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1. SARRERA
Emakumearen Euskal Erakundea sortu zuen otsailaren 5eko 2/1988 Legearen 2. artikuluan ezartzen denez, Emakunderen funtsezko helburua da Euskadiko
bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialeko eremu guztietan emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorra lortzea. Erakunde honen
helburuak dira, beraz, sexuen arteko berdintasuna bideratzeko baldintzak sustatzea; berdintasun hori —izatez eta zuzenbidez— osotasunean garatzeko
dauden oztopoak kentzea; eta emakumea baztertzeko edozein modu deuseztatzea Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE).
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea erakunde autonomo bat da, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzara atxikia. Emakundek berdintasun politiketarako
aholku ematen du, halakoak diseinatzen, sustatzen, koordinatzen eta ebaluatzen ditu, emakumeen eta gizonen berdintasun erreala eta eraginkorra lortzeko
EAEko bizitza politiko, sozial, kultural eta ekonomikoaren esparru guztietan (misioa).
Emakundek erreferentziazko eredua izan nahi du berdintasunerako politikak sustatzen, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai horretatik kanpo, helburuen
betetze-maila handia eta lankidetzan diharduten herritar, pertsona, eta erakundeek, orobat langileek, egiten dioten balorazio ona direla eta (ikuspegia).
Aipatutako legearen 4.1 artikulua eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 15.1 artikulua betez, Emakundek
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana egin zuen, zeina Gobernu Kontseiluak onartu zuen 2013ko abenduaren 30ean.
Plan orokorraren jarraibideak eta gidalerroak garatzeari dagokionez, 4/2005 Legearen 15.2. artikuluarekin bat, Jaurlaritzaren sail bakoitzak bere planak edo
jarduketa-programak egingo ditu. Berdintasun politikak garatzen espezializatutako erakunde autonomo bat izaki, izaera berezia du, eta, ondorioz, Emakundek
legealdi honetarako duen plangintza dokumentu honetan jasotzen da, eta ez Lehendakaritza Sailaren legealdirako planean, nahiz eta Emakunde hari atxikita
egon.
Plan hau Emakundeko arloek prestatu dute, eta haiei dagokie Plana gauzatzea, ezertan eragotzi gabe segimendua egitea eta ebaluatzea, VI. Plan osoaren
segimendu eta ebaluaziorako ezartzen diren tresnak eta mekanismoak.
VI. Planaren diagnostikoan oinarritutako aurretiazko diagnostiko batetik abiatuta, dokumentu honek Emakundek X. legealdian garatuko dituen helburu eta
jarduerak
zehazten ditu. Era berean, eta pixkanaka, dokumentuak hasten ari den urteari dagozkion ekintzen plangintza eta amaitzen ari den urteko ekintzen

ebaluazioa jasotzen ditu. Hartara, Plana dokumentu bizia da, 2014, 2015 eta 2016 urteetan legealdiak aurrera egiten duen heinean eguneratu eta osatuko
dena.
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2. EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO GOBERNANTZA
Genero-ikuspuntua edo genero-mainstreaminga txertatzea nazioartean eta Europan sustatzen diren lan-estrategietako bat ez ezik, emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunaren arloko EAEko botere publikoen jarduera zuzendu eta orientatu behar duten printzipio orokorretako bat ere bada, 4/2005 Legearen 3.4
artikuluari jarraiki.
EAEko administrazioaren maila eta jarduera guztietan berdintasuna bultzatzeko, Emakumeen eta gizonen VI. berdintasun-planak gobernantzaren alorreko
hamahiru neurri biltzen ditu, 4/2005 Legeak ezarritako betekizunak betetzeko.
Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako gobernantzari buruzko atal honetan, erkidegoko, foru aldundietako eta toki-administrazioen egoeraren
diagnostiko bat egiten da VI. Planean jasotzen diren berdintasunaren aldeko gobernantza hobetzeko hamahiru neurriei dagokienez, eta, aurrerago,
Emakundek X. legealdirako eta 2014rako planifikatutako jarduerak zehazten dira.
Berdintasunerako plangintzari dagokionez (G1), VI. Planean jasotzen den bezalaxe, plangintzak erabateko garrantzia du berdintasun politikak lantzeko
prozesuan. Alde batetik, hausnarketa egiteko guneak antolatzen dituztelako, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna errealitatean nolakoa den ikusteko,
berdintasun horren bilakaera nolakoa izan den jakiteko, eta zer aldaketa gertatu diren eta zergatik aztertzeko; eta, beste aldetik, erakundeei berdintasunerako
helburuetan trebatzen laguntzen dietelako, administrazioen barruan politikak ezartzeko aliantzak eta lantaldeak sortzeko eta, oro har, berdintasun politiken
eraginkortasuna areagotzeko. Horren harira, azpimarratzekoa da Eusko Jaurlaritzaren sail guztiek legealdirako plana eta urteko berdintasun programak
prestatzen dituztela. Hiru foru-administrazioek dagozkien berdintasunerako planak dituzte. Bestalde, toki-administrazioei dagokienez, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen betetze, garapen eta aplikazioaren jarraipena egiteko txostenarekin bat, berdintasunerako plan bat
onartuta zuten 67 udalerri eta 6 mankomunitate (9 udal barne hartzen zituzten) identifikatu ziren 2010ean. Harrezkero, beste hiru plan onartu dira; hortaz,
EAEko biztanleen %87, gutxienez, berdintasunerako plan bat duen udalerri batean bizi dira. Azkenik, 2011n, barne berdintasun-plana zuten 4 enpresa publiko
identifikatu ziren, eta prestaketa prozesuan zuen enpresa publiko 1.
Bestalde, berdintasun-unitate administratiboak sortzea eta indartzea (G2), eta horietan berdintasuna bultzatzeko langileak egotea giltzarria da
berdintasun-politikak EAEko erakunde guztietan sar daitezen sustatzeko. Horiek sortzeaz edo egotez gain, oso garrantzitsua da, halaber, honako hauek
aintzat hartzea: erakunde-organigraman duten lekua, osatzen dituzten pertsonen kopurua eta profila, eta horien dedikazioa. Orain arte gai horren inguruan
egindako ebaluazioek adierazten dute Eusko Jaurlaritzako sailek, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta foru
aldundiek berdintasunaren aldeko egiturak dituztela. Gutxienez, lanaldi osoa eta prestakuntza berezia dituen pertsona batek osatzen ditu. Toki-administrazioari
dagokionez (udalak edo udalez gaindiko erakundeak), 2010ean, 49 udalek eta 5 mankomunitatek zuten berdintasuneko administrazio-unitate bat; horietatik
30ek berdintasunarekin soilik lotutako egitekoak zituen unitate bat zuten. Ez dirudi egoera hori asko aldatu denik 2011n.
Berdintasunerako unitateen profilari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako eta foru-aldundietako berdintasun-unitateak osatzen dituzten langile gehienek (%70) 150
orduko edo gehiagoko berdintasuneko berariazko prestakuntza dute. Udaletan, berdintasunerako sailetan lan egiten duten hiru lagunetik bik 150 ordu baino
gehiagoko berariazko prestakuntza izan dute.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko eta foru-administrazioetako langile horietako gehienak A mailan daude; udaletan, berriz, gehienak B mailan.
Behin-behinekotasuna ohikoagoa da toki-administrazioan (kontratuen %55) gainerako administrazioetan baino (%90 inguru kontratu finkoak dira), 2011ko
datuen arabera.
Berdintasunerako koordinazio egiturei dagokienez (G3), horiek beharrezkotzat jotzen dira arlo beraren gainean aldi berean jarduten duten erakundeak
konplexuagoak diren heinean. Zeharkakotasun-estrategia bat maila eta funtzio guztietan bultzatu nahi denean, helburua ezinbesteko bihurtzen da; halaxe esan
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dute EAEn arlo horretan diharduten profesionalek berdintasunerako politikak hobetzeko azken urteetan egin diren foroetan. Ildo horretan, Legeak agindutakoa
betez, 2006an, emakumeen eta gizonen berdintasunerako sailarteko batzordea arautzen duen abenduaren 26ko 261/2006 Dekretua onartu zen, eta 2007an,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako erakundeen arteko batzordea arautzen duen urtarrilaren 16ko 5/2007 Dekretua. Biak daude funtzionatzen. Foruerakundeei dagokienez, 4/2005 Legearen betetze, garatze eta ezartze mailaren jarraipen-txostenaren arabera, 2010ean hiru foru aldundiek sailen arteko
koordinazio-egiturak zituzten. Halaber, udalerrien arteko koordinazioa sustatu da Berdinsarearen bidez. Berdinsarea berdintasunaren aldeko eta indarkeriaren
kontrako EAEko udalerrien sarea da. Egun, 59 udalerrik parte hartzen dute, eta horiek Euskadiko biztanleriaren %76 hartzen dute. Gainera, 2009an
Berdinbidean zerbitzua martxan jarri zen, biztanle gutxiagoko udalerriei berdintasunerako politikak garatzen laguntzeko, aholku emateko eta dinamizatzeko.
EAEko udalerrietako sail arteko (edo arlo arteko) koordinazio-egiturak nabarmen gehitu ziren 4/2005 Legea atera eta lehendabiziko urteetan: 6 ziren 2005ean,
eta, 15, berriz, 2010ean. Azkeneko datuen arabera, baina, gelditu egin da, nolabait, egitura horien sorkuntza.
2009ko otsailaren 3an , emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko koordinazioari eta ekintza instituzionalari loturik, erakundeen arteko II. Akordioaren
Jarraipen Batzordearen Erakunde Arteko Lantaldea eratu da IX. Legegintzaldirako. Gainera, akordio horretan jasotzen den bezala, erakundeen Arteko II.
Akordioak Jarraipen Batzorde bat sortzea aurreikusten du, akordioan jasotzen diren neurriak ezartzen direla bermatzeko eta jarduera bateratuak eta
hobekuntzak proposatzeko.
Bestalde, genero-ikuspegia estatistika eta ikerketetan txertatzeari dagokionez (G4), nabarmentzekoa da alderdi hori ezinbestekoa dela botere
publikoetatik eraginkortasunez esku hartzea ahalbidetzen duen errealitate bat ezagutzea lortzeko. Honako hau egin behar da ezagutza hori lortzeko:
estatistika-erregistroak aldatu; datu-baseak aldagai berriekin definitu; laginak aldatu, estatistika-lanek zorroztasunez azal ditzaten emakumeen eta gizonen
artean egon daitezkeen diferentziak; eta, nagusiki, genero-ikuspegia txertatu EAEko administrazioek informazioa jasotzeko eta aztertzeko egiten dituzten lan
guztien oinarrian. Ildo horretan, aurrerapen ukaezinak egin dira 4/2005 Legea onartu zenetik, eta ohiko bilakatu da informazioa sexu aldagaiaren arabera
banakatzea. Gainera, nabarmentzekoa da Eustat-en webgunean emakumeen eta gizonen berdintasunaren inguruko atal espezifiko bat dagoela. Nolanahi ere,
oraindik ere handia da EAEko botere publiko guztiek 16. artikuluan jasotzen diren baldintza guztiak betetzeko erronka. Hartara, 2011n, estatistiketan sexuaren
aldagaia erabiltzen zuten, edota informazioa genero-ikuspegitik interpretatzen eta ustiatzen zuten EAEko 28 udalerrietatik, erdiak aldian behin egiten zuen.
Genero-adierazleak ez dira maiz erabiltzen; udaletxeetan ia anekdotikoa da, eta beste administrazio batzuetan noizbehinkakoa, sistematikoa baino. Nolanahi
ere, argi dago arlo hau garatzen jarraitu behar dugula, eta lan horretan ezinbestekoa izango dela Euskal Estatistika Batzordearen eta Euskal Estatistika
Kontseiluaren lankidetza.
Genero-ikuspegia kontuan hartzeari buruzko prestakuntza jarduerei dagokienez (G5), gobernantzan genero-ikuspegia sartzeak bi gauza eskatzen ditu:
batetik, langileek emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko oinarrizko ezagutzak izatea, eta, bestetik, gizon-emakumeen arteko ezberdintasunak eta
ezberdintasun-arlo nagusiak identifikatzea. Erakunde publikoen agendan, desberdintasunaren kontrako borroka lehentasun izateko, ezinbestekoa da
arduradun politiko guztiak sentsibilizatzea, administrazioen maila guztietan. Halaber, beharrezkoa da berdintasun politikak sustatzen, diseinatzen, egikaritzen
eta jarraitzen zuzenean diharduten langileek, eta bestelako sektore politika edo politika orokorren arduradun diren langile teknikariek, berdintasunerako
prestakuntza espezifikoa jasotzea.
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HAEEk emandako informaziorekin bat, administrazio publikoetako hainbat mailatako 292 lagunek jaso zuten 2011n berdintasuneko prestakuntza espezifikoa;
erakunde horrek sustatutako prestakuntza guztietako parte-hartzaile guztien %2 inguru. EAEko administrazioetako beste 1.105 pertsonak (%70a emakumeak)
berdintasunari loturiko prestakuntza jaso zuten beste erakunde batzuk antolatutako ikastaroetan. Halaber, 2011n, EAEko 13 erakundek zituzten
berdintasuneko prestakuntza-planak.
Enplegua eskuratzeko eta sustatzeko hautapen prozesuetan berdintasunari loturiko edukiak txertatzea (G6); horren harira, 4/2005 Legearen 17.
artikuluan adierazten da beharrezkoa dela emakumeen eta gizonen berdintasunari loturiko edukiak jasotzea enplegu publikorako hautapen-prozesuetako
gaitegietan. EAEko administrazio publikoetako hautaketa-prozesuetan emakumeen eta gizonen berdintasunari loturiko edukiak jasotzeari loturik, 4/2005
Legearen betetze, garapen eta aplikazioaren jarraipen-txostenak adierazten du 2005etik 2010era bitartean % 17,6tik %40,6ra igo dela. Bestalde,
berdintasunerako Legearen 20. artikuluak adierazten du beharrezkoa dela emakumeen aldeko berdinketa hausteko klausula txertatzea emakumeek
ordezkaritza txikia duten enplegu publikorako sarbide-, betetze- eta sustapen-prozesu guztietan.
Bestalde, hizkuntzaren eta komunikatzeko beste elementuen erabilera ez-sexistari (G7) dagokionean, aipatzekoa da EAEko administrazioek betekizun
garrantzitsua dutela hizkuntzaren erabilerarekin, gizartea eraldatzeko tresna baita. 4/2005 Legearen ezarpenari buruzko tarteko ebaluazioak, hainbat motatako
dokumentuak aztertu ondoren, 2005etik 2008ra hizkeraren erabilera ez-sexistak %2,9tik %68,8ra gora egin zuela ondorioztatu zuen. 2010eko emaitzen
arabera, erabilera horrek mailari eutsi zion (%66,36).
Bestalde, generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa 4/2005 Legean jasotako tresna bat da, eta horren helburua berdintasun helburuak araudi
eta administrazio jarduerak integratzea da (G8). V. Planaren ebaluazioko datuekin bat, 2011. urtean, EAEn generoaren araberako 139 ebaluazio egin ziren
guztira. Horien %83 Eusko Jaurlaritzak, %13 foru aldundiek eta %4 udalek egin zituzten. 2011n, EAEko administrazio publikoek hainbat arauen aurretiko
ebaluazioa egin eta horien gaineko txostena eman zuen. Horietatik, erdian baino pixka bat gehiagotan baino ez zen araudia aldatu. Administrazio Orokorrean
generoaren araberako eragin-ebaluazioak errazteko, generoaren araberako eragina aldez aurretik ebaluatzeko eta gizonen eta emakumeen arteko
desberdintasunak saihestu eta berdintasuna sustatzeko neurriak txertatzeko Jarraibideak onartu ziren, 2012ko abuztuaren 21ean. Ildo horretan, Emakundek
generoaren araberako eraginaren txostenak prestatzeko Gida bat egin zuen, baita zenbait material osagarri ere, emakume eta gizonen egoera diferentziala
analizatzeko sektore jakin batean. Bestalde, bai Bizkaiko Foru Aldundiak eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiak, jarraibideak dituzte genero-eragina ebaluatzeko
txostenak egiteko.
Genero-ikuspegia aurrekontu-arau eta -programen diseinuan txertatzeari (G9) dagokionez, ikusten da aurrekontu-banaketak zer eragin duen –ez beti
neutroa– emakumeen eta gizonen bizitza-egoeran eta -baldintzetan (eta emakumeen eta gizonen talde ezberdinetan); horretaz gainera, berdintasuna lortzea
erraztuko duen jarduera publikoa laguntzen da. Bestalde, berdintasunerako politikak ezartzeko, EAEko administrazio guztietan berariaz identifikatu behar da
horretarako ematen den aurrekontu zuzkidura, izan ere, baliabide egokirik gabe, nekez bideratu daitezke eraginkortasunez. Ildo horretan, berdintasun-politikei
azken urteetan egindako jarraipenari esker, legea betetzeko zenbait zailtasun hauteman dira: hala, berdintasun-plan bat dutela adierazi duten tokiadministrazioen %56k soilik baieztatu du berdintasunerako atal zehatz bat dutela aurrekontuetan. Foru-administrazioek identifikatu dute aurrekontu hori, bai
eta EAEko Administrazio Orokorrak ere, zailtasun batzuekin bada ere. Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzera bideratutako programa edo ekimenak
diseinatzeari dagokionez, zailtasunak identifikatu dira horren hedapenean administrazioaren maila guztietan, bai eta nolabaiteko irizpide-ezberdintasuna ere.
Sektore planetan eta zeharkako planetan genero-ikuspegia txertatzeko beharra (G10) 4/2005 Legean jasota dago, 3.4. eta 18.1. artikuluetan. EAEko
erakundeek V. planaren jarraipen-prozesuan emandako informazioaren arabera (2011), identifikatutako sektorekako planen erdiak baino gutxiagok zeukaten
gizon-emakumeen arteko ezberdintasunen bilketa eta analisia beren diagnostikoetan, eta berdintasun-unitateen partaidetza –dela diseinuan, dela
ezarpenean– ezberdina izan da administrazio mailaren eta aztertutako urtearen arabera. Ondorioz, esan daiteke ez dela jardun sistematizatu bat, garapenean
aldaketa handiak dituen jarduna baizik.
Administrazio publikoek kontratazioen, diru-laguntzen edo hitzarmenen (G11) bidez sustatzen duten jarduera ekonomikoa oso tresna interesgarria da
jarduera hori berdintasuna sustatzen duen ikuspegi batetik egiten laguntzeko. Horren harira, zaila da EAEko administrazioek emakumeen eta gizonen
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berdintasunerako klausulak aplikatzearen eboluzioari buruzko azken urteotako ondorioak ateratzea. Nolanahi ere, badirudi berdintasun-klausulen intzidentzia
pixka bat baxuagoa dela hitzarmenei dagokienez (%15etik behera 2010ean eta 2011n identifikatutako hitzarmenetan), eta gehiago erabiltzen dira kontratazio
eta diru laguntzetan (kasu batzuetan %34ra heltzen da). Administrazioek ere ezberdin erabiltzen dituzte irizpide horiek; gutxiago ageri dira udal eta
mankomunitateetan, eta, gehiago, berriz, foru-administrazioetan eta EAEko Administrazio Orokorrean. Gainera, emakumeen eta gizonen berdintasunerako
Erakunde arteko Batzordearen eta berdintasunerako klausulei buruzko Lan Talde Teknikoaren lanaren ondorioz, Emakunderen webgunean arlo horretako
espazio espezializatu berria kontsultatu daiteke.
Bestalde, epaimahai eta tribunaletan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua (G12) sustatze aldera, planteatzen da, batetik, enplegu
publikoko prozesuetako hautaketa-epaimahaietan emakumeen eta gizonen oreka egotea, eta, bestetik, administrazioen sariak emateko sortutako
epaimahaietan oreka bera egotea. EAEko administrazioek eskainitako informazioarekin bat, 2011n, EAEko administrazioen maila guztietan identifikatutako

