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Legearen aldetik, Elkarteko zuzenbidean nahiz guri dagokigun lan-araubidean berdintasunerizpideari eusteko oinarriak dagoeneko errotuta daudela esan daiteke. Gai honen inguruan
eman diren epaiek garapen-bide berrietatik eraman dute jurisprudentzia. Epai horietan bazterkeria gizartearen baitakotzat jotzen da, eta emakumeek gizartean duten abiapuntua
gizonezkoena baino atzerago dagoenez, aginte publikoek legearen oneritzia dute emakumeek arlo guztietan bizi duten egoera oker hori zuzentzeko neurriak hartzeko. Lan-arloari
dagokionez, emakumeek familiaren ardura osoa duten bitartean eta etxeko lanak denon artean behar bezala banatzen ez diren bitartean, bide nekezagoa egin beharko dute lanik izateko. Legearen laguntza izateak eta jasandako bazterkeriari aurre egiteko babes-errekurtsoa
geroz eta gehiago erabiltzeak ez du esan nahi legedi hau betearazteko orduan lan-munduko arloek oztoporik eta eragozpenik jartzen ez dutenik, argitalpen honetan jasotako hitzaldietan nabari denez.
Bestalde, emakumeen lan-eskubideak zabaltzea eta defendatzea funtsezko baliabidea
da beren lan-baldintzak hobetzeko, eta premiazko zutabe aukera-berdintasunean oinarritutako harremanak lortu nahi baditugu. Eta helburu hori aipatu dugunez, ezin ahaztu
sindikatuen lanak duen garrantzia, nahitaezkoa baitugu beren ekimena lan-suztapenean
eta harremanetan emakumeek bizi duten zeharkako bazterkeria atzera uzteko ekintza
positiborako neurriak hartzeko, gero gauzatzeko talde-negoziazioa erabili behar bada
ere.
Halako ekintzak guztiz beharrezkoak dira. Gure elkarteko lan-merkatuan nabari denez,
emakumeek betetzen dituzten lanak, oraindik ere, gaitasunik txikiena behar dutenak, saldatarik kaxkarrenekoak, enpresan gora egiteko aukerarik gutxien eskaintzen dutenak eta, funtsean, zerbitzu-arlokoak dira gehien bat.
Emakundek, bultzada emateko erakundea denez, "EAEko Emakumeentzako 1991-1994
Ekintza Positiborako Plana" gauzatzearen alde ari diren erakundeek gizartean eta lan-munduan egiazko berdintasuna lortzeko ekintzak burutzea lortu nahi du. Horretarako, erakunde
honek, eskuartean dugunaren moduko ihardunaldien bidez kasu honetan, hausnarketarako
eta kontzientziaziorako deia zabaldu nahi du, sexuagatiko bereizkeria bazterrean uzteko
proposamenekin aurrera jarraifzeko.
Era berean, gure ustez interesgarria da ihardunaldi horietan esandakoa argitaratzea,
emakume langileen lege eta gizarte-egoeraren berri emateko eta egoera hori hobetzeko
konponbideak biltzeko. Gogoan izanik, beti ere, funtsezkoa dela erabakiak hartzeko postuetan emakumeak ere izatea, benetan herritar guztien interes eta premiak har daitezen
kontuan.

Iz. Txaro Arteaga Ansa
EMAKUNDE/Emakumearen
Euskal Erakundeko Zuzendaria

JOSE PALACIO GONZALEZ
Europako Elkarteetako Justizia
Auzitegiko Letratua.
Deustuko Unibertsitateko Europar Ikasketen Institutuko
Elkarte-Zuzenbideko

Irakaslea

Bizi garen mundu honetan, zoritxarrez, begibistakoa denaren alde burrukatu beharra dago
oraindik ere. Boterearen arrazoibide edo logikak bere menerapen-egitura iraunarazteko joera erakusten baitu garbi asko.
Zuzenbidea "Zuzenbidearen aldeko burruka" (1) da, juridikotasun-bloke berberaren une
kontrajarri biren, hau da, une zapaltzailearen eta askatzailearen gauzatze edo kristaltze
egongaitza. Ikuspegi honetatik, Zuzenbidea, ezarritako sistema legebideztatzen duen eta,
halabeharrez, arau orori datxekion elementuaren batetik, eta, bestetik, elkartasuna eta justizia-bidean funtsezko aurrerapausoak eman ahal izateko behar den bihurritasun neurrizkoa
sortarazi eta babesteko duen ahalmenaren arteko tentsio dialektikoan datzan neurrian ageri zaigu Zuzenbide gisa.
Berdintasun printzipioari dagokionez, bestalde, aski da gurearen alboan dauden sistemen
arestiko bilakaerei begiratzea, lege-ordenamendu ezberdinetan printzipio hori jasotzen zer
zaila den ikusteko.
Argigarria izan daitekeenez, bidezkoa dateke aspaldiko gertaera bat aipatzea, hots, "frantziar maiatza" deritzana hasi baino urtebete lehenago hain zuzen ere, Estatu Batuetako Auzitegi Gorenak estatu-lege bat indargabetu zuen, zurien eta beltzen arteko ezkontzak debekatzen zituen legea, alegia (2).
Elkarte barneko arazoei helduz, esan behar da berdintasun-printzipioa Europako Elkarteen
Justizia Auzitegiak (aurrerantzean JA), elkarteko ordenamenduaren erabilerari, interpretazioari eta garapenari dagokienean, zaindu behar dituen printzipio orokorretako bat dela (3).
Ordenamendu hau, jakina denez, EEE Tratatuak, batik bat, baina baita CECA ETA EURATOM Tratatuek ere sistema arautzeko moldaturiko arau-multzoa dugu; hau da, bateratzailea izan nahi duen esparru ekonomiko bat, eskaintza eta eskariaren legearen arabera, gizakientzako, produkzio-faktoreentzako nahiz merkatalgaientzako kokaleku eroso eta
egokia.
Elkartearen funtsezko askatasunen ondoan (langileak, merkatalgaiak eta kapitalak joanetortzeko askatasuna, ezartzeko askatasuna eta zerbitzu-emate askea), Erromako Tratatuak
beste zenbait jokabideri ere jarraitu nahi dizkio askatasun haiek mugatu nahiz eragozten dituzten oztopoak gainditzeko xedez. Gizarte Politika, esate baterako, Erromako Tratatuaren
Hirugarren Zatiko III. Tituluan jorratzen dena.
Denontzako gizarte politika bat aurrikustea, EEEren eraketarako Tratatua sinatu zuen frantziar gobernuari zor zaio, haren ustetan, politika hori Europako eragile ekonomi guztietara
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hedatu ezik, Herri Frontetik jasotako gizarte politika garestia erabat kaltegarria suertatuko
baizitzaion Frantziako enpresen lehiakortasunari.
Gizarte politikari dagozkion arauetako bat aipatzekotan, Erromako Tratatuaren 1 19. artikulua aipatu beharko genuke, artikulu honen bidez lan berbera egiten duten gizon eta emakumeen arteko ordainketa-berdintasunaren aplikazioa bermatzen da; ordainketa esaten denean, alokairu edo soldata arrunta, hau da, oinarrizkoa nahiz gutxienezkoa, eta
lan-harremanarengatik enpresariak langileari diruz zein gauzaz ordaindutako beste edozein
ordainsari ulertzen delarik.
Ikusi berri dugunez, aipatutako manu edo prezeptu horretan "lan berbera" esaten da. Hortaz, elkarteko zuzenbidearen abiapuntua LNE delakoaren 1951eko ekainaren leko 100
zk.ko Hitzarmena baino murritzagoa zen, azken horretan "balio bereko lana" esaten baita.
Izan ere, 1 19. artikuluaren eragina ez da horren nabarmena, Erromako Tratatua burutu zenean, lan egiten zuten emakumeen %2 edo 3 besterik ez baiziren gizon nahiz emakumezkoek bete zezaketen lanpostuetan.
Alabaina, elkarteko legegilearen adoreari esker eta, batez ere, JA-k arlo honetan erakutsitako jarrera aurrerakoiaren ondorioz, lan arloko gizon eta emakumeen arteko berdintasun-printzipioa gero eta eraginkorragoa izango da eta, soldatetan ez ezik, lan egiteko baldintzetan
eta Gizarte Segurantzako erregimenetan ere nabarituko da haren eragina Zuzenbideko printzipio orokortzat hartutako tratu-berdintasunaren adierazpideetako bat bihurtu arte.
Erromako Tratatuaren 1 19. artikuluaz gainera, lau dira testurik funtsezkoenak:
a) 1 975eko otsailaren lOeko 7 5 / 1 17 Zuzentaraua, gizonezko eta emakumezko langileen arteko ordainketa-berdintasuna aplikatzeko, Elkartekideen legerien arteko hurbilketari dagokiona.
b) 1976ko otsailaren 9ko 7 6 / 2 0 7 Zuzentaraua, enplegua erdiesteari, lanbide-heziketa
eta promozioari eta lan baldintzei dagokien guztian, gizon eta emakumeen arteko tratu-berdintasuna indarrean jartzeari buruzkoa.
c) 1 978ko abenduaren 19ko 7 9 / 7 Zuzentaraua, Gizarte Segurantzaren arloan gizon
eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeari buruzkoa; eta
d) 1 986ko uztailaren 24eko 8 6 / 3 7 8 Zuzentaraua, Gizarte Segurantzako lanbide erregimenetan gizon eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeari
buruzkoa.
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JA-k, 1976ko apirilaren 8ko sententzian (4), eta hasiera baten aurkako oztopo mardulen bat
izanik ere, 1 19. artikuluak zuzeneko ondorea sortarazten zuela adierazi zuen.
Jakina denez, JA-ren jurisprudentziaren arabera, gizabanakoei norbere nazioko epai-erakundeetara jotzeko ahalbidea aitortzen zaie, horixe baita zuzeneko ondorea, nahitaezko beharkizuna dakarren elkarte-araua edo, argi eta garbi esateko, berori beterazterakoan, erizpidea
aldarazteko tarterik txikiena ere uzten ez diena ez Elkarteko agintariei ez eta naziokoei ere.
Aipatutako auziari dagokionez, gobernu belgiarrak egindako defentsaren oinarrietako bat
baieztapen honetan zetzan: alokairuzko diskriminazio bat soldata txikienak gehituz, baina
aldi berean, handienak ere murriztuz baliogabetu egin daitekeenetik, 1 19. artikulua ezin
dela zuzeneko ondorea sortarazten duen arautzat jo, hain zuzen ere, hala izanez gero,
zuhurtziarakotasun tarte zabala uzten delako nazioko instantzien esku.
JA-ren erantzuna bat batekoa izango da. Hortaz, " 1 19. artikuluaren bidez zera lortu nahi
da, Elkarte barneko eskumenei dagokienean, ordainketa-berdintasuna benetan beterazi duten Estatuetan ezarritako enpresen lehiakortasuna ez murriztea, emakumezko langileei kaltetzen dien alokairuzko diskriminazioa oraindik deuseztatu ez duten Estatuetako enpresen aldean" (9. oharra) adieraziz abiatzen da, eta Tratatuaren Hitzaurrean espreski baieztatzen
den helburua, hau da, Europako Herrialdeen gizarte-aurrerapena bermatu eta haien bizimodua eta lan baldintzak etengabe hobetzeko xedea " indartu egiten da 119. art. gizarte
politikari dagokion Kapituluan sartuta, beronen lehenengo xedapenean, langileen bizimodua eta lan baldintzak hobetzeari ekin behar zaiola adierazten baita.
Aurrerabideari jarraitu eta haien parekidetasuna lortzeko" ( 1 1 . oharra) aipatu eta geroJAk zera esaten du amaitzeko:"! 19. art. lan baldintzen parekaketaren testuinguruari lotuz
gero, ez dago artikulu hau alokairu txikienak gehitu gabe berma daitekeela dion argudioa
baztertzeko eragozpenik" (15. oharra).
Sententzia ematerakoan 1 19. artikuluan ezarritakoa soilik aintzat hartu beharraren beharraz (auzipekoak gertatu zirenean, 7 5 / 1 17 Zuzentaraua oraindik ez zegoen indarrean),
JAk artikulu horri aitortutako zuzeneko ondorearen norainokoa zuzeneko diskriminazioetara mugatu beharra izan zuen, hots," 1 19. artikuluak emandako erizpideen lagunrza hutsaz
ezagutu daitezkeen zuzeneko diskriminazioak" ( 2 1 . oharra). Auzitegiaren eritziz ezin
ahantzi zitekeen " gizon eta emakumezko langileen arteko diskriminazio guztiak, zuzenak
nahiz zeharkakoak, deuseztatu eta, enpresa banakoetan ez ezik, industriaren adar osoetan
eta, urrutiago jo eta ekonomia osoan ere, 1 1 9. artikuluaren helburua erabat betez gero, zen13

bait kasutan behinik behin, Elkarteko nahiz nazio bakoitzeko neurri egokien aplikazioa halabehartzen duten erizpideak mugatu beharko direla" (19. oharra). Diskriminazioaren aurkako printzipio orokorra garatzeko nazio bakoitzak hartu beharreko neurri hauek dira,
haien zuen ere, 7 5 / 1 17 Zuzentarauaren helburua.
Nolanahi ere, JA-ren lehen jurisprudentzia honi dagokionez, aipagarriena zera da, berorretan
ordainketa kontzeptuaren interpretazio zabal-zabala eta malgua eskaintzen dela, horrenbestez, lehenago ere aipatu dugun doktrina aurrerakoia iragartzen ari den interpretazioa, alegia.
Defrenne And., aztertu berri dugun 4 3 / 7 5 auzian ere demandatzaile izandakoa, eta estatu
belgiarraren arteko auzia ebazteko 1971eko maiatzaren 25ean eman zen sententzian (5), jadanik, SABENA deritzan aire-bazkunaren hegazkinetan lan egiten zutenei zegokien jubilazio
erregimena zela-eta, JA-k adierazi zuenez, ordainketa kontzeptuan ekonomia mailako edozein
sari edo abantail sartzen da, diruz nahiz gauzazkoa, orain zein gerorakoa, beti ere, enpresariak langileari enpleguarengatik ordainduak direnean, zeharka ordainduak izan arren.
Ordainketa kontzeptuaren interpretazio zabal honetan oinarriturik, JA-k osagarrizko erregimenetatik (6) edo pentsio-erregimen arruntetatik (7) eratorritako sexu-arrazoiengatiko diskriminazioak ere sartu ditu 1 19. artikulua aplikagarria den eremuan.
Ordainketa kontzeptua ulertzeko era zabal honek, aitzitik, ordainketaren beraren baitan
dauzka mugak. Eta horrela, 1987ko abenduaren 3ko (7 bis) sententzian, berarentzat lan
egiten zuten gizon eta emakumeei soldata gordin berdina ordaindu arren, Gizarte Segurantzako lanbide erregimen jakin batetan aurrikusitako alarguntasun-pentsioen fondo bat
eratzeko, gizonezkoei soilik,baita ezkondu gabekoei ere, soldata gordinaren % 1 , 5eko atxekipena egiten zien enpresariaren kasuan ez zela aplikagarria 1 19. art. esan zuen JA-k.
Auzitegiak adierazitakoaren arabera, batetik, " auzia sortarazten duen elementua (jubilaziorako lanbide erregimen bati egindako kotizazioaren ordainerazpen edo exakzioa, alegia) ez da langileei ordaindutako prestazioa, ez eta enpresariak berak enplegatuaren izenean jubilaziorako erregimen bati ordaindutako kotizazio bat ere, 119. art.aren ildotik,
"langileari zuzenean nahiz zeharka ordaindutako sariak" bezala uler zitezkeenak" (14.
oharra), eta bestetik, "auzipeko atxekipenak, Gizarte Segurantzako erregimen bati dagokion kotizazioaren ondorioz, ordainketa garbiaren gutxitzea dakar, baina ez du alokairuari lotutako gainontzeko ordainsariak, kontratu amaierako kalteordaina,

