
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ordea Ingeniaritzetan eta Arkitekturan. Taula honetan ikasketak amaitu
ondorengo lehen eta laugarren urteetako afiliazio-datuak agertzen
dira.
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Gizarte Segurantzako afiliazio-tasa lehen eta bigarren zikloko ikasketetan, ikasketaadarraren arabera (Espainiako unibertsitateak)
2011
2014
Guztira Emakumeak Gizonak
Guztira
Emakumeak
Gizonak
Lehen eta
% 43,4
% 42,9
% 44,3
% 64,4
% 64,1
% 64,9
bigarren zikloa
Gizarte eta
% 44,5
% 44,8
% 43,8
% 63,8
% 64,1
% 63,2
Lege Zientziak
Ingeniaritza
% 46,9
% 42,2
% 48,8
% 67,2
% 63,2
% 68,8
eta Arkitektura
Arteak eta
% 30,4
% 31,0
% 29,3
% 48,8
% 50,8
% 45,1
Giza Zientziak
Osasun
% 72,4
% 43,7
% 43,9
% 42,9
% 71,4
% 71,1
Zientziak
Geuk egina, 2009-2010 ikasturteko gradudunei buruzko MECDren estatistikak oinarri hartuta
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Hala ere, master-ikasketen kasuan, datuak alderantzikatu egiten dira;
izan ere, emakumeen afiliazio-tasa gizonena baino txikiagoa da
Gizarte eta Lege Zientzietan zein Ingeniaritzetan eta Arkitekturan.
Arteak eta Giza Zientzietan eta Osasun Zientzietan, emakumeen
afiliazio-tasa gizonena baino handiagoa da.
Gizarte Segurantzako afiliazio-tasa master-ikasketetan, ikasketa-adarraren arabera
(Espainiako unibertsitateak)
2011
2014
Guztira
Emakumeak
Gizonak
Guztira
Emakumeak
Gizonak
Masterra
% 57,9
% 56,9
% 59,1
% 65,3
% 64,6
% 66,2
Gizarte eta
% 51,9
% 50,6
% 53,9
% 63,2
% 61,7
% 65,3
Lege Zientziak
Ingeniaritza eta
% 64,2
% 61,4
% 65,7
% 68,9
% 67,2
% 69,7
Arkitektura
Arteak eta Giza
% 50,6
% 50,6
% 50,5
% 56,4
% 57,1
% 55,5
Zientziak
Osasun Zientziak
% 73,4
% 73,6
% 72,8
% 75,6
% 76,0
% 74,8
Geuk egina, 2009-2010 ikasturteko gradudunei buruzko MECDren estatistikak oinarri hartuta

Antza denez, emakumeek zailtasun handiagoak dituzte goi-mailako
edo hirugarren zikloko ikasketetan sartzeko, eta bi arrazoi egon litezke
horretarako. Lehenik eta behin, master eta graduondoko ikasketak
egiteko beste inbertsio ekonomiko bat egin behar delako (eta hori
lortzeko zailtasun handiagoak dituzte); zenbat eta zientifikoagoak eta
teknologikoagoak ikasketok, gainera, orduan eta handiagoa izango
da inbertsio hori. Bigarrenik, emakumeek ikasketak zabaltzeko denbora
gutxiago dutelako, bai gizonek baino denbora gehiago ematen
dutelako zaintza-lanetan, bai bertan egotea eskatzen duten eta lana
eta ikasketak uztartzea zailtzen duten lanpostuetan daudelako,
laneratzea lortu badute.
Horrez gain, giza zientziei eta osasun-zientziei loturiko arloetan
emakume gehiagok lan egiten dutenez, batez besteko soldata
arkitekturan edo beste diziplina tekniko batzuetan baino txikiagoa den
sektoreetan egiten dute lan emakumeek.

EAEn, Euskal Herriko Unibertsitatean Zuzenbidean lizentziatutako
pertsonen afiliazio-tasa % 46 izan zen 2014an, hots, Estatuan
Zuzenbidean lizentziatutako pertsona kopuruaren azpitik hiru puntutan.
Sexuaren arabera, emakumeen afiliazio-tasa gizonena baino txikiagoa
izan zen kasu bietan.

Unibertsitate publiko eta pribatuetako ikasleen Gizarte Segurantzako afiliazio-tasa,
Estatuan eta EAEn
PrestakuntzaAfiliazio-tasa
Autonomoak (%)
Mugagabeak (%)
mailaren
araberakoak (%)
Zuzenbidean
E
G
E
G
E
G
E
G
lizentziaduna
Estatuan
% 49
% 50
% 14
% 18
% 68
% 73
% 55
% 61
Euskal Herriko
% 41
% 54
%9
% 21
% 81
% 55
% 59
% 58
Unibertsitatea
Deustuko
% 54
% 49
% 17
% 20
% 61
% 67
% 76
% 48
Unibertsitatea
Geuk egina, 2009-2010 ikasturteko gradudunen laneratzeari buruzko MECDren estatistikak oinarri hartuta

Afiliazio-tasa handiagoa da gizonen kasuan, Deustuko Unibertsitatean
salbu. Autonomoen ehunekoa ere handiagoa da beti gizonen kasuan.
Lan-kontratu mugagabea duten gizonezko langile gehiago daude
emakumezkoen aldean, Euskal Herriko Unibertsitateko gradudunen
kasuan izan ezik. Prestakuntzaren arabera diharduten pertsonei
dagokienez, gizonen ehunekoa handiagoa da Estatuan, ez ordea
EAEn; bertan, izan ere, handiagoa da emakumeen ehunekoa.
Ikasketak amaitutakoan emakumeek eta gizonek duten kotizaziooinarria dela eta, bai lehen eta bigarren zikloetan bai masterikasketetan, emakumeek gizonek baino kotizazio-oinarri txikiagoa dute
irakaskuntza-arlo guztietan.
Honako taula honetan kotizazio-oinarriak agertzen dira, lehen eta
bigarren zikloko ikasketak amaitu ondorengo lehen eta laugarren
urtekoak, Espainiako unibertsitate guztietan:
Lehen eta bigarren zikloko ikasketak amaitu ondorengo kotizazio-oinarriak Espainiako
unibertsitateetan
2011
2014
Guztira
Emakumeak
Gizonak
Guztira
Emakumeak
Gizonak
Lehen eta
22.578,79
21.647,47
23.730,18
23.735,80
22.484,03
25.484,06
bigarren zikloa
Gizarte eta Lege
22.470,19
21.544,99
24.304,41
22.797,91
21.822,65
24.784,19
Zientziak
Ingeniaritza eta
23.084,43
21.916,08
23.466,47
25.737,60
24.206,31
26.281,35
Arkitektura
Arteak eta Giza
24.207,03
23.589,18
25.275,67
22.105,29
21.349,40
23.642,90
Zientziak
Osasun Zientziak
22.596,87
22.440,31
23.174,03
25.506,45
25.188,06
26.593,37
Geuk egina, 2009-2010 ikasturteko gradudunei buruzko MECDren estatistikak oinarri hartuta
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Taula honetan Estatuko eta EAEko 2014ko datuak erkatzen dira
(unibertsitate publiko zein pribatuetakoak) afiliazioei, autonomoei,
langile finkoei eta prestakuntza-mailaren araberako lanposturen
batean lan egiten dutenei buruz, sexuaren arabera.
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Eta beste taula honetan kotizazio-oinarriak agertzen dira, masterikasketak amaitu ondorengo lehen eta laugarren urtekoak, Espainiako
unibertsitateetan:
Master-ikasketak amaitu ondorengo kotizazio-oinarriak Espainiako unibertsitateetan
Guztira
Masterra
Gizarte eta Lege
Zientziak
Ingeniaritza eta
Arkitektura
Arteak eta Giza
Zientziak
Osasun Zientziak