epaimahai guztietatik, %96 eta %55 artekoek osaera orekatua zuten.

Hautapen-epaimahaietan gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatzen duen klausula bat barne hartzen
duten sarien ehunekoaren bilakaerari dagokionez, datuen arabera, badirudi ez direla hain ohikoak toki-administrazioetan (%15 2010ean eta %28, 2011n).
Dena den, aurreko urteetako egoera gainditu da, horietan EAEko Administrazio Orokorrak sustatutako sarietan bakarrik hartzen baitzen kontuan 20.5.
artikuluan jasotakoa.
Azkenik, partaidetza eta kontsulta organoetan genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez (G13), 4/2005 Legeak ezartzen du erkidegoko, foru mailako eta
tokiko administrazioek erlazioak eta partaidetzarako eta lankidetzarako bideak ezarri behar dituztela emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzen laguntzen
duten elkarteekin eta bestelako erakundeekin. Ildo horretan, Administrazio Orokorrari dagokionez, ekainaren 9ko 103/1998 Dekretuari jarriki, EmakundeEmakumearen Euskal Erakundearen Aholku Batzordea sortu zen, emakumeen eta gizonen berdintasunaren helburuan inplikatutako EAEko elkarte-egituraren
informazio-, kontsulta- eta proposamen-organo moduan. Halaber, berdintasun-politikei 2010ean eta 2011n egindako jarraipenarekin bat, foru-administrazioek
ere badute herritarrek parte hartzeko berdintasun-batzorde edo -organorik. EAEn, gutxienez 24 udalerrik erregistratu dute egoera hori urte horietan –2008ko
zifren oso antzekoak–. Azken administrazio-eremu horretan, ohikoagoa da berdintasunekoak berariaz ez diren arren beren funtzio eta helburuen artean hori
sustatzea aurreikusten duten organoak egotea (32 udalerri 2011n).
Halaber, 4/2005 Legearen printzipio orokorretako baten arabera, administrazio-organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatu behar da.
Arlo honetan EAEn azken urteetan lortutako ezarpen mailari dagokionez, aipatu beharra dago 2011n EAEko administrazioetan identifikatutako 201 kide
anitzeko organoetatik %38 inguruk emakumeen eta gizonen partaidetza orekatu zutela. Beraz, 8 puntu igo da 2009ko egoeraren aldean.
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Berdintasunerako Gobernantza sustatzeko, VI. Planean helburu hauek ezartzen dira:

G1. Berdintasunerako plangintza areagotzea eta hobetzea.
G2. Berdintasunerako unitate administratiboak sortzea eta indartzea.
G3. Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzea eta indartzea.
G4. Estatistika eta azterlanetan genero-ikuspegia txertatzea.
G5. Prestakuntza jardueretan genero-ikuspegia sartzea.
G6. Enplegu publikora sartzeko eta bertan sustatzeko hautaketa prozesuetan berdintasunari buruzko edukiak sartzea.
G7. Hizkuntza eta/edo beste komunikazio-elementu batzuk modu ez-sexistan erabiltzea.
G8. Araudian berdintasunaren printzipioa txertatzea.
G9. Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzea.
G10. Sektorekako eta zeharkako planetan genero-ikuspegia sartzea.
G11. Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak sartzea.
G12. Epaimahaietan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea.
G13. Kontsultarako eta parte-hartzeko organoetan genero-ikuspegia sartzea.
G1. BERDINTASUNERAKO PLANGINTZA AREAGOTZEA ETA HOBETZEA
Berdintasunerako plangintza areagotzera eta hobetzera bideratutako ekintzak, funtsean, VI. Plana ezagutaraztera, horren garapena hobetzera, administrazio
publikoetan eta sektore publikoan sustatzera eta, etengabe hobetzen jarraitzeko, horren segimendu eta ebaluazioa egitera bideratuko dira.
LEGEALDIKO JARDUERAK

G1. BERDINTASUNERAKO PLANGINTZA AREAGOTZEA ETA HOBETZEA
JARDUERAK
EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana ezagutaraztea.
Emakunderen legealdirako plana eta urteko planak prestatzea, EAEko gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako VI. Plana
garatuz.
Emakunden kudeaketaren kalitatea hobetzeko prozesu bat garatzea, erreferentzia nagusitzat VI. Planaren betetze-maila hartuta.
Toki mailan berdintasun-planak prestatzeko eta ebaluatzeko eta / edo diagnostikoa egiteko laguntza teknikoa kontratatzea erraztea.
Sailetako, foru mailako eta tokiko berdintasunerako planen proiektuen informazioa eskaintzea, VI. Planera egokitzeari dagokionez.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako erakunde publikoen sare bat sortzea eta sendotzea.
Gutxienez urteko jardunaldi bat antolatzea Sareko erakunde publikoetako batekin, Sarea osatzen duten erakundeentzako interesekoa den
gai bati buruz.
EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako planen prozesuen, koherentziaren eta eraginaren segimendua egitea eta ebaluatzea.
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G2. BERDINTASUNERAKO UNITATE ADMINISTRATIBOAK SORTZEA ETA INDARTZEA
Berdintasunerako unitateak edo egiturak sortzera eta sendotzera zuzendutako jarduerak, funtsean, Erakunderako lanpostu eta egitura berriak sortzera eta hornitzera
bideratuko dira, eta berdintasun-unitate edo langile teknikoak dituzten toki administrazioen kopurua handitzera, berdintasun-unitate edo langile teknikoak dituzten
Eusko Jaurlaritzara atxikitako erakunde autonomo eta erakunde publikoen kopurua handitzera, berdintasun-teknikarien egoera eta posizio profesionala hobetzera
eta segimendu eta ebaluazioa egitera, berdintasun-unitate eta egiturak sortzeari eta hobetzeari dagokionez.
LEGEALDIKO JARDUERAK