langabeziagatiko

prestazioak, familiarentzako laguntzak edo kredituak lortzeko erraztasunak, esate baterako,
kalkulatzeko abiapuntu izan ohi den ordainketa gordina ezertan aldatzen" (1 8. oharra).
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Bai JA eta bai Elkarteko legegilea bera diskriminazioaren aurkako printzipioa sakontzen
ahalegindu direlako, zeharkako diskriminizioak deitzen zaienak ere 1 19. art. aren aurkakotzat jo ahal izan dira Defrenne kasuaren lehen jurisprudentzian bildutako doktrina
gaindituz.
Gauzak horrela, eta denbora partzialean lan egiten duten gehienak emakumezkoak direla
kontutan izanik, denbora partzialean lan egindako ordua ihardunaldi osoko erregimenean
lan egindakoa baino gutxiago ordainduz gero, gizon eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa, alokairu arloan behintzat, urratu egiten dela ulertu da (8), eta baita hogei urteko epealdian zehar hamabost urtez, gutxienik, ihardunaldi osoko erregimenean lan
egin duten denbora partzialeko enplegatuei pentsio-erregimen osagarri bati heltzeko eragozpenak ezarriz gero ere (9).
Aipatutako 7 6 / 2 0 7 Zuzentaraua onetsi zenetik, 1 19. art.aren testu-eredua gainditua izan
zen eta, horrenbestez, tratu-berdintasunaren printzipioa indarrean jarri zen enplegurako lorpideari, lanbide-heziketa nahiz promozioari eta lan baldintzei dagokien guztian.
Testu hau indarrean jarriz gero, JA-k berorren aurkakotzat adierazi ahal izan ditu "Ubergangsgeld" delako onura (alemaniar zuzenbidean zereginak uzten direnerako aurrikusitako
kalteordaina) ihardunaldi osoko erregimenean lan egiten duten funtzio publikoko enplegatuentzat soilik gordetzea (10), diskriminazioaren aurkako printzipioari erasotzen dioten portaerak eragozteko bigunegiak den barne-zuzenbideko zehapen bat onartzea (11), edo emakume haurdun bat kontratatzeari uko egitea (12).
Azken puntu honi dagokionean, ordea, haurdunaldia eta erditzea ekarri zituzten inguruabarren poderioz, amatasun-baimena bukatu ondoren ere hainbat baja-egun hartzeagatik
erabakitako botatzeak ez du 7 6 / 2 0 7 Zuzentaraua urratzen.
Izan ere, 1.990eko azaroaren 8an emandako sententzian (13), JA-ak adierazten zuenez,
"amatasunagatiko baimena bukatu ondoren agertutako gaixotasuna denean, ez da bidezkoa erditzeak nahiz haurdunaldiak sortarazitako gaixotasuna beste edozeinetatik bereiztea
(...zeren,) sexu bakoitzak bere gaitzat baditu ere, emakume bat gaixotasunagatik botatzen
denean gizon bat botatzen deneko baldintza berberekin botatzen den ala ez jakin behar
baita; hala denean, ez dago sexuan oinarritutako zuzeneko (ez eta zeharkako) diskriminaziorik (16 eta 17. oharrak).
JA-k arlo honetan ezarri duen jurisprudentzia aurrerakoiaren adibide gisa Marshall delako
auzian emandako sententzia aipa genezake (14).
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Lehenago ere aipatutako 7 9 / 7 Zuzentarauaren 7.1 a) artikuluaren interpretazio erabat hertsiari
jarraituz, hau da, "zahartasun eta jubilaziorako pentsioak emakidatzeko jubilazio-adina, eta
bestelako prestazioei dagokienean haietatik erator litezkeen ondorioak" haren aplikazio eremutik at uzten duena interpretazioa erabiliz, aipatutako sententzian JA-k eman zuen epaiaren
arabera, sexu bakoitzarentzat jubilazio-adin ezberdinak aurrikusteak, hortik erator litekeen kalte ekonomikoaz gainera, 7 6 / 2 0 7 . Zuzentarauaren 5.1 art. urratzen du, hots, tratu berdintasuna lan baldintzei, botatze-baldintzak barne, dagokien guztian aplikatuz gero, gizonei nahiz
emakumeei, sexuarengatik, baldintza berberak bermatu behar zaizkiela adierazten duena.
Auzitegiak dioenez, gauza bat da jubilaziorako lege nahiz lanbide erregimen batetara
heltzea, hau da, jubilazio edo zahartzarorako pentsio bat jasotzeko eskubidea izateko behar diren baldintzak, 7 9 / 7 Zuzentarauaren 7.1 a) art.an ezarritakoak arautzen duen arloa,
eta beste bat, oso ezberdina, " adin-muga baten zehaztapena botatze-politika orokor baten
barne lan harremanaren amaierari dagokionean. Arazo hau botatze-baldintzei lotua izanik,
7 6 / 2 0 7 Zuzentarauaren bidez araututa dago" (32. oharra).
Aipa daiteke, halaber, sententzia honek doktrinazko eztabaida luze bat azkendu zuela,
hots, Zuzentarauen zuzeneko ondore horizontala deritzanari buruzko eztabaida, edo beste
modu batez esanda, gizabanakoak dagokion nazioko zuzenbidean sartu gabeko Zuzentarau baten bildutakoa, ez botere publikoen aurka, beste gizabanako baten aurka baizik, jar
dezakeen ala ez, horretarako ezarritako epean.
Auzitegia garbi asko mintzatu zen: "Tratatuaren 1 89. art.aren arabera, Zuzentaraua bat derrigorrezkoa izatea (...) "Elkartekide diren Estatu orori" dagokie soilik".
Horrela bada, Zuzentarau batek, berez, ezin du betebeharrik sortarazi gizabanako baten
pentsura eta Zuzentarau baten xedapenak ere, horrenbestez, ezin dira gizabanako horren
aurka jarri (48. oharra)
7 6 / 2 0 7 Zuzentaraua erabili zeneko kasu interesgarri eta adierazgarririk ere bada, eta bat
aipatzekotan, 1.991 eko uztailaren 25eko sententziaz ebatzi zena aipatuko dugu; JA-k, sententzia horretan, gaueko lanetan emakumeak ez enplegatzeko, Frantziako lan Kodearen L213.1 art.an bildutako debekua ez zela aipatutako Zuzentarauaren 5.2 art.an xedatutakoaz itzalpeturik, artikulu horrek jatorriz babestzaileak diren xedapen diskriminatzaile zenbait
beharrezkoak izan daitezen arte indarrean mantentzeko baimena ematen badu ere.
Auzitegiak, bere jokabidea arrazoitzean, zera adierazi zuen: haurdunaldiari eta amatasunari dagokienean izan ezik, gaueko lanetan diharduten gizonezko nahiz emakumezkoek,
orohar, arrisku berberak dituztela (14 bis).
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Azkenik, Gizarte Segurantzaren arloan gizon eta emakumezkoen arteko tratu-berdintasuna
praktikan jartzeari buruzko 7 9 / 7 Zuzentaraua onetsia izan zenetik, Elkarteko arautegian
izandako aldaketei helduko diegu.
Defrenne deritzan lehen sententzian (15), JA-k 189. art.a aplikagarria den eremutik kanpo
utzi zituen Gizarte Segurantzako erregimenak. Auzitegiaren eritziz, "erregimen hauen bidez
langileei lege sistema baten erabilera bermatzen zaie, eta sistema horren finantzaketan, langileek, enplegatzaileek eta noiz edo noiz botere publikoek ere eskuhartzen dute, langilearen eta enpresariaren artean ezarritako lan harremanaren ondorio baino areago gizarte politika bati jarraituz, (...), beraz, sistema horietan enplegatzaileei dagokien zatia ez da
langileari egindako ordainketa zuzena edo zeharkakoa" (8 eta 9. oharrak).
Egoera hau erabat aldatu zen 7 6 / 2 0 7 Zuzentaraua indarrean jarri zenean, zeren 1 2. art.an
xedatzen denez, " Gizarten Segurantzaren arloan tratu-berdintasunaren printzipioa gero eta
gehiago aplikatzeko, Kontseiluak, Batzordearen proposamenari jarraiki, aplikazio horren edukina, norainokoa eta erak zehatz-mehatz azalduko dituzten erabakiak hartuko ditu". Xedapen
honetan oinarriturik, hain zuzen ere, onartu zen hainbat aldiz aipatutako 7 9 / 7 Zuzentaraua.
Zuzentarau honek

ez du diskriminazioaren aurkako printzipioa osotasunera hedatzen,

aitzitik, 2.art.an adierazten denaren arabera, gizabanakoei dagokienean, "biztanleria aktiboari soilik aplika dakioke, inoren menpeko langileak, gaixotasuna, istripua edo nahigabeko langabezia dela medio lanik gabe geratzen diren langileak, enplegu bila ari direnak
eta langile elbarrituak ere holakotzat hartzen direlarik".
"Biztanleria aktiboa" delakoren definizio zabal honen haritik, testu bereko 3.1 art.ak gaixotasun, elbarritasun, zahartzaro, lan istripu, lanbide gaixotasun eta langabeziaren arriskuen aurkako babesa bermatzen duten legezko erregimenetaraino helarazten du haren aplikazio-eremua.
Zuzentarauaren onuradun izan daitezkeenak biztanleria aktiboaren baitan izan beharra
aintzat harturik, JA-k ukatu egin die onura hori, orain edo iraganean, lan merkatuarekin inolako loturarik ez duten edo izan ez dutenei (16), edo, era berean, bere seme nahiz alaba
zaintzeagatik bakarrik lanari uzten diona, Zuzentarauz onuratuko bada, 3. art.an bildutako
arriskuetakoren bat jasan zuenerako enplegua bilatzen ari zela frogatu beharko duela adierazi du (17).
7 9 / 7 Zuzentarauaren 4 . art.ak berorretan ezarritakoaren aurkako praktikak bilduz, erregimenen aplikazio-eremuari eta haietara heltzeko baldintzei, zati bat ordaintzeko beharrari,
zati horien eta prestazioen kalkuluari, hala nola, prestazioak jasotzeko eskubidearen irau17

penari eta mantentzeari dagozkien diskriminazioak aipatzen ditu. Tratu-berdintasunaren
printzipioa aplikatzeko baldintza hauei erabateko begirunea zor zaiela ezartzen da, kausarik gabe aberasteko debekuari dagokiona bezalako Zuzenbidearen printzipio orokorretatik kanpo ere bai (1 8).
Aipatutako xedapen hauen antzerakoak biltzen dira 8 6 / 3 7 8 Zuzentarauaren 3, 4 eta 5. artikuluetan; gizarte segurantzako lanbide erregimenetan gizon eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeari buruzko Zuzentarau honi dagokionez, bestalde, oraindik
ez dago jurisprudentziako balizkorik (18 bis). 2. art.an, Gizarten Segurantzako lanbide erregimenak definitzerakoan, zera esaten da,"EEEren 7 9 / 7 Zuzentarauan arautzen ez direnak, eta
enpresa edo enpresa-talde batetan, industria adar batetan edo lanbide nahiz lanbidearteko sektore batetan diharduten besteren konturako langileei nahiz autonomoei Gizarten Segurantzako
legezko erregimenen prestazioak osotu edo ordezkatzeko beste zenbait prestazio emateko helburua dutenak, erregimen haiei atxekitzea derrigorrezkoa nahiz borondatezkoa izanik ere".
Gizon eta emakumeen arteko tratu-berdintasuna lan eta gizarte arloetan zabaldu eta hedatzeko ahalegin nabarmena egin duelarik, JA-ren txostenetan interpretazio oso hertsia azaltzen
da garatze-mailako Zuzentarauetan sendetsitako printzipio horren salbuespenei dagokienean.
Hortaz, Marshall deituriko auzian emandako sententzian jadanik, JA-k zera adierazi zuen:
"tratu-berdintasunaren printzipioak duen funtsezko garrantzia ikusirik (...), 7 6 / 2 0 7 Zuzentarauaren aplikazio-eremua dela-eta haren 1.2 art.an aurrikusitako salbuespena, Gizarte Segurantzari buruzkoa, hertsiki interpretatu beharra dago" (36. oharra).
Nazioetako zenbait instantzietan oso gaizki hartua izan den epai-bide honen adibiderik deigarriena Barber deritzan auzian emandako sententzia dugu (20). Sententzia honetan, eta 7 9 / 7
Zuzentarauaren 7.1 art.an xedatutakoaren arabera, lehenago ere ikusi dugun bezala, zahartzaro eta jubilaziorako pentsioak emateko jubilazio-adinaren finkapena eta, aldi berean, beste
prestazio batzutarako haietatik erator litezkeen ondorioak tratu-berdintasunaren printzipioa aplikagarria den eremutik at uzten baditu ere (lehenago aipatutako 8 6 / 3 7 8 Zuzentarauaren 9 a)
art.an ere biltzen den legezko aurrikuspena), JA-k emandako epaiaren arabera, 1 19. art. erabat aplikagarria da Gizarten Segurantzako erregimen konbentzional baten kasuan, erregimen
hori orokorrari homologatzen zitzaion Social Security Pensions Act delakoaren bidez (britainiarrek "contracted out" deituriko erregimenak), eta berorretan adierazten zenez, jubilaziorako
pentsioa jasotzeko eskubidea aurretiaz sortarazteko, erregimen orokorrean agertzen zenaren
antzerako adin-ezberdintasun bat nabari zen gizon eta emakumeen artean.
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Berak emandako epaiek sendetsitako ordainketa kontzeptuari buruzko interpretazio zabala oinarritzat harturik, Luxenburg-eko Auzitegiak zera adierazi zuen, "botatzeagatiko kalteordaina
(...) langileari bere enpleguarengatik zor zaionaren ordainkera bat dela (13. oharra), eta kalteordain hori ordainkera bat dela, ez lan kontratutik eratorria izateagatik, legean aurrikusten
delako edo borondatez ordaintzen delako baizik" (16. oharra). Horrela bada, " 1 1 9 . art. aplikagarria da, halaber, kontratu-betebehar guztietatik kanpo enplegatzaile batek bere langileei
eskuesten dizkien abantail ekonomikoen kasuan" (19. oharra); zeren eta "prestazioa ordainketa denik ezin daiteke zalantzan jarri langile batek, tartean lan harremana dagoelako, bere
enplegatzailearengandik dagokion prestazioa jasotzeko eskubidea duen unetik" (1 8. oharra).
Eta puntu honetan, ezin dugu aipatu gabe utzi Gizarten Segurantzaren arloan berdintasun
printzipioa erabat indarrean jartzearen aldeko aldarrikapenik irmoena egin duen sententzia. Hau da, Drake deituriko auzian emandakoa (21).
Drake And.ak besteren konturako zenbait lanetan aritu zen 1984 urteko erdialderarte. Urte
horretako ekainean, ordea, lan iharduera orori utzirik, minusbaliodun larria eta horregatik,
1975eko Social Security Act delakoaren 35.1 art.an xedatutakoaren arabera, dirulaguntza
baten onuraduna zen bere ama zaintzeari ekin zion.
Aipatutako lege horren 3 7 . 1 art.an, berriz, "elbarriren bat zaintzeagatiko prestazioa"
aipatzen da, orohar, inolako lan iharduerarik egiten ez duelarik, bere senitarteko nahiz legean aurrikusitako bestelako elbarritu larriren batzaintzen hainbat denbora ematen duen eskatzaile orok jaso dezakeen prestazioa, alegia.
Arazo bat ageri zen, ordea; izan ere, testu bereko 37.3 art.an zera ezartzen baitzen: bere senarrarekin bizi den emakume ezkonduak ezin gozatu daitezkeela prestazio horretaz, alegia.
Xedapen hau 7 9 / 7 Zuzentarauaren aurka zetorrelakoan, Drake And.ak dirukopurua erreklamatzeko demanda bat jarri zion Chief Adjudication Officer delakoari, eskumena zuen
erakundeari, alegia.
Erakunde honen arrazoibideak bi oinarri zituen, ganorazko oinarriak egia esateko. Bere eritziz, 7 9 / 7 Zuzentarauan xedatutakoa asegurudunek beraiek izan ditzaketen arriskuen aurkako babesa bermatzen duten erregimenetan da aplikagarria, eta ez, hirugarren batek izan
ditzakeen arriskuen aurkako erregimenetan, elbarri bat zaintzeagatiko prestazioaren kasuan bezala.
Beste alde batetik, Zuzentarauan aipatzen diren prestazio guztiak lanarekin zerikusia duten
bitartean, elbarritu bat zaintzeagatiko prestazioa lanik egiten ez duten eta, beraz, biztanle
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aktiboak ez direnei ematen zaie eta, horrenbestez, prestazio hau jasotzen dutenak ezin daitezke 7 9 / 7 Zuzentarauaren aplikazio-eremuan sartu.
Justizia Auzitegiaren sententzian, berriz, aipatutako testuaren 2. art.an "biztanleria aktiboa"
delakoaz azaldutako definizio zabala gogoratzen da aurrena. Eta horrela: " 3.art.an aurrikusitako arriskuren bat dela medio, bere lanari utzi behar izan diona biztanle aktibotzat jotzea xedapen honen oinarrizko ideia bada", Drake And. biztanle aktibotzat jo behar da,
7 9 / 7 Zuzentarauan ulertzen den moduan, izan ere, "bere lanari uzteko arrazoi bakarra 3.
art.an aipatutako arriskuetako batetan baitzetzan, hots, bere amaren elbarritasuna"
(22.oharra).
Era berean, Gizarten Segurantzako erregimen ezberdinen antolaketari dagokionean, Elkarteko Estatuei aitortu behar zaien zuhurtziarakotasunak ere, badu eraginik "arriskuak" eta
arriskuon aurkako babesa bermatzen duten "legezko erregimenak" direlako kontzeptuetan,
Zuzentarauaren aldetik.
"Izan ere, esate baterako, Elkarteko Estatu batek, Erresuma Batua kasu, bi prestazio ezberdin aurrikus ditzake, bata elbarriari pertsonalki ordaintzekoa eta, bestea, hura zaintzen duenari ordaintzekoa; Elkarteko beste Estatu batek, aitzitik, helburu berbera lor dezake elbarriari prestazio bat ordainduz, baldin eta lehenago aipatutako bi prestazioen batuketatik
ateratzen den dirukopuru bera badagokio. Gauzak honela, 7 9 / 7 Zuzentarauaren 1. art.an
aipatu eta 4 . art.an zehaztu egiten den tratu-berdintasunaren printzipioaren aplikazio gero
eta zabalagoa Elkarte osoan barrena armonikoki egin dadin bermatzeko, 1.3 art.an, orohar, Estatu ezberdinen legezko erregimenetako edozeinetan edo erregimen hori osotu nahiz
ordezteko gizarte-laguntzari buruzko edozein xedapenetan agertzen diren prestazio guztiak
sartzen direla ulertu beharra dago" (23. oharra).
Sententzia hau, beraz, epaibide baten, eta baita legebide baten, gailur gisa har daiteke, lehenago ere esan dugun bezala, Gizarten Segurantzaren arloan gizon eta emakumeen arteko diskriminazioaren aurkako printzipioa, honenbestez, Zuzenbidearen funtsezko printzipio gisa ulertutako tratu-berdintasunaren adierazpentzat jo baitaiteke.