2011
Emakumeak

Gizonak

Guztira

2014
Emakumeak

Gizonak

24.062,35

22.979,96

25.319,08

25.540,08

23.970,63

27.445,02

24.706,70

23.069,58

26.690,16

25.247,12

23.351,93

27.725,34

23.686,08

22.035,76

24.458,09

27.367,01

25.476,54

28.297,46

22.435,49

21.723,75

23.351,39

24.004,50

22.947,69

25.479,89

27.164,56

26.553,98

28.593,40

28.055,24

27.250,91

29.903,16
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Geuk egina, 2009-2010 ikasturteko gradudunei buruzko MECDren estatistikak oinarri hartuta
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Aurreko datuei erreparatuz gero, argi dago emakumeak ugariagoak
badira ere gizarte- eta lege-zientzietan eta, bereziki, Zuzenbide
graduan, gizonek baino oztopo gehiago dituztela laneratzeko. EAEn,
hala ere, datuak hobeak dira, baina emakumeek jasotzen dituzten
soldatek gizonenak baino txikiagoak izaten jarraitzen dute.
Horrenbestez, emakumeek gizonek baino zailtasun handiagoak dituzte
justiziaren alorrean laneratzeko.

-

Justizia-administrazioaren baliabideak eskuratzeko aukerak erabiltzaile
gisa. Baliabide ekonomikoak:
EAEko emakumeen eta gizonen egoera ekonomikoa aztertuz gero, ikus
daiteke emakumeek gizonek baino errenta-maila txikiagoa dutela eta,
hartara, baliabide mota oro erdiesteko zailtasun handiagoak.
EAEko batez besteko errenta 19.286 €-koa zen pertsona bakoitzeko
2014an. Gizonen kasuan, 24.414 €-koa zen errenta hura, eta
emakumeen kasuan, aldiz, 14.526 €.
Langabezia-tasa ere kontuan hartu beharreko adierazle garrantzitsua
da, handiagoa baita emakumeen artean gizonen artean baino, bai
Espainian, bai 28en EBn, bai EAEn.
Langabezia-tasa

Emakumeen langabezia-tasa

Gizonen langabezia-tasa

28en EB

8,7

8,4

Espainia

21,4

18,1

EAE

13,6

13,3

Geuk egina, Eustat-en datuak oinarri hartuta (2016).

Okupazio-tasa ere aintzat hartu beharra dago. Izan ere, datua
alderantzikatu egiten da adierazle honetan, eta txikiagoa da
emakumeen kasuan.
Okupazio-tasa
28en EB
Espainia
EAE

Emakumeen okupazio-tasa

Gizonen okupazio-tasa

61,4
71,8
54,3
64,8
62,2
68,9
Geuk egina, Eustat-en datuak oinarri hartuta (2016).

Espainiako Konstituzioaren 119. artikuluaren arabera, justizia doakoa
izango da auzitan ibiltzeko baliabide ekonomikorik ez dutela frogatzen
dutenentzat. Konstituzioaren eskubide horrek hainbat prestazio hartzen
ditu barnean, besteak beste: abokatu-defentsaren eta prokuradoreordezkapenaren ordainketaren dispentsa, fidantzak eta tasa judizialak.
Baliabide ekonomiko nahikorik ez duten pertsona fisikoek baliatu ahal
izango dute eskubide hori; horretarako, familia-unitatearen errenta
guztiak zenbatuko dira, eta ezin izango dira honako muga hauek
gainditu6:


“Eskaera egiteko unean indarrean dagoen ondorio askotariko
errenta adierazle publikoa halako bi, familia-unitate bakar batean
sartuta ez dauden pertsonak direnean (2016an, 12.780,26 €).



“Eskaera egiteko unean indarrean dagoen ondorio askotariko
errenta adierazle publikoa halako bi eta erdi, lau kide baino
gutxiagoko familia-unitate modalitateetako batean sartutako
pertsonak direnean (2016an, 15.975,33 €).



“Adierazle horren halako hiru, lau kide edo gehiagoz osatutako
familia- unitateak direnean (2016an, 19.170,39 €).

Bestalde, genero-indarkeriaren eta gizakien salerosketaren biktima
diren pertsonek berehala lortuko dute eskubide hori biktima diren
prozesuetan, auzitan ibiltzeko baliabideak dituzten gorabehera.

6

Justizia Ministerioaren datuen arabera.
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Adierazleoi beste hainbat alderdi erantsi behar zaizkie. Soldaten batez
bestekoa, adibidez, txikiagoa da emakumeen artean. Bestalde,
emakumeak buru diren guraso bakarreko familiak pobrezian edo
gizartetik baztertuta geratzeko arrisku handiagoan daude, Eustat-en
datuen
arabera. Horregatik
guztiagatik, emakumeek
traba
handiagoak dituzte baliabide ekonomikoak, sozialak, kulturalak edo
lanekoak erdiesteko. Hortaz, epaitegien aurrean auzitan ibiltzea
erabakitzen duten emakume askok doako justiziaren eskubidea erabili
beharko dute.
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Aintzat hartzekoa da datu hori; izan ere, genero-indarkeriaren biktimak
beti dira emakumeak, baita gizakien salerosketaren biktimen bi
herenak ere, Drogaren eta Delituaren kontrako Nazio Batuen
Bulegoaren datuen arabera (UNODC).
Orobat, EAEko Biktimei Laguntzeko Zerbitzuaren (BLZ) memoriaren
arabera, 148 pertsonak erabili zuten aipatu zerbitzua, doako justiziaren
alorreko aholkularitza-zerbitzuari dagokionez.
Hala bada, baliabide ekonomikoek eragina dute justizia-administrazioa
eta eskubide baten alde egiteko epaitegien aurrean auzitan ibiltzeko
eskubidea erabiltzean. Ikusi dugun legez, emakumeek gizonek baino
errenta txikiagoak dituzte eta, hartara, muga gehiago dituzte baliabide
hori erabiltzeko.
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Justizia-administrazioaren baliabideak eskuratzeko aukerak erabiltzaile
gisa. Prestakuntza-maila:
EAEko pertsona gazteen prestakuntza-maila oso handia da, Espainiako
eta 28en EBko batez bestekoa baino handiagoa, hain zuzen. Izan ere,
ia gazteen % 90ek gainditu dituzte bigarren hezkuntzako ikasketak.
Ehuneko hori ia antzekoa da emakume zein gizonen artean.
Unibertsitateko ikasketen azpitiko
bestalde, emakume gradudunen
zertxobait handiagoa da.

prestakuntza-maila guztietan,
proportzioa gizonena baino

Espainian, bestalde, 18 eta 24 urte bitarteko pertsonen % 19k goiz utzi
zuten prestakuntza 2016an, bigarren hezkuntzako ikasketak ere amaitu
ez zituztelarik; 28en EBko batezbestekoa % 11koa da. Zifra horiek
handiagoak dira gizonen kasuan. Espainian, gizonen % 22,7k ez dituzte
bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzen, emakumeen % 15,1en
aldean.
EAEko datuak itxaropentsuagoak dira. Izan ere, eskola-uzte
goiztiarraren ehuneko txikiena du autonomia-erkidegoak, hain zuzen
ere % 7,9koa 2016an. Emakumeen ehunekoa are txikiagoa da, % 5
gizonen % 10,7ren aldean.
Analfabetismo-tasari dagokionez, 24 urtera arte nulua da. Adin
horretatik aurrera oso txikia da (emakumeen eta gizonen % 0,1 - % 0,5
bitartean gutxi gorabehera), 75 urte baino gehiago dituzten pertsonen
taldera heldu arte. Emakumeen % 2,3 eta gizonen % 0,9 dira
analfabetoak.
Datu hauekin guztiekin, beraz, baieztatu daiteke EAEko prestakuntzamaila ez dela erabakigarria emakumeek justizia-administrazioa
erabiltzaile gisa erabili dezaten.