G2. BERDINTASUNERAKO UNITATE ADMINISTRATIBOAK SORTZEA ETA INDARTZEA
LEGEALDIKO JARDUERAK
Erakunderako lanpostu berriak sortzea eta hornitzea.
Erakundean zerbitzu edo arlo berriak sortzea.
Eusko Jaurlaritzara atxikitako erakunde autonomoetan eta erakunde publikoetan berdintasun-unitateak sortzea sustatzea.
Berrikuspen-prozesu bat sustatzea, kidegoak Eusko Jaurlaritzako berdintasunerako arduradun eta teknikarientzat une honetan irekita
dauden lanpostuetara irekitzeko.
Berdintasunerako langile teknikoen kontratazioa diruz laguntzea, toki mailako diagnostikoak, planak eta ebaluazioak egiteko.
Berdintasunerako Eragilearen figura erregulatu dadin sustatzea.
Berdintasunerako Sustatzailearen figuraren garapenaren jarraipena egitea.
Berdintasunerako koordinazio-unitateen sorrera eta baldintzen eboluzioaren segimendua egitea.
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G3. BERDINTASUNERAKO KOORDINAZIO-EGITURAK SORTZEA ETA INDARTZEA
Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzeko eta sendotzeko ekintzak, funtsean, honako hauetara bideratuko dira: Emakundek zuzentzen dituen egiturak
areagotzera eta sendotzera; lankidetzarako esparru eta / edo dinamikak sortzera berdintasunaren arloan gakoak diren nazioarteko eta Europako erakundeekin eta
beste erakunde batzuekin; sail arteko eta sail barneko koordinazio-egiturak dituzten administrazio publiko gehiago sustatzera; indarkeriaren biktima izan diren
emakumeen arreta hobetzeko erakunde arteko koordinazio-egiturak finkatzera; indarkeriaren biktima diren emakumeen arretan parte hartzen duten Eusko
Jaurlaritzaren sailen arteko koordinazio-mekanismo egonkorrak sortzera; eta berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzearen eta hobetzearen segimendua eta
ebaluazioa egitera.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G3. BERDINTASUNERAKO KOORDINAZIO-EGITURAK SORTZEA ETA INDARTZEA
JARDUERAK
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakundeen Arteko Batzordea zuzentzea eta kudeatzea.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakundeen Arteko Batzordea lankidetzan zuzentzea eta kudeatzea.
Erakunde arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea.
Sektore publikoaren hitzarmen, diru-laguntza eta kontratuetan berdintasun-neurriak aplikatzeko irizpide eta bitartekoei buruzko Erakunde
arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea.
Generoaren araberako eraginaren ebaluazioak prestatze eta aplikatzeari buruzko Erakunde arteko Lan Talde Teknikoa zuzentzea eta
kudeatzea.
Hezkuntza arloan berdintasuna sustatzeko neurriei buruzko erakunde arteko Lan Talde Teknikoaren koordinazioa zuzentzea eta
kudeatzea.
Europako funtsak jasotzen dituzten FEDER eta FSE programa operatiboetan berdintasunaren estrategia sendotzeko erakunde arteko
Lan Talde Teknikoa sortzea, zuzentzea eta kudeatzea.
Sail arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea.
Eusko Jaurlaritzako langileak berdintasunean prestatzeko sailarteko Talde Teknikoaren esparruan lan prozesu bat zuzentzea.
Eusko Jaurlaritzaren webgunean berdintasunari loturiko eduki espezifikoak zabaltzeko eta hobetzeko Sailarteko Talde Teknikoaren eta
Erakunde arteko Talde Teknikoaren esparruan lan prozesu bat zuzentzea.
Berdintasun Jardunbide Egokien Bankua abian jartzeko Sail arteko Talde Teknikoaren eta Erakunde arteko Talde Teknikoaren esparruan
lan prozesu bat zuzentzea.
Eusko Jaurlaritzaren sailei sustapena, laguntza eta aholkularitza eskaintzea sail arteko talde teknikoak sortzen eta horiek Eusko
Jaurlaritzari atxikitako erakunde autonomo eta erakunde publikoetan parte har dezaten sustatzea.
Berdinsarea - Berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako Euskadiko Udal Sarea koordinatzen eta
finantzatzen parte hartzea.
Berdinsarearen toki-esparruan berdintasun-ordenantzei buruzko batzordea koordinatzen parte hartzea.
Biztanle gutxiko udalerrietan berdintasunerako koordinazio eta aholkularitza zerbitzua (Berdinbidean) koordinatzen eta finantzatzen parte
hartzea.
Etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko erakunde arteko II. Akordioaren jarraipenbatzordea zuzentzea eta kudeatzea.
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Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Erakunde arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea.
Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Esku hartzeko Talde Teknikoaren esparruan sortutako Informazio Sistemen
Taldea zuzentzea eta kudeatzea.
Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Esku hartzeko Talde Teknikoaren Harrera Baliabideei buruzko lan taldea
zuzentzea eta kudeatzea.
Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Erakunde arteko Batzordea zuzentzea eta kudeatzea, indarkeriaren biktima
izan diren emakumeen arretarako Eusko Jaurlaritzaren koordinazio-mekanismoak hobetzeko, Erakunde arteko II. Akordioaren esparruan
eta, hala dagokionean, dagokion talde teknikoa sustatzea.
NBE-Emakumeak erakundearekin alde biko lankidetza‐esparru bat ezartzea, jakintza, esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzeko
lankidetza‐bide egonkorrak eta iraunkorrak egon daitezen, alderdi politikoan zein teknikoan, eta, hala badagokio, baterako proiektu edo
jardunak egin ahal izan daitezen.
Iberoamerikako Idazkaritza Nagusiaren eta Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarako esparru akordioan onartutako konpromisoak garatzea,
emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko informazioa, esperientziak, metodologia eta jardunbide egokiak trukatzeari dagokionez.
Euro Gender Sarean eta Genero Berdintasunerako Europako Institutuak sustatzen dituen gainerako lankidetza eta truke espazioetan
parte hartzea.
Munduko Landa Foroarekin lankidetza lerro bat garatzea.
Kanpo Ekintzako Sailburuordetzak sustatzen dituen nazioarteko esperientziak eta bestelako proiektuak ezagutarazteko eta trukatzeko
informazio jardueretan parte hartzea.
Genero indarkeriaren aurkako Babes Osoko Neurrien Legearen eta Etxeko Indarkeriaren biktimak babesteko Aginduaren
eraginkortasunerako Protokoloaren Segimendurako Lurralde Batzordeak sustatzea, eta horiek zuzentzea, Administrazio Publikoko eta
Justiziako Sailarekin batera.
Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzearen eta hobetzearen eboluzioaren segimendua egitea.
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G4. GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA ESTATISTIKA ETA AZTERLANETAN
Azterketa eta argitalpenen arloan genero-ikuspegia estatistika eta azterketetan txertatzera zuzendutako jarduerak, funtsean, honako hauetara bideratuko dira:
azterketak egitera, argitaratzera, genero-adierazleak diseinatzera eta ustiatzera, azterketak ezagutaraztera, genero-ikuspegitik egindako estatistikak ikertu eta presta
daitezen sustatzera eta estatistika eta azterketetan genero-ikuspegia txertatzearen segimendu bat egitera.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G4. GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA ESTATISTIKA ETA AZTERLANETAN
JARDUERAK
Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko kopuruen txostenak egitea urtero.
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren inguruko azterketak, txostenak eta gidak egitea, argitaratzea eta ezagutaraztea.
EAEn berdintasunerako politiken berezko adierazleen sistema estrategiko bat garatzea eta martxan jartzea.
Nazioartean eta Europan jadanik existitzen diren genero-indizeen kalkulua sustatzea.
Emakunderen Dokumentazio Zentroa kudeatzea eta eskaintzea.
Egunero emakumeen eta gizonen berdintasunarekin lotutako prentsa-albisteak ezagutaraztea.
Berdintasun arloko ikerketa sustatzea, beka deialdien eta argitalpen lehiaketen bidez.
Administrazio publikoen azterketa eta estatistiketan, txostenak prestatuz eta bestelako neurri batzuen bidez, genero-ikuspegia txertatzeko
proposamenak.
Genero-ikuspegia azterketa eta estatistiketan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea.
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G5. PRESTAKUNTZA JARDUERETAN GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA
Prestakuntza jardueretan genero-ikuspegia txertatzera bideratutako ekintzak, oinarrian, honako alderdi hauetan zentratuko dira: berdintasunerako prestakuntza
eskaintzea; berdintasunari eta emakumeen kontrako indarkeriari buruzko graduondoko ikasketei laguntza tekniko eta ekonomikoa eskaintzea; Eusko Jaurlaritzako
berdintasunerako prestakuntzan hausnarketarako eta hobekuntzarako sailarteko prozesua sustatzea eta koordinatzea; berdintasunerako prestakuntza espezifikoa
jasotzen duten langile politiko eta teknikoen kopurua handitzea; berdintasun edukiak barne hartzen dituzten eta berariaz berdintasunera zuzenduta ez dauden
prestakuntza jarduerak areagotzea; Eusko Jaurlaritzaren administrazio orokorrak eta instituzionalak egindako prestakuntzan genero-ikuspegia txertatzeko
proposamenak egitea; eta prestakuntza jardueretan genero-ikuspegia txertatzearen segimendua egitea.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G5. PRESTAKUNTZA JARDUERETAN GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA
JARDUERAK
HAEEren eta beste erakunde batzuen ikastaroetan berdintasunaren inguruko prestakuntza eskaintzea.
Graduondoko ikastaroetan prestakuntza eskaintzea.
Eusko Jaurlaritzako langileak berdintasunean prestatzeko sailarteko Talde Teknikoaren esparruan lan prozesu bat zuzentzea.
Emakume politikarientzako Eskolaren, Virginia Wolf Basqueskolaren, koordinazioan parte hartzea, Berdinsarearen esparruan.
DACIMAri aholku ematea, Aurrerabideri (Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa hobetzeko plana) loturiko EgitenIkasi prestakuntzan generoikuspegia jasotzeko.
Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia eta Larrialdietarako Akademian aholku ematea, prestakuntzan berdintasuna sustatzeko.
Eusko Jaurlaritzako sailei proposatzea berdintasunerako prestakuntza orduak kontuan ez hartzea langileak prestatzeko ordu
eskuragarrien kalkulu globalerako.
Sailei berdintasunari buruzko prestakuntza espezifikoa eta beren esku-hartzeko sektore esparruetan egitea proposatzea.
Genero-ikuspegia prestakuntza jardueretan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea.
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G6. ENPLEGU PUBLIKOA LORTZEKO ETA MAILAZ IGOTZEKO HAUTAKETA-PROZESUETAN BERDINTASUNARI
BURUZKO EDUKIAK SARTZEA
Prestakuntza jardueretan genero-ikuspegia txertatzera zuzendutako jarduerak, funtsean, honako hauetan zentratuko dira: genero-ikuspegia jasotzen duten enplegu
publikoa eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuen ehunekoa areagotzea; berdintasunerako langile teknikariak kontratatzeko prozesuetan aholkularitza
ematea; eta prozesu horietan berdintasunari loturiko edukien segimendua egitea.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G6. ENPLEGU PUBLIKOA LORTZEKO ETA MAILAZ IGOTZEKO HAUTAKETA PROZESUETAN BERDINTASUNARI BURUZKO EDUKIAK SARTZEA
JARDUERAK
Enplegu publikoa eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuetan genero-ikuspegia txostenen eta bestelako formula batzuen bidez
txertatzeko proposamenak egitea.
Berdintasuneko teknikarien lanpostuak eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuetan berdintasunerako berariazko prestakuntza
eska dadin proposamenak egitea.
Hala dagokionean, emakumeen eta gizonen berdintasunerako langile teknikariak kontratatzeko prozesuetan parte hartzea.
Enplegu publikoa eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuetan berdintasunari loturiko edukiak integratzearen eboluzioaren
segimendua egitea.
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G7. HIZKUNTZAREN ETA/EDO KOMUNIKATZEKO ERABILTZEN DIREN BESTE ELEMENTU BATZUEN
ERABILERA EZ-SEXISTA EGITEA
Prestakuntza jardueretan genero-ikuspegia txertatzera zuzendutako jarduerak, funtsean, honako hauetan zentratuko dira: genero-ikuspegia jasotzen duten enplegu
publikoa eskuratzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuen ehunekoa areagotzea; berdintasunerako langile teknikariak kontratatzeko prozesuetan aholkularitza
ematea; eta prozesu horietan berdintasunari loturiko edukien segimendua egitea.
Hizkuntzaren erabilera ez sexista egitera zuzendutako jarduerak, funtsean, honako hauetara bideratuko dira: lehendik dauden materialak ezagutaraztea;
Erakundeak erabiltzen dituen dokumentu guztietan hizkuntzaren erabilera ez-sexista izatea; erabilera ez-sexista sustatzea erakunde eta instituzio desberdinen
hizkuntzan, zehazki, arlo ikusgaienetan (aldizkari ofizialak eta webguneak); eta administrazioaren hizkuntzaren erabileraren segimendua egitea berdintasunera
egokitzeari dagokionez.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G7. HIZKUNTZAREN ETA/EDO KOMUNIKATZEKO ERABILTZEN DIREN BESTE ELEMENTU BATZUEN ERABILERA EZ-SEXISTA EGITEA
JARDUERAK
Hizkuntzaren erabilera ez-sexistari buruz jadanik editatuta dauden gidak ezagutaraztea eta banatzea esku-hartze esparru guztietan.
Administrazio publikoek hizkuntzaren eta / edo bestelako komunikazio elementuen erabilera ez-sexista egin dezaten proposamenak
egitea, txostenak prestatuz eta bestelako neurrien bidez.
Hizkuntzaren erabilera ez sexistari buruzko gidaliburua prestatzea eta irakastea.
Hizkuntzaren erabilera ez sexistari dagokionez, eboluzioaren segimendua egitea.
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G8. ARAUDIAN BERDINTASUNAREN PRINTZIPIOA TXERTATZEA
Berdintasun printzipioa arautegian txertatzera bideratutako ekintzak, funtsean, honako hauetara zuzenduko dira: generoaren araberako eraginaren aurretiazko
ebaluazio txostenen egiaztapen txostenak egitea; generoaren araberako eraginaren ebaluazioak egiten dituzten foru eta toki administrazioen kopurua areagotzea;
generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa duten arauen ehunekoa areagotzea; foru eta toki mailan berdintasunari buruzko arau espezifikoak egin
daitezen sustatzea; berdintasuna sustatzeko neurriak dituzten arauen ehunekoa areagotzea; berdintasunaren alorreko arautegiei eta generoaren araberako
eraginaren ebaluazioei buruzko prestakuntza eskaintzea; 4/2005 Legean garatzeke dauden arauak berrikustea eta, hala badagokio, horiek idaztea; eta 4/2005
Legearen betetze-mailaren eta generoaren araberako eraginaren ebaluazioen segimendua egitea.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G8. ARAUDIAN BERDINTASUNAREN PRINTZIPIOA TXERTATZEA
JARDUERAK
Lan Talde Teknikoa zuzentzea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordearen generoaren araberako
eraginaren aurretiazko ebaluazioetan.
4/2005 Legearen 21. artikuluan aurreikusitako egiaztapen-txostenak egitea eta horien barne erregistroa eramatea.
Generoaren araberako eragina ebaluatzeari buruz egindako txostenak diseinatzea eta irakastea.
Eragin-txostenen segimendua egitea aurreikusitako legezko izapideen betetze-mailari dagokionez eta emakumeen eta gizonen
berdintasuna sustatzeko neurriak jasoz.
Generoaren araberako aldez aurreko txostenak egiteko material lagungarriak prestatzea eta editatzea.
HAEEren ikastaroetan eta EHUren Berdintasunari buruzko Masterrean berdintasunari buruzko arautegiari loturiko edukiak irakastea.
Berdintasunari buruzko foru eta toki arauak onartzearen aldeko erakunde arteko akordioa sustatzea.
Berdinsarearen tokiko ordenantzei buruzko Batzordearen zuzendaritzan lankidetzan aritzea.
4/2005 Legearen zenbait alderdiren arau garapenaren egokitasuna, egingarritasuna eta aukera analizatzea.
4/2005 Legea ebaluatzea.
Genero-ikuspegia arautegian txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea.
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G9. AURREKONTUETAN GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA
Arautegietan berdintasun-printzipioa txertatzera bideratutako jarduerak, funtsean, honako hauetara zuzenduko dira: Emakunderen aurrekontuetan aurreikusitako
zenbatekoen onuradun diren pertsona eta erakundeak aztertzea; berdintasunerako aurrekontu espezifikoak dituzten administrazio publikoen kopurua handitzea;
berdintasunerako aurrekontuaren intzidentziaren aurretiazko balorazioa egiten duten administrazio publikoen kopurua handitzea; aurrekontuetan genero-ikuspegia
txertatzen aurrera egiteko jarduerak garatzen dituzten administrazio publikoen kopurua handitzea; eta aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzearen segimendua
egitea.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G9. AURREKONTUETAN GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA
JARDUERAK
Aurrekontu Zuzendaritzarekin batera lankidetzan aritzea, EAEko aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzeko lan-ildo bat definitzeko eta
martxan jartzeko.
Aurrekontuei buruzko lege proiektuaren egiaztapen-txostena ematea.
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari beharrezko neurriak har ditzan proposatzea, Kontratuen Erregistroan, edo egoki iritzitako tokian,
administrazioak kontratatzen dituen enpresetako kide eta langile diren pertsonen sexuaren araberako osaketaren informazioa jasotzeko,
hartara, jakiteko administrazioaren zuzeneko onuradunak nor diren eta zein heinetan, eta sexuaren araberako banaketa orekatua dagoen.
Aurrekontu Zuzendaritzari arau, jarraibide edo neurri egokiak har ditzan proposatzea, esleitutako diru-laguntzen edo transferentzien
segimendu eta ebaluaziorako aurrekontu-dokumentuetan sexuaren arabera bereizitako informazioa egon dadin zuzeneko, bitarteko eta
azken onuradunei buruz.
Diru Laguntzen Legearen proiektua prestatzean, diru-laguntzetatik pertsona edo erakunde onuradunen sexuaren araberako informazioa
jasotzeko betebeharra ezartzea.
Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea.
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G10. GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA SEKTOREKAKO ETA ZEHARKAKO PLANETAN
Sektorekako edo zeharkako planetan genero-ikuspegia txertatzera zuzendutako jarduerak, funtsean, honako hauetara bideratuko dira: planak prestatzen edo
ezartzen berdintasun-unitate edo -eragile batek parte hartu duen sektorekako edo zeharkako planen kopurua handitzea; diseinu, ebaluazio eta kudeaketa
prozesuetan genero-ikuspegia jasotzen duten planen ehunekoa areagotzea; eta dagokion segimendua egitea.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G10. SEKTOREKAKO ETA ZEHARKAKO PLANETAN GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA
JARDUERAK
Hala eskatzen duten sailekin lankidetzan aritzea, sektorekako eta zeharkako planetara ekarpenak eginez.
Egitura Funtsetako bitarteko erakundeekin eta inplikatutako erakundeen berdintasun-unitateekin lankidetzan aritzea genero-ikuspegia
txertatzeko FEDER eta FSE 2007-2013 eta 2014-2020 Programa Operatiboetan.
Genero-ikuspegia sektorekako eta zeharkako planetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea.
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G11.
BERDINTASUNERAKO
HITZARMENETAN

KLAUSULAK

TXERTATZEA

KONTRATU,

DIRU-LAGUNTZA

ETA

Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasun-klausulak jasotzera zuzendutako jarduerak, funtsean, honako hauetara bideratuko dira: klausula horiek
dituzten erakunde publikoen kopurua areagotzea; halako klausulak dituzten kontratu, diru-laguntza eta beka ehunekoa areagotzea; eta horren segimendua egitea.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G11. BERDINTASUNERAKO KLAUSULAK TXERTATZEA KONTRATU, DIRU-LAGUNTZA ETA HITZARMENETAN
JARDUERAK
Sektore publikoaren hitzarmen, diru-laguntza eta kontratuetan berdintasun-neurriak aplikatzeko irizpide eta bitartekoei buruzko Erakunde
arteko Talde Teknikoa zuzentzea eta kudeatzea.
Erakunde publikoekin lankidetza estrategiak garatzea, kontratazioetan berdintasun-klausulak izan ditzaten.
Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak txertatzea sustatzeko eta errazteko materialak prestatzea.
Kontratu eta diru-laguntzetan berdintasun-klausulak txertatzeari buruzko prestakuntza diseinatzea eta irakastea.
Genero-ikuspegia kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea.
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G12. ZINPEKOETAN ETA EPAIMAHAIETAN EMAKUMEEN ETA GIZONEN ORDEZKARITZA OREKATUA IZAN
DADIN SUSTATZEA
Arlo horretako jarduerek xedea emakume eta gizonen ordezkaritza orekatua duten epaimahai edo antzeko organoen ehunekoa handitzea da, orobat emakume eta
gizonen ordezkaritza orekatua duten tribunalen ehunekoa areagotzea.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G12. ZINPEKOETAN ETA EPAIMAHAIETAN EMAKUMEEN ETA GIZONEN ORDEZKARITZA OREKATUA IZAN DADIN SUSTATZEA
JARDUERAK
Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea, Emakunde sariak emateko sortutako epaimahaietan.
Administrazio publikoek epaimahai eta tribunaletan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izan dezaten proposamenak egitea,
txostenak prestatuz eta bestelako neurrien bidez.
Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egoteari buruzko eboluzioaren segimendua egitea.
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G13. KONTSULTARAKO ETA PARTE HARTZEKO ORGANOETAN GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA
Kontsulta eta partaidetza-organoetan genero-ikuspegia integratzera bideratutako jarduerak, nagusiki, honako hauetara bideratuko dira: herritarrek parte hartzeko
berdintasun-kontseilu edo -organo bat duten erakunde publikoen kopurua areagotzea; eta beren osaketan eta funtzio nahiz helburuetan berdintasuna integratzen
duten herritarren partaidetzarako kontseilu eta organoen kopurua areagotzea.

LEGEALDIKO JARDUERAK

G13. KONTSULTARAKO ETA PARTE HARTZEKO ORGANOETAN GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA
JARDUERAK
Aholku Batzordeari loturiko emakume elkarteen elkarrizketa soziopolitikoa sendotzen laguntzea.
Eusko Jaurlaritzaren sailek sustatutako partaidetza-organoekin parte hartzea eta lankidetzan aritzea, genero-ikuspegia txertatzeko
ekarpenak eginez.
Kontsulta organoetan eta kontseiluetan parte hartzen duten emakume elkarteen artean sareko lana sustatzea.
Emakumeen elkartegintzarako aholkularitza ematea, hala eskatzen dutenean, partaidetzarako foro eta kontseiluetako parte hartzeko
tresna eta ezagutzak izan ditzaten.
Emakumezkoen Euskal Kontseiluaren proposamena aztertzea eta sustatzea.
Genero-ikuspegia kontsulta eta partaidetza-organoetan txertatzearen eboluzioaren segimendua egitea.
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3. BERDINTASUN GAIETAN ESKU HARTZEKO ARDATZAK
I. ARDATZA: BALIO ALDAKETA ETA EMAKUMEAK AHALDUNTZEA
VI. Planean planteatzen den bezala, balio-aldaketa eta emakumeen ahalduntzea ezinbesteko elementuak dira EAEko berdintasun-politika publikoetan.
Nolanahi ere, bi erronkei (balioak aldatzea eta ahalduntzea) aurre egitean, jabetzen gara prozesu luzeak direla, eta ez direla, beraz, legealdi honetan bukatuko.
Hala, Emakunderen eta VI. Planeko erakundeen inplikazioaz gainera, beharrezkoa da gizarte-eragile guztien eta gizarte osoaren partaidetza.
Ardatz horretan lau programa daude: lehenak balio-aldaketa du hizpide; balio-aldaketa beharrezkoa da emakumeen eta gizonen berdintasuna gizartearen
lorpena izan dadin; etengabeko lorpena, eta atzeraezina. Gainerako hirurek norbanakoaren, taldearen eta gizartearen ikuspegitik heltzen diote ahalduntzeari.