Luxenburg, 1.992ko urtarrila
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Emakume eta gizonezkoen arteko parekidetasuna bermatu nahi duen sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioari buruzko konstituzio-jurisprudentzia aztertuz gero, arazo horrek konstituzioauzibide aski laburra urratu duela ikus daiteke eta, halaber, emakumeek oso gutxitan jo dutela anparo errekurtsoetara, gizonezkoen aurrean diskriminaturik ez egoteko dagokien eskubidearen babesa lortzeko. Ondorio berbera aterako dugu eskonstituzionaltasun-auzibideak aztertuz gero, eta bereziki gure Epaile eta Auzitegiek emakumearen aurkako diskriminazioan oinarritutako ezkonstituzionaltasun-zalantzarik gabe agertutako ezkonstituzionaltasun-auziak miatzen badira.
Konstituzio-Auzitegiak, ordea, emakumearekiko diskriminazioari lotutako gai garrantzizko
zenbaiti buruz erabakiak hartzeko beta izan du eta, horrenbestez, azken urteotan batez ere,
diskriminazioaren aurkako legeria urria erabiltzeko nahiz legeria hori berrikusi eta osotu
ahal izateko eragin handia izan litzatekeen erizpideak ezarri ahal izan ditu.
E.K.aren 14. artikuluak espainolak (emakumeak barne) legearen arabera berdinak direla aldarrikatu ondoren, honela dio: "sin que pueda prevalecer discriminacion alguna por raza,
sexo, religion, o cualquier otra condicion personal o social". Lerroaldearen bigarren zati honetan diskriminazio hitza agertzen denetik, konstituzio-manuak salbuesten dituen baldintza
edo egoera pertsonal edo sozialei lotu eta diskriminazioaren esanahi edo nozio zehatz eta
espezifiko batetatik abiatzeko aukera izan zatekeen.
Ez zen hala gertatu baina, zeren gure Auzitegiak, Giza-Eskubideen Europar Auzitegiaren jurisprudentziaren zuzeneko eraginpean, E.K.aren 14. art.aren irakurketa baterakoia egin
zuen hasiera batetan, artikulu horrek Legearen aurreko ohizko berdintasuna ez ezik, (Legea
aplikatzerako berdintasunaz gainera) Legearen baitako berdintasuna ere ezartzen zuela
ulertuz, eta ezberdintasun diskriminatzaileak, hain justu, deituko dituen bidegabeko tratu-ezberdintasunak, ezberdinak izateagatik, Konstituzioak agindutakoaren aurkakotzat hartuz.
Giza-eskubideen Europar Auzitegiaren jurisprudentziari espresuki jarraituz, Konstituzio-Auzitegiaren eritziz, ezberdintasuna ez da derrigorrez diskriminazioa, hartutako neurriaren
helburua eta ondoreak aintzat harturik, benetan eta arrazoiz bidezkoa ez dena bai ordea,
erabilitako baliabideen eta lortu nahi den helburuaren arteko proportzionaltasun egokia
izan beharra dagoelarik (K.A.ren 2 2 / 1 9 8 1 S . , 3. e.o.)
Diskriminazioa egitatez parekideak diren egoeren arteko ezberdintze ganoragabeko eta artifizial ororekin parekatzea oso mesedegarria suertatu da alde batetik, hots, tratu-berdintasunaren printzipioa erabiltzeko eremua dexente zabaldu dela, espainolak Legearen aurrean
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berdinak izateari buruzko aipamen xumea baino haruntzago, alegia. Nolanahi ere,
E.K.aren 14. art.aren bigarren zatia diskriminazioaren aurkako debeku orokorraren ereduzko ondoriotzat soilik hartzea ere badakar (tratu-ezberdintasun ganoragabekoaren berdina). Eta horrenbestez, errazago gertatuko da driskiminazioaren aurkako konstituzio-debekuaren hasierako esanahia nolabait neutralizatzen.
Gauzak honela, E.K.aren 14. art.ko bigarren zatian sexua aipatzen denetik, ganoragabeko edo bidegabekotzat jotzen da sexuan soilik oinarritutako ezberdintasuna, sexuak ez
baitu eraginik izan behar ezberdintasuna mugatzerakoan; K.A.ak dioenez (K.A.ren
8 3 / 1 9 8 4 S.), "se trata de la interdiccion de tener en cuenta como criterios de diferenciacion
aquellos elementos (nacimiento, raza, sexo, etc.) que el precepto expresamente menciona".
K.A.ren 8 1 / 1 9 8 2 S.an adierazten denez, egitatezko balizko edo suposamenduen arteko
ezberdintasuna epaitzeko, ezberdintasunaren sarbide den faktorea arrazoizkoa eta teleologikoki oinarritua izatetik abiatu beharra dago, eta horretarako arrazoibidea ezberdintasun
horren konstituzio-legebidezkotasunari eusten diotenek eskaini beharko dute, "si esa carga
de la demostracion del caracter justificado de la diferenciacion es obvia en todos aquellos
casos que quedan genericamente dentro del general principio de igualdad que consagra el
art. 14 C.E., tal carga se torna aun mas rigurosa en aquellos otros casos en que el factor diferencial es uno de los tipicos que el art. 14 concreta para vetar que puedan ser base de diferenciacion, como ocurre con el sexo".
Sexuarengatiko diskriminazioa, horrela ulerturik, berdintasun-epaia da beti ere, baina sendoagoa eta zorrotzagoa. Sexuarengatiko ezberdintze batez ari garenean, oso zorrotzak
izan beharra daukagu ezberdintasunari dagokionez, berori erabakitzen duenaren erabakitartea mugatuz eta, aldi berean, ezberdintze horren zilegi izateari buruzko epaiaren zorroztasuna areagotuz. Ameriketako jurisprudentzian "escrutinio estricto" deritzana, alegia,
sexuarengatik ezarritzako ezberdintasunei mesfidantzaz begiratzea dakarrena eta, ezberdintasunaren konstituzio-legebidezkotasuna onartzeko, lege-tratu ezberdina behar bezala
arrazoitzeko argudioak eskatzen dituena, honek, azken finean, sexuen arteko parekidetasuna agindu eta diskriminazioa debekatzea dakar eta, halaber, arauzko ezberdintasunak
ezartzerakoan sexuaren eragina hasieratik baztertzea ere.
Guzti honen ondorioz, diskriminazio-eza eta sexuen arteko berdintasunaren ikuspegi neutro
eta aldebitakoa sortzen da, eta baita bitxikeriaren bat ere, hots, emakumearen aldean diskriminatuak sentitzen diren gizonezkoek jarritako konstituzio-auzia, alegia. Alonso Oleak zo28

rrozrasunez "el varon discriminado" izendatu duen hori da, hain zuzen ere, sexuarengatiko
diskriminazioari buruzko konstituzio-jurisprudentzian aipatutako subjektuen artean aipatuena, eta jurisprudentzia horren ondorioz, gizonezkoen aurkako desabantail batzu zuzenduak
izan dira desabantail bakan horiek desegin eta emakumeekiko parekidetasuna bermatzeko.
Emakume langileek ezkontzagatik lehenago zuten eszedentziak 5 6 / 1 961 Legeak indarrean
zirautela adierazi eta Konstituzio Auzitegiak, sexuarengatiko diskriminaziotzat hartu eta
Konstituzioa indarrean jarri zenetik baliogabekotzat jo zituenak (K.A.ren 7 / 1 9 8 3 S . , f.j. 2,
K.A.ren 8, 1 3 eta 8 6 / 1 9 8 3 eta 38 eta 5 8 / 1 9 8 4 eta 3 8 / 1 9 8 6 sententziak jarraitutako doktrina) alde batera utziz gero, Konstituzio Auzitegiak, ia 1988ra bitartean, epaitu zituen sexuarengatiko diskriminazioari buruzko auzi guztiak, emakumearen zereginari buruzko eritzi
zaharkituen arabera, lan legeriak edo gizarte babespenari buruzkoak haiei ematen zizkieten onura jakin batzu zirela medio sortu ziren.
Horixe gertatu zen, esate baterako, K.A.ren 8 1 / 1 9 8 2 sententziarekin; sententzia horretan
Gizarten Segurantzako OLTen lana arautzen zuen ordenantza zalantzan jarri zen, hartan,
"no obstante no existir diferencia en la cualificacion del trabajo" gauez lan egiten zuten gizon eta emakumeen lan ordutegia modu ezberdinez antolatzen baitzen. Sententzia horretan, besteak beste, zera esaten da, "la proteccion de la mujer por si sola no es razon suficiente para justificar la diferenciacion, ni es suficiente tampoco que el sujeto beneficiario de
la proteccion sea la mujer en cuanto tal mujer, pues ello, en tales terminos, es evidentemente contrario al art. 14". Horrez gainera, sententziak beste aurrerapauso berri bat ematen du
eta, babespen-neurri hau indargabetu beharra adierazten zuen instantziako Sententziaren
aurka, zuzeneko eta berehalako eraginkortasuna aitortzen dio diskriminazioaren aurkako
debekuari, eta diskriminazioa zuzentzeko, gizonezko langileei ere emakumezko langileek
dauzkaten onurak eman eta berdintasuna ezarri beharra dagoela adierazten du.
Sexu arrazoiengatiko neutraltasun hau lan diskriminazioa ikutzen duten Sententzietan ere
ageri da (K.A.ren 3 1 / 1 9 8 4 S.) eta emakumearen lanarekiko balorazio babesle baten ondoriozko onurak gizonezkoei ere atxekitzeko joera nabarmena sortarazi du. Esaterako,
K.A.ren 9 8 / 1 9 8 3 S . , gauez lan egindako aparteko orduak ordaintzeari buruzkoa, eta
K.A.ren 1 0 / 1 9 8 5 S . , erizainen gaueko atsedenaldiari buruzkoa, edo K.A.ren 2 0 7 / 1 9 8 7
S . , Iberia Konpainiako hegaldiko laguntzaile gisa lan egiten zuten bi gizonezkoek jarritako
anparoa oneritzi zuena, Lan Auzitegi Nagusiaren argudioak onartezinak zirelakoan, 35
urte baino gehiago eta 4 0 baino gutxiago zuten emakumezko hegaldiko laguntzaileei zegokien erretiro aurreratuaz onuratu asmoz jarri,takoa.
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"Varon discriminado" deritzaionaren arazoa, bestalde, Gizarten Segurantzaren pentsioak
direla-eta alargun eta alarguntsei emandako tratu ezberdinari dagokionez gure lan arloko
epaileek planteatutako ezkonstituzionaltasun-auzietan ageri zaigu. K.A.ren 1 0 3 / 1 9 8 3 S.an
adierazten denez, Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren 160.2 art.ak gizonezkoaren kalterako tratu ezberdina dakar, emaztearen heriotzarengatiko alarguntasun-pentsioak bertan zehaztutako baldintzak betetzen direnean bakarrik izango bada, berdintasun
printzipioa urratu egiten da "pues si el derecho discutido se funda en la situacion de necesidad, esta debe existir para todos los eventuales titulares y si el derecho puede carecer de
ese fundamento debe ocurrir asi para todos sus titulares". Ez da onartzen datu soziologikoetan eta errealitate historikoan oinarritu nahi den emakumearen beharrizanaren "iuris et de
iure" ustezkotasunak berez behar hainbateko oinarria eskaintzen ez duenik eta, gainera,
14. art.an aldarrikatutako berdintasunaren aurka-aurkakoa omen da. Auzitegiaren hitzez
"la igualdad de las situaciones queda puesta de manifiesto toda vez que la cotizacion es
igual para ambos sexos y el vacio economico que produce la mujer trabajadora es igual, es
identico al que en iguales casos causa el marido".
1983az geroztik etengabe (K.A.ren 1 9 / 1 9 8 9 S. salbu) jarraifu zaion doktrina honek diskriminazioaren aurkako debekua ulertzeko era formalista, aldebitako eta neutroaren ezarketa zorrotza erakusten du. Hortaz, ez dira kontutan hartzen alarguntasun-pentsioen arloko
ezberdintasun horren baitako arrazoi historikoak, ez eta egoera horri eutsiz gero sor litezkeen ondorio diskriminatzaileak, hala emakumearen zeregin soziala etxeko lanetara mugatu eta haren lan merkaturatzea eragozteari dagokionez, nola lan egiten duen emakumeak
Gizarte Segurantzari egindako kotizazioen ondorioz, bere onuradunei gizonezko langileek
bezalako arrisku soziala estaltzeko aukerarik ez izateari dagokionez. Arazoari, beraz, ez
zaio emakumearekiko diskriminazioaren ikuspegitik heltzen, gizonezkoarekiko diskriminazioa besterik ez baita aipatzen.
Rubio Llorente Magistratuak K.A.ren 1 0 3 / 1 9 8 3 S.ri erantsitako botu partikularrean adierazi zuen bezala, sexuen arteko parekidetasunari buruzko ikuspegi neutro honek ez du kontutan izan pentsio kontuan alargun eta alarguntsen artean gertatzen den tratu ezberdintasuna
egoera ezberdinetan dauden gizataldeak izatetik abiatzen dela, beti izan dela eta oraindik
ere badela emakumearen kalterako lan zatiketa etxean, emakumeak nekezago lan merkaturatu izan direla, egiaz ordainsari gutxiago jasotzen dituela (eta honenbestez, gizonezkoa
desagertuz gero sortarazi ohi den beharrizana eta emakumea desagertzen denean sortara30