Emakumeen kontrako
eskuratzeko aukera

indarkeriaren

biktimentzako

baliabideak

EAEk askotariko baliabideak ditu indarkeriaren biktimei laguntzeko,
indarkeria zentzurik zabalenean ulertuta, hots, ez soilik generoindarkeria, familia barrukoa eta sexuala ere baizik, besteak beste.
Emakumeen aurkako Indarkeriaren Biktimentzako Telefono bidezko
Arreta Zerbitzuaz (SATEVI) gain, bada, halaber, arestian aipatutako
Biktimei Laguntzeko Zerbitzua (BLZ), bai eta laguntza ekonomiko eta
etxebizitzaren alorreko laguntza ugari ere.
SATEVI (900 840 111) emakumeen aurkako indarkeriaren biktimentzako
telefono bidezko arreta-zerbitzua da, eguneko 24 orduetan dabilena,
urteko 365 egunetan. Arloko adituek osatzen dute taldea. Biktimei ez
ezik, profesionalei eta zalantzak dituen edo informazioa eskatu nahi
duen pertsona orori ere ematen die aholkularitza. 016 telefonoak
bezalatsu (Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak
ematen duen telefono bidezko arreta-zerbitzua) SATEVIk ere ez du
arrastorik uzten telefonoaren fakturan. Hortaz, oso baliabide segurua
da.
Lehen aipatutako BLZ Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu publikoa da,
erabateko esku-hartzea eskaintzen diena delitu-ekintza baten biktima
den EAEko pertsona guztiei. Aurrez aurreko orientabide-zerbitzua da,
doakoa, konfidentziala, banakoa eta pertsonalizatua, indarkeriarekin
eta horrek dakarren guztiarekin zerikusia duten alderdiei buruz. Horrez
gain, programa psikosozial bati ere ematen dio laguntza. Programa
horren asmoa da biktimari laguntzea, ez dezan bigarren mailako
biktimizazio delakoa jasan. Zigor-arloko sistema juridikoaren gabezien
ondore da hori, eta antsietatea eta defentsa-gabezia eragiten ditu
biktimengan.
BLZen memoriaren arabera, 2016an 2.276 pertsonak erabili zuten
zerbitzua, funtzio guztietan, eta horietatik 1.883 (hau da, % 80,54)
emakumeak ziren. Zerbitzua erabiltzeko arrazoien % 52 generoindarkeria izan ziren, eta % 21 familia barruko indarkeria.
Bestalde, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek, ekonomia-,
prestakuntza- edo gizarte-inguruabar bereziak direla eta zailtasunak
badituzte, aukera dute laguntza ekonomikoak emateko prozedurak
baliatzeko, baldintza jakin batzuk betetzen badituzte, betiere.
Abenduaren 28ko 1/2004 Legeak, genero-indarkeriaren aurka osoosoko babesa emateko neurrienak, aurreikusi egin zituen jada laguntza
horiek, eta Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko
urriaren 29ko Aginduaren bitartez ezarri dira EAEn.
Azkenik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko
urriaren 15eko Aginduari, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta
babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-
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bizitokiak
esleitzeko
prozedurei
buruzkoari
jarraikiz,
generoindarkeriaren biktima diren emakumeek alokairuko etxebizitza eskatu
ahal izango diote Etxebideri (Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua), baldintza
jakin batzuk betetzen badira. Baldintzok, nolanahi ere, beste eskatzaile
batzuenak baino malguagoak dira.
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2.3. BERDINTASUNIK EZAK EMAKUMEEN ETA GIZONEN PARTE HARTZEAN
Sektore juridikoa sektore bereziki feminizatua bada ere, diskriminazio larriak
ikus daitezke bereizketa bertikalari dagokionez. Izan ere, justiziaadministrazioarekin loturiko lanbideen eskalan gora egin ahala, behera
egiten du emakume kopuruak erabakiak hartzeko postuetan. Hori nabaria
da batik bat maila goreneko organo judizialetan, hots, Estatu osoan
eskumena dutenetan, hala nola Auzitegi Gorena, Konstituzio Auzitegia eta
Estatuko Fiskaltza Nagusia.
Adibidez, eta politikaren alorrean izanik ere, Espainiako Zuzenbide
Estatuaren 40. urteurrena ospatzeko Diputatuen Kongresua eta Senatua
baterako saio batean bildu zirenean, parte-hartzaile guztiak gizonezkoak
ziren, Diputatuen Kongresuaren presidentea izan ezik. Horrek aditzera
ematen du arlo guztietan nagusi den desparekotasuna.

Estatuan eskumena duten organo
Judizialaren Kontseilu Nagusia:

jurisdikzionalak

eta

Botere

Auzitegi Gorena, Konstituzio Auzitegia, Estatuko Fiskaltza Nagusia eta
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia nola dauden osatuta aztertuko
dugu hurrena. Horiek guztiek Estatuan dute jurisdikzioa.
Auzitegi Gorena goi-mailako auzitegia da ordena guztietan: zibil-arloan,
zigor-arloan,
administrazioarekiko
auzietan
eta
lan-arloan.
Erakundearen egitura honako hauek osatzen dute: presidentetzak,
presidenteordetzak, jurisdikzio-salek, gobernu-salak eta kabinete
teknikoak.
Jurisdikzio-salak
zibil-arlokoak,
zigor-arlokoak,
administrazioarekiko auzienak, lan-arlokoak eta arlo militarrekoak dira,
eta magistratuek (emakume zein gizon) osatzen dituzte. Horietan
guztietan, lan-arloko salan izan ezik, gizonak dira gehiengoa. Gobernusalan ez dago emakumerik.
Konstituzio Auzitegia Konstituzioaren interprete gorena da. Konstituziobermeen eta -eskubideen arloko auzitegi gorena da. Presidentetzak,
presidenteordetzak eta bi salak osatzen dute, horietako bakoitza 6
magistratuk (emakumezko zein gizonezko) osaturikoa. 12 lagunetatik, 2
baino ez dira emakumeak. Haietako bat auzitegiaren presidenteordea
da. Gizona da presidentea.
Estatuko Fiskaltza Nagusiak legezkotasuna, herritarren interesak eta
interes orokorra defendatzen ditu. Horrenbestez, kargu hori duenak
Ministerio Fiskalaren goi-ordezkaritza eta -buruzagitza hartzen du bere
gain. Egun, Estatuko fiskal nagusia gizonezkoa da.
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia Espainiako botere judiziala
zuzentzen duen konstituzio-organoa da. 20 batzordekidek osatzen dute
erakundea, entzute handiko juristen artean izendatutakoak, bai eta
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presidente batek ere. 20 kide horietatik, 11 gizonak dira, eta 9,
emakumeak. Presidentea gizonezkoa da, eta Auzitegi Gorenaren
presidentea ere bada.