1. PROGRAMA: BALIOAK ALDATZEA
VI. Planak baieztatzen du balioak aldatu gabe, ezin dela gizartea eraldatu. Balioek edozer gizarte-eredu iraunarazten eta justifikatzen dute, eta eredu
androzentriko eta matxista batetik berdintasunezko eredu batera igarotzen laguntzeko, beharrezkoa da beste balio batzuk garatzea, beste printzipio filosofiko,
etiko eta politiko batzuk garatzea, eta gizartea horietan oinarritzea.
Sexu-hierarkiari eusten dioten balioak; hots, arlo guztietan emakumeak eta femeninotasuna gutxiesten eta menderatzen dituztenak, maskulinotasunari
nagusitasuna eta prestigioa ematen dioten balioen aldean. Eta gizonen eta emakumeen berdintasuna balio gisa garatzea azpimarratu nahi da; izan ere,
berdintasuna, eskubide bat ez ezik, balio bat ere bada; gizakien aniztasuna aitortzetik eta pertsonen arteko desberdintasunak errespetatzetik sortzen den
balioa, hain zuzen.
Gizartearen balioak emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez aztertzeak sinkretismoa du bereizgarri, hots, balio modernoak eta tradizionalak
nahasten dira. Emakundek 2012an egindako Erantzukidetasuna, balioak eta generoa azterlanaren arabera, «genero-rolen banaketari buruzko imaginario
kolektiboa balio zahar eta berrien eremu ñabar gisa ageri zaigu. Balio horiek, batzuetan, elkarren ondo-ondoan ageri dira, eta, zenbait garaitan, liskarrean».
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Jarraian, eta aipatu azterlana erreferentzia hartuta, VI. Planean jasotzen diren 2008ari buruzko hainbat datu bildu dira, euskal gizarteak berdintasun arloan
aurreratua den gizarte baten berezko balioak zer-nola barneratzen dituen azaltzeko:
-

Gizonak emakumeak bezain gai dira seme-alabak zaintzeko (%85,8 ados edo oso ados).

-

Gizonek emakumeak beste erantzukizun hartu beharko lituzkete etxean eta seme-alabekin (%96,4 ados edo oso ados).

-

Senar-emazteek diru-irabaziak lortzen lagundu behar dute (%85,9).

-

Gurasoetako bat oso gaixo dagoenean, seme-alaben betebehar nagusia hura zaintzea da (%84,6 ados edo erabat ados)

-

Enplegu bat ondo dago, baina emakume gehienek nahi dute etxe bat eta seme-alabak eduki (herritarren %63 ez dago ados). Zifra hori herrialde
nordikoetan eta Alemanian soilik da handiagoa, Estatuaren gainerakoan, Frantzian, Italian edo Grezian, adierazpen horrekin ados ez daudenen
kopurua txikiagoa baita.

Datu horiek pentsaraz dezaketenez, euskal gizartea berdintasun-diskurtsoa barneratzen ari da. Nolanahi ere, errealitateari zor, diskurtso hori ez dator bat
emakumeen eta gizonen arteko funtzio eta rolen ezberdintasunekin, edo horien denboraren erabilera edo gizarte-balioarekin. Erantzukidetasuna, balioak eta
generoa ikerketa kualitatiboan, gazteen, ama profesionalen eta guraso berrien zalantzak, pertzepzioak eta bizipenak jaso dira, eta azaltzen da, batetik, ez
dagoela loturarik pentsatzen denaren eta egiten denaren artean, eta, bestetik, ustezko berdintasunaren mitoa edo berdintasunaren beloa presente daudela
oraindik ere gure gizartean. Horrek azaltzen du, esate baterako, emakume eta gizon gazteagoak berdinak direla sinetsita bizi direla, eta hala hartzen dituztela
erabakiak, eta ez dutela genero-desberdintasunik eta -diskriminaziorik ezabatzeko lan egiteko beharrik ikusten.

VI. Planak emakumeen eta gizonen berdintasunaren balioa bultzatu eta finkatu nahi du pertsona bakoitzarengan eta gizartean, balio-aldaketarako funtsezko
zutabe gisa, eta Emakundek berebiziko rola du prozesu hori sustatzen. Hauek dira Legealdi honetarako Planean jasotzen diren helburuak:

Balio-aldaketa sustatzea, pertsonei sexuaren arabera emandako genero-estereotipoak eta rolak ezabatuz.
1.1 Erantzukizun ekonomikoa gizonekin eta familiaren eta etxearen ardura emakumeekin lotzen duten umeen, gazteen eta helduen kopurua
murriztea.
1.2 Emakumeei eta gizonei lan-arloko rol eta estereotipo ezberdinak izendatzen dizkieten umeen, gazteen eta helduen kopurua murriztea.
1.3 Gazteek eta helduek etxeko lanak eta zaintza gizarte behar bezala hartzea, eta arlo horretan gizonek, erakundeek, antolakunde pribatuek
eta gizarte zibilak ere parte hartu behar dutela ikustea, eta hala pentsatzen duten gazteen eta helduen kopurua handitzea.
1.4 Emakumeen eta gizonen berdintasunarekin konprometituta dauden eta hori defendatzen duten pertsonen kopuru handitzea, batik bat
beren kargura adingabeak dituzten, edo, beren erantzukizunengatik, adingabeentzako erreferentzia-eredu diren pertsonak (irakasleak,
senideak, zaintzaileak, begiraleak, eta abar).
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1.5 Eredu maskulino tradizionala zalantzan jartzen duten eta berdintasunarekin koherenteak diren jarrera eta portaerak dituzten gizon gazte eta helduen
kopurua handitzea.
1.6 Urteko lan-programetan hezkidetza sartzen duten ikastetxe formalen eta ez-formalen kopurua handitzea.
1.7 Komunikabide sozialetan bi sexuen ordezkaritza orekatua eta irudi plurala sustatzen duten programen eta edukien kopurua handitzea,
edertasun-kanonetatik eta estereotipo sexistetatik at.

Horiek lortzen aurrera egiteko, Emakundek eragile sozializatzaileekin lan egiten jarraituko du, horiek transmititzen dituztelako balioak eta, hortaz, balioak aldatzeko
gakoak. Ikastegietan hezkidetza-proiektuak sustatuz eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari Hezkidetzarako Plan Zuzentzailea garatzen lagunduz lan
egingo du, hedabideei zuzendutako lana indartuko du, gizonak berdintasunaren alde inplikatzeko egindako lana finkatuko du eta aldaketarako eragileen emakumeen
sarea bultzatuko du, herritar guztiei zuzendutako sentsibilizazio jarduera guztiak ahaztu gabe.

LEGEALDIKO JARDUERAK

1. PROGRAMA: BALIOAK ALDATZEA
JARDUERAK
Nahiko! Hezkidetza programa EAEko ikastegietan ezartzen laguntzea Lehen Hezkuntzako hiru zikloetan.
Parte hartzen duten irakasleak eta Berritzeguneko aholkularitzak hezkidetza eta berdintasunari buruzko Nahiko! programan prestatzea.
EAEn egiten diren berdintasunean sentsibilizatzeko jarduerak multzokatzen eta sustatzen dituzten espazioak bultzatzea.
BEGIRA publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholkularitza Batzordea sustatzea eta kudeatzea.
Hedabide eta publizitate agentzietako profesionalak prestatzea, garatzen dituzten programetan eta edukietan genero-ikuspegia
txertatzeari buruz.
Hedabideen eta publizitatearen arlorako kode deontologikoak prestatzea.
Komunikazio eta publizitatearen arloan herritarrak sentsibilizatzeko eta aldarrikapenerako materialak prestatzea
Hedabide eta publizitateko berdintasun egoerari buruzko azterketak egitea.
Berdintasunerako Emakunde Saria iragartzea, ezagutaraztea eta entregatzea.
Balio aldaketak sustatzen dituzten eta eragin sozial esanguratsua duten proiektuetan erakunde eta elkarteekin lankidetzan aritzea.
Berdintasunean adituak diren pertsonen prestakuntzan laguntzea, Unibertsitateekiko lankidetzaren bidez.
Martxoaren 8ko kanpainak eta balio-aldaketarako beste sentsibilizazio-kanpaina batzuk egitea.
Emakunderen webgunea eta aldizkaria kudeatzea.
Gizonduz ekimena garatzea (gizonak emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde gehiago inplikatu daitezen sustatzeko ekimena).
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2. PROGRAMA: AHALDUNTZE PERTSONALA LAGUNTZEA
VI. Planean jasotzen den bezala, emakumeen eta gizonen berdintasuna balio bat izateko, berdintasuna gure subjektibotasunean kokatzea da; hots, sinestea
berdintasuna ez dela emakumeei emandako zerbait, emakumeei dagokien eskubidea baizik. Berdintasun subjektiboa, balio gisa, pertsona bakoitzak
berdintasunerako eskubidea duela jabetzearekin lotuta dago; berdintasuna, hain zuzen, baliabideak, aukerak, bizitza-itxaropenak eta denbora-, aisia- eta gozamenaukerak izateko eta bakean eta indarkeriarik gabe bizitzeko.
Emakumeen ahalduntzea VI. Planeko helburu bat da, tresna bat eta prozesu bat, eta norberaren, taldearen, genero eta gizarte mailan gauzatu behar da.
Berdintasun-politika publikoek ahalduntzea sustatu, garatu eta finkatu behar dute maila horietan guztietan.
Ahalduntze-prozesuak lagundu egin daitezke, baina ahalduntzen diren pertsonen baitatik soilik lortzen dira. Hori dela-eta, programa honek emakumeak ahalduntzen
lagundu nahi du. Horretarako, emakumeek autonomia eta beren bizitzen gaineko kontrola hartu behar dute, beren interesak ordezkatuko dituzten erabaki
independenteak hartu behar dituzte, eta autoestimu handiagoa eskuratu behar dute.
Emakundek argitaratutako Emakume helduen ahalduntze-prozesuak Euskal Autonomia Erkidegoan azterlanaren arabera –2012ko datuak dira–, EAEko emakume
gehienek uste dute autonomia dutela beren bizitzetako erabakiak hartzeko, eta, beren autonomiak bilakaera positiboa izan duela aurreko belaunaldiekin alderatuta
Nolanahi ere, 18 urtetik 65 urtera arteko emakumeen %30,5ek uste dute erabakiak hartzeko autonomia handiagoa edo txikiagoa izatea emakume edo gizon
izatearen araberakoa dela, eta %88k uste dute emakumeek, erabaki autonomoak hartzerako garaian, gehiago pentsatzen duela inguruan beren buruetan baino.
Eredu eta balio patriarkal eta androzentrikoek, autonomia ez ezik, emakumeen autoestimua ere kaltetu eta hondatu dute; hain zuzen ere, emakumeek autonomia
gara zezaten galarazi zuten, mendekoak izan zitezen eta sistema hierarkiko eta desberdin baten aginduen menpe egon zitezen. Eredu horren ondorioz,
emakumeak ikusezinak eta baliogabeak izan dira botere- eta erabaki-guneetan, eta horietatik kanpo egon dira; horretaz gainera, zailtasunak izan dituzte beren
subjektibotasuna garatzeko. Horrez gain, hainbat mekanismoren bitartez, emakumeek mendetasuna eta pasibotasuna beren izaera «naturalaren» parte gisa
barnera dezaten lortu da, eta ez interesak dituen eta gailendu nahi duen sorkuntza kultural bat bezala.
Ildo horretatik, programa honen helburuetako bat emakumeen autoestimuan eragindako kaltea konpontzearekin erlazionatuta dago. Programa honek emakumeen
eta femeninotasunaren ikusgarritasun-gabezia eta balio-galera landu nahi ditu, baina baita, hainbat ekintzaren bitartez, emakumeen autoestimua garatu ere; hau da,
emakumeei, beren subjektibotasunean, «izan nahi duten emakumeak izaten» ikasten lagundu.
Emakumeen autoestimua garatzen laguntzeak eragin positiboa izango du balio-aldaketan eta gizarte justu eta baliokide baten sorkuntzan. Genero-kontzientzia eta
emakumeen autonomia emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko funtsezko bi zutabe dira, eta horiek gabe berdintasuna ez litzateke benetakoa izango, ezta
eraginkorra ere. Hori dela-eta, emakumeen ahalduntze pertsonala lagunduz gero, VI. Planak Euskadirako proposatzen dituen aukerak eta erronkak gauzatuko dira,
eta, gainera, emakume bakoitza benetako berdintasuna eraikitzeko prozesuaren protagonista izango da.
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Horretarako, honako helburu hauek planteatu dira:

2.1

Emakumeen autoestimua konpontzen eta garatzen laguntzea.
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2

Autoestimu handiagoa antzematen duten emakumeen kopurua handitzea.
Emakumeen eta beren ekarpenen gizarte-aitorpena handitzea.
Mugimendu feministak eta emakume-elkarteek gizarte-hobekuntzari egindako ekarpena hobeto aitortzea.

Genero kontzientzia bultzatzea eta emakumeen autonomiaren garapena sustatzea.
2.2.1. Genero-desberdintasunek beren errealitateari zer-nola eragiten dioten eta beren autonomia, independentzia eta erabakiak hartzeko botere
maila zer-nola aldatzen diren dakiten emakumeen kopurua handitzea.
2.2.2 Bizitzaren hainbat arlori dagokienez (osasuna, zainketa, lana, prestakuntza, aisia), erabakiak beren nahien, irizpideen, interesen eta
beharren arabera hartzen dituzten emakumeen kopurua handitzea.
2.2.3. Bere burua zaintzeko ohitura duten neskatilen, emakume gazte eta helduen kopurua handitzea (aipatu ohiturak: behar pertsonaletara eta
bizitza estilora egokitutako elikadura orekatua, jarduera fisiko pozgarria, eta arrisku jarrerak murriztea, besteak beste).
2.2.4. Aniztasun sentimentaletik eta sexualetik, harreman eta jokabide afektibo-sexualak beren nahi eta interesetara egokitzen dituzten
emakumezko gazteen eta helduen kopurua handitzea.