zi ohi dena ez direla berdinak izaten). Nahiz eta, diskriminazio sozial hori iraunarazten
duen neurrian, legegileak desagertarazi beharreko ezberdintasun batden.
Mailakako ezberdintasun hau ere adierazgarria da, batetik lege-tratu ezberdina eta, bestetik, emakumearekiko diskriminazio soziala eratzen duen gizarteko rol eta ahalbideen arteko bereizketa hori. Konstituzioak ere aintzat hartuko zuen, 14. art.an sexuarengatiko diskriminaziorik ezin onartzea aipatzen duenean. Maila horien arteko hurbilketa gerta zedin,
E.K.aren 14. art. babes diskriminatzailea aintzat harturik irakurri beharra zegoen. Eta horretarako bide emango zuen jurisprudentziak, tratu-berdintasunaz kanpoko funtsezko eskubide zenbait babesteaz hitz egiteko diskriminazio hitza erabiliz.
Nazioarteko instrumentuak hartaz baliatu ohi zirenetik, diskriminazio hitza erabili ohi da enplegu arloko ezberdintasun eta marginazio sozialari aurre egiteko. Hortaz, erabat adierazgarria da LNE delakoaren 1 1 1 . hitzarmenean, 1918koan, nola definitzen den diskriminazioa: sexu-arrazoietan oinarritutako edozein bereizketa, salbuespen edo lehentasun "que
tenga por efecto anular la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupacion". Sindikatzeko eta negoziazio kolektiboa izateko eskubideari buruzko LNEren 98 Hitzarmenaren 1.1 art.an ere aipatzen da diskriminazioa, "todo acto de discriminacion tendente a menoscabar la libertad sindical en relacion con el empleo". Konstituzio Auzitegiak
azken terminologia honi eutsiko dio eta diskriminazio hitza erruz erabiliko du, hasiera baten sindikazio eskubidearen aurkako ekintzen aurreko babespena sartzeko (K.A. 3 8 / 1 9 8 1
S.), eta gerora bestelako askatasun eskubideen babesa ere sartzeko (K.A.ren 1 2 0 / 1 9 8 3 ,
8 8 / 1 9 8 5 eta 6 / 1 9 8 8 sententziak). Berdintasunerako eskubidea edo E.K.aren 14.11. art.an
gebendutako arrazoiren bat zuzenean tarteko ez diren ekintzat diskriminaziotzat jotzen denetik, konstituzioz gebendutako ekintzatzat, alegia, diskriminazioaren mugapen edo nozio
zorrotzagoa eta baloratiboagoa eratzeko aukera dago, funtsezko eskubidea baliaraztetik
eratorritako kaltea edo zigorra jasaten duenaren ikuspegitiko nozioa, hain zuzen. Kontzeptu honen egitura eta diskriminazioarena "strictu sensu" oso antzerakoak dira, berdintasunaren baliogabetzea oinarritzat hartzen duen eta hura edo eskubidea baliarazteko eragozpena dakarren bereizketa, salbuespen edo lehentasuna, alegia. Beste alde batetik, eratze
baterakoi honetatik abiatuz gero, emakumearen aurkako diskriminazioa denean ere erabil
daitezke konstituzioko eskubideak baliarazteagatiko "diskriminazio horren aurkako babesa
dela-eta konstituzio-jurisprudentziak emandako ondorioak. Diskriminazioaren aurkako babesaren bi ardatzak, hau da, frogaren zamaren aldaketa eta egintzaren baliogabetasun
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osoa, aplika daitezke, inolako eragozpenik gabe aplikatu ere, sexuarengatiko diskriminazioari dagokionean, baina, diskriminazio hitza biktimismoari lotuz gero, 14. art.ko agindua
baino gardenago ageri da, ez da horren aldebitakoa eta neutroa, hasiera batetan pentsa
zitekeen modukoa.
Izan ere, diskriminazioa delako kontzeptu berezia, berdintasuna delako printzipio orokorraren adierazle izan arren, litezkeen edo badiren tratu-ezberdintasunei dagokie, giza-duintasunaren aurkakoak izanik, gorrotogarriak diren esberdintasunei; diskriminazioarekiko debekuak, beraz, halako aldebatekotasun bat du, zeren behartsuak babestu nahi ditu
onuratuen aurrean, eta parekidetasuna behartsuak babesteko tresna gisa ageri da, haien arteko benetako berdintasuna bermatzeko tresna.
Horrela bada, diskriminazioaren aurkako debekua ez da arbitrariokeria edo, arbitrariokeria jakin batzu ezabatzera, edo bereizketarako kausa batzu benetakotzat nahiz arrazoizkotzat ez jotzera mugatzen, aitzitik, parekidetasuna ezartzen du bitarteko gisa eta, aldi berean, benetako berdintasuna helburu gisa. Tratu-berdintasun orokorra zalantzazkotzat jotzen
diren tratu-bereizketa jakinei dagokie eta diskriminazioaren aurkako debekua, berriz, gizartearen jokabide konplexuago eta ohizkoago baten osagaiak diren ezberdintasunei dagokie, hots, gizabanako nahiz talde biktimizatuak edo "preteridos" izateari edo izateko
arriskuari, hain zuzen. Zentzu hertsiko diskriminazioaren eremuan, ohizko arauaren aurreko tratu-ezberdintasunak diskriminatuaren aurka jokatzen du, eta haren ezaugarri pertsonal
eta sozial batzutan oinarritzen denez, ezberdintasun horrek, eta orohar jokabide diskriminatzaileak, noski, arriskuan jartzen du giza-duintasuna eta baita gizakiari datxezkion eskubideak ere. 14. art.an espresuki gebentzen dituen inguruabar edo zirkunstantzia "gorrotogarriak" ez onartzea aipatzen denean, ez du arrazoibide hertsiko epaiaren bidez kasu jakin
bateko berdintasuna soilik bermatu nahi, horrez gainera, diskriminatuari bere eskubideez,
eta hauen artean berdintasun eskubideaz benetan gozatzea baliogabetu edo eragozten dioten egoera diskriminatzaileak ere deuseztatu nahi baititu; horrela, konstituzioko aginduak,
tratu ezberdintasun batzu bidegabekotzat jo ez ezik, zuzendu egin nahi ditu.
Emakumearekiko diskriminazioaren aurkako debekua testuinguru honetan txertatuta dago,
eta zuzenbidezko estatu sozial bateko berdintasun-kontzeptuari ere lotzen zaio. Konstituzioak, sexuarengatiko diskriminazioaz ari denean ez du emakumea aipatzen, egia esan; baina berdintasunari jarraitzen dion erazko positibazio hau izan arren, ez da ahaztu behar gizarte honetan badela gizatalde edo kolektibo bat bere sexuarengatik sistematikoki baztertua
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edo bigarren maila baten kokatua izan dena, emakumeak gizonezkoen aldean, alegia,
hauek, gizon izateagatik, leku egokiagoa izan ohi baitute gizartean historia guztian zehar. Horregatik, gure Konstituzioak sexuarengatiko diskriminaziorik ez onartzea argi eta
garbi adierazten duenean, printzipio orokor bat ezartzen ari bada ere, lehendik dagoen
zentzu txarreko desoreka batetatik abiatzen da, Konstituzioak berak ere konpondu eta desegin nahi duen desoreka. Hau oso kontutan hartzekoa da, eta berdintasun-epaia egiten
denerako funtsezko aldaketa dakar, emakumeak, lan arloan ere, jasan ohi duen bazterketari halabeharrez loturik dagoena. Hortaz, arrazoi osoa du Maria Fernanda Fernandezek zera dioenean, sexua ez dela faktore diferentzial arrunta eta berorretan oinarritutako
bereizketak debekaturik ez egoteaz gainera, beharrezkoak direla benetako berdintasuna
lortzeko, eta, hura lortzera zuzenduak direnean baino ez:"solo seran legitimas las diferencias que tiendan a superar la marginacion: por eso no lo son, en cambio, aquellas que
constituyen simples manifestaciones de la misma, o que, por responder a los valores que
la han originado, la perpetuan".
Konstituzio Auzitegiak, 1 2 8 / 1 9 8 7 Sententzia garrantzitsua eman zuenetik, E.K.aren 14.
art.an bildutako sexuaren aipamena aldebikotasun eta neutraltasun gutxiagoz ulerturik, aldaketa nabarmenak sartu ditu diskriminazioaren aurkako printzipioaren norainokoa interpretatzerakoan. Kontzeptuzko berriztaketa garrantzitsu eta sakon hau ez zen diskriminatua
sentitzen zen emakumeren baten ekimenagatik gauzatu, baizik eta diskriminatua sentitu
zen gizonezko batek jasotako ezezko erantzunagatik. Hots, INSALUDen ospitale batek sei
urtez beherako seme-alabak zeuzkaten bertako emakumezko langilei eta, alargunak izatekotan, gizonezkoei ere haurren zaintzarako ematen zien 4 . 0 0 0 pezetatako ordainketa osagarria jasotzeko jarritako errekurtsoaz ari gara. Berdintasunaren logika formalistari jarraituz, errekurtsogileak zalantzan jartzen du osagarri horren ordainketa emakume izateari
lotuta egon ahal izan dadin, eta uzi edo pretentsio horren aurrean, INSALUDen ordezkariak egoera ezberdinak bereiztu beharra aipatzen du eta Zuzenbidezko Estatu sozial eta
demokratiko batetan, Konstituzioak ordenamenduko gorenengotzat jo eta ezartzen dituen
baloreak eraginkorrak izan daitezen, egoera horiei modu ezberdinez aurre egin behar
zaiela esaten du.
Sententziaren erantzunean, berriz, ukitutakoen sexua kontutan hartzen duten tratu-ezberdintasunak konstituzioarentzat onargarriak izateari buruzko ikuspegi berri batazaltzen da. Hasteko, E.K.aren 14. art.an bi zati daudela aitortzen du, lehenengoa berdintasunaren klausu33

la orokorrari dagokio, eta bigarrena diskriminaziorako arrazoi jakinen debekuari buruzkoa, hauen artean sexua aipatzen delarik. Sententziak dioenez, bigarren zati hau "representa una explicita interdiccion del mantenimiento de diferenciaciones historicamente muy
arraigadas y que han situado... a sectores de la poblacion en posiciones no solo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10
C.E.". Horrela bada, sexuarengatiko diskriminazioa espresuki baztertzearen arrazoi zehatza, sententzian adierazten denez, honetan datza: "en la voluntad de terminar con la
historica situacion de inferioridad en que, en la vida social y juridica, se habia colocado
a la poblacion femenina", laneratzeko eta lanean mailaz igotzeko eragozpen jakinetan
antzematen den eta oraindik ere badirauen egoera "que no puede ignorarse si no se quiere dejar vacios de contenido los preceptos constitucionales contrarios a la discriminacion
de la mujer" (5. e.o.).
Hitz gutxi baina zorrotzak erabiliz, erabat irauli da E.K.aren 14.11 art.aren irakurketa, gizarteko errealitatearen ikuspuntutik abiatuta, emakumearekiko diskriminazioa onartzen duen
aspaldiko eta egungo egoera deuseztatzera zuzentzen delarik. Aurre-oinarri horretatik, Sententzian aztertu egiten da emakumea babesteko araudi batek E.K.aren 14. art. urratuko lukeen, eta ohizko bideari jarraituz, emakumearen babesak, berez, ez duela emakumearen
aldeko ezberdintasuna bidezkotzen adierazten du, baina, baita, berdintasunaren eraginkortasuna bermatzeko xedez, sexuekiko tratamendu berezi hori konstituzio bidez eskatua
izan daitekeela Zuzenbidezko Estatu sozial eta demokratiko batetan (7. e.o.). Botere publikoek emakumeek lan arloan jasaten duten egoera desabantailtsua zuzentzeari ekin diezaioten konstituzio bidez legebidezkotzen da, eta ekite hori ezin da berdintasun-printzipioaren urratzailetzat jo, aldeko jokabideak egoera ezberdina aintzat hartzen baitu,
diskriminazio-egoerak deuseztatzerakoan. Sententziak dioenez, "si el supuesto de hecho,
esto es, la practica social discriminatoria, es patente, la consecuencia correctora (esto es, la
diferencia de trato) vendra constitucionalmente justificada (8. e.o.).
Erizpide hau dela bide, K.A.aren 1 2 8 / 1 9 8 7 S.atik zera ondorioztatzen da, haurrak zaintzeko laguntzari dagokionez, familia erantzukizunak dituen emakumeari laneratzeko aukera emateko tresna dela-eta tratu ezberdintasuna arrazoitzeak eztabaida sortarazi duela, zeren eta Konstituzioan bildutako gizon eta emakumeen arteko berdintasunezko
aurrikuspenaren arabera, sexuarengatiko diskriminazioa, oro harzein arlo berezietan, hala
nola, ezkontza (32.1 art.), lana (35.1 art.) eta seme-alaben zaintza (39.3 art.), onartezin-