Euskal Autonomia Erkidegoko bereizketa bertikalari dagokionez, honako
alderdi hauek aztertzen dira:
-

EAEn eskumena duten organo jurisdikzionalak:
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Kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren
osaera aztertuko da, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltzarena
eta probintzia-fiskaltzena ere.
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Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia autonomiaerkidegoko goi-mailako auzitegia da, eta atal hauek ditu: zibil- eta
zigor-arloko salak, administrazioarekiko auziena eta lan-arlokoa. Gaur
egun, gizonezkoa da presidentea, eta berezko eta hautatutako
magistratuek (emakume zein gizon) osatzen dute gobernu-sala.
Berdintasuna dago kasu honetan, 6 emakume eta 6 gizon daude eta,
baita gobernu-idazkari bat ere.
Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiak Ministerio Fiskala
ordezkatzen du autonomia-erkidegoan. Urte honetatik aurrera,
emakumeak hartuko du ordezkaritza hori. Euskal Autonomia Erkidegoko
Fiskaltza probintzia-fiskaltzatan egituratzen da lurralde historiko
bakoitzean.
-

Justizian eskumena duten Eusko Jaurlaritzako organoak:
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saila da Euskal Autonomia
Erkidegoan justizia-administrazioan eskumena duen erakundea. Bi
sailburuordetzatan antolatzen da: Lan eta Gizarte Segurantzaren
Sailburuordetza
eta
Justizia
Sailburuordetza.
Sailean
zein
Sailburuordetzan emakumeak dira buru. Eta emakumeak dira, halaber,
Justizia Sailburuordetzaren mendeko hiru zuzendaritzen buru (Justizia
Administrazioko Zuzendaritza, Bulego Judizial eta Fiskala Modernizatzeko
Zuzendaritza eta Justizia Zuzendaritza).

-

Justiziaren alorreko profesionalen elkarte eta elkargoak:
Legelarien Euskal Kontseilua Euskal Autonomia Erkidegoko hiru
probintzietako Abokatuen Elkargoak ordezkatzen eta koordinatzen
dituen organoa da. Gobernu-taldea 15 kidez osatuta dago, eta
horietatik 6 dira emakumeak. Karguak dira emakumezko presidente
bat, gizonezko 2 presidenteorde, 8 batzordekide (4 emakume eta 4
gizon), gizonezko batzordekide idazkari bat, gizonezko batzordekide
diruzain bat, gizonezko abokatu bat eta emakumezko idazkari bat.

Parekotasuna dagoela esan genezake, emakumeen ordezkaritza ez
baita % 40tik jaisten.
Lurralde historikoetako Abokatuen Elkargoei dagokienez, honela daude
osatuta beren gobernu-kontseiluak:
Arabako Abokatuen Elkarte Ohoretsuaren gobernu-kontseilua honako
hauek osatzen dute: gizonezko dekano batek, emakumezko dekanorde
batek, gizonezko liburuzain batek, gizonezko diruzain batek,
emakumezko idazkari batek, emakumezko 4 diputatuk eta gizonezko 3
diputatuk. 12 pertsona guztira, eta horietatik 6 dira emakumeak. Hortaz,
parekoa da.

Gipuzkoako Abokatuen Elkargo Prestuaren gobernu-kontseilua honako
hauek osatzen dute: emakumezko dekano batek, gizonezko dekanorde
batek, gizonezko idazkari batek, gizonezko 7 diputatuk eta
emakumezko 6 diputatuk. Emakumeen ordezkaritza % 40tik gorakoa da
kasu honetan.
Euskal Herriko Notario Elkargo Txit Prestua: Notarioen lanbidea
ordezkatu eta defendatzen du. Gizonezko dekano batek, gizonezko 2
dekanordek, gizonezko diruzain batek, emakumezko idazkari batek,
gizonezko zentsore batek eta emakumezko beste batek osatzen dute
zuzendaritza-batzordea. 7 kideetatik, 2 baino ez dira emakumeak.
Hortaz, ordezkaritza ez da orekatua.

-

Unibertsitate-esparruan parte hartzea:
Hiru unibertsitate daude Euskal Autonomia Erkidegoan, bi pribatu eta
publiko bat. Unibertsitate horietako bik baino ez dituzte lege-zientziekin
loturiko gradu-ikasketak: Euskal Herriko Unibertsitateak eta Deustuko
Unibertsitateak.
Euskal Herriko Unibertsitatea da unibertsitate publiko bakarra, eta
gradu-ikasketen artean dago Zuzenbide gradua. Bi campusetan dago:
Bizkaikoan eta Gipuzkoakoan. Honako hauek osatzen dute gobernutaldea: emakumezko errektore batek, gizonezko idazkari nagusi batek,
gizonezko hiru dekanordek (bana campus bakoitzeko), 8 errektoreordek
(5 emakumezko) eta emakumezko gerente batek. 14 lagunek osatzen
dute taldea; haietatik 7 dira emakumeak, eta erantzukizuneko handiko
karguak ere badituzte. Esan liteke, beraz, berdintasuna dagoela.
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Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuaren gobernu-kontseilua
honako hauek osatzen dute: gizonezko dekano batek, gizonezko
diruzain batek, gizonezko idazkari batek, gizonezko 6 diputatuk eta
emakumezko 5 diputatuk. 14 pertsona horietatik 5 dira emakumeak.
Kasu honetan ez dago parekotasunik, emakumeen ordezkaritza ez
baita % 40ra iristen.
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Beste alde batetik, Zuzenbide fakultateko dekano-taldea emakumeek
osatzen dute gehienbat: emakumezko dekano batek, emakumezko 4
dekanordek, gizonezko dekanorde batek, emakumezko idazkari
akademiko batek eta emakumezko bi administratibok.
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Deustuko Unibertsitatea unibertsitate pribatua da, konfesionala, zientzia
sozialetan, ekonomikoetan eta juridikoetan espezializatua. Gobernutaldea honako hauek osatzen dute: gizonezko errektore batek,
emakumezko 2 errektoreordek, gizonezko 5 errektoreordek, gizonezko
idazkari nagusi batek, emakumezko dekano batek, gizonezko 5
dekanok eta gizonezko ekonomia- eta finantza-zuzendari batek.
Emakumezko dekano bakarra Zuzenbide fakultatekoa da. Taldea
osatzen duten 16 pertsonetatik 3 soilik dira emakumeak. Hortaz,
ordezkaritza ez da orekatua.
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Unibertsitate horretako Zuzenbide fakultateko dekano-taldea honako
hauek osatzen dute: gizonezko dekano batek, emakumezko 2
dekanordek, fakultateko gizonezko idazkari batek, gizonezko 3
zuzendarik, emakumezko beste bik eta gizonezko gerente batek. 10
pertsonetatik 4 dira emakumeak. Kasu honetan ordezkaritza orekatua
da, emakumeen ordezkaritza ez baita % 40 baino txikiagoa.
-

Emakumeen parte-hartzea elkarteetan:
Emakumeen artean asoziazionismoa bultzatzea da beren partaidetza
sustatzeko tresnarik onenetako bat.
Emakumeen elkarteek egiten duten eginkizuna ezinbestekoa da beren
garapen sozial, kultural, ekonomiko eta politikoan laguntzeko, baita
behar-beharrezkoa ere emakumeak ahalduntzeko.
Justiziaren alorrean badira emakume juristen eta epaileen elkarte
batzuk. Elkarteon azken xedeak dira emakumeen eskubideen alde
egitea, diskriminazioaren aurka egitea eta emakumeen eta gizonen
erabateko berdintasuna erdiestea.
Estatuko elkarterik garrantzitsuenetako batzuk dira Themis, Emakume
Juristen Elkartea, Emakume Epaileen Espainiako Elkartea (AMJE) eta
Emakume Juristen Espainiako Elkartea.

Azterketa honetatik ondorioztatu daiteke justizia-administrazioaren arloan
ezberdintasun handiak daudela Estatuan eskumenak dituzten eta EAEn
lurralde-eskumena duten organoen artean. Lehenengoetan gizonak dira
nagusi dudarik gabe, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusian salbu, non
ordezkapena orekatua baita. Bigarrenetan, berriz, emakume gehiago
daude, salbuespenak salbuespen.