Emakundek helburu horiek sustatzeko lan egingo du, emakumeen autoestimua areagotzera eta generoaren kontzientzia hartzera zuzendutako proiektuen bidez,
emakume-elkarteei laguntzeko deialdiaren esparruan, orobat, eskubideen eta eskuragarri dauden baliabideen inguruko informazioa ezagutarazi bidez eta
sentsibilizazioaren bidez, hartara, emakumeek gizonen baldintza beretan eskura ahal izan ditzaten.
LEGEALDIKO JARDUERAK

2. PROGRAMA: AHALDUNTZE PERTSONALA LAGUNTZEA
JARDUERAK
Autoestimua handitzeko, generoaren kontzientzia hartzeko eta emakumeen eskubideei buruzko informazioa areagotzeko programak
sustatzea.
Emakumeen eskubideei buruzko informazio- eta sentsibilizazio-ekintzak sustatzea, eta dauden baliabideen eta horiek eskuratzeko
moduaren inguruko informazioa sustatzea.
Sexu bereizkeria, kontziliazio-eskubideak eta bestelako eskubide batzuk daudenean, aholkatzeko eskaintzea, gizonen eta emakumeen
berdintasuna sustatzea bereziki nabarmenduz.
Gomendioak egitea eta, hala badagokio, kexak eta salaketak izapidetzea, sexu-bereizkeria, kontziliazio-eskubideak eta bestelako
eskubide batzuk daudenean, gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzea bereziki nabarmenduz.
Emakume adituei buruzko on-line datu-basea kudeatzea.
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3. PROGRAMA: AHALDUNTZE KOLEKTIBOA LAGUNTZEA
Emakumeak ahalduntzeko prozesuan landu beharreko beste arloetako bat ahalduntze kolektiboa da: emakume guztiek partekatzen duten genero-nortasuna eta izaera. «Talde-prozesuetan, ahalduntzea zera da emakumeentzat: munduaren beste erdia izateari edo gizonen –erdi menderatzaile, androzentriko eta gailenaren–
mende dagoen eranskin bat izateari uztea, eta gizadiaren, gizartearen eta taldearen erdi bilakatzea, eta gizartean, kulturan, politikan, ekonomian, garapenean eta
demokrazian protagonista izatea, gizonen proportzio berean. Bai eta kulturako subjektu izatea ere, esateko, jakinarazteko, esperimentatzeko eta sortzeko
legitimitatea pentsatu eta sentitze aldera». Emakumeak, emakume izate hutsagatik, diskriminaziozko desberdintasun-egoeran daude bizitzako zenbait eremutan,
bai genero gisa, bai taldean, bai gizarte-talde gisa. Programa honen eta helburu estrategiko eta operatiboen bitartez, VI. planak eremu horietan eragin nahi du, hain
zuzen ere.
Programa honek emakumeen ahalduntze kolektiboa laguntzeari heltzen dio. Horretarako, emakumeek jarduera ekonomikoan, lan-merkatuan eta enpleguan parte
hartzea nabarmendu nahi du, emakume pobreentzat eta bazterketa-egoeran edo hori pairatzeko arriskuan daudenentzat ekintzak proposatuz, bai eta emakumeek
baliabideak hobeto erabiltzea eta kontrolatzea ere. Ondorengo datuak VI. Planetik hartuta daude. eta informazio esanguratsua eskaintzen dute emakumeek hiru arlo
horietan duten egoerari buruz.
Lehen arloa (jarduera ekonomikoa, lan-merkatua eta enplegua) aztertuta, ikus daiteke emakumeek desabantailak eta diskriminazio nabarmenak pairatzen dituztela
oraindik ere. Arlo horretan bide luzea egin bada ere, zifrek esku hartzea eskatzen duten errealitateei buruzko informazioa ematen digute, eta esku-hartze hori
politika publikoetatik eta gizarte zibiletik egin behar da. Helburua, hain zuzen ere, emakumeak lan-merkatuan, ekonomian eta enpleguan egotea, garatzea,
sustatzea eta gelditzea galarazten duten oztopoak zuzentzea eta ezabatzea baita. Hori horrela izanik, zera baiezta daiteke lan-merkatuari dagokionez:
Emakumeen jarduera- eta enplegu-tasa txikiagoa mantentzen da, azken urteetan hazi egin bada ere. Oraindik ere urrun dago Europako beste herrialde batzuen
tasatik, eta, oso urrun, berriz, EBk jarritako helburuetatik (%75eko enplegu-tasa 2020. urtean). Nolanahi ere, egoera hori lanaldi partzialaren eragina aintzat hartuta
ere aztertu behar da, bai Euskadin, bai beste herrialde batzuetan. Hori horrela, jarduera- eta okupazio-tasa handitzeak ez dakar zuzenean emakumeen eta gizonen
enplegu-berdintasuna (soilik Finlandian dute emakumeen enplegu-tasa handia eta lanaldi partzialeko lanaren eragin txikia).
o
o
o

2012ko jarduera-tasa: %49,1 emakumeak; %61,1 gizonak
2012ko okupazio-tasa: %43,3 emakumeak; %53,3 gizonak
Lanaldi partzialeko kontratua duten pertsonen %82 emakumeak dira.

Emakumeen enplegu-tasa txikiagoa bizi-zikloarekin lotzen da (orekatuagoa da adin txikiagoetan, eta handiagoa emakumeek adingabeak eta/edo mendekoak
zaintzeko lanak beren gain hartzen dituztenean). 50 urtetik gorako pertsonen enplegu-tasa oso txikia da, oro har, bai gizonen kasuan, bai emakumeen kasuan.
Emakumeen jarduera-tasa handiagoa da goi mailako hezkuntzan. Gainera, erretiroari buruzko araua gogortu egin da, eta horrek eragin negatiboak izan ditzake
ekoizpen-lana egiten duten emakumeengan (eragina du lanaldi partzialean).
Hezkuntza-sistemara sartzeari dagokionez, EAEko egoerak EB 27koak baino maila handiagoak ditu, eta hori handiagoa da emakumeen kasuan (2011n, 20 urtetik
eta 24ra arteko emakume gazteen %84,2k bigarren hezkuntza dute, eta gizon gazteen %82,6k). Arazoa ez da hezkuntza maila, ikasketak aukeratzerako orduan
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gertatzen den bereizketa baizik. Unibertsitateko graduetan nahiz Lanbide Heziketan –emakume gutxiago daude–, emakumeek gutxiago parte hartzen dute arlo
zientifiko eta teknologikoetan. Europar Batasunak arlo horiexek bultzatzen ditu etorkizuneko arlo estrategiko gisa, eta horiek ari dira indartzen enplegu- eta
prestakuntza-politikak.
Hori horrela izanik, Lanbide Heziketan, emakumeen %15ek soilik egin zituzten ziklo teknikoak (hortaz, 3 puntu igo da 2010az geroztik). Zerbitzu soziokulturalen,
komunitaterako zerbitzuen eta irudi pertsonalen zerbitzuen familia profesionalean –emakumeak gailentzen dira–, txertatze-tasak altuak dira (Lanbide Heziketakoak
baino altuagoak), baina batez besteko soldatak multzokoak baino nabarmen txikiagoak. Diru-sarrera handiagoko familia profesionaletan (mantentze-lanak,
fabrikazio mekanikoa…) askoz emakume gutxiago daude.
Unibertsitateko tituluen kasuan, giza zientzietan pilatzen dira emakume gehienak, eta arlo horrek du laneratze-tasarik txikiena. Osasun arloko kontzentrazioa
aldekoa izan zitekeen (txertatze- eta soldata-tasa altua), baina ezegonkortasun handiena erregistratu zuen 2011n (EHUren txertatze-datuen arabera).
Soldata mailari dagokionez (betiere, 2011n egin zen 2008ko promozioaren txertatzearen jarraipenaren arabera), Lanbide Heziketa osoan, emakumeen eta gizonen
arteko diferentzia %15,1ekoa da (batez besteko soldata garbiak). Tituludunen laneratzean (EHU, 2006-2010), soldata-diferentzia %6,7 da.
Emakumeek eta gizonek lan-merkatuan bizi egoera-desberdintasuna islatzen duen beste arlo bat ekintzailetza-tasa da. Izan ere, 2011n, Emakumeak %41 baino ez
ziren Euskadiko ekintzaile berrien artean (42 hilabete baino gutxiago), eta %36, ekintzailetza-prozesu finkatuetan (42 hilabete baino gehiago). Multzoan txikiagoa
izateaz gain, emakume-gizon ratioa 0,51 zen 2011n aukerako ekintzailetza-jarduerari zegokionez, eta beharraren araberako motibazioa, berriz, 1,80.
Emakume/gizon ratioaren batez bestekoa 0,7 da (Euskadirako GEM txostenaren datuak. 2011).
Emakumeek lan-merkatuan bizi duten egoera aztertzean –non beste aldagai batzuek askotariko diskriminazioa ekar baitezakete–, emakume etorkinei buruzko
datuen arabera, lan egiteagatik dirua jasotzen duten emakume langile atzerritarrak langile atzerritarren erdia dira; hots, gizartean duten presentziaren antzeko
proportzioa. Hala eta guztiz ere, langabeziagatik dirua jasotzen dutenak horiek herena besterik ez dira. Diru-sarrerarik gabeko atzerritarren taldean, emakumeek
presentzia erlatibo handiagoa dute (%58); gehiengoa dira, halaber, diru-sarrerak bermatzeko errenta (%64) eta kotizazio gabeko pentsioak eta minusbaliatuak
1
gizarteratzeko Legean jasotako prestazioak jasotzen dutenen artean (%80). (EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinen egoera: funtsezko alderdiak. Emakunde
2012).
Sexua eta funtzio-aniztasun aldagaiek ere eragin negatiboa dute emakume minusbaliatuengan. Haien jarduera-tasa (%43) gizon minusbaliatuena (%49,7) eta
minusbaliotasunik gabeko emakumeena (%59) baino txikiagoa da. (Ezgaitasuna eta lan merkatua: EAE-ko egoera, 2008).
Programa honek jorratzen duen beste arlo bat pobrezia eta gizarte-bazterketa da, emakumeengan eragin handiagoa duena. Pobreziaren feminizazioa eta beste
gizarte-fenomeno batzuk Euskadiko eta bizi dugun testuinguruko agertokiaren parte dira –gaur egun, krisi orokorreko egoera batean–, baina baita beste une eta
beste toki batzuetan ere; esaterako, sortzen ari diren edo dagoeneko finkatuta dauden errealitateetan. Emakumeen pobrezia ez da ustekabekoa, eta beren generoizaerarekin lotuta dago. Hortaz, politika publikoetatik abiatzen den esku-hartzea funtsezkoa da gure errealitateetako egoera horiek murrizteko eta ezabatzeko.

1

Minusbaliatuak Gizarteratzeko Legea.
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Ildo horretatik, esan daiteke pobreziaren arloko emakumeen eta gizonen arteko tartea handitu egin dela azken urteetan; ondorioz, emakume askok ezin dute beren
egoera aldatzen lagun dezaketen baliabiderik eta zerbitzurik eskuratu.
Lanbidek 2011ko martxoan emandako datuen arabera, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenen %65 emakumeak dira. Hortaz, 2011ko martxoko 53.985
hartzaileetatik 35.107 emakumeak ziren , eta, 18.878, berriz, gizonak. Argi dago emakumeek behar handiagoa dutela gizonek baino.
Oro har, emakumeen pobrezia- eta bazterkeria-arriskuaren eragin handiagoa ondoen definitzen duen aldagaia seme-alabak dituzten eta bakarrik dauden
emakumeena da. Izan ere, emakumeen eta gizonen benetako pobrezia-tasa «orokorrak» gora egin du azken urteetan bi kasuetan, baina pixka bat gehiago
gizonentzat emakumeentzat baino (ez, ordea, ongizate eza). 2012an –Pobreziari eta gizarte-desberdintasunei buruzko inkesta–, pobrezia-tasa handia duten etxe
moten artean (%15etik gora, kasu guztietan), lan egonkorrik ez duen emakume bat buru duen guraso bakarreko familiak identifikatu ziren. Familia horiei dagokienez
(lan egonkorrik ez duen emakume bat buru duen guraso bakarreko familiak), aipatu inkestak dio familia mota horretako partaideak benetako pobrezia pairatzen
duten herritarren %14,9 direla.
Azkenik, programa honek emakumeek bizitzako hainbat arlo eta espaziotan pairatzen dituzten askotariko diskriminazioak jorratuko ditu, bai eta emakume askok,
emakume izateagatik, lehen pertsonan bizi dituzten diskriminazioak ere. Ildo horretatik, plan honek erronka hauxe du: emakumeek historikoki ukatu zaizkien gizartebaliabideak hobeto eskuratu ditzaten lortzea.
VI. Planak jorratu nahi duen hirugarren helburu estrategiko honek emakumeen zaurgarritasun edo desabantaila egoera handiagoa antzeman den egoeretan eragin
nahi du. Horren harira, zenbait datu eman behar dira:
Kiroleko egoerari dagokionez, Emakundek, 2012an, kirolean generoaren araberako eragin-txostenak egiteko egindako gidaren arabera, emakumeen eta gizonen
arteko ezberdintasunak mantentzen dira. 2012an, Euskadiko eskola-kiroleko jokoetan, neskak %39,5 ziren, eta mutilak %60,5. 2010ean, emakumeen %20,56k
baino ez zuen kirol-lizentziarik; aldiz, gizonen lizentzia kopurua handiagoa da 48 kirol-federaziotatik 44tan. Gimnasiako federazioan (%97), boleiboleko federazioan
(%61), hipikako federazioan (%61) eta neguko kirolen federazioan (%53) baino ez daude emakumeen lizentzia gehiago.
IKTak erabiltzeari dagokionez, emakumeek gero eta gehiago erabiltzen dute Internet, baina oraindik ere aldea dago gizonen erabilerarekin (%61,7 2012an) –ez,
ordea, sare sozialetako parte hartzearekin–.
Garraioaren arloan, garraio publikoa gehiago erabiltzen denez eta adingabeak eta mendekoak zaintzen denbora gehiago ematen denez, baliabide horiek
emakumeen beharretara bereziki egokitu behar dira.
Osasunari helduta, jakina da emakumeak ikusezinak direla diagnostikoei eta tratamenduei dagokienez, eta, gainera, gai espezifiko batzuek soilik emakumeak
kaltetzen dituztela, emakumeen biologia edo bizi-baldintzak direla-eta. Hortaz, berriro ere azpimarratu behar da osasun-gai guztiak genero-ikuspegitik heltzeko
beharra.
Kultura- eta arte-ekoizpeneko eremuetan, bai eta ikerketan eta zientzian ere, emakume gutxiago daude. Eremu horiek bultzada bat behar dute, emakumeek
gizartean modu orekatuan parte hartu ahal izan dezaten.
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Emakumeen ahalduntze kolektiboa maila horietan sustatzeak horietan guztietan gizon-emakumeen arteko ezberdintasunak murrizten lagunduko du, eta
emakumeentzako baliabideak, eskubideak eta funtsezko botereak garatzeko baldintzak sortuko ditu.
Ahalduntze kolektiboari laguntzeko programak honako helburu hauek ditu:

3.1

Emakumeen laneratzea, lan-baldintzak eta mailaz igotzeko aukerak hobetzea, taldeen eta egoera aniztasuna kontuan hartuta.
3.1.1. Emakume-taldeen jarduera- eta okupazio-tasa handitzea, kalitatezko lanpostuetan (mugagabeak eta lanaldi osokoak) parte hartuz. Ildo
horretatik, lehentasuna izango du, batetik, zientzian, teknologian, ekonomian eta finantzetan emakume ikerlarien kopurua handitzeak, eta,
bestetik, teknologiako sektore aurreratu eta trinkoenetan emakume langileen kopurua handitzeak.
3.1.2. Enplegua eta autoenplegua sustatzen duten emakumeen kopurua handitzea.
3.1.3. Emakumeek sustatutako enpresa-proiektu finkatu, lehiakor eta nazioartekoen kopurua handitzea.
3.1.4. Emakumeen eta gizonen batez besteko urteko soldata gordinen arteko aldea txikitzea, batez ere alde handiena duten sektoreetan.
3.1.5. Lantokietan mailaz igotzeko aukera duten emakumeen ehunekoa handitzea, batik bat gehien feminizatuta dauden sektoreetan.
3.1.6. Egoera txarrenetan dauden emakumeen gizarte-estaldura eta lan-baldintzak hobetzea; batik bat, lehen sektorean dihardutenena,
etxekoandreena eta ezkutuko ekonomian dihardutenena, lan-baldintzak okertzearekin batera sortzen ari diren beste arrisku-talde batzuen
artean.
3.1.7. Ikasketak aukeratzean, sexuen arteko ezberdintasun kuantitatiboa murriztea, sexu-bereizketa handiena dutenei eta laneratzeko aukera
handiena dutenei lehentasuna emanez.
3.1.8. Enpresa eta erakunde pribatuetan berdintasun-planen kopurua handitzea.

3.2

Pobrezia edo/eta bazterketa arriskuan edo egoeran dauden emakumeen kopurua murriztea
3.2.1. Pobrezia edo/eta bazterketa arriskuan edo egoeran dauden emakumeen ehunekoa murriztea.
3.2.2. Erakundeek eskainitako erantzunak eta baliabideak baztertze arriskuan dauden emakumeen beharretara hobeto egokitzea (zerbitzu
sozialak, ekonomikoak, osasuna, hezkuntza, enplegua, justizia, segurtasuna eta etxebizitza).