tzat jotzen duenetik, onartezina da, halaber, "una posicion que parte de la dedicacion exclusiva de la mujer de las tareas domesticas y de la exclusion absoluta del hombre de las
mismas" (9. e.o.).
Arrazoibide honi jarraituz gero, agian, aurkako irtenbideraino iritsi liteke, aurre-oinarri onartezin batetik abiatzen dela adierazten duena, hau da, seme-alaben zaintza ez dela gizonezkoaren eginkizuna, eta horrenbestez, laguntza emanda emakumearekiko diskriminazio hori
gainditzeko aukera zegoela esaten duena. Aitzitik, Sententzian, gizon eta emakumeen famili erantzunbeharren artean, legez, ezberdintasunik izatea baztertu arren, konstituzioan adierazitakoa izanik ere, zera dio "existe una realidad sozial", hau da, emakumeari leporatzen
zaizkiola famili zamak eta, bereziki, seme-alaben zaintza, eta gauzak honela, famili erantzukizunak dituzten emakumeentzat askoz ere zailagoa dela lan merkaturatzea, biztanleria
aktiboari buruzko inkestan ere irakur daitekeenez. Hortaz, estatistika baliabideak erabiltzen
dira, erazko berdintasuna birbaiezten da, baina, Sententzian esaten denez, " la diferencia
real de la innegable y mayor dificultad de la mujer con hijos de corta edad para incorporarse al trabajo o para permanecer en el" y "en tanto esa realidad perdure, no pueden considerarse discriminatorias las medidas tendentes a favorecer el acceso al trabajo de un grupo
en clara desigualdad social, y que tratan de evitar... que una practica social discriminatoria
se traduzca en un apartamiento del trabajo de la mujer con hijos pequeños" (10. e.o..)
Errekurtsoa jarri zuen gizonezko langileari esaten zaionez, "no se encuentra en la misma posicion que el conjunto social que toma como punto de referencia", hots, emakumeak, eta horrenbestez, tratamendu ezberdina ez da E.K.aren 14. art.an debekatutako diskriminazioa, baizik eta "una medida destinada a paliar la discriminacion sufrida por ese conjunto social y que
responde al mandato constitucional contenido en el art. 9.2 del Texto Fundamental" (1 1. e.o.).
Garrantzi handiko Sententzia hau ez da aparteko zerbait, jurisprudentzia berri baten abiapuntua baizik, sexuarengatiko diskriminazio-eza emakumeak gizartean duen egoeraren azterketa orokorrean txertatzen duena, ondoren ikusiko ditugun Sententziak bezala.
K.A.aren 1 2 8 / 1 9 8 7 Sententziak erabat aldarazi du lan arloko sexuarengatiko diskriminazioa aztertzeko modua, oinarrizko egoerak eta eginera diskriminatzaileak aintzat hartzeke
sexuen arteko parekidetasun formalistegiari jarraitzen dion planteamendua gaindituz. Parekidetze-agindua ezinbestekoa da egoera diskriminatzaileak deuseztatzeko, noski, eta Elkarteko jurisprudentzia, naziotasunagatiko diskriminazio-ezari dagokiona, oso adierazgarria da
alde horretatik, baina, era berean, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunak edo trata-
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mendu bereziak diskriminazioaren deuseztapenaren ikuspegitik ere kontutan hartu behar
dira, eta helburu horrek bidezko bihur dezake gizon eta emakumeen arteko bereizkuntza bat.
Sexuarengatiko diskriminazio arloko konstituzio-jurisprudentziak bide berriari ekin dio, eta
ustez emakumearen aldekoak edo haiek babesteko omen diren hainbat neurriren birrazterketa kritikotik abiatu da. Oraindik ere emakumeen lana, amatasunarekiko babes bereziaz
gainera, bereziki babesten dituzten arauen konstituzio-bidezkoketa sakonki aztertzeko aukerarik izan ez badu ere, emakumearen aldeko tratu bereziak, diskriminazioaren aurkakoak batez ere, bidezkoak ote diren behar bezala baloratzeko oinarriak ezarri ahal izan ditu.
Argi dago zein garrantzizkoa den ikuspegi berri hau, diskriminazio-eza, 14. art.ko berdintasunari ez ezik, E.K.aren 9.2 art.ko funtsezko berdintasunari ere lotzen dionez gero, diskriminatzailea daitekeen tratu bereziaren azterketa orokorragoa den diskriminazioaren egoera sozialaren testuinguruan sartzen baitu, analisi estatistikoari ere bide emanez. Honek
esan nahi du, batetik, diskriminazioaren aurkako babesa,biktimaren sexua aintzat harturik,
ezberdina izango dela, izan ere, gizonezkoen egoera eta emakumezkoena ez baitira beti
ere parekagarriak, eta bestetik, emakumea babesteko arauen berrikuspenak oinarrizko egoera diskriminatzailea indartu edo berrikusi eta zuzendu egiten duen, batez ere, kontutan
hartzen duela. Horrez gainera, ondorioz, emakumeak gehiagotan erabiliko du anparoko
errekurtsoa diskriminazioaren aurkako babesari heltzeko.
1 9 / 1 9 8 9 Sententziako balizkoan ere "un varon discriminado" aipatzen da; hots, langile batek
Ehungintzako Sektoreko Lan Mutualitatearen itzalpean jubilatzen ziren emakumeentzako neurri
hobeak lortu nahi zituen berarentzat (hirurogei eta hirurogeitamar urte bitartekoen kasuan bereizketa nabarmena baitzegoen, emakumearen pentsioa soldata araugarriaren ehuneko larogeiraino iritsi zitekeen bitartean, gizonezkoena, gehienik ere, haren ehuneko hirurogeitamarreraino). Bereizketa ezartzen zuen araudi hau indargabetu egin zen Gizarte Segurantzarako
1 967ko Legearen bidez, nahiz eta iragankorki eutsi zitzaien sektorean 1967a baino lehenago
lanean hasi ziren emakumeei zegokienean. Kasu honetan, berriz, ustez diskriminatua zen gizonak, 1967an sektore horretan ziharduen eta 1985ean jubilatu zen gizon horrek, zera alegatu zuen, emakume izan balitz, jubilaziorako pentsio gisa bere oinarri araugarriaren %80a
atxeki zitzaiokeela eta ez %76a. Baleareetako 1. Lan Magistraturak, jadanik, uko egin zion haren nahiari, arau haiek onetsiak izan zireneko garaiko egoera sozioekonomikoa kontutan harturik, orduan lan egiten zuten gizon eta emakumeak orain parekatu nahi izatea eta egungo langileei aitortzen ez zaizkien onurak aplikagarritzat jotzea logikoa ez zelako.
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Konstituzio Auzitegiak 1 0 3 / 1 9 8 3 A.K.S. delakoan ezarritako doktrina gogoratzen du, baina 1 2 8 / 1 9 8 7 A.K.S.n ezarritakoa ere bai, zera esaten baitu: "la virtualidad del art. 14 C.E.
no se agota en la clausula general de igualdad... sino que tambien persigue la interdiccion
de determinadas diferencias... contrarias a la dignidad de la persona. Mas en concreto, la
expresa prohibicion de la discriminacion por razon de sexo, no solo entraña la interdiccion
de la desigualdad de trato injustificada, sino tambien la decision constitucional de acabar
con la histdrica situacion de inferioridad atribuida a la mujer en la vida social, singularmente
en el ambito del empleo y de las condiciones de trabajo".
Hortaz, sexuarengatiko bereizketarako neurrien judiziamendua baztertu egiten da, batez
ere emakumearentzat kaltegarrienak suertatzen direnena, baldin eta haien helburua, Sententziaren hitzetan "consiste en compensar una perdida de desigualdad real o... se explica
y justifica precisamente en razon de la situacion de inferioridad historicamente padecida por
las mujeres en el mundo laboral". Hortaz, "imprescindible enfoque constitucional" delako
honetatik abiatuta, Auzitegiak zalantzan jarritako arauen azterketa bideratzen du eta ez dio
diskriminatzailea erizten aurkatutako xedapenari, zeren tratu bereziak emakumezko langileek lan arloan eta gizartean jasaten zuten beheragoko izantza hori nolabait konpentsatzea
baitzuen helburutzat, "se limitaba a otorgar determinadas ventajas a un colectivo que en un
analisis global de la situacion sociolaboral, estaba claramente discriminado" (5 e.o.). Iragankorki eusten zaio zeren, bertan adierazi bezala: "no tiene por objeto discriminar al varon frente a la mujer, sino unicamente evitar que el personal femenino que comenzo a trabajar con anterioridad quede perjudicado por el nuevo sistema".
1 9 / 1 9 8 9 Sententzia honen 7. oinarri juridikoan, Auzitegiak alargunaren kasuetan ebatzitakoa darabil kasuaren ezberdintasunak bidezkotzeko, baina azalpenak ez dirudi horren
egokia eta etsigarria, zeren, kasu honetan ezberdintasuna zerbitzuak ematean eta lan baldintzetan gizon ala emakumeek zuten egoerari zuzenean loturik bazegoen ere, "en perjuicio siempre del personal femenino", alarguntsen alarguntasun-pentsioaren erregulazioa ere
gizarte barneko egoera kaskarragoa eta emakumeak historian zehar jasandako enplegu-aukera eskasak konpentsatzeko bide gisa bidezko zitekeen.
K.A.aren 4 9 / 1 9 9 0 S.ak, halaber, Lehen Irakaskuntzako Mutualitatearen alarguntasun pentsioaren sortzapena dela-eta, alarguntsen aldeko tratu bereziari ere ez dio diskriminatzailea
erizten, nahiz eta arrazoibidea askoz ere eliptikoagoa izan kasu honetan. Diskriminazioa
bere testuinguru sozialean kokatu eta berez emakumearen aurkakoa den egoera bat gain37

ditu nahi izatea helburutzat onartzen duten aldaketa nabarmen hauek, sexuarengatiko diskriminaziori buruzko konstituzio-jurisprudentzian ageri diren aldaketok, sendotu egingo dira
emakumeek anparo eske egindako beste zenbait eskarien bitartez, euren lanetan diskriminatuak sentitzen direlako diskriminazio horri aurre egiteko babesa eta anparoko babespena
bilatu nahian emakumeek egindako eskariei erantzunez emandako ebazpenei esker alegia.
Orain bada beste ikuspegi bat, orain emakumea, bere sexuarengatik lanean diskriminaziorik jasan duen eta, beraz, biktima izan den ala ez aztertzen baita.
Diskriminazio "argi eta garbia", hau da, zuzen-zuzenekoa eta begibistakoa, sexua bera bereizketarako kausa edo ziotzat hartzen denean gertatzen dena, ez da horren korapilotsua,
ez du aparteko arazorik sortzen. Arazoak, ezkutuko diskriminazioa izaten deneko kasuetan
datoz, susmagarriak izanik ere, diskriminaziorako zioa ez denean begibistakoa ez eta agerikoa. Halakoetan "onus probandi" delako arazoa planteatzen da, 3 8 / 1 9 8 1 Sententziaz
geroztik konstifuzio-jurisprudentzia finkatua sortarazi duena errepresaliagatiko bofatzeei dagokienez. Doktrina honen abaipuntua zera da, enpresariak erabaki hori hartzeko arrazoi
egokia frogatu beharra daukala, diskriminazioren bat ez dela erakutsi eta halako susmoak
deuseztatzeko. Nolanahi ere, halako "concausa" bat izatea ez da aski diskriminaziorako
arrazoia deuseztatzeko, arrazoi hori, kasu honetan sexua, izan ez balitz, erabakia ez zatekeela hartuko erakusteraen zentzuan, alegia. Ildo honetatik, K.A.aren 1 0 4 / 1 9 8 7 S.ak,
"discriminatorio eta antisindical" omen zen botatze bati buruzko sententziak, aurrerapauso
galanta eman zuen zera adierazi zuenean, hots, botatzea zuritzeko ez zela aski disziplinamailako motiboak ere badirela frogatzea, baizik eta, horrez gainera, erabakia hartzerakoan ez zela emakumearen sindikal izaera inola ere kontutan hartu behar, eta izaera hori, kausa bezala ez ezik, "concausa" bezala ere gebendu egiten zela. Hau da, erabaki horrek ez
zuela inolako loturarik iharduera sindikalarekin frogatu beharra zegoen, iharduera hori izan
ezik ere erabaki berbera hartu zatekeela, alegia, legebidezko iharduera sindikal horren aurkako errepresalia izateari buruzko susmorik txikiena ere deuseztatuz. Horrela bada,
K.A.aren 9 0 / 1 9 8 9 S.ak arrazoizko bereizketa-elementuak aipatzen ditu, arrazoizkoak eta,
aldi berean, jokabide berezi eta arbitrarioa eta, horrenbestez, diskriminatzailea sortarazteko aitzaki edo biderik ematen ez dutenak.
Beharkizun handiago honek edo M.F. Fernandezek dioen bezala "endurecimiento del thema
probandi" honek, benetan diskriminatzailea den ondorioa azpimarratzeko aukera ematen
duenez gero, garrantzizko eragina izango du sexuarengatiko diskriminazioari dagokione38

an. Horrela, arrazoizkotasun-froga hutsaz bakarrik, ezinezkoa baita benetako ondorio diskriminatzailea sortzen duten enpresa-jokabideak legebidezkotzea. Gauzak honela, ezarriak
dira, dagoeneko, emakumearen aurkako jokabide okerraren benetako zioa sexua den zuzeneko diskriminazioei aurre egiteko babes egokiagoa izateko oinarriak; lehenago ez bezala, zeren orduan nahikoa baitzen tratu berezia nolabait arrazoitzea, orain, ordea, azterketa sakonagoa egin behar da, bestelako "concausa" edo arrazoiez gainera, sexua arrazoi
bakarra ez baina garrantzizko faktoretzat jo izan den eta, ondorioz, sexu-ezberdintasunak
erabakia hartzerakoan eraginik izan duen ala ez egiaztatzeko (Rubenstein).
Adibide garrantzitsu bat aipatzekotan, auzi-gaitzat botatzea duen 1 6 6 / 8 8 Sententzia aipatu behar da. Behin-behineko erizain bat, probaldian ari zen bitartean, bota egin zuten,
haurdun egotera, lan egiten zueneko dialisis zerbitzuan iharduterik ez zeukalako, nahiz eta,
haurdunaldiaren kariaz, langileak aurretiaz lekualdaketa eskatua zuen. Botatzeko arrazoi
gisa probaldia gainditu ez izana aipatu zioten. Konstituzio Auzitegiak diskriminazioa ikusiko du botatze horretan, horretarako bi erizpide bateratuz, batetik, "errepresalia" gisako diskriminazioa eta, bestetik, sexuarengatiko diskriminazioa delako erizpide berezia. Errepresaliaren aldetik, enpresaren erabakia bidezko zezakeen benetako arrazoi bat izan
beharrari zegokionez, onargarria zitekeen botatzea arrazoizko kausa batetan oinarritua
izana, hots, ezin zuela zegokion zerbitzuan lan egin, alabaina, "strictu sensu"-ko diskriminazioaren ikuspegitik, enpresaren erabakia E.K.aren 14. art.an bildutako diskriminazioaren
aurkako debeku berezien ikuspegitik ere aztertu beharra zegoen, ezaugarri berezi batekin
gainera, hots, botatze honen arrazoia ez zela sexua bera, haurdunaldia baizik.
Sententzia honetan ere abiapuntu bera dakusagu, emakumeen egoera sozial okerragoari lotutako sexuarengatiko diskriminazioaren espezifikotasuna, alegia; eta sexua haurdunaldiaren ondoan jarriko du, botatzearen kausa bakarra, hau da, haurdunaldia, langilea emakumea izateari lotuz. Kontratuaren ebazpenak, indarrean dagoen legeriaren (LEren 14.2 art.)
itzalpean egon arren, sexuarengatiko diskriminazioari buruzko printzipioa urratuko zuen
Konstituzioak, funtsezko eskubideei zor zaien begiruneari dagokionean, Legeriari berari ere
ezarritako mugak gaindituz gero, eta beraz, ebazpenerako ahalmena ezin baliaraz daiteke funtsezko eskubide baten aurka lanaz kanpoko kausengatik, K.A.ren 7 8 / 1 9 8 4 Sententzian ere esan zen bezala.
Diskriminatua ez izateko eskubidea ere bazegoenez, enpresak azaldu behar izan zuen hartarako zioek haurdun izatearekin zerikusirik ez zutela, haurdunaldiari lan eskubideaz gai39