2.4. ARAU SOZIALEN ETA BALIOEN ERAGINA
Aurreko ataletan ikusi den legez, genero-desparekotasunak bere horretan
dirau emakumeen bizitzan eta ibilbide profesionalean. Horren eraginez,
batetik, genero-estereotipoak oinarri hartuta hautatzen dute prestakuntza
eta, bestetik, langabezia-tasa eta lan-ezegonkortasun handiagoak dituzte
laneratzerakoan, eta gutxiago parte hartzen dute erabakiak hartzeko
postuetan.
Horren guztiaren ondorioz, soldata txikiagoak jasotzen dituzte, eta ez dute
aukerarik karrera profesionalean igotzeko. Izan ere, balio txikiagoa ematen
zaie gizarteak emakumeei esleitu dizkien lanei. Nolanahi ere, emakumeak
nagusi dira lege-zientziei loturiko graduetan, eta emaitza akademiko
hobeak lortzen dituzte, gainera.
Bestalde, emakumeak oro har, eta juristak bereziki, ikusezinak dira, edo
estereotipoen araberako irudia ematen da haiei buruz.

-

Emakume juristen irudia komunikabideetan
Komunikabideek eta publizitateak emakumeen irudi estereotipatua
helarazten dute askotan, eta arinkeriatan ibiltzen dira beren janzkera
edo ezaugarri fisikoak direla medio; hala, gutxietsi egiten dira beren
gaitasun profesionalak. Emakumeak mespretxatzen dituzte, eta generorolak eta -estereotipoak iraunarazten dituzten. Hizkuntza sexista nagusi
denez, halaber, gero eta ikusezinago bihurtzen dira.
Arlo juridikoan badira errealitate hori aditzera ematen duten adibide
batzuk. Emakumeen Irudiaren Behategiaren 2014ko txostenaren
arabera, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusira jo zuen Emakumearen
Institutuak, “Conócela” izeneko ateak zabaltzeko eguna zela eta, non
emakumezko gorputzaren irudi piktoriko bat erabili baitzen apeu gisa.
Prentsa idatziak ere lagundu du emakumearen irudi estereotipatua
zabaltzen. Zehazki, El País egunkarian, Alaya epaileari buruzko “Estampa
de la juez Alaya” izeneko artikulu batean honako esaldi hau agertzen
zen: “Ni sus vestidos, ni su cutis, ni su peinado, ni sus medias, ni sus pasos
regulares permiten asimilarla a un funcionario”. Ez da inondik ere
aipatzen bere balio profesionala, ezta epaile gisa egiten duen lana ere.
Bere irudiaz, janzkeraz eta itxuraz baino ez da mintzo artikulua.
Epaile berari buruz, ABC egunkariak “Juez Mercedes Alaya, ha nacido
una estrella” deritzon artikulu bat argitaratu zuen, bai eta esan ere “…no
sólo es guapa, sino que también es lista. Y se arregla mucho”. Artikuluan
janzkera eta balia profesionala uztartzen dituzte, eta honako hau esaten

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

Hori guztia honako dimentsio hauetan aztertzen da:
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dute berari buruz: “…hace una demostración de poder también con su
vestimenta”.
Horiez gain, komunikabideek emakumeen irudi estereotipatua ematen
dutela berresten duten beste hainbat adibide aipatu litezke.
Emakumeak ikusezin egiten dituzte, gainera, esapide maskulinoak
erabiltzen dituzten eta, “juez”, “abogado” edo “procurador”, esaterako.

-

Komunikabideen eta publizitatearen jarrera genero-indarkeria eta beste
indarkeria-molde batzuekiko.
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Komunikabideek funtsezko eginkizuna dute genero-indarkeriaren
aurkako borrokan eta, batez ere, hura ikusgai egiten. Izan ere, arazoaren
berri ematen diete herritarrei. Horregatik da hain garrantzitsua generoindarkeriari nahiz beste indarkeria mota batzuei buruzko berriak
errespetuz tratatzea.
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Komunikabideak eta publizitatea arinkeriatan ibiltzen badira generoindarkeriarekin, edo emakumeen aurkako indarkeria berekin duten
jokabideak bidezkotzen badira, gutxietsi egingo da gizarteko arazo larri
bat, nagusi den kultura patriarkalean sorburua duena, eta emakumeak
emakume izateagatik diskriminatzen dituena.
Azken urteotan, irmo eusten ari zaizkio Espainiako komunikabideak
borroka horren gaineko konpromisoari; izan ere, protokoloak eta estilogidak dituzte biktimen duintasunari kalterik egin gabe eta haien
intimitatea errespetatuz informatzeko. Hala eta guztiz ere, asko dago
egiteko oraindik, batik bat emakumeen gorputza apeu sexual gisa
erabiltzen duten, emakumeen aurkako indarkeria mota oro sustatzen
duten eta beren adimen-gaitasunak ikusezin bihurtzen dituzten telesailei
eta publizitateari dagokienez.
Emakumearen eta Aukera Berdintasunerako Institutuko Emakumearen
Irudiaren Behategia eta Publizitate eta komunikazio ez-sexista
erabiltzeko aholku-batzordea (Begira) arduratzen dira biktimei
errespetuzko trataera duina ematen ez dieten kasuak salatzeaz.

-

Genero-indarkeria eta beste indarkeria mota batzuk jasan dituzten
emakumeen kontrako erakunde-indarkeria
Justizia-administrazioaren funtzionamendu kaskarrak ere eragin dezake
“bigarren mailako biktimizazioa” delakoa, indarkeriazko delituak berak
eragindakoa baino min handiagoa eragiten baitio biktimari.
Funtzionamendu txar horren edo erakunde-indarkeriaren ondorioz,
arreta ezegokia ematen zaio biktimari. Biktimak, sistemak huts egin

dionez, bazter uzten du zigor-arloko prozesu juridikoa, edozein fasetan.
Horren eraginez, konfiantza galtzen du bai erakundeengan bai
prozesuan esku hartzen duten profesionalengan.
Erakundeetan (justizia-administrazioan ez ezik, baita osasun-, gizarte- eta
polizia-erakundeetan ere) lan egiten duten pertsonek genero-arloko
prestakuntza urria izateak biktima kriminalizatu lezake, eta hari leporatu
lekioke delituaren erantzukizuna.
Arazo horri heltzeko, prestakuntza egokia eman beharko litzaieke zigorarloko prozesu juridikoan parte hartzen duten profesionalei, baita esku
hartzen duten gainerako erakundeetako langileei ere. Horrez gain,
sentikortze-neurriak ezarri beharko lirateke, eta erakundeak lankidetzan
aritzeko gogo politikoa egon beharko litzateke.

Genero-estereotipoak
Genero-estereotipoak gizonei eta emakumeei buruz aldez aurretik
pentsatutako ideia multzoa dira. Horiek direla eta, rol ezberdinak
ematen zaizkie batzuei zein besteei, genero-rolak, hain zuzen ere. Ez
dute oinarri arrazionalik; aitzitik, jaiotzatik hasitako sozializazio-prozesu
desberdinduan dute jatorria.
Hala bada, nagusitasuna, oldarkortasuna, botere-guneak betetzeko
premia, indarra, lehiakortasuna, arrazionaltasuna, arrakasta eta beren
buruarenganako konfiantza esleitzen zaizkie gizonei; emakumeei, berriz,
mendekotasuna, zaintzeko abilezia, sentimentalismoa, sena, kaskarinak
izatea eta erantzukizunak gain hartzeko eta botere-guneak betetzeko
beldurra esleitu izan zaizkie betidanik.
Sozializazio desberdindu horren, hezkuntza partzialaren eta familiaren,
lagunen, publizitatearen eta ingurune sozialaren eraginaren ondorioz,
emakumeek muga handiak dituzte, bai kanpoan bai norberak
inposatuak, ikasketak aukeratzerakoan lehenbizi eta lana ondoren.
Bereizketa bertikalak genero-estereotipo horietan du sorburu, besteak
beste. Hautaketa-prozesuak egiten dituzten pertsonak ezin dira horietatik
libratu; izan ere, emakumeek gizonek bezainbesteko gaitasun eta
trebetasun teknikoak eta profesionalak izanagatik ere, emakumeek
ingurune profesionaleko erantzukizunak baino zaintza-lanak nahiago
dituztelako usteek edo erabakiak zein agintea hartzeko beharrezkoak
diren gaitasunak ez dituztelako sinesmenek indar handiagoa dute
emakumeak, berez, edozein lan egiteko gai izatea baino.
Justizia-administrazioan, esparru feminizatua izan arren, ez dago
emakumerik boterezko erakundeetan eta erabakiak hartzekoetan.
Estatuan gertatzen da hori batik bat; EAEn, arestian ikusi den legez,
emakumeak, gutxiengoa badira ere, postuok betez doaz.
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-