3.3

Emakumeek gizarte-baliabideak eskuratzeko aukera hobetzea, batez ere erabilera-desberdintasun handia duten horietan, eta askotariko
diskriminazio-egoerei arreta handia jarriz.
3.3.1. Generoaren araberako eten digitala murriztea, teknologia berriak erabiltzen dituzten emakumeen kopurua handituz; bereziki, nagusienen
artean eta horretarako zailtasunak dituzten taldeen artean.
3.3.2. Garraio eta ekipamendu publikoaren estaldurarekin pozik dauden emakumeen kopurua handitzea, talde- eta behar-aniztasuna aintzat
hartuta.
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3.3.3. Osasun-arreta emakumeen beharretara hobeto egokitzea, eta beren gogobetetze-maila hobetzea.
3.3.4. Kirol-baliabideak eskuratzen dituzten emakumeen kopurua eta horien gogobetetze-maila hobetzea, egoera- eta behar-aniztasuna aintzat
hartuta.
3.3.5. Aisiako eta kulturako baliabideak eskuratzen dituzten emakumeen ehunekoa eta horien gogobetetze-maila hobetzea, egoera- eta beharaniztasuna aintzat hartuta.
Helburuak lortzen aurrera egiteko, Emakundek batez ere lan esparruan jarduten jarraituko du, enpresetan berdintasun politikak martxan jarriz. Horretarako,
prozesuan enpresak lankidetza-erakunde gisa aitortzeaz gainera, prestakuntza- eta lankidetza-programa bat sustatu nahi da Lan Ikuskaritzarekin, eta hitzartze
ahalegina egingo da zenbait gizarte-eragilerekin, enpresetan berdintasun politika horiek indartzeko.
Gainerako esparruetan, oinarrizko estrategia kolektibo profesional desberdinen sentsibilizazio eta prestakuntza lantzea da, berdintasunaren garrantziaz jabe
daitezen eta genero-ikuspegia txerta dezaten jardueretan, baliabideak berdintasun baldintzetan eta aniztasunaren errespetuan eskuratzea ahalbidetzeko. Dena den,
teknologiaren esparruan zenbait jarduera pilotu sustatuko dira, arlo horretan emakumeen presentzia txikia delako eta garrantzitsua delako lan merkatuan sartzeko.
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LEGEALDIKO JARDUERAK

3. PROGRAMA: AHALDUNTZE KOLEKTIBOA LAGUNTZEA
JARDUERAK
Lan Ikuskaritzarekin lankidetza estrategia bat garatzea, bereizkeria hautemateko eta enpresetan berdintasunerako politikak ezartzea
indartzeko.
Gizarte-eragileekin lankidetza espazioak garatzea, enpresetan berdintasunerako politikak ezartzea indartzeko.
Enpresen eskaerak baloratzea, emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza-erakunde gisa aitortzeko eta berdintasunaren
alde egiten duten lana indartzeko, barne antolamenduari eta zerbitzuak eskaintzeari dagokionez.
Onartutako lankidetza-erakundeen jarraipena egitea.
Aholkularitza-agentzien homologazio eskaerak baloratzea, enpresetan berdintasun-diagnostikoak eta -planak egiteko laguntza teknikoa
eskaintzeari dagokionez.
Homologatutako aholkularien segimendua egitea.
Homologatutako aholkulariak kontratatzeko diru-laguntzak ematea, berdintasunari buruzko diagnostikoak eta planak egiteko.
Erakundeei aholkularitza ematea, enpresetan berdintasunaren inguruko diagnostikoak eta planak egiteko.
Lankidetza-erakundeekiko eta aholkularitza agentzia homologatuekiko topaguneak sortzea eta ahalbidetzea.
Urtero EAEko emakumeen enplegua sustatzeko kontrataziorako laguntza eta modalitateen gida eta EAEko emakumeen ekintzailetza
bultzatzeko laguntzen mapa eguneratzea.
Teknologiako sektore intentsiboetan emakumeen presentzia areagotzeko programak sustatzea eta laguntzea.
EmakumeakSarean programaren bidez genero-ikuspegiaren arloko prestakuntza digitala sustatzea emakume elkarteen artean.
Lan, osasun, kirol... arloetako profesionalentzako mintegiak eta beste prestakuntza-ekintza batzuk garatzea, programen plangintza,
kudeaketa eta garapenean genero-ikuspegia txertatzeari buruz.
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4. PROGRAMA: AHALDUNTZE SOZIALA ETA POLITIKOA LAGUNTZEA
VI. Planean azaltzen den moduan, gizarte- eta politika-ahalduntzeaz hitz egiten dugunean, emakumeak herritar gisa garatzeko eta finkatzeko prozesuaz ari gara;
hots, emakumeen herritartasunaz. «Emakumeen herritartasuna emakumeek mende honetan taxutu dugun sorkuntza filosofikorik handienak markatu du:
emakumeen giza eskubideek. Gizakien eskubideen sorkuntza da emakumeen herritartasunaren benetako egitura; nolanahi ere, oraindik ez dira politika- eta gizartekulturaren parte, oraindik ez dira talde-kontzientzia nahikoa. Herritartasuna –demokrazian bizitzearen modu gisa– emakumeen gizatasunaren sorkuntza da".
Aldaketa horiek guztiak egin ahal izateko, emakumeok hainbat espaziotan dihardugu; baina, batik bat, garrantzitsua, sinbolikoa eta politikoa den batean, harrerakoa
dena, ez naturala, historikoa, hain zuzen:
Gizarte zibilean parte hartzeaz gainera, erakunde guztietan partaidetza politikoa izatea beste funtsezko espazio bat da emakumeen lidergoak egituratzeko eta
pentsatzeko. Hori dela-eta, plan honek emakumeek gizarte zibilean eta erakunde publikoetan parte har dezaten lagundu nahi du, horien gizarte- eta politikaahalduntzea lagunduz; hau da, emakumeen eta gizonen gizarte- eta politika-arloko partaidetzaren ezberdintasunak murriztuz. Horretarako, emakumeek elkartemugimenduan gehiago parte har dezaten bultzatuko da, bai eta emakumeak erabaki- eta eragin-guneetara irits daitezen ere (publikoetara nahiz pribatuetara).
Emakumeek Euskadiko gizarte- eta politika-bizitzan duten partaidetza aztertuta, egiaztatu da sindikatuetan, esate baterako, gutxiago direla gizonak baino. 2008an,
emakumeak afiliatuen heren bat ziren, gutxi gorabehera, eta oso partaidetza mugatua dute ordezkaritza-organoetan, 2012ko Zifrak txostenaren arabera, kasu
zehatzen batean izan ezik (LAB: 7 emakume eta 6 gizon; ELA: 4 emakume eta 7 gizon; UGT: 3 emakume eta 7 gizon; CCOO: 7 emakume eta 16 gizon) Enpresaerakundeetan ere ordezkaritza txikiagoa dute.
Emakumeen elkarte-mugimenduko partaidetzari dagokionez, azken datuek diote bilakaera positiboa egon dela; izan ere, igo egin da «emakumeak sustatzea»
kategoriako elkarteen kopurua (2011n, 376 ziren; hots, 2009an baino %17 gehiago), bai eta elkarte feministen kopurua ere (2011n, 62 ziren; hau da, 2009an baino 8
gehiago).
Sektore publikoan eta pribatuan erabakiak hartzearen arloko egoerari dagokionez, zertxobait hobetu da arlo publikoan, baina desabantaila-egoera dago oraindik ere;
arlo pribatuan, berriz, ia ez da ezer aurreratu:
EAEko azken udal-hauteskundeetan, alkatetzen %22,3 emakumeen esku geratu dira, eta emakumezko zinegotzien kopurua ia %40 igo da (nolanahi ere, analisi
osagarriek diotenez, alkatetzak udalerri txikiei dagozkie, eta zinegotzigoak arlo feminizatuei eta/edo betidanik emakumeekin lotu izan direnei).
Batzar Nagusietan lortutako aurrerapenek sendoagoak dirudite, eta emakumeak hiru lurraldeetako Batzarren %49,7 ziren 2011n (2003an, %30 inguru ziren).
Hala eta guztiz ere, EAEko finantza-erakunde nagusien eta IBEX 35 osatzen duten enpresen zuzendaritza- eta administrazio-kontseiluetan, emakumeen presentzia
oso txikia izan zen 2012an –ia hutsaren hurrengoa–: %15,4 BBVAn, %11,1 Euskadiko Kutxan, %30,8 Fiaren, %21,4 Kutxabanken, %18,2 IparKutxan, %25
Gamesan eta %23,1 Iberdrolan.
Emakumeak erabaki- eta eragin-guneetan sartu eta egon daitezen eta horietan parte har dezaten bultzatuz gero, eta emakumeen kopurua eta horiek –dauden
lekuan daudela ere– egin ditzaketen ekarpen kopurua handituz gero, emakumeen herritartasuna garatu eta finkatu egingo da, eta beste lidergo eta politikaEMAKUNDE. X. legealdiko Plana, oinarrizko lerroak eta plangintza

32

elkarrizketa batzuk proposatuko dira, demokratikoagoak eta parte-hartzean gehiago oinarritutakoak, alde batera utzita eredu hegemonikoak proposatzen duen
partaidetza hierarkizatu, pertsonalista eta piramidala, zeinak emakumeak baztertzen baititu esparru publikoko maila guztietan, eta emakumeek parte hartzeko eta
eragina izateko benetako aukerak kentzen baititu.
Horretarako, VI. Planean helburu hauek planteatu dira:

4.1. Emakumeen elkartegintza-mugimendua eta oro har elkartegintza mugimenduan emakumeek parte har dezaten sustatzea.
4.1.1. Berdintasunaren alde lan egiten duten emakume-elkarteen kopurua eta elkarteetan parte hartzen duten kideen kopurua handitzea.
4.1.2. Elkarte-mugimenduetan, alderdi politikoetan, sindikatuetan eta enpresa-elkarteetan parte hartzen duten emakumeen kopurua handitzea.
4.1.3. Politika- eta gizarte-arloan parte hartzen duten emakumeen kopurua handitzea, parte hartzeko formula berrien bidez.
4.1.4. Egitarauetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko helburuak dituzten erakunde sozialen kopurua handitzea.
4.2

Erabaki eta eragin guneetan emakumeen presentzia eta partaidetza handitzea.
4.2.1. Sektore publikoko zuzendaritza postuetan emakumeen presentzia handitzea, bereziki, desoreka handiena dagoen alorretan.
4.2.2. Sektore pribatuko enpresetako erabaki alorretan eta zuzendaritza postuetan dauden emakumeen kopurua handitzea:
4.2.3. Elkarte-mugimenduko, irabazi asmorik gabeko erakundeetako, erakunde politikoetako, sindikatuetako eta enpresa-erakundeetako erabakipostuetan dauden emakumeen kopurua handitzea.

Emakundek, Legealdi honetan, honako hauetan zentratuko ditu bere ekintzak: emakume elkarteen partaidetza soziopolitikoa indartzea, horien jarduerak diruz
lagunduz eta herritarren eskubideei buruzko sentsibilizazio eta prestakuntza eskainiz; Aholku Batzordean eta Administrazioaren beste partaidetza-kontseilu
batzuetan elkarteen elkarrizketa politikorako gaitasuna indartzea (azken estrategia horri loturik ageri dira Gobernantzaren atalean, G13 helburua).
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LEGEALDIKO JARDUERAK

4. PROGRAMA: AHALDUNTZE SOZIALA ETA POLITIKOA LAGUNTZEA
JARDUERAK
Diru-laguntza deialdi baten bidez, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko jarduerak egiten dituzten elkarteei laguntzea, baita
emakumearen autonomia bultzatu eta emakumeen estatus soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea helburu dutenei ere.
Emakumeen herritar eskubideak aldarrikatzeko ekintzak bultzatzea.
Aholku Batzordearen Osoko Bilkura dinamizatzea eta kudeatzea eta Lurralde Azpibatzordeen lanari laguntzea.
Emakumeen elkarteak sortzeko aholkularitza ematea, batez ere, egoera zaurgarriagoan dauden emakume kolektiboetan.
Emakumeen elkartegintza sustatzea eta sendotzea, aholkularitzaren bidez eta emakumeen partaidetza soziopolitikoaren sustapen eta
sentsibilizazio jardunaldien bidez.
Emakumeen ahalduntzera zuzendutako esperientzia pilotuak garatzea, enpresa pribatuetan emakumeak sustatzeko eta arlo sozial eta
politikoan duten eragina handitzeko.
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II. ARDATZA: GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEA
Sexuen araberako lan-banaketak eta ekoizpen eta ugalketaren sexuaren araberako esleipen tradizionalak gizon eta emakumeengan gizarte antolaketa jakin bat
sortu zuen, eta sortzen du oraindik. Horretan, batetik, sostengua, ekoizpena eta arlo publikoa erlazio, rol eta balio nagusiki maskulinoa eta gizonezkoena da.
Bestalde, zaintza, ugalketa, etxeko arlo pribatua, espazio, rol eta balio nagusiki femeninoak eta emakumezkoenak dituen espazioa da.
Emakumeak lan-merkatuan sartzeak eta horrek arlo pribatuan nahiz publikoak izan duen eraginak argi utzi du eredu horrek emakumeak formalki, funtzionalki eta
sinbolikoki kaltetzen dituela, gizonen mesedetan. Begien bistakoa dirudi gizarteak eredu hori amaitzeko beharra duela, eta botere publikoek prozesu horretan esku
hartu behar dutela. Esku-hartze publiko horrek helburu bikoitza izan behar du. Batetik, aldaketa horietatik eratorritako diskriminaziozko desberdintasunak zuzentzea
arlo publikoan eta, batez ere, lan-merkatuan. Bestetik, esku-hartzeak honako hauek izan behar ditu xede: beste eredu batzuk proposatzea eta eraikitzea generoen
arteko harremanetarako eta espazioaren eta denboraren erabilerarako, eta jakina, lana eta mundua sexuaren arabera bereizteak oinarri dituen gizarte-balioak
sakonean eta egituretan eraldatzea.
Erantzukidetasunak konpromisoa eskatzen du, gizartearen parte diren pertsona guztien konpromisoa: ugalketa eta ekoizpena, etxeko arloa eta arlo publikoa,
zaintza-lanak eta sostengua, neurri berean beren gain hartzeko eta balioesteko konpromisoa, hain zuzen ere. Soilik horrela eraldatu ahalko dira balioak, bi
espazioak aintzatetsiz eta balioetsiz, eta soilik horrela lortu ahalko da emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra. Horrelakorik gertatzen ez den bitartean, hori
lortzera bideratutako proposamenak egituratzen eta sustatzen jarraitu behar da; VI. Planeko proposamenak, esate baterako.
Plan honetako jarduera guztiek aitortzen dute administrazioek egindako ahalegina, zaintza-lanak laguntzeko zerbitzu publikoak sustatzeko (3 urtetik
beherakoentzako tokia eskola publikoetan, mendekotasuna artatzeko sistema, seme-alabak zaintzeko familientzako laguntzak, eta abar), bai eta emakumeen eta
gizonen lana, familia eta bizitza pertsonala uztartzeko beste laguntza batzuk emateko ere. Hori horrela, adierazi behar da ahalegin publiko horiek benetako gizartebeharren azpiko mailetan egin direla. Gainera, aurrekontuak berrikusten ari dira; beraz, baliteke zaitasunak egotea EAEko egoera beste herrialde batzuetan
erregistratutakora hurbiltzeko ahaleginean.
Horrez gain, laguntza eta zerbitzu horietako gehienak emakumeak lan-merkatuan parte hartzeko laguntza gisa pentsatuta daude; hau da, emakumeen okupaziotasa handiena lortu nahi dute, Europa mailan ezarritako helburu bat delako, baina emakumeei zaintza-lanak esleitzen dizkiete oraindik ere. Hala, oraindik ere
emakumeek uztartu behar izaten dituzte zaintzaz eta etxeaz arduratzeko funtzio tradizionala eta ordaindutako enpleguaren arloan beren rolaren garrantzia
handitzea.
Analisi horretatik abiatuta, guztiz beharrezkoa da lan-ardatz hau Berdintasunerako VI. Planean planteatzea, erantzukidetasuna gizartean eta pertsonengan
barneratu dadin. Bestalde, pertsonen oinarrizko beharrak estaltzeak eskatzen duen denbora eta lana beste modu batera banatu behar direla ikusarazi beharra dago.
Horregatik, jarduera-ardatz honek bi programa ditu: batetik, erantzukidetasuna eta denboraren erabilera berriak, eta, bestetik, kontziliazio erantzukidea.
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5. PROGRAMA: ERANTZUKIDETASUNA ETA DENBORAREN ERABILERA BERRIAK
Zainketak eta sostenguak, ugalketak eta ekoizpenak balio bera, gizarte-aintzatespen bera eta berdintasunezko banaketa bera izateko ahalegin ugari egin badira ere,
desoreka-egoerak daude bi esparruen artean, eta, horregatik, emakumeek ezin dituzte beren bizitzak eta autonomia erabat garatu.
Azken helburua pertsonen eta bizitzaren zainketa sostenguaren toki berean egotea dela ziur jakinik, beste urrats bat eman beharra dago. Hala, zainketaren etikaren
pedagogia egin behar da pertsona guztiekin, norberak bere burua zain dezan eta gainerakoak zain ditzan, elkarrekikotasun-harreman batean, ez mendetasunharreman batean. Une hori iritsi bitartean, eta kontuan izanik egoera konplexuak eta herritarren artean oso errotuta daudenak ditugula abiapuntu, plan honek
pertsonen eta bizitzaren zainketako erantzukidetasunaren esanahia berraztertzea proposatzen du.
Zaintza-lanetan erantzukide izateko helburua planteatzen denean, hauxe esan nahi da zehazki: zaintza-lana, dituen dimentsio guztietan, etxeko pertsona guztien
artean banatzea eta guztien artean partekatzea. Orain arte, emakumeak arduratu dira batez ere erantzukizun horiez, eta beren ezagutzak zeregin horietan erabili
izan dituzte. Baina, garaiak aldatu egin dira, eta, orain, eredu horri eusteko, emakumeek hainbat lanaldi izan behar dituzte, eta beren denbora eta energia gehiegi
ustiatu behar izaten dute, berriro ere beste pertsona batzuen mesedetan. Hortaz, kontua ez da soilik zereginak partekatzea, baizik eta erantzukizunak, funtzioak eta
kudeaketak partekatzea eta banatzea elkarrekin bizitzeko proiektu baten parte direnen artean.
Bestalde, erantzukidetasun kontzeptuari emakumeek eta gizonek denborari buruz duten esanahi, erabilera eta balio ezberdina gehitzen badiogu, are zailagoa
bihurtzen da hizpide dugun banaketa. Denboraren erabilerei buruzko hainbat azterlanek diotenez, emakumeek eta gizonek ez dute berdin ikusten eta erabiltzen
bizitza neurtzeko unitate hori. Denbora batzuentzat zein besteentzat berbera eta baliokidea izan arte, berdintasuna ez da benetakoa izango; izan ere, gizonek
denbora emakumeen kaltetan baliatzen eta gozatzen badute, ez dira desagertuko diskriminaziozko desberdintasun horiek. Denboraren erabileren bilakaerari
buruzko analisiaren arabera, ia ez da aldatu emakumeek eta gizonek etxeko, laneko edo zainketako zereginetan ematen duten denboraren banaketa. Denboraren
erabilerei buruzko azkeneko informazioak (Eustat, 2012) lan egiten duten pertsonak hartzen ditu aintzat, ez EAEko emakume eta gizon guztiak. Nolanahi ere, ia
ordubeteko aldea dago emakumeek (2,2) eta gizonek (1,4) etxeko lanetan ematen duten denboran. Antzeko aldea dago mendeko pertsonak zaintzeari dagokionez
(2,9 emakumeek; 1,4 gizonek); aldea are handiagoa da adingabeko seme-alabak zaintzeari dagokionez (4,6 emakumeek; 2,9 gizonek).
Analisi honetako beste datu garrantzitsu bat amatasun- eta aitatasun-baimenak eta adingabeak eta mendekoak zaintzeko lanaldi-murrizketak eta eszedentziak
hartzea da; izan ere, oso adierazle garrantzitsuak dira emakumeek eta gizonek beren lan- eta familia-bizitzei ematen dieten garrantzia aztertzeko. 2010eko datuen
arabera, ia kasu guztietan emakumeek hartzen dituzte adingabeak zaintzeko lanaldia murrizteko baimenak (%93,3) eta eszedentziak (%96,5). Gizonen partaidetzak
bilakaera positiboa izan du, baina oso murritza da oraindik ere.
Egoera horretan programaren helburua gizonen eta emakumeen partaidetza ugalketa- eta ekoizpen-lanetan orekatua izatea da, denboraren erabileraren banaketa
berri bat lortzeko. Horretarako bi lan-ildo osagarri prestatu dira: gizonek etxeko eta zaintza lanetan gehiago parte hartzea eta emakumeek lan- eta gizarte-munduan
berdintasun-baldintzetan parte hartzea bultzatzea. Azken batean, VI. Planak beste aukera batzuk proposatu nahi ditu, denbora beste modu batera ulertzeko eta
erabili ahal izateko, eta zaintza-lana eta sostengua berdin banatu ahal izateko.
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VI. Planean planteatzen diren helburuak honako hauek dira:

5.1

Erantzukidetasuna eta zaintzaren etika bultzatzea.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

5.2

Amatasun- eta aitatasun-baimenen parekatzea sustatzea, iraupen berekoak eta besterenezinak izan daitezen.
Uztartzeko neurriei heltzen dieten gizonen ehunekoa handitzea.
Genero-aldea murriztea, gizonek eta emakumeek etxeko eta zaintza lanetan ematen duten denboran.
Haur eta gazteek etxeko eta zaintza lanak egiten ematen duten denbora handitzea, mutilei arreta berezia jarriz.

Emakumeek aisialdiaz gozatzeko eta autonomia/independentzia ekonomikoa lortzeko bideratutako denbora handitzea.
5.2.1. Aisialdiari eta bizitza sozialari emakumeek eta gizonek eskaintzen dioten denboran dagoen genero-hesia murriztea.
5.2.2. Ordaindutako lanari eta prestakuntzari emakumeek eta gizonek eskaintzen dioten denboran dagoen genero-hesia murriztea, lan-karga
globala areagotu gabe.

Emakundek helburu horiek lortzeko egiten dituen ekintzak gizonekiko lanean zentratuta egongo dira Gizonduz ekimenaren bitartez eta ikastegietan Nahiko!
programaren bidez lan eginez. (ikus 2014rako 1. Programaren 1.1. eta 2.1 jarduerak, balioak aldatzea).
LEGEALDIKO JARDUERAK

5. PROGRAMA: ERANTZUKIDETASUNA ETA DENBORAREN ERABILERA BERRIAK
JARDUERAK
Gizonduz ekimenaren bidez gizonen erantzukidetasuna sustatzea.
Autozaintzako eta beste pertsona batzuen zaintzako jarrerak sustatzea, orobat eguneroko zereginetako erantzukidetasuna bultzatzea
Nahiko! Programan parte hartzen duten Lehen Hezkuntzako ikasleen artean.
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6. PROGRAMA: KONTZILIAZIO ERANTZUKIDEA
Ardatz honetan aipatu moduan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna benetakoa izango bada, berdin banatu eta balioetsi behar dira zainketa eta
sostengua, eta ekoizpena eta ugalketa.
Horretarako, emakumeek eta gizonek, familiek eta etxeek, eraldaketa sakonak egin behar dituzte, eta erantzukizunak, denborak eta zereginak banatu eta partekatu.
Baina ez litzateke nahikoa izango. Benetako berdintasuna –hots, VI. Plan honen xedea– lortzeko, beharrezkoa da gizartearen maila guztien eta ekoizpensektorearen konpromisoa (enpresak, erakundeak, erakunde pribatuak, eta abar), bai eta erakunde publikoen lidergoa eta koordinazioa ere, herritarren ordezkari
diren aldetik.
Programaren helburua gai horri dagokio, eta berriz ere bi arlotan banatzen da. Batetik, lan-munduari dagokiona: langileek beren garapen profesionala, familiakoa
eta pertsonala behar bezala uztartu ahal izateko aukerak areagotzea eta hobetzea eskatzen zaio. Eta, bestetik, herri-administrazioei dagokiena, pertsonak
zaintzeko zerbitzuak eta denboraren erabileran eragiten duten beste baliabide batzuk emateko erantzukizuna dutenez gero.
Kontziliazio-neurriak EAEko enpresetan eta erakundeetan zenbateraino ezarri diren adierazten duten daturik ez dagoenez, zaila da aurreko legealdian ere planteatu
zen helburu baten bilakaera zehatz-mehatz baloratzea.
Enpresa eta erakunde pribatuei dagokienez, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak zehazten du 250
langile baino gehiagoko enpresek berdintasun-plan bat egin behar dutela. Betebehar horrek EAEko 268 erakunderi eragiten die, eta horiek enpleguaren %28
hartzen dute (Eustat, 2012). Hori dela-eta, hainbat ekimen egin dira azken urteetan erakunde guztietan –tamainari erreparatu gabe– kontziliazioa bultzatzeko,
erantzukidetasunerako bide gisa. Hala, hainbat baliabide jarri dira enpresen esku, eta jarduera horiek enpresentzako dituzten onurak ikusarazi eta zabaldu dira. Izan
ere, bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzen laguntzen duten politikek eta neurriek enpresen produktibitatea eta lehiakortasuna handitzen dituzte,
langileen kudeaketa eta laneko giroa hobetzen dituztelako, justifikatu gabeko absentismoa txikitzen dutelako, langileen konpromisoa eta poztasuna handitzen
dituztelako eta enpresaren irudia eta ospea hobetzen dituztelako.
Nolanahi ere, arlo honetan dihardutenen ustetan, bilakaera mugatua izaten ari da, eta, lortu diren aurrerapen eskasak mehatxatuta daude krisi ekonomikoa dela-eta;
izan ere, dirudienez, krisiak ekonomiaren eta lanaren ikuspegiaren nagusitasuna justifikatzen du, beste gizarte-ardura batzuen gainetik.
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Emakunderen EAEko emakumeen lanbide ibilbide eta egoeraren desberdintasunak azterlana. Emakundek 2009an egindako EAEko emakumeen ibilbide eta egoera
profesionaleko desberdintasuna. EAEko emakumeen ibilbide eta egoera profesionaleko desberdintasuna txostenean, kontziliazio-neurriak gehiago garatzea
eragozten duten oztopoak identifikatu ziren enpresa-pentsamoldean; izan ere, erantzukizun-postuetan aritzeko, erabat libre egotea eta erabateko dedikazioa
exijitzen dira. Lanaldi-murrizketa edo eszedentzia hartzeak ekarriko lukeen produktibitate-galera gizonek zein emakumeek nabarituko lukete, eta horrek azalduko
2
luke gizonek mota horretako neurriak hartu nahi ez izatea (gainera, egoera horiek gehiegizko lana neurri horiek erabili nahi dituzten kideen artean de facto banatu
behar izatea dakar).
Egoera ezberdin hori amatasunak eta aitatasunak banakoen ibilbide profesionalari eragiteko moduan islatu daiteke: EAEko herritarren %66ren ustez, amatasunak
asko edo nahiko eragiten dio ibilbideari; aitatasunari dagokionez, ordea, herritarren %10ek baizik ez du uste gizonen ibilbidea asko edo nahiko oztopatzen duela
(Familia Euskal Autonomia Erkidegoan, Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritzan, 2012).
Kontziliazioa ahalbidetzen duten zerbitzuen prestazioari dagokionez, bi arlo desberdindu daitezke argi eta garbi: adingabeen zaintza eta mendekoen arreta.
Lehenengoari helduta, EAEko administrazioen maila ezberdinek hainbat motatako zerbitzuak ematen dituzte, eta, hori dela-eta, zaila da bilakaeraren panoramika
bat lortzea, 0 eta 3 urte bitarteko adingabeentzako hezkuntza-plazen kasuan izan ezik. Aipatu beharra dago hezkuntzan ahalegin handia egin dela estaldura
handitzeko, batik bat 1 eta 2 urteko haurrena. Hala eta guztiz ere, mugak daude oraindik. Mugok ez dute zerikusirik plaza-kopuruarekin, baizik eta lurraldebanaketarekin eta lan egiten duten herritarren beharretara egokitzen ez diren ordutegiekin (gabezia hori hainbat azterlanetan berretsi da).
Mendekoen zaintzari dagokionez, baliabideak ez dira nahikoak, eta beharrak gero eta handiagoak dira. Gainera, sektoreko profesionalak ohartu direnez, atzera
egiten ari gara eta krisi ekonomikoa zerbitzu horiek erabiltzeko aukerak kaltetzen ari da (kasu gehienetan, erabiltzaileek kofinantzatzen dituzte zerbitzu horiek).
Emakumeek gizonek baino denbora gehiago ematen dute bidaiatzen etxeko zainketen harira (Eustat, denbora-aurrekontuen inkesta, 2008); gainera, emakumeek
lekualdatzeko modu ezberdin bat aukeratzen dute (EAEko mugikortasun-azterlana, 2011; joan-etorri ez-motorizatu gehiago egiten dituzte –emakumeen %47k eta
gizonen %40k–), eta gutxiago erabiltzen dute autoa (emakumeen joan-etorrien %28 eta gizonezkoen joan-etorrien %45). Datu horiek, bada, hirigintzako plangintza
eta garraio-zerbitzuak aldatzearen bidez kontziliazio erantzukidea bultzatzeko ezarritako helburuen oinarrian daude.
Kontziliazioari eta zainketei lotutako erantzukidetasunik gabe, eta abian jarri diren ekimenei jarraitutasuna ematen bazaie, pertsona guztiei eta gizarteari zuzenean
edo zeharka eragiten dien auzi bat konpondu gabe geldituko da. Hori dela-eta, programa honek konpromisoa hartzeko eta berdintasuna lortzen laguntzeko eskatu
nahi die emakumeei eta gizonei, eta bereziki herri-administrazioei eta ekoizpen-munduari, berdintasuna onura eta aberastasuna baita edozer gizarte demokratiko
eta modernorentzat.

2

Kasu hauetan, ordezkapenak egiteko kontrataziorako laguntzen erabilera txikiak uste hori egiazta dezake.
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6.1

Enpresen kultura eta jarduera kontziliazio erantzukiderantz bideratzea.
6.1.1. Erantzukidetasunezko kontziliazio-neurriak areagotzea sektore pribatuko enpresetan.
6.1.2. Administrazio publikoak eta sektore publikoko bestelako enpresek hartutako kontziliazio erantzukiderako neurrien kopurua areagotzea.
6.1.3. Emakumeen eta gizonen gogobetetze-maila areagotzea kontziliazio erantzukiderako dauden neurriei dagokienez, eta gizonek eta
emakumeek kontziliazio-neurriak hartzeko duten zailtasun maila murriztea.

6.2

Zerbitzuen estaldura eta ordutegien malgutasuna handitzea.
6.2.1. Mendetasun-egoeran dauden pertsonei arreta emateko zerbitzu soziokomunitarioen ordutegien eta estalduraren malgutasuna areagotzea,
langileen kontziliazio erantzukidea bermatuta.
6.2.2. Herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen ordutegien malgutasuna areagotzea, langileen kontziliazio erantzukidea bermatuta.

6.3

Hirigintza-plangintza eta etxebizitzaren, espazio publikoen eta garraiobideen diseinua aldatzea kontziliazio erantzukidea errazteko.
6.3.1. Eguneroko bizimoduko jarduerak egiteko biztanleek joan-etorrietan ematen duten denbora murriztea.
6.3.2. Uztartze erantzukidea eta pertsonen autonomia erraztuko duten hirigintza-plangintzako eta etxebizitzen, espazio publikoen eta
garraiobideen diseinuko irizpideak identifikatzea eta aplikatzea.

Emakundek helburu horietako batzuetan aurrera egitea azpimarratu nahi du, enpresei aholkularitza eskainiz berdintasunerako planak eta diagnostikoak abian jar
ditzaten (ikus 3. programa, Ahalduntze Kolektiboa).

LEGEALDIKO JARDUERAK

6. PROGRAMA: KONTZILIAZIO ERANTZUKIDEA
JARDUERAK
Enpresentzako aholkularitza- eta sentsibilizazio-ekintzen bidez, kontziliazio erantzukiderako neurriak gara daitezen bultzatzea.
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III. ARDATZA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA
7. PROGRAMA: SENTSIBILIZAZIOA ETA PREBENTZIOA
Programa honen helburua emakumeen aurkako indarkeria oinarritzen eta iraunarazten duten balioak aldatzen laguntzea da. Eraldatzeko prozesua luzea bada
ere, azken urteetan asko aurreratu da emakumeen kontrako indarkeriari buruzko sentsibilizazioan eta prebentzioan, aipatu errealitatea ikusarazteko,
identifikatzeko eta salatzeko egindako lanari esker.
3

2012an Euskadin emakumeen aurkako indarkeriaren ondoriozko 4.977 biktimizazio erregistratu ziren, aurreko urteetan baino gehiago (4.858 2011n eta 4.285
2010ean). 4.977 biktimizazioen %77tan salaketetan edo argiketetan jasotako erasotzailea biktimaren bikotekidea edo bikotekide ohia da.
«Emakumeen aurkako indarkeria matxista EAEn: pertzepzioa, intzidentzia eta segurtasuna» azterketaren arabera, Emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko
balio sozialak aldatu egin dira (Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza, 2012ko maiatza). Orain dela hamarkada batzuk arte, emakumeen
kontrako indarkeria etxeko eta familiako arazotzat jotzen zuen gizarteak, hots, eremu pribatuan tratatu beharreko arazotzat; baina, une honetan, azterlan horren
arabera, pertsonen %82,2k uste dute indarkeria matxista oso larria dela. Sexuen araberako analisiaren arabera, emakumeen %2k soilik uste dute indarkeria
gutxitu egin dela; aldiz, gizonen %5,6k pentsatzen dute horrela.
Euskal gizarteak emakumeen kontrako indarkeria ulertzeko duen moduari buruzko azterlan eta diagnostiko horrekin jarraituz, galdetutako pertsonen %51 oso
edo nahiko ados daude alkohol eta droga gehiegi hartzea indarkeria horren kausetako bat delako baieztapenarekin, eta herritarren erdiak, gutxi gorabehera,
uste dute emakumeen kontrako indarkeria nahiko lotuta dagoela erasotzailearen arazo psikologikoekin. Uste dute, halaber, beren bikotekideei eraso egiten
dieten gizonak lan- eta gizarte-bizitzan ere bortitzak direla. Azken batean, indarkeriari buruzko gizarte-pertzepzioa aldatu bada ere eta arlo publikotik heldu
behar zaiola zalantzan jartzen ez bada ere, oraindik ere horri buruzko kultura-balio, -estereotipo eta -aurreiritzi asko daude, eta horiek aldatu beharra dago.