nerako plus edo gehigarria ere badagokiolako -ziurtaturiko ezberdintasunagatik babes sendoagoa zor zaion emakumea-, eta hala izatera, enpresak bere jokabidea arrazoizkoa dela
erakutsi behar baitu. Eraz, berriro ere, "onus probandi" delakoa irauli egiten den arren, enpresaren erabakia langilearen haurdunaldian eta honek haren lanean zuen eraginean oinarritu nahi izateagatik egozten zaio "acto arbitrario en cuanto discriminatorio por razon de
sexo" kalifikazioa.
Horrela bada, enpresa-boterearen erabilera arruntak, kasu honetan probaldian agindutako
botatzea, eta haren zertarakoak, produkzioaren onura edo mesederako izatea, ezin lezakete diskriminazio nabarmen bat sortarazi, haurdunaldiagatiko botatzea kasu honetan,
haurdunaldia eta lana bateragarriak izan zitezen ahalbide egokiagoak bazirenean, langileak bestelako sekzioetan aritzeko gai ez zela ere ez baitzen frogatu.
1 6 6 / 1 9 8 8 Sententziak sexuarengatiko diskriminazioaren aurkako debekua eta enplegu arloan emakumeak hasiera-hasieratik aurkitzen dituen eragozpenen arteko lotura berresten du,
baina, horrez gainera, garrantzi handiko beste aurrerapauso bat ematen du zuzeneko diskriminazio berezi batzuri dagokienez, hots, benetako arrazoia sexua izanik ere, beste motibazio bat aitzaki gisa erabiltzen deneko ezkutuko diskriminazioa, diskriminazio mozorrotua esan genezake.
Bide berberari jarraituz, K.A.k, lanbide-kategoria ezberdinetan, garbitzaileak (limpiadoras)
eta peoiak (peones), sailkatuak izanik ere, lan berberak edo antzerakoak egiten zituzten gizon eta emakumezkoen arteko soldata-ezberdintasunei buruz emandako 1 4 5 / 1 9 9 1 Sententziak aurrerapauso berri bateman zuen. Auzitegiak, lanbide-kategorien sexukeriazko definizioa erabiltzea aski zuen zuzeneko diskriminazio argia bazela adierazteko, alabaina,
aurrerago joan da, enpresa-iharduerak sortarazitako diskriminazioa azpimarratuz.
Lanaren ikuspuntutik, Sententziak soldata arloko diskriminazioaren aurkako printzipio konstituzioanalaren mugak azaltzen ditu eta, lan berbera edo antzerakoaz gainera, parekideak
diren lanak edo prestazioaren izaera eta baldintzen aldetik balio berbera dutenak ere sartzen ditu, nahiz eta lanok balorazio ezberdina izan sexuarengatik nahiz beroni lotutako
arrazoiengatik, batez ere emakume izateagatik "por reflejar infravaloraciones sociales o
economicas del trabajo femenino". Hortaz, lanbide-kategoriak sexuaren arabera sailkaturik
izatea ez da arrazoibidea, alderantziz, gebendutako diskriminazioa formalizatzeko balio
izaten duen abiapuntu edo tresna baizik. Epai-erakundeak, beraz, lanbide-kategoriak ezberdinak ziren ala ez egiaztatzeaz gainera, lanbide-kategorien ezberdintze horrek berez
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diskriminaziorik zekarren ala ez aztertu beharko zukeen. Eta kasu honetan hala zela adierazten du, garbitzaile kategoriaren sexukeriazko definizioarengatik ez ezik, definizio neutro
baten arabera eraz zuzena izan balitz ere, balio bereko beste lan batzurekiko azpibalorazio bat mozorrotu eta ezkutatzen zuelako, hau da, gehien bat emakumeek egin ohi duten
lan bat, garbiketa zebitzuarena, emakume askoz ere gutxiago izan ohi den beste kategoria
baten lana, peoiena, alegia, baino gutxiago balioztatu izana, ezberdintasun hau bidezkotzeko benetako arrazoirik izan gabe. Sailkapena egiteko sistema bera ere sexuarengatiko
diskriminazioa erakusten zuen, zeren, Sententzian esaten denez:"por suponer un trato desfavorable del trabajo femenino al amparo de un esquema que no obedece a criterios tecnicos razonables desvinculados de toda consideracion al sexo del trabajador". Halaber, Sententziaren eritziz ezin onetsi daitezke itxuraz objektiboak diren baina, eragin ezberdina
izatera, sexuarengatiko diskriminazioaren aurkako printzipio konstituzionalaren makurtzea
dakarten arrazoiak, "las exigencias de la empresa o las condiciones del mercado" berak
dioen bezala, sexuen arteko tratu-ezberdintasuna zuritzeko, izan ere, lanbide-sailkapenak
egiterakoan, ahalik eta neutroenak izan daitezen erizpideak erabiltzeko ahaleginak egin beharko bailirateke sexu bakoitzarekiko eraginari dagokionez.
Horrela bada, tratu-ezberdintasunari buruzko azterketak egiterako gehiegizko formalismoa
azpimarratu ez ezik, diskriminatua gertatu denari egindako kaltea argi eta garbi erakusten
denetik, diskriminazioaren aurkako babespenaren mugak zabaltzeko bidea urratzen ari da,
bai zuzeneko diskriminazioei dagokienean, agerikoak nahiz ezkutukoak, eta baita zeharkako diskriminazioei dagokienean ere. Zuzeneko diskriminazioan, sexua da tratu ezberdinerako benetako motibo bakarra edo erabakiorrena, hau da, gizakiak tratu hobea hartuko
lukeela emakumea edo, batez ere, gizona balitz. Zeharkako diskriminazioan, berriz, ez da
arrazoi edo motibo diskriminatzailerik, baina emakumeek, orohar, gizonezkoek baino gutxiagotan bete ohi dituzten baldintzak eskatzen dituzten lanbide-parametroak onartzen dira,
itxuraz berdinkide diren baina diskriminazioa sortarazten duten lanbide-iharduerak. Zeharkako diskriminazioak, zuzenekoak ez bezala, ez du nahitaez diskriminazio-motibo edo
arrazoi bat izan behar, jokabide bat behar du, jakinaren gainekoa edo oharkabekoa, baina emakumearen kalterakoa eta, beraz, harentzako ondorio kaltegarriak dakartzana. Emakumeen aurkako eragin proportzio-gabea hartzen da, horrenbestez, arauak edo iharduerak
baloratzeko oinarritzat, beti ere, Europako Elkarteen Justizia Auzitegiak ezarri zituen (BILKA
eta DANFOSS auziak) eta 1 2 8 / 1 9 8 7 sententzian ere agertzen diren erizpideen arabera.
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Hortaz, muga berri bat ezartzen zaie enpresariak aukeran egindako balorazioei (LISO), hemendik aurrera berak hartutako erabakiak ondorio diskrimanatzailerik izan lezakeen ere
kontutan hartu behar baitu, enpresaren produktibitateari nolabaiteko kaltea ekar lekiokeenetan ere bai. Enplegatzaileak ezin du berez eta beharrik gabe emakumearentzako kaltegarria edo galgarria gerta daitekeen motibaziorik erabili, hau da, bere aukeraren arrazoitasuna erakutsi beharko du, hark ez dakarkiola ondorio desegokirik diskriminazioaren
aurkako babespean dagoenari, kasu honetan emakumeari.
Beste alde batetik, inolako diskriminaziorik ez onartzeko konstituzio-aginduaren eraginkortasuna ez da diskriminaziozko egoeren aurkako babes-neurri konkretuetan soilik gauzatzen; izan
ere, E.K.aren 14. art. 9.2 art.arekin lotzen denetik, bai botere publikoak eta bai legegilea, diskriminaziozko egoerak astindu eta deuseztatuz, diskriminazio-eza egingarria bihurtzera eta,
azken finean, gauzatzera behartuta baitaude.
Eta puntu honetara helduz gero, K.A. aren 2 1 6 / 9 1 Sententzia aipatu behar da: auzi
honetan, bere burua diskriminatua ikusten zuen emakume batek Konstituzio Auzitegira jotzen
du anparo eta babes eske, Aire Akademia Orokorrean sartzeko aukerasaioetan eskuhartzen
uzten ez ziotela eta.
Konstituzio Auzitegiak anparoa aitortu eta, bide batez, bere tesi finkatua berresten du, sexuarengatiko diskriminazioaren aurkako debekuaren aldebatekotasun partzialari buruzkoa,
alegia. Horrela bada, sexu arrazoiengatiko diskriminazioa debekatzen duen konstituzio
agindua interpretatzerakoan, hura beste konstituzio-agindu batzuri loturik interpretatu beharra dagoela baiezten du, eta hain zuzen ere, berdintasunari buruzko aginduari loturik, eta
hau ez dela erazkoa bakarrik, ezberdintasun arbitrarioak sortzeari ekidin beharrari dagokionez, baizik eta substantziala ere badela eta, beraz, botere publikoak gizabanakoen eta
gizataldeen berdintasuna benetakoa eta egiazkoa izateko baldintzak bultzatzera behartuta
daudela (9.2 art.). Eta beraz, E.K. aren 9.2 art. 14. art. aren halako egokitze bat ere sortarazten du, sententzian esaten den bezala: "en el sentido de que no pueda reputarse de discriminatoria y constitucionalmente prohibida, -antes al contrario- la accion de favorecimiento, siquiera temporal, que aquellos poderes emprendan en beneficio de determinados
colectivos, historicamente protegidos y marginados, a fin de que, mediante un trato especial
mas favorable, vean suavizada o compensada su situacion de desigualdad sustancial". Honaino bada, Auzitegiak oreka berrezartzeko neurriak ez debekatzeari buruz ari da behin eta
berriz. Baina aurrerapauso aipagarria ematen du botere publikoei beharkizun bat egozten
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dienean, hau da, historian zehar errotutako ezberdintasun-egoera baten aurrean jarrera positiboa, "una actitud positiva y diligente tendente a su correccion" (5. e.o.) bere hitzez, hartu behar dutela. Zalantzarik gabe, azken ebazpen honek, legebidezkotu ez ezik, Konstituzioak ezarritako beharkizuntzat jotzen du emakumearen aldeko neurriak ezartzen dituen
diskriminazioaren aurkako politika, enplegu eta lan arloan ere emakumeak jasan ohi duen
egoera latza aldatzeko tresna izan behar duena.
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JUANA ARANGUREN RICA
EMAKUNDEko Lege
Aholkularitza

Gomazko eskukoak egiten dituen Hernaniko Goymatex eta jostailugintzan diharduen Gasteizeko Inovac-Rima enpresetan lan egiten duten emakumeen izenean ESK-CUIS sindikatuko bi erkidek planteatutako demandak direla eta, Donostiako 2 zk.ko eta Arabako 1 zk.ko
Gizarte-Epaitegiek eskaturik, EMAKUNDE / Emakumearen Euskal Erakundeak esku hartu
ditueneko bi txostenak azalduko ditut labur labur.
Jakingo duzuen bezala, Lan Prozedurarako Legeak, bere 95-3 artikuluan ezartzen duenez
gero, Epaitegiak diskriminazioa deuseztatzeaz arduratu den Erakunde jakin batetara jo dezake diktamen baten eske. Horrela bada, aipatutako bi auzietan demandatzaile ziren langileak eskubide horretaz baliatu ziren.
Gomaytex-en kasuan hain zuzen ere, enpresa horretan lan egiten zuten emakumeek sexuarengatiko diskriminazioa jasaten zutela aitor zedin eskatzen zuten demandatzaileek, kategoria bereko gizonezkoek soldata handiagoa hartzen baitzuten; egoera horren ondorioz jasandako kalteak zuzentzeko zera eskatzen zutelarik:
• 2 2 6 . 6 0 5 , — pta. langile batzurentzat, eta
• 216.1 18,— pta. beste batzurentzat.

Erakundeak kasu honetarako moldatu zuen diktamenak sekzio bakoitzean ziharduten emakumeek egiten zituzten lan konkretuak aztertu zituen eta lanpostuen balorazioak egin ohi dituen enpresa bati txosten bat eskatu zion, geroago aipatuko dugun txostena, alegia.
Sekzio bakoitzean egindako lanak aztertu ondoren, haien partean ez zegoela lanbide-gaitasun berezirik eskatzen zuen lanik ulertu zen, beharrezko gaitasuna lana bete ahala har
baitzitekeen.
Era berean, emakumeei egokitutako lan kategoriak, lehen mailako ofizial espezialista eta bigarren mailakoa, hain zuzen, gizonezkoek bakarrik lan egiten zuteneko sekzioetan ezarritako lan kategoria berberei zegozkiela ulertzen zen.
Beraz, gure eritziz, ez zegoen benetako arrazoirik emakumeen orduko soldata gizonezkoen orduko soldata baino txikiagoa izan zedin.
1. mailako ofizial espezialista zen emakumeak 3. mailako ofizial espezialista zen gizonezkoak baino gutxiago irabazten zuela-eta, soldata arloan gaur egun nabari den diskriminazioaren jatorria aurkitu nahirik, eta demandan ageri ziren datuak oinarritzat harturik, 80. urtea baino lehenagoko hitzarmen kolektiboetan gizonentzako kategoria batzu ezarten zirela
eta emakumeentzat beste batzu ohartu ginen, emakumeei gutxiago ordaintzen zitzaielarik.
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1980. urtecm izen aldaketa bat suertatzen da, gizonak jarri beharrean industriako profesionariak jarriz eta emakumeak jarri ordez osagarrizko ihardueretako profesionariak. Eta
hementxe dago koska, aldaketa terminologikoa baino ez da eta, horrenbestez, ohizko lan
zatiketak bere hartan dirau, gizonei egokitutako lanengatik emakumeei egokitutakoengatik
baino gehiago ordaintzen delarik orain ere. Gomaytex enpresan, probintzia mailako hitzarmenen ordez, Enpresa Ituneak egin dira, ordainketa aldian aldian aldarazi dutenak baina, beti ere gizon eta emakumeen arteko soldata-ezberdintasunari eutsiz. Lanbide-kategoria
batzu ezarri ziren, praktikan gizon ala emakume izatearen araberako soldata-ezberdintasun
nabarmena dagoelako:

. Gizona: Orduko 591 pta.
. Emakumea: Orduko 4 8 3 pta.

Kategorietan ere nabari den bereizketak, ofizialei gizona ala emakumea izan soldata ezberdina dagokielarik, ohizko zatiketa sendotzen du.
Lanpostuen baloraziorako txosten teknikoan puntuak egokitzen zitzaizkien sekzio ezberdinei, 1 ltik 13ra, eta gizonezkoek bakarrik lan egiten zuteneko sekzio batek 1 1 puntu zeukan, hau da, emakumezkoen sekzioak baino bat gutxiago, hortaz, emakumezkoek bakarrik
lan egiten zituzteneko sekzioetan baino gehiago irabazten zuten. Txostenean adierazten zenez, lanak balio bera zeukan. Eta, halaber, enpresak balio bereko lana ez zela frogatuz
gero, lanbide-kategoria berbera izanik ere, emakumeak soldata urriagoko sekzioetara zokoratzea zeharkako diskriminazioa izango litzatekeela adierazten zen.
Txosten horretan, bestalde, E.E.E.aren 1975eko otsailaren 1 Oeko 7 5 / 1 17 Zuzentaraua
eta 1 976ko otasailaren 9ko 7 6 / 2 0 7 a aipatzen ziren, eta baita Erromako Tratatuaren
1 19. art. ere.

A) 7 5 / 1 17 Zuzentarauak balio bereko lana berdin ordaintzeari buruzko printzipioari zor
zaion begirunea ezartzen du, hala nola, ordainketaren osagai eta baldintzetatik sexuarengatiko diskriminazio guztia ezabatu beharra.
Printzipio urratua, lanbide-kategoria berberari ez baitzaio ordainketa bera egokitu.
Zuzentarauan, bestalde, lanbide-sailkapenak egiteko sistemen eraberekotasuna aipatzen
da, sistemok langile guztientzako, gizon nahiz emakumeentzako, erizpide berberak erabili behar dituztela, sexuan oinarritutako diskriminazioak baztertuz.
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Gure kasuan 3 kategoria ezarri arren: 1 .a 2.a eta 3.a ez da emakumeekiko soldata-diskriminazioa baztertzen.
B) 7 6 / 2 0 7 Zuzentaraua ere aplikagarria liteke Gomaytex kasuan, zeren gizon eta emakumeekiko tratu-berdintasuna arautzen baitu laneratzeari, lanbide-heziketari eta promozioari eta lan baldintzei dagokienean.
Gure kasuan ez dago tratu-berdintasunik.
Zeharkako diskriminazioa emakumeak lan merkatu bereiztu batetan aurkitzen dituen eragozpenei dagokiena. Lanean gizon eta emakumeen arteko banaketa izanez gero, sarritan emakumeak soldata urriagoa eta baldintza okerragoak izango ditu.
Emakumeak jasaten duen aukera-ezberdintasuna aintzat harturik, zeharkako diskriminazioa zuzenekoa baino adierazgarriagoa dela esaten da.
Txostenaren ondorioztapenetan, beraz, hurrengook biltzen dira:

• Diskriminazioa zegoela.
• Lana (txosten teknikoa) balio berekoa zela.
. Diskriminazioa sekzio ezberdinak, batzu gizonentzat eta beste batzu emakumeentzat,
izateari ere bazegokiola.

Donostiako Gizarte arloko 2. Epaitegiaren titularra den Diaz de Rabago Jn.ak emandako
sententzian, frogatutako egitateetariko 4.ean, hain zuzen, emakumeen lana, ezagupena,
esku-trebetasuna, buru-ahalegina, begi-esfortzua eta nekea direlako faktoreak kontutan harturik, gizonezkoek egindako lana bezalakoa zela adierazten zen.
Frogatutako egitateetariko 5.ean, berriz, ordainketa ezberdinak aipatzen dira, Kautxo arloko
Hitzarmen zaharretan bildutako ordainketa ezberdinetatik eratorriak direla esaten delarik.
Sententziak, halaber, egokitzat jotzen du funtsezko eskubideak babesteko eskatutako prozedura,
eta gatazka kolektiboaren beharrik ez dagoela adierazten du.
Erromako Tratatuaren 1 19. artikuluko 1. lerroaldea, L.E.aren 17. art. eta Konstituzioaren 14. art.
aipatzen ditu. Langileen Estatutuaren 28. artikulua: lan berdinari ordainketa berdina dagokio.
Ordainketa berdina balio bera daukan lanarentzat (L.N.E.aren 1 00. Hitzarmenaren 1 -b art.,
1 9 5 1 , Espainiak 1967an berretsia).
Sententziak, bestalde, Erakundeak moldatutako diktamen baliotsua aipatu ondoren, enpresa-itunen garapenean eragin duen diskriminazio-birusa aipatzen du, ohizko diskriminazioa
zaharberritu duena, alegia.
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Sententziak Lan Prozedurako Legearen 179-1 artikulua ere aipatzen du, hau da, funtsezko
eskubideren baten zaurtzapena adieraziz gero, enplegatzailearen jokabidearen ondorioak
zuzentzeko agindua emango duela adierazten duen artikulua, alegia.
Demanda oneritzi egiten du. Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren aurreko errekurtsoaren zai dago sententzia hau.
Emakundek Inovac-Rima deritzon kasuan izandako eskuhartzeari dagokionez, askoz ere laburrago mintzatuko naiz zenbait elementu berdinak baitira:
• Inovac-Rima kasuko langileek (emakumeek) egindako demandan haiek jasaten duten
diskriminazioa aitor dadin eskatzen dute eta baita produkzio-saria C espezialistek finkatutako puntuko balio berberaz jasotzeko eskubidea dutela adieraz dadin ere. (Emakumeak B espezialistak baitira, finkoak direnean, edo A espezialistak, jarraigabeak direnean).
Erakundeak moldatutako diktamena, kasu honetan ere, lanpostuen balorazioak egiten dituen
enpresa baten txosten teknikoan oinarritzen da, eta txosten honek zera adierazten du:
• Ezagupen faktorea, esku-trebetasun beharkizuna, buru eta begi-ahalegina berdinak direla eta C espezialisten ahalegin fisikoa eta makina-erabilera handiagoak direla (funtsean
euren eginkizunak betetzearren).
• Diskriminaziotzat jotzen da emakumea izatearren A edo B espezialitatea egokitzea eta
gizona izatearren C delakoa, bereizketa hori egiteko arrazoi objektiborik ez dela.
• Ordainketa bereziak aurretiko diskriminazio batetik dator. Hau da, A eta B espezialistek
emakume izan beharretik. Hau zeharkako diskriminazio-mota bat da.
Konstituzio Auzitegia, 91.7.1 Sententzia:
"La prohibicion constitucional de discriminacion por caracteristicas personales y en particular por el sexo (Articulo 14 Constitucion Española) como signo de pertenencia de la mujer a
un grupo social determinado objeto historicamente de infravaloracion social, economica y
juridica, se concreta tambien con la nocion sustancial de igualdad. Ello permite ampliar y
enriquecer la propia nocion de discriminacion para incluir no solo la nocion de discriminacion directa, o sea un tratamiento diferenciado perjudicial en razon del sexo donde el sexo
sea objeto de consideracion directa, sino tambien la nocion de discriminacion indirecta, que
incluye los tratamientos formalmente no discriminatorios de los que derivan, por las diferencias facticas que tienen lugar entre trabajadores de diverso sexo, consecuencias desiguales
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y perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tratamientos formalmente
iguales o tratamientos razonablemente desiguales tienen sobre los trabajadores de uno y
otro sexo a causa de la diferencia de sexo".
C espezialitatera gizonak baino ezin heltzeak, beste batzuren artean Konstituzio Auzitegiaren erizpidearen arabera, zeharkako diskriminazio garbi bat erakusten du.
Diskriminazioa da osakin pertsonalaren plusa A eta B espezialistei ez ordaintzea (B mailako 3k kobratzen badute ere).
7 5 / 1 17 Zuzentaraua beteraziz,"la pertenencia al sexo masculino no es un elemento determinante de la aptitud profesional requerida en los especialistas C" (zeharkako diskriminazioa argia).
Ondorengoak aipatzen ziren:
A) E.E.E.aren eraketa-tratatuaren 1 19. artikulua eta Langileen Estatutuaren 17. artikulua
Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluari dagozkionean.
B) 7 6 / 2 0 7 Zuzentaraua: tratu-berdintasuna laneratzeari, lanbide-heziketa eta promozioari nahiz lan baldintzei dagokienean.

• Beharkizuna, praktika edo lan baldintza.
• Objetibotasunez beharrezkoak direla egiaztatzea
Zeharkako Diskriminazioa

ezinezkoa izan dadila.
. Sexu jakin batekoenganako eragin Kaltegarri nabarmena izan dezala.

Sententzian, frogatutako egitate gisa azaltzen dira:
• Inovac-Rima delakoaren Hitzarmen Kolektiboan ez direla lanbide-kategoriak mugatzen, baina ordainketa-ondoreetarako C espezialisten eta B espezialisten arteko bereizketa egiten dela, praktikan C espezialitatea gizonezkoei eta B espezialitatea emakumeei, hurrenez hurren, egokitzen zitzaizkielarik.
• Oinarrizko soldata berdina, baina produkzio-sari ezberdina.
• Enpresa Batzordeak luzatutako aldeko txostena.
• Fiskaletza. Aldeko txostena.
• Emakunderen txostena: sexu arrazoiengatiko diskriminazioa nabari zaien egitate objektiboak gertatzen dira.
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• Lan Ikuskatzailetza Deskripziozko txostena.
• Espezialista ezberdinek egindako lanak burutzeko ez da beharrezkoa aurretik kualifikazio berezia izatea. Hasieratik dago tratu ezberdina sexu arrazoiengatik. Sententziak balio bereko lana eta zeharkako diskriminazioa ere aipatzen ditu. Ezagupenak
zenbait zereginetan ihardun ahala hartzen dira. Epai-aintzatespena funtsezkoa da.
• Neke fisiko handiagoa: peoiak eta espezialistak ez direnak. Gizon guztiek ez dute esfortzu berdina egiten.
• Konstituzio Auzitegiaren uztaileko sententzia aipatzen da. Balio bereko lanari buruzko adierazpena.

MERCEDES GARAYALDE CATARAIN
ELU GARCJA GARCJA
BEGOÑA

HERNANDEZ

HERNANDEZ
Lan Abokatuak

£eAaueAt>

a^meoAa^e^y

4ay£ous

A) Tribunal Central de Trabajo (TCT) zenak eta oraintsuko Justizia Auzitegi Gorena (JAG)
direlakoek LEren (1980) 28. art., "lan berdinari, soldata berdina sexuarengatiko diskriminaziorik gabe" dioena interpretatzen duten sententzia urri eman dute. Balio bereko lanari
ere bai? ( egon badaude LNEren 100. Hitzarmena eta 75 eta 7 6 . Zuzentarauak — baina...
1968an sinatua eta 1975ean 1976an emanak eta LEan lan berdina aipatzen da oraindik
ere):

>• TCT: 6-6-84: Hitzarmen Kolektiboari buruzko balizkoa, Hitzarmen Kolektiboan adierazitako kategoria berdinak eta gizonentzako eta emakumeentzako soldata ezberdinak zirela eta planteatua (*).
Sententziak baliogabetu egiten ditu Hitzarmen Kolektiboaren zenbait klausula, Konstituzioaren 14. art. eta LEren 28. art.aren aurkakoak izateagatik.
• • Gaztela eta LeongoJAG: 1990-10-24: Ehungintza arloko enpresaren Hitzarmen Kolektiboari dagokion balizkoa; bertan, egitatez baina ez zuzenbidez, langile finko
bihurtzen diren gizonezkoei automatikoki 2. mailako Ofizialari dagokion kategoria
ematen zaien bitartean, emakumeei "zurcidora, camilladora, pasadora" direlako kategorietan mantentzen zaie eguneko soldata ezberdinekin.

Lan ezberdina eta soldata ezberdina, hala eta guztiz ere Auzitegiak zera adierazi zuen: "El
distinto empleo de unas y otras no obsta a que el puesto de trabajo de las mujeres no merezca la categoria profesional de oficial con su correspondiente retribucion".

(*) Oinetakogintza arloko Araudi zaharretik dator. Gaur egun ez dago aldarrikatu eta aitortutako
d i s k r i m i n a z i o r i k ; izenak aldatuta, egitatezko egoerek lehengo moduan diraute eta zailagoa da
haiek antzematen.
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B) Zalantzak, zein ote da prozedurarik egokiena?:
Hitzarmen Kolektiboa ala banakako demanda? Legebidezkotasun mailako arazo konkretuak
sortarazten ditu, funtzio-eremu horretan %10era iristen diren Enpresa Batzordeak edo Sindikatuak ez dira beti prozedurari jarraitzearen alde egoten.
C) Demanda-motari buruzko zalantzak:
Zenbatekoa? Diskriminazioaren ondore bat, diruzkoa, baliogabe dezake, kausa ez ordea,
ez eta beste zenbait ondore ere, lanbide-sailkapena esate baterako.
Lanbide-Sailkapena? Abantailak badauzka, hots, kausari eraso egiten diola, banakako demanda ahalbidetzen duela, Enpresa Batzordearen txostena eta Lan Ikuskatzailetzarena aginduzko direla eta, horrenbestez, teorian behintzat froga indartu egiten dela; akatsak ere badira, errekurtsoa jartzerik ez dagoela...
LPL delakoaren Testu Artikulatu berria indarrean jarri denetik (1 990eko ekainak 2), zalantza
batzu, behinik behin, argitu dira, 180. art.arekin, Fiskaletzaren partehartzearekin...
D) Frogaren arazoa:
Diskriminazio zakarrak desagertu direlarik, nola ikusterazi ezkutukoak?
Nola frogatu lana funtsean berdina dela?
Nola frogatu, erizpide zabalagoaz, lanak balio berbera duela?
Ildo honetatik, LPL delakoaren 178. art.ak bide berria urratzen du, uzkurki bada ere, frogaren zamaren iraulketa delako ideia bilduz, zera adierazten duenean: "correspondera al demandado la aportacion de una justificacion objetiva y razonable de las medidas adoptadas
y de su proporcionalidad".
Hutsune guzti hauek eta urratu beharreko bidea ezezaguna izateak, auziak korapilotu eta
sententzien arteko kontraesanak ekarri ditu.
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2 .

2 . 1

G A S T E I Z K O

G I Z A R T E

E P A IT EG I A

2.1.1

HOFESA,

S.A.

Barneko pertsianen eta errezela-errailen fabrikazioa.
. . 4 0 emakume baino gehiago ari dira lanean.
. . Hitzarmena: 1 . mailako espezialistak eta 2. mailako espezialistak. Azken hauek baino
ez dute lanpostu-osakina, urteko 3 1 7 . 3 4 0 pezetatakoa, hain zuzen.
. . Emakume guztiak 1 . mailako espezialistak dira, 2. mailako espezialista guztiak gizonezkoak dira.
• • 90-6-5ean 38 emakumek "sexu eta zenbateko arrazoiengatiko diskriminazioa" dela-eta
demanda bat planteatzen dute.
. . Ikuskatzailetzak egindako txostenean zera adierazten da:
"Los trabajos desempeñados por E l son mas sedentarios ya que se trata de actividades
en la cadena de montaje (\)... puestos fundamentalmente manuales con herramientas ligeras".
"E2 lanpostuei buruz, bestalde, eraberekotasunik eza aipatzen da, eta honako ezaugarri
hauek:
57

. mugikortasuna fabrika barruan. Muntaia-kateak, ontziraketa eta sarrerako biltegia
dituzte lanlekutzat (garabiak, fenv/ick eta abarrak darabiltzate).,
. batzutan gai toxikoak ere badarabiltzate.,
. zenbaitek gaueko txandan lan egiten dute eta horregatik plus bat jasotzen dute.".
Oharrak: sexuaren araberako lan bereizketa historikoaren adibide argia dugu: emakumeak
muntaia-katean ari dira, aldaketarik gabeko lana, esku-bizkortasuna eta erantzukizun txikiagoa eskatzen duena egiteko gaitasun handiagoa omen dutelako. Gizona eta emakumea,
berez, ezberdinak garela onetsiz gero, ongi da, horrenbestez, badira arrazoi objektiboak
batzuri eta besteri atxekitako lanak ezberdinak izan daitezen. Baina beste abiapuntu bat
kontutan hartuz gero, lanak sexuaren arabera atxekitzen direla eta, gainera, batzuren lana
besteena baino gutxiago ordaintzen denetik, diskriminazioan erortzen dela esan beharra
dago.
Ikuskatzailetzaren zenbait ondorio ere deitoragarriak dira, esaterako, muntaia-kateko lanak
geldikorragoak direla adieraztea, hortaz, jezarrita edo zutik egotea, hau da, egonkortasuna eskatzen duten lanak ez ote dira gainontzekoak bezain nekosoak? buru-ahalegina, begineke, ohikeria gogaikarria, kualifikaziorako aukera gutxiago izatea baloratzea ote dakar
horrek? (EEEren JAGak 1986ko uztailaren lean erabilitako kontzeptuak alde batera uzten
dira)
. . Sententziak, txosten hau oinarritzat hartu eta bere ebazpena eman zuen.

2.1.2

INOVAC

RIMA,

S.A.

. . Jostailugintza (batez ere, "ping-pong-a, 6-25 kg."; "amerikar bilarrak, 7-10 kg."; "stadium, 8-10 kg".).
. . 5 4 emakumek lan egiten dute (aldian aldian — iraila, azaroa— gehiago ere aritzen
dira, jarraigabeko langile finkoak, alegia).
. . Hitzarmenak bereiztu egiten ditu A, B eta C mailetako espezialistak.
. . Emakume guztiak A eta B mailetako espezialistak dira (jarraigabeko finkoak A mailakoak eta finkoak B mailakoak). C mailako espezialistek (hots, gizonek) puntuko 6,590
pta.tako produkzio-saria kobratzen dute, A eta B mailetako espezialistek, aldiz, puntuko
5,134 pta. (urteko 6 5 . 4 4 7 pta, gutxiago, beraz).

Argigarri gisa ohar batzu:

a) Sari hau kontrolpeko lana ez denean ere kobratzen da, zeharkako produkzioari

eta

kategoriagatik atxekitako zuzenari sari berbera baitagokie (*).
b) Hitzarmenak, halaber, "osakin pertsonaleko plusa" ezartzen du, zenbateko ezberdinez eta orduko pta.tan ordaindu beharrekoa baldintza pertsonalak aintzat harturik,
hala nola, portaera, erantzukizuna, dedikazioa, ezagupenak eta antzerakoak. Plus
hau C espezialista guztiei eta B espezialistetako hiruri baino ez zaie aplikatuko Hitzarmenean ezartzen denez (*).
(*) Egoera hau ikusirik, demanda planteatzerakoan zenbait iradokizun bururatu zitzaizkigun:
. Produkzio sariari dagokionez: "erreklamatzaileek gizonezkoena baino soldata txikiagoa jasotzen dute, hain zuzen ere, emakume izatearren. Izan ere, ez baitituzte funtsean ezberdinak diren edo kualifikazio berezia behar duten lanak egiten, eta gainera, lanak berdinak direnean ere, puntuko balio ezberdinari eusten baitzaio produkzioari
dagokionez. Era berean, kontrolpeko lanak ez direnean ere, gizonezkoek sari handiagoa jasotzen dutelako, puntuko balioa sailkapenaren araberakoa baita".
. Osakin pertsonalari dagokionez:... Harrigarrial, C espezialistei automatikoki ematen
zaie, eta B espezialisten artean, berriz, lan oso konkretuak egiten dituzten 3k baino ez
dute hura jasotzen... Badirudi haiek ez dutela portaera, erantzukizuna, dedikazioa,
etab. erakutsi beharrik; hauek (emakumeak) ez bezala.
Beste alde batetik, demandatuak sariaren ordainketa-oinarri ezberdina zuritu nahi izan
zuen egin beharreko lanaren ezberdintasuna oinarritzat harturik...hori bai! bereizketa
zuritzeko sailkatzaile egokia zen.
• • 91-6-1 3an "sexu eta zenbateko arrazoiengatiko diskriminazioa" dela-eta demanda bat
jartzen da Arabako Gizarte Epaitegian, produkzio-sariari soilik zegokiona. Demandatzaileen helburuaren alde agertzen zen Enpresa Batzordearen txostena erantsi zitzaion,
ondorio gisa zera adierazten zuena: "Podemos concluir que las unicas tareas que las mujeres no realizan son las de descarga de camiones en almacen y cambio de moldes en
inyeccion (que realizan determinados Especialistas B) por lo demas cualquiera puede ser
designado a una u otra tarea. Siendo destinados los hombres mas habitualmente a reparto de material, manejo de gruas en almacen, inyeccion. Labores que no son mas pe59

nosas por hacerse con medios mecanicos, y por no estar sujetas a control; ni mas peligrosas; y asi mismo, labores que no requieren mayor cualificacion".
• • Ikuskatzailetzak (enpresak eskaturik) txostena egin zuen, oso zehatza ez den txosten horretan, ...Pilatos an'tzera, zera esaten da: "Las categorias en Inovac-Rima se atribuyen en
funcion de las diversas funciones que se realizan correspondiendo al Juzgado de lo Social determinar si ello es o no discriminatorio".
• • EMAKUNDEk eskaturik txosten bat egin zuen TEA-CEGOS izeneko enpresa pribatuak, berriz, ondorioztapen hau agertzen du: "las personas adscritas a las categorias de Especialistas C desarrollan funciones que obtendrian una superior clasificacion o valoracion
fundamentalmente en los factores de esfuerzo fisico y manejo de maquinas".
• • Aldeko sententzian hurrengo oharpenak biltzen dira...

2 . 2

G I P U Z K O A K O

G I Z A R T E

E P A I T EG I A K

2.2.1

GOMAYTEX,
(9

1 -VI-

1 Oeko

S.A.
S.)

Gomazko eskukoak egiten dituen enpresa da. Produkzio arloan sei sekzio dauzka, batzutan gizonezkoek besterik ez dute lan egiten, 2. eta 3. mailako ofizial espezialistak dira eta kategoria
bera dutenei ordainketa bera dagokie, beste sekzio batzutan emakumezkoek soilik lan egiten
dute, iharduera osagarrietako 1. eta 2. mailako espezialistak izanik, euren artean kategoria berekoei ordainketa berbera dagokie, alabaina, gizonezkoena baino askoz ere txikiagoa.
Sekzio horietan lan egiten duten enpresako emakumeen eginkizuna eta gizonezkoen sekzioetan berauei dagozkien eginkizunak ez dira berdinak, baina gizonen artean ere lan ezberdinak daude, diharduteneko sekzioaren arabera.
Enpresan, produkzioan, lan egiten duten emakumeak langileen %40 inguru dira.
Lan ezberdinak zirenez, balio bereko lanak zirela egiaztatu beharra zegoen, horrela erakutsiko baitzen ordainketa berbera jaso beharra zegoela eta, horren ezean, tratu berezia
emakume izateagatik gertatzen zela.

Auzi hauetan funtsezkoa da perituaren txosten teknikoa izan dadin, lanpostu guztien balorazioa egiteko, baremo egokiez baliatuz, indar fisikoaren erizpidea ez ezik, bestelako faktoreak ere (esku-trebetasuna, begi-esfortzua, buru-ahalegina, ezagupenak, etab.) kontutan
harturik, berez diskriminatzaileak diren baloreak ez ezik, hots, gizonak gogoan izanik eginak edo haiek nagusitzen direneko faktoreak ez ezik, bestelakoak ere kontutan harturik.
Instantziako Sententzia aldekoa suertatu zen, baina ez da irmoa, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren Gizarte Salaren aurrean errekurtsoa jarrita baitago.
Balorazio teknikoa funtsezkoa izanik, lan hau egin nahi izan duen teknikorik aurkitu ezinik
gabiltza. Enpresek kontratatzen dituztenez gero, euren lanak bide jakin bati jarraitzen dio
eta, halako balorazioak eginez gero, etorkizunean arazoak izan litezke; balorazioak berak
izan dezakeen kostu ekonomikoarengatik eta euren erizpideak, gizartearenak bezalaxe, sexukerian oinarritzen direlako eta kaltegarriak suerta dakiokeelako.
Epai-araketa egin zen eta, Magistratua joan zenerako, enpresaren aginduz, emakumeak ohi
ez bezalako lan arinagoa egiten ari ziren bitartean, gizonezkoak egunean behin edo astean edo hilean behin egiten zituzten lanetan ari baziren ere, araketari oso positiboa deritzot,
erakusgarria suertatu baitzen.
Beste eragozpen bat, garrantzizkoa gainera, gizonezkoek egindako lan konkretuaren berri
jasotzea, haiek ezer ez edo ezer gutxi lagundu baitzuten, kasu honetan Enpresa Batzordearen laguntza ere falta izan zelarik.
Gipuzkoan dagoen aldeko Sententzia bakarra da, gizon eta emakumeek lan ezberdinak
egiten dituzten kasuetan.

2.2.2

BILORE,

S.A.

Enpresa Batzordeak jarritako Gatazka Kolektibo gisa tramitatu zen. (89-IX-30eko S.)
Instantziako Sententziaren edukina aintzat harturik, gizonezko langileen artean hurrengo kategoriok ziren: ofizio laguntzaileetako 1 . ofiziala, ofiziozko 1 . ofiziala, 2.a, 3.a, laguntzaile espezialista, peoi laguntzailea eta peoia; emakumezko langileak, berriz, kategoria hauetara biltzen ziren: 1 . A ofiziala, 2. ofiziala eta 3.a, eta kasu guztietan laguntzaile
espezialistari, peoi laguntzaileari eta peoiari zegokien ordainketa jasotzen zutelarik.
Hitzarmenaren negioziazioan, egin gabe bazegoen ere, batzorde misto batek sexu-bereizkeria deuseztatuko zuen kategorien izendura berria negoziatuko zuela erabaki zen.
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Gatazkaren bitartez, 1 . A ofizialak ofiziozko 1 . ofizialak bezainbat eta 2. A ofizialak ofiziozko 2. ofizialak bezainbat kobra zezaten lortu nahi zen.
Praktikatu zen frogaren ondorioz, Magistratuak emakumezko ofizialek eta gizonezkoek lan
ezberdinak egiten zituztela baloratu zuen, nahiz eta, hark adierazi bezala, sexu bata ala
bestearen araberako izen ezegokiak erabiltzen ziren. Ordainketa ezberdinaren bidezkotasuna, berriz, ezberdintasun horretantxe datza eta, antzeko izenak edo berdintsuak dituzten
kategoriadunek lan berdina edo antzeko balioa duena egiten dutela uste badaiteke ere, zeregin ezberdinak egiaztatu direnetik, haiei lotu beharra dago.
Antzeko lanak edo balio berekoak egiten dituztenei bide bat erakusten die ordainketa berdina erreklama dezaten.
Errekurtsoa jarri zen eta Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren Gizarte Salak gaitzeritzi egin zuen, zeren, bere eritziz, berdintasun printzipioak tratamendu berezia bidezkotzen
duten arrazoi objektiboak izan daitezen ahalbidetzen baitu.
Diskriminazioa salatzen duen langileari leporatzen dio berdintasun printzipioa urratzen
duen faktoreren bat badela frogatzearen zama eta, L.E.aren 28. art.an aipatzen den identitatea izateko, kategorien izen ezberdinek zeregin berari loturik egon behar zutela adierazten du, ez du balio bereko lana aipatzen.

2.2.3

M O U L I N E X

ESPAÑA,

S.A.

Demanda bi planteatu ziren, Lan Prozedurarako Lege 'berria baino lehen.
Lehenengoa soldatei buruzkoa. Magistratuak oneritzi zuenez, 1 . mailako langileak ziren
emakumeek egiten zituzten lanak eta peoi espezialistak ziren gizonezkoek egiten zituztenak
berdintsuak ziren. (89-ll-20ko S.)
Bigarren demanda kategoriei eta soldatei buruzkoa zen. Lan berdinak egiten dituztela egiaztatzen da, demanda oneritzi egiten da eta epai oinarria ez da kategoria handiagoko lanak
egiten dituztela (L.E.aren 2 3 . art.), diskriminazioa baizik, hots, emakumeok beste gizon batzuk egiten dituzten lan berberak egiten dituztela eta gizonoi enpresak emakumeek erreklamatzen duten kategoria aitorturik diela. (1 990-ll-26ko S.).

ITXIAR FERNANDEZ MENDIZABAL
EMAKUNDEko Idazkari Nagusia

Arratsaldeon denoi. Lehenengo eta behin, nire eskerrona agertu nahi dizuet gaur goizeko
ihardunaldi luze eta nekezaren ondoren oraindik ere hemen izateagatik. Ekintza Positiborako Egitasmoan lan harremanei dagokien atala labur-labur azaltzen saiatuko naiz, bestela
ez baitugu benetan interesatzen zaizkigunen hitza entzuteko betarik izango, hau da, gure
Elkarteko Gizarte-Eragileen iritzia, beruaek baitira lan arloan gizarte-aldaketa eta aukera
berdintasuna sortarazi ditzaketenak.
Euskadiko Autonomia Elkarteko emakumeentzako 91-94 aldirako Ekintza Positiborako Egitasmoa aurtengo maiatzaren 7an onetsi zuen Gobernu Kontseiluak. Eta Egitasmo horren barne, Enplegu, Heziketa, Lan Harremanak eta Gizarte Segurantza biltzen dituen atalean Lan
Harremanei dagokien azpiatalaz mintzatuko natzaizue. Garrantzizko azpiatala dudarik
gabe, zeren, gero eta emakume gehiago laneratzen direla jakina den arren, laneratze hori
urria da oraindik, emakumearen presentzia urria da lan merkatuan eta, gainera, laneratze
nolakoa den ikusi beharra dago, izan ere, kolokako laneratzea baita nagusi emakumeen kasuan, agian emakumeok sektore eta maila jakin batzuetara biltzen garelako edo.
Eta ondo baderitzozue zifra batzuk aipatuko ditut adibide gisa. Emakume landunetako
gehienak, %77,7 hain zuzen, lau lanbide-multzoren ingurura biltzen dira: %29,4 zerbitzu
pertsonalei, etxekoei eta ostalaritzari lotutako lanbideetan aritzen dira; % 19,5 administrari
laguntzaileak dira; % 15,5 merkatariak edo saltzaileak eta % 1 3,3 erdi-mailako teknikariak
edo profesionariak, erizainak eta OHOko irakasleak, batipat. Emakume gehienak hain lanbide gutxitara biltzearen ondorioz, sexukako lanbide-bereizketa nabarmena da nagusi, izan
ere, egoera hori aldatzeko, emakume landunen %60k lanbidez aldatu beharko bailukete.
Egoera honek sexuaren araberako bereizketa argia sortarazten du lan merkatuan, zeren,
gainera, kontutan izan behar dugu emakumezkoen lanbide bihurtu diren lanbideok direla,
hain zuzen ere, kualifikaziorik eskasenak erakusten dituztenak eta, batez ere, soldatarik
urrienak jasotzen dituztenak. Horixe erakusten digu gaur goizean erabili den datu adierazgarri batek, Emakundek lan merkatuari buruz egindako azterketan ere agertzen den datuak,
alegia, emakumeen soldata, batazbeste, gizonena baino %21,6 urriagoa dela, eta ezkutuko ekonomia eta lan harreman bereziek duten eragina aintzakotzat hartu gabe ere, %14eko
diferentzia nabari dela.
Egoera honek, bestalde, lanbide-kategorien arazoarekin ere badu zerikusirik, erabat lotzen
zaiola esan genezake, izan ere, funtsean lanbide-kategorietan nabarmentzen baitira diskriminazio edo bereizkeriak enpresetan.
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Ildo honetatik, gaur goizean, gai honetako legeria aztertu denean, dagoeneko, berdintasunaren printzipioari dagokionez, behinik behin, ez dagoela lege eragozpenik ikusi dugu. Bai
espainiar estatuako Zuzenbidean eta bai Elkarte mailakoan, legez aurkako egoerak salatzeko, bereizkerien aurka jotzeko ahalbideak eskaintzen dizkiguten arauak daude eta hala
egiteko aukera ematen diguten praktika juridikoak ere bai. Gaur goizeko azalpenak, berriz,
agertu diren mekanismo berriak erabiliz legezkotasun horretan barrena aurrera egiteko ditugun bideak ere erakutsi dizkigula uste dut.
Arazoa, beraz, alde batetik, legeria honen erabileran datza, eta bestetik, lan harremanen
arloan diharduten gizarte-sektoreen jarreran. Hortaz, enplegua duten emakumeen arazoei
lotuko natzaie; hau da, emakumeen prestakuntzarik eza, kualifikazio falta eta antzerakoak
alde batera utzi eta dagoeneko lan arloan nabari diren arazo zehatzak aztertuko ditugu. Zeren neutralak diruditen enplegu-praktika batzuk, lanerako sarbidea edo enpresa barneko
promozioa, esaterako, teorian bereizkeriarik gabe burutu beharko liratekeenak, emakumeenganako diskriminazio garbiaren erakusgarri baitira.
Eta hori horrela dela egiaztatzeko, langileak aukeratzeko iragarkiak azter genitzake, haietan sexu jakin bati lotutako elementuak (soldadutza egina), sexu bateko gehienak baztertu
egiten dituzten derrigorrezko gaitasun edo ezagupenak eta abarrak aurkitzen baititugu
oraindik ere.
Era berean, hutsaren hurrengoa edo garrantzirik gabekoa dirudien aintzinatasunak ere bereizkeria ekar dezake hitzarmen kolektiboetan. Teorian aintzinatasunak eta sexuak ez dute
zerikusirik, hark eragin berbera izan beharko luke gizonengan zein emakumeengan, baina
ez da hala gertatzen. Izan ere, gizonak, oro har, emakumeak baino askozaz lehenago heldu baitziren lan merkatura eta, horrenbestez, metaturik daukaten aintzinatasuna, sarritan,
emakumeek inoiz lortuko dutena baino handiagoa izaten