Lan-banaketa eta zaintzetan jardutea
Emakumeak aspaldi laneratu ziren arren, gizonek ez dituzte etxeko
ardurak beren gain hartu, espero zitekeen bezala. Horren ondorioz,
emakumeek etxeko eta zaintzako lan gehienak egiten dituzte eta,
hartara, albo batera utzi behar dituzte karrera eta igoera profesionala.
Denbora gutxiago dutenez, aukera gutxiago dituzte oposizioak
prestatzeko nahiz espezializazio juridikoko ikastaroak egiteko.
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Norbere buruarentzako denborari uko egiteak, igoera profesionalean ez
ezik, norbere buruaren zaintzan eta aisialdi-jardueretan ere du eragina.
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INEren “Mujeres y Hombres en España” argitalpenaren datuen arabera,
emakume langileek gizonek baino denbora bikoitza ematen dute
mendeko pertsonak zaintzen, seme-alabak eta bilobak batez ere. Hori
gutxi balitz, emakumeek gizonek baino denbora gehiago dihardute
ordaindu gabeko lanetan, bai etxe barruan (etxeko lanak) bai kanpoan,
hain zuzen ere lekualdatzea eskatzen duten jarduerak egiteko (erosketak
eta zerbitzuak, joan-etorriak eskolara, medikuarenera, etab.). Gizonek,
berriz, denbora gehiago eskaintzen diete aisiari, bizitza sozialari eta
dibertimenduari.
Bestalde, lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko
inkestak, EAEko 2012. urteko datuei buruzkoak, aditzera ematen du
emakumeek gizonek baino denbora gehiago erabiltzen dutela etxeko
lanak eta zaintzei loturikoak egiteko. Horregatik, denbora gutxiago dute
beste jarduera batzuk egiteko, profesionalak eta aisialdikoak, kasu.
Halaber, emakume gehiagok eskatzen dituzte lan-utzialdiak eta lanaldimurriztapenak. Horren eraginez, karrera profesionalean igotzeko aukerak
txikitu egiten dira.
Pentsa liteke, beraz, lan horien banaketa desberdinak lotura hertsia
duela justizia-administrazioan emakume gutxiago egotearekin, sektore
pribatuan zein publikoan.

-

Androzentrismoa sistema judizialean
Mundua ia betidanik eraiki da ikuspegi androzentriko batetik. Gizona,
beraz, beti izan da gauza guztien erdigunea, ezagutza-esparru guztiak,
gizartea, kultura, politika eta boterea neurtzen diren eredua, alegia.
Gaur egungo mundua horren arabera eraiki da, eta gizarte patriarkalak
eredu hori du oinarri. Emakumeak azpian jartzen dituen eta agintea
gizonei ematen dien gizarte-antolaketako sistema da patriarkatua,
botere-harreman desberdinak berekin dakartzana eta emakumeak
erabakiak hartzetik kanpo uzten dituena.

Hasieran esan dugun legez, eta ondorengo genero-analisiak berresten
duen bezala, justizia munduaren ikuskera androzentrikoaren eraginpean
dago, eta Zuzenbideak (justizian oinarritutako arau multzoak) ere horren
eragina jasotzen du.
Gizonen presentzia eta pentsamendu eta arrazoibide androzentrikoa
estamentu profesional guztietan iragazten dira; hortaz, gizonek diseinatu
badute sistema juridikoa eta gizonak hartu badira horren eredu gisa,
emakumeek nekez parte hartu dezakete berdintasunez justiziaadministrazioaren arlo ezberdinetan.

Epaitegien eta auzitegien funtzionamenduak, hartara, ikuspegi
androzentriko horren eragina du; araudia ezartzeaz eta interpretatzeaz
arduratzen direnek ikuskera partziala izango dute abiapuntu,
berdinzalea beharrean, eta horrek kalte egiten die sistema judiziala
erabiltzen duten emakumeei, bigarren mailako herritartzat jotzen dira
eta.
Hori konpontzeko ezinbestekoa da arauak genero-ikuspegitik egitea eta
aplikatzea, emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako lege
organikoak ezarritakoa burutze aldera, hots, berdintasun-printzipioa
Zuzenbideko printzipio orokor bihurtzea. Lege horren 4. artikuluak honako
hau ezartzen du: “Emakumeen eta gizonen tratu- eta aukeraberdintasunaren printzipioa antolamendu juridikoaren barnean hartzen
da, eta, horrenbestez, arau juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
bete behar da”.

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

Beraz, gizon baino emakume gehiagok ikasi arren lege-zientziak,
emakumeek ez dute gizonek bezainbat lan egiten sektore horretan, eta
ez dira berdin iristen hierarkia juridikoaren posturik garaienetara.
Horrenbestez, ez dago emakumerik erabakiak hartzeko organoetan,
edo gutxiengoa dira, bestela.
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2.5. BERDINTASUNAREN ARLOKO BERARIAZKO AGINDUAK:
BERDINTASUN-ARLOKO AGINDUAK

TRESNA JURIDIKOAK

Zuzendaritza-organoetako eta organo kolegiatuetako

4/2005 Legearen 23. art.

kide

izateko

pertsonak

izendatzerakoan,

izendatutakoen artean trebakuntza, gaitasun eta
prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua izan dadila sustatzea.
Emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan

4/2005

dadila sustatzea profesionalen, enpresaren, gizarte-

art.

Legearen

24.1.

ekonomiaren, sindikatuen, politikaren, kulturaren eta
bestelako

arloetako

elkarte

eta

erakundeen

zuzendaritzako organoetan.
Epaimahaietan emakumeen eta gizonen ordezkaritza

G12 helburua. VI. EGBP

orekatua sustatzea.
Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako

4.1. HE PEIO 2014-2016

lege organikoan ezarritakoari jarraikiz, arlo publikoan
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emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatuaren
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printzipioa betetzen dela ziurtatzea
Edozein

motatako

bereizkeria

betikotzen

duten

3/2007 Lege

oztopoak kentzea, enplegu publikora iristean eta

Organikoaren 51. art. , a,

karrera profesionala garatzerakoan.

b, c, d atalak

Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateragarri
egitea ahalbidetzea, sustapen profesionalari kalterik
egin gabe.
Berdintasunari buruzko prestakuntza sustatzea, nola
enplegu publikora iristean, hala karrera profesionalean.
Emakumeen

eta

gizonen

presentzia

orekatua

sustatzea hautaketa- eta balorazio-organoetan.
Tratu-

eta

aukera-berdintasuna

sustatzea

sektore

1.5. HE PEIO 2014-2016

publikoko enpleguan.
Pertsonak duintasun handiagoz edo txikiagoz agertu

4/2005 Legearen 26.1, 2,

daitezen

3 art.

debekatzea

beren

sexuaren

arabera,

iragarkien zein beste edozein bitartekoren bidez.
Emakumeen

aurkako

indarkeria

sustatzen

duten

edukiak hedatu daitezen debekatzea.
Hizkeraren

erabilera

ez-sexista

sustatzea

komunikabideetan.
Gizartean

emakumeen

eta

gizonen

irudi

berdintasunezkoa, plurala eta estereotiporik gabekoa
helarazten dela zaintzea, bai erakunde barruan bai
hortik kanpo, eta emakumeen eta gizonen arteko
aukera-berdintasun
hedatzea sustatzea.

printzipioa

ezagutzea

eta

36

art.

Organikoa

3/2007

Lege

BERDINTASUN-ARLOKO AGINDUAK

TRESNA JURIDIKOAK

Honako oinarri hauek dituen hezkuntza-eredua lortzea:

4/2005 Legearen 28. art.

sexuaren araberako estereotipoak eta rolak baztertuko
dituen

garapen

integrala

eskaintzen

duena,

bereizkeria-mota oro baztertzen duena, eta generoak
gabeko

profesionala

orientazio

bermatzen

akademiko

duena.

eta

Horretarako,

emakumeen eta

gizonen benetako berdintasuna

bultzatuko

alor

da

guztietan:

curriculumean,

antolaketan eta abarrean.
Oinarrizko eskubide eta askatasunak errespetatzean
eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
errespetatzean heztea.
Emakumeek eta gizonek hezkuntzarako eskubide bera
izan dezaten bermatzea.
Emakumeek
daitezen

eta

gizonek

bultzatzea,

aukera

bai

berdinak

izan

irakasle-karreran,

bai

3/2007 Lege
Organikoaren 23.1 art.
3/2007 Lege
Organikoaren 24.1 art.
4/2005

Legearen

33.1.

art.

erabakiak hartzen diren eremuetara sartzeko; eta,
horrekin batera, ikasleek, sexuaren arabera, euskal
unibertsitate-sistema osatzen duten unibertsitateetako
diziplina

eta

jakintza-arlo

guztietan

partaidetza

orekatua izan dezatela sustatzea
Gizonek etxeko lanen ardura har dezaten sustatzea.

4/2005 Legearen 35. art.

Bizitza pertsonala, familia eta lana bateratzea erraztea,

4/2005 Legearen 47. art.

gizonak etxeko lanetan erantzunkide izan daitezen
sustatuz.
Emakumezko eta gizonezko langileei bizitza pertsonala,

3/2007 Lege

familia eta lana bateratzeko eskubideak aintzatestea,

Organikoaren 44.1. art.

familiako

erantzukizunak

modu

orekatuan

hartu

ditzaten.
Erantzunkidetasuna sustatzea eta denbora-erabilerak
aldatzea.
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behartu
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BERDINTASUN-ARLOKO AGINDUAK
Emakumeen

eta

gizonen

aukera-

TRESNA JURIDIKOAK
eta

tratu-

4/2005 Legearen 36. art.

berdintasuna erreala eta benetakoa izateko behar
diren baldintzak sustatzea, hala norbere konturako zein
inoren

konturako

lana

lortzean,

nola

lan-,

prestakuntza-, sustapen-, ordainketa- eta kontratuen
amaiera-baldintzetan.
Emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-

3/2007 Lege

berdintasunaren

Organikoaren 5 art.

printzipioa

bermatzea,

enplegu

publiko zein pribatuan.
Emakume gehiago laneratzea, eta emakumeen eta

3/2007 Lege

gizonen arteko benetako berdintasunean aurrera

Organikoaren 42.1. art.

egitea.
Emakumeen

arteko

pobreziaren

eta

gizarte-

47. art /2005
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bazterkeriaren intzidentzia murriztea.
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Emakumeen aurkako indarkeria mota ezberdinen

4/2005

arrazoiak,

art.

ezaugarriak,

arazoa

identifikatzeko

Legearen

51.1.

zailtasunak eta ondorioak ikertzea.
Laguntza juridiko eta psikologiko urgentea, doakoa,
espezializatua eta deszentralizatua bermatzea etxeko
tratu txarren eta sexu-erasoen biktima direnei.

4/2005 Legearen 55. art.

3. LEGERIA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa
3/2012 Legea, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea
eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena
2014ko urriaren 29ko agindua, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Agindua,
Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide
autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa
7/2015 Legea, ekainaren 30ekoa, gurasoen banantze edo haustura kasuetako
familia harremanei buruzkoa
3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.
2012-2017 Unibertsitate Plan Estrategikoa
EAEko Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako VI. Plana
VII. Berdintasun Plana (garapen-fasean)

ESTATUAN
1978ko Espainiako Konstituzioa
3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasuna
eraginkorra izatekoa
Aukera-berdintasunerako plan estrategikoa (2014-2016)
1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren kontrako babesneurri integralei buruzkoa
39/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, langileen familia-bizitza eta lana uztartzeari
buruzkoa
4/2007 Lege Organikoa, apirilaren 12koa, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko
6/2001 Lege Organikoa aldatzen duena

1/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, doako laguntza juridikoa arautzen duena
5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, Adingabeen Zigor Erantzukizuna
arautzen duena (AZELO)

3. LEGERIA

Unibertsitate Ikasketa Ofizialei buruzko Antolamenduaren Errege Dekretua.Ministro
Kontseiluarena, 2007ko urriaren 26koa
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EUROPAN

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako estrategia 2010-2015

Genero Berdintasunerako Europako Ituna, 2011-2020
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002/73/EE Zuzentaraua, 2002ko
irailaren 23koa, Kontseiluaren 76/207/EEE Zuzentaraua aldatzen duena, enplegua
lortzeari, prestakuntzari eta sustapen profesionalei eta lan-baldintzei dagokienez,
emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeari
buruzkoa
Europako Parlamentuaren Ebazpena, emakume gazteek eta neskek hezkuntzaarloan jasaten duten diskriminazioari buruzkoa(2006/2135(INI))
Rec(2003) 3 gomendioa, emakumeek eta gizonek arlo politikoan eta publikoan
erabakiak hartzeko prozesuetan modu orekatuan parte hartzeari buruzkoa eta
horren betetze-mailaren segimendua
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/54/EE Zuzentaraua, 2006ko
uztailaren 5ekoa, enpleguari eta okupazioari lotutako gaietan emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunaren printzipioa aplikatzeari buruzkoa
(birmoldatua)
Europako Kontseiluaren Hitzarmena, emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko
indarkeria prebenitzeko eta borrokatzeko, 2011(Istanbuleko Hitzarmena)

NAZIOARTEAN

Nazio Batuen Gutuna

Eskubide zibil eta politikoen nazioarteko ituna

Emakumea diskriminatzeko era guztiak deuseztatzeari buruzko Konbentzioa

Beijing-eko adierazpena eta ekintza-programa

3. LEGERIA

Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeari buruzko adierazpena
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4. DATUEN ITURRIAK
ADIERAZLEAK ETA DATU GILTZARRIAK

ITURRIA

ALDIA

 Gutxienez bigarren mailako ikasketak

Unibertsitatetik kanpoko

Urtean

irakaskuntzei buruzko

behingoa

gainditu dituen 20-24 urte bitarteko
biztanleria-tasa,

herrialdeka.

estatistikak.Heziketa-maila

Emakumeak, 2015
 10 urteko eta gehiagoko biztanleriaren
analfabetismo-tasa,

adinaren

eta

Analfabetismo-tasa
Eustat

sexuaren arabera, 2011
 Ikasleak

estatuen

irakaskuntza

Unibertsitate-irakaskuntzari

Urtean

arabera,

Nazioarteko

buruzko estatistikak

behingoa

Sailkapen

Normalizatuari

mailaren
Hezkuntza

eta

Eustat

jarraikiz, 2015
 EAEko

unibertsitateetan

matrikulatutako ikasle berriak ikasketamailaren eta sexuaren arabera, 20152016
 EAEko

unibertsitateetan

matrikulatutako

ikasleak

ikasketa-

mailaren eta sexuaren arabera, 20152016
 EAEko

unibertsitateetan

matrikulatutako

ikasleak

zentroaren

titulartasunaren eta sexuaren arabera,
2015-2016
 EAEko

unibertsitateetan

ikasketak

zituzten

ikasketa-

amaitu
mailaren,

ikasleak

ikasketa-adarraren

eta

sexuaren arabera, 2015-2016
 EAEko

unibertsitateetako

irakasleei

buruzko taula sexuaren eta lurralde
historikoaren arabera, 2015-2016
 EAEko

unibertsitateetako

buruzko

taula

irakasleei
kategoria

profesionalaren eta sexuaren arabera,

 Lehen eta bigarren zikloko ikasketak
amaitu

zituzten

ikasleak,

ikasketa

motaren eta sexuaren arabera, 20152016
 Master

ofizialak

amaitu

zituzten

ikasleak sexuaren arabera, 2015-2016

INEren unibertsitate-

Urtean

irakaskuntzari buruzko

behingoa

estatistikak

4. DATUEN ITURRIAK

2015-2016
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 Doktorego-tesiak

gainditu

zituzten

ikasleak sexuaren arabera, 2015-2016
 “Datos y cifras del sistema universitario
español,

2015-2016”

(unibertsitateko

txostena

hezkuntzan

sartzea

Hezkuntza, Kultura eta Kirol

Urtean

Ministerioaren (MECD)

behingoa

unibertsitateko

sexuaren arabera eta gradu- eta

irakaskuntzari buruzko datu

master-ikasketak egiteko emandako

estatistikoak

bekak sexuaren arabera).
 EAEko

Administrazioan

diharduten

langileak sexuaren arabera, 2017
 Okupazio-tasa

herrialdearen

eta

Eustat-en okupazio- eta

Urtean

langabezia-tasei buruzko

behingoa

estatistikak

sexuaren arabera, 2016
 Langabezia-tasa

herrialdearen

eta

sexuaren arabera, 2016
 “Datos y cifras del sistema universitario
español, curso 2015-2016” txostena
(laneratzea).

 Pertsonen

batez

besteko

errenta,

sexuaren arabera, 2014

Hezkuntza, Kultura eta Kirol
Ministerioaren (MECD)
unibertsitateko ikasleak
laneratzeari buruzko datu
estatistikoak.

Urtean
behingoa

Eustat-en pertsonen

Urtean

errenta-mailari buruzko

behingoa

estatistikak
 Espainian epai irmo bidez zigortutako
pertsonak sexuaren arabera, 2016

Espetxe-sistemari buruzko

Urtean

INEren estatistikak

behingoa

 Espainian preso dauden herritarrak
lurralde-eremuaren

eta

sexuaren

Hilean

arabera

behingoa

 Emakumeen

indarkeriaren

“EAEko emakumeen

biktimak 2016an eta 2017ko lehen

aurkako

aurkako indarkeriari

seihilekoan EAEn.

buruzko datu estatistikoen

Urtean

azterketa eta

behingoa

interpretazioa” txostenaren
datu estatistikoak
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 Delituzko
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ekintzen

biktimak

EAEn

2016an, sexuaren arabera

 EAEn zigorra jaso duten pertsonak,
sexuaren arabera

Eusko Jaurlaritzako Biktimei
Laguntzeko Zerbitzuaren
(BLZ) memoriaren 2016ko

Urtean

datu estatistikoak

behingoa

Zigorrak Kudeatzeko
Euskadiko Zerbitzuaren

Urtean

(ZKEZ) 2016ko datu

behingoa

estatistikoak
 Familia-bitartekaritzako

prozesuetan

arreta jaso duten pertsonak

Eusko Jaurlaritzako

Urtean

Bitartekaritza Judizialeko

behingoa

Zerbitzuaren (BJZ) 2016ko
datu estatistikoak
irmo

bidez

zigortutako

adingabeak sexuaren arabera, 2016

 Arau-hauste penalak arau-haustearen
eta sexuaren arabera, 2017

Zigortutako pertsonei
buruzko INEren estatistikak,

Urtean

2016

behingoa

Ertzaintzaren delitu-

Urtean

estatistikak

behingoa
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 Epai
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AZTERLANAK ETA TXOSTENAK
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-

ESPAINIAKO PROKURADOREEN KONTSEILU NAGUSIA. 2016ko urteko
memoria

-

BOTERE JUDIZIALAREN KONTSEILU NAGUSIA (2017). Karrera judizialaren
egiturari buruzko txostena

-

EUSKO JAURLARITZAKO LAN ETA JUSTIZIA SAILA. Zigorrak Kudeatzeko
Euskadiko Zerbitzuaren (ZKEZ) memoria.2016.

-

EUSKO JAURLARITZAKO LAN ETA JUSTIZIA SAILA. Biktimei Laguntzeko
Zerbitzuaren memoria (BLZ), 2016.

-

EUSKO JAURLARITZAKO LAN ETA JUSTIZIA SAILA. Zigorrak Kudeatzeko
Euskadiko Zerbitzuaren (ZKEZ) memoria.2016

-

EUSKO JAURLARITZAKO LAN ETA JUSTIZIA SAILA. Bitartekaritza Judizialeko
Zerbitzuaren (BJZ) memoria, 2016

-

EUSKO JAURLARITZAKO LAN ETA JUSTIZIA SAILA. IV. Gazte Justizia Plana
(2014-2018)

-

EMAKUNDE (2016). Emakumeak eta gizonak Euskadin. Emakunde.

-

EMAKUNDE (2016). Emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko
politikak Euskal Autonomia Erkidegoan. Emakunde.

-

EMAKUNDE (2016). Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko
Aholku Batzordea (BEGIRA). Urteko jarduera-txostena.

-

EMAKUNDE (2017). “EAEko emakumeen aurkako indarkeriari buruzko
datu estatistikoen azterketa eta interpretazioa” txostena.Datu
estatistikoak: 2016 eta 2017ko lehen seihilekoa

-

EUSTAT. Familia, lana eta norberaren bizitza uztartzeari buruzko inkesta,
2012 (CVL12).

-

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FISKALTZA. 2017ko memoria (2016.
ekitaldia).

-

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ABOKATUEN ELKARGO NAZIONAL GAILENA.
“El letrado de la Administración de Justicia en cifras. Informe 2016”
txostena.

-

EUSKAL HERRIKO NOTARIO-ELKARGO TXIT PRESTUA (2016).

-

INE (2016). Mujeres y hombres en España. INE

-

EMAKUMEAREN
ETA
AUKERA
BERDINTASUNERAKO
Emakumeen Irudiaren Behategia.2014ko txostena

-

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA. EMAKUMEAK ESPETXERATZEA. ESTÍBALIZ DE
MIGUEL CALVO. El castigo penitenciario de la exclusión social y la
desigualdad de género. 2014ko azterketa.

-

EUSKAL
HERRIKO
UNIBERTSITATEA
Unibertsitatera sartzeko ebaluazioa.

(2017).

Emaitzen

INSTITUTUA.

txostena.

ESKULIBURUAK ETA GIDALIBURUAK
-

EMAKUNDE (2009). Erakundearteko II. Akordioa, etxeko tratu txarrak eta
sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko

-

EMAKUNDE (2016). Komunikazio eta publizitate ez sexistarako kode
deontologikoa eta autoerregulaziokoa Euskadin.

-

Justizia.eus. Euskal Autonomia Erkidegoko justizia-administrazioaren
funtzionamenduari buruz.

-

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saila

-

Themis, Emakume Juristen Elkartea

-

Emakume Epaileen Espainiako Elkartea (AMJE)

-

Emakume Juristen Espainiako Elkartea

5. ERREFERENTZIAZKO DOKUMENTUAK

WEB BALIABIDEAK

45

46

5. ERREFERENTZIAZKO DOKUMENTUAK