3

Biktimizazioek legez kontrako delituren bat jasan duten pertsonen kasu guztiak biltzen dituzte, eta Ertzaintzak halakotzat erregistratu ditu herritarren salaketen bidez edota
argiketaren bitartez.
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Aurretik aipatutako azterlanak, gainera, esanguratsua den informazioa ematen du indarkeria horri buruzko sentsibilizazioa eta horren prebentzioa ardazteko
orduan:


EAEko biztanleek sentsibilizazio-jardueretan zer-nola parte hartzen duten aztertuta, ikusi da emakumeek parte hartzen dutela gehien bat; hortaz,
berariazko jarduerak diseinatu behar dira gizonak indarkeria matxista errotik ezabatzeko beharraz sentsibilizatzeko eta horretan inplikatzeko.



Ez dago alde handirik gazteek (16 eta 29 urte bitartean) eta gainerakoek indarkeria ikusteko duten moduan.



Biztanleen %47,5ek uste dute komunikabideek ez dutela emakumeen kontrako indarkeriari buruzko sentsibilizatzeko eta hori prebenitzeko lanik egiten,
eta soilik %9,6k uste dute egokia dela. Azterketa beraren arabera, komunikabideetan emakumeen kontrako indarkeria jorratzeko modua
komunikabideetan lan egiten duten profesionalek indarkeria horri buruz duten ezagutzekin eta estereotipoekin erlazionatuta dago. Oro har, arlo
horretan, emakumeen kontrako indarkeria eta genero-desberdintasunak eta -diskriminazioak bereizi egiten dira.

Emakumeen kontrako indarkeriaz sentsibilizatzea eta hori prebenitzea funtsezko lan-arloa da VI. Planarentzat. Baina, aurretik egindako analisia aintzat hartuta,
beharrezkoa da hainbat espaziotan zehaztea, eta esku-hartzeak pertsona-talde ezberdinetara egokitzea.
Gainera, azken urteetan, emakumeen kontrako indarkeriaren formak identifikatu dira eta horietako batzuetan espezifikoki esku hartzea beharrezkoa da:
mikroindarkeriak –emakumeen autonomia pertsonala behartzeko, mugatzeko eta hondatzeko bikote-harremanetan maiz, modu sumagaitzean eta maltzurkeriaz
egiten diren indarkeriazko eta menderatzeko praktikak–, edo informatikaren eta komunikabideen bitarteko indarkeria –groominga edo sexu-ziberjazarpena;
hots, heldu batek adingabe batekin Internet bidezko adiskide-erlazioa izateko egiten duena, sexu-gogobetetzea lortzeko besterik ez–. Emakumeen aurkako
indarkeriaren zenbait forma, hain berriak ez direnak, eta gure ingurunean azaleratzen ari direnak, hala nola emakumezkoen mutilazio genitala eta sexuesplotaziorako pertsonen salerosketa jorratu egin behar dira legealdi honetan.
Jarraian, VI. Planean ezartzen diren helburuak adierazten dira:

7.1. Indarkeriarik gabeko portaera-ereduak gara daitezen bultzatzea.
7.1.1. Pertsonak euren sexuaren arabera maila handiagokoak edo txikiagokoak direla adierazten duen irudi eta eduki mediatiko oro kentzea, baita
pertsonak sexu-objektu huts bezala aurkezten dituztenak edota emakumeen kontrako indarkeria justifikatzen, hutsaltzen edota bultzatzen
dutenak ere.
7.1.2. Emakumeen kontrako indarkeriaren informazio-trataera hobetzea, genero-desberdintasuna oinarrizko elementu gisa ikus dadin, eta
emakumeak borrokaren eragile aktibo gisa.
7.1.3. Desberdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren arteko lotura ikusarazten duten programetan eta jardueretan parte hartzen
duten edo hura prebenitzeko ahaleginak egiten dituzten eta gatazkak indarkeriarik gabe konpontzea sustatzen duten pertsonen, batez ere
mutilen eta gizonen, kopurua areagotzea.
7.1.4. Emakumeen aurkako indarkeria motei eta horiek desberdintasunarekin duten harremanari buruzko gizarte-pertzepzioa areagotzea, batik
bat indarkeriaren modu zorrotz eta ezkutukoenei buruzkoa (mikroindarkeriak).
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7.2. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazioa eta ikerketa hobetzea.
7.2.1. Informazioa biltzeko eta homogeneizatzeko sistemak hobetzea, EAEn gertatutako emakumeen kontrako indarkeria-kasuei buruzko datu
eguneratuak izateko eta gai horretan parte-hartze publikoa hobetzeko.
7.2.2. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko eta haren adierazpenei buruzko jakintza hobetzea.
7.2.3. Emakumeen kontrako indarkeriaren arloko prebentzio- eta arreta-programen eta -neurrien eraginkortasuna hobetzea.
7.2.4. Indarkeriaren kontzeptualizazioari eta esku-hartzeetan horren eraginei buruzko hausnarketa bultzatzea.
LEGEALDIKO JARDUERAK

7. PROGRAMA: SENTSIBILIZAZIOA ETA PREBENTZIOA
JARDUERAK
Emakumeen kontrako indarkerian esku hartzeko masterra (Deustuko Unibertsitatea) egiteko laguntzak kudeatzea.
Begira Batzordearen arloan egindako gomendioak kontrastatzea eta ezagutaraztea, emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan
EAEko hedabideetan egiten den trataerari dagokionez (prentsan, irratian eta telebistan).
Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen Esku Hartzeko Talde Teknikoaren (etxean tratu txarrak eta sexu indarkeria
jasan dituzten emakume biktimen arretarako Erakunde arteko II. Akordioaren esparruan sortua) esparruan sortutako Informazio
Sistemen Taldeak hasitako adierazleen analisi eta adostasun lanarekin jarraitzea, hartara, EAEn indarkeriaren inguruan dauden
baliabideei buruzko informazioa biltzeko sistema homogeneo bat sortzen aurrera egiteko eta horren eraginkortasuna ebaluatzeko.
Herritarrekiko komunikazioa hobetzea: Emakunderen webgunean indarkeriaren espazioko edukiak eguneratzea
Herritarrekiko komunikazioa hobetzea: Emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko moduari buruzko informazio liburuxkak
editatzea
Emakumeen aurkako indarkeriaren magnitudea, ondorioak eta aurre egiteko moduak ezagutarazteko jardunaldiak antolatzea.
Azaroaren 25eko Kanpainako jarduerak kudeatzea (Emakumeen aurkako Indarkeriaren aurka egiteko Nazioarteko Eguna). Beldur
Barik kanpaina
"DBHko ikastegietako Beldur Barik" esperientzia pilotua diseinatzea eta gauzatzea, Eusko Jaurlaritzaren hezkidetza-planaren barruan.
Emakumeen aurkako indarkeriaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoan dauden zerbitzu eta programen eraginkortasuna eta helmena
ebaluatzea.
Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen arteko II. Akordioaren
Jarraipen eta Ebaluazio Txostena prestatzea eta zabaltzea.
Emakumeen aurkako hainbat indarkeria moten kontzeptualizazioa hobetzea
Indarkeria salatu duten emakumeen tipologia posibleak ikertzea.
EAEko erakunde informatzaile guztiekin informazio bilketako prozedurak adostea, datu eskuragarriak ustiatzea eta emakumeen
kontrako indarkeriari buruzko estatistikak eguneratuta mantentzea.
Emakumezkoen mutilazio genitalari buruzko jarduera plana diseinatzea eta garatzea.
Gizonen partaidetza sustatzea emakumeen kontrako indarkeriari loturiko sentsibilizazio, prestakuntza eta prebentzio jardueretan,
Gizonduz ekimenaren bitartez (ikus Balio aldaketen 1. Programako ekintzak).
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8. PROGRAMA: DETEKZIOA ETA ARRETA
Programa honek helburu horri laguntzen dio; izan ere, lurralde osoan kalitatezko arreta bermatu nahi die indarkeria jasan duten emakumeei, eta eskuragarri
dauden baliabideak beren behar eta errealitateetara egokitu eta hobetu nahi ditu, bai eta baliabide berriak sortu ere, beharrezkoa denean. Gainera, informazioa
eta tresnak jarriko ditu emakume horien esku, bizitza duina, kalitatezkoa, baketsua eta indarkeriarik gabekoa izan dezaten. Baliabide horiek eskuragarri jartzean
kontuan izan behar dira, halaber, emakume horien kargura dauden pertsonen beharrak, batez ere, beren seme-alabenak, amen aurkako indarkeriaren biktima
ere badirelako.
Ildo horretatik, honako hauek dira programa honen helburu estrategikoak: emakumeen kontrako indarkeria goiz antzematea, horri buruzko informazioa izatea,
eta egoera horretan egon diren edo dauden emakumeei babes eta arreta osoa bermatzea.
Programa honetako alderdietako bati jarraiki, goizago antzeman behar dira emakumeen kontrako indarkeria-kasuak, ondorio are negatiboagoak izan ditzaten
eta/edo betikotu daitezen saihesteko. Emakumeen kontrako indarkeria matxista EAEn: pertzepzioa, eragina eta segurtasuna azterlanak datu hauek ematen ditu
tratu txarren iraupenari buruz: indarkeria jasaten duten emakumeen %23,1ek orain dela urtebetetik baino gutxiagotik jasaten dute, %30,8k urtebete eta 5 urte
artean daramate indarkeria-egoeran, eta %30,8k 10 orain dela 10 urtetik baino gehiagotik jasaten dute. Datuok iradokitzen dutenez, hobetu egin da antzematea
eta arreta, Arabako Foru Aldundiaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko memorietan jasotako datuekin alderatuz gero. Azken horien arabera, indarkeria
jasaten duten emakumeen artean, %7,5ek orain dela urtebetetik baino gutxiagotik jasaten dute, %27,5ek urtebete eta 4 urte arte daramate, eta %43k orain dela
10 urtetik baino gehiagotik. Hobekuntza erlatiboa gorabehera, datuek adierazten dutenez, arlo honetan lan egiten jarraitu beharra dago.
Inoiz baino gehiago aurreratu da emakumeen kontrako indarkeriaren arloko arreta eta babesean, eta hori nazioarteko, estatuko eta autonomia-erkidegoetako
arauak garatzeari eta jarduera- eta koordinazio-protokoloak ezartzeari zor zaio.
EAEn, 33 udalerrik dituzte indarkeria-kasuetarako berariazko arreta- eta jarduera-protokoloak, V. planerako 2011n egindako ebaluazioaren arabera. Tokiko
alorrean, hau da, herritarrengandik hurbilen dagoen espazioan, emakumeen aurkako indarkeriako kasuei emandako arreta askoz ere eraginkorragoa dela uste
dugunez, planak tokiko-protokoloen kopurua handitzearen alde egiten du Etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei harrera hobea
egiteko erakundeen arteko II. akordioaren arabera.
Era berean, planaren helburuen artean, laneko sexu-jazarpena eta jazarpen sexistak prebenitzeko eta kasu horiei arreta emateko protokoloen estaldura
zabaltzea dago. 4/2005 Legearen definizioaren arabera, honako hauek dira: nahi ez duen pertsona batekin eta horren sexua dela-eta, hitzez, hitzik gabe edo
fisikoki edozein jokabide izatea, eta horren helburua edo ondorioa pertsona horren duintasunari erasotzea edo kikilduta, etsai, makurrarazita, irainduta edo
laidoztatua sentiarazteko giroa sortzea bada. Jokabide hori sexuala bada, sexu-jazarpena izango da.
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VI. Plan honetan honako helburu hauek planteatu dira:

8.1. Portaera bortitzak garaiz hautematea eta horiei buruzko informazioa areagotzea.
8.1.1. Emakumeen aurkako indarkeriaren hautemate goiztiarrean era proaktiboan eta ezarritako protokoloei jarraiki jardungo duten profesionalak
gehitzea (hezkuntza-, osasun-, polizia-, epaitegi, lan- eta gizarte-sisteman).
8.1.2. Arreta osoko prozesuaren aurretik, bitartean eta ondoren, itxaropen doituak ematen dizkien informazioa jasotzen duten indarkeriaren
biktimak diren emakumeen kopurua handitzea.
8.1.3. Edozer motatako indarkeria jasan duten emakumeak, zerbitzuak eta baliabideak goiz erabiltzea erabakitzen dutenak, gehitzea, zerbitzuak
eta baliabideak erabiltzeko zailtasun handienak dituztenei arreta berezia jarriz, haientzako informazioa areagotuz eta eskuragarriago jarriz.
8.2. Indarkeriaren biktima diren emakumeen babesa eta arreta osoa bermatzea.
8.2.1. Lurraldeen eta udalerrien artean arretaren kalitatean eta emakumeen kontrako indarkeria-egoeretarako zerbitzuetan eta baliabidehornikuntzan dauden ezberdintasunak murriztea, landa guneetako udalerriei arreta berezia jarrita.
8.2.2. Emakumeen kontrako indarkeria-kasuetarako prebentzio- eta arreta-protokoloak, egoera ezberdinetara egokituta daudenak: horrelako
protokoloen estaldura duten biztanle kopurua gehitzea.
8.2.3. Beren lantokietan sexu-jazarpenaren eta jazarpen sexistaren kontrako prebentzio- eta arreta-protokoloen estaldura duten pertsonak
gehitzea.
8.2.4. Askotariko diskriminazio-arriskuan edo -egoeran dauden taldeetan egoteagatik eratorritako egoerei erantzuteko behar adinako baliabideak
dituzten zerbitzuak gehitzea.
8.2.5. Indarkeriaren biktima diren emakumeek beren kargura dituzten pertsonen, batez ere, seme-alaben beharrak betetzeko baliabideak dituzten
arreta-zerbitzuen kopurua handitzea.
8.2.6. Emakumeen aurkako indarkeria biktimen laguntza ekonomiko beharren estaldura bermatzea, haien izapideak arinduz.
8.2.7. Indarkeria jasan duten emakumeen babesa bermatzea, baita beren kargura dituzten pertsonena ere, arreta osoaren fase guztietan.
8.2.8. Behar duten kasuetan, emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei etxea etxebizitza bat izatea bermatzea.
8.2.9. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei laneratzea areagotzea.
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8. PROGRAMA: DETEKZIOA ETA ARRETA
JARDUERAK
Genero indarkeriaren aurkako Tokiko Protokoloen prestaketa eta segimendua sustatzea.
Laneko jazarpen sexual eta sexistaren protokoloa ezagutaraztea, eta hori onartzeko eta aplikatzeko prestakuntza eskaintzea.
Berdinsarearen esparruan Indarkeria Batzordean garatzeko jardueren antolakuntzan parte hartzea eta laguntzea.
Indarkeriaren biktima diren emakumeen arretan inplikatutako kolektibo profesional desberdinei (osasun langileak, gizarte langileak,
Ertzaintza, enplegu alorreko langileak, abokatuak, justiziako langileak...) berdintasunari, hautemate goiztiarrari eta indarkeriaren aurreko
arretari buruzko Prestakuntza Programa bat diseinatzea eta abian jartzen hastea.
Emakumeen aurkako indarkeriari loturiko informazio-, prestakuntza-, sentsibilizazio- eta prebentzio-ekimenak sustatzen dituzten
erakundeentzako diru laguntzen deialdia.
Pertsonen Salerosketaren biktima diren pertsonen arreta hobetzeko jarduera plana.
Pertsonen Salerosketa egoeran dauden emakumeei arreta ematen dieten erakundeak diruz laguntzea.
Kirol arloko emakumeen aurkako jazarpen eta abusu sexualen gida ezagutaraztea (ikus Ahalduntze kolektiboari buruzko 3. Programa).
Enpresetako jazarpen sexual eta sexistaren aurkako protokoloak ezartzen laguntzea, erakunde kolaboratzaileen prestakuntzaren,
aholkularitzaren, diru laguntzen eta errekonozimendu prozesuaren bidez.
2012an DVVGk egindako indarkeriari eta hedabideei buruzko azterketa editatzea eta ezagutaraztea (ikus balio aldaketei buruzko 1.
Programa).
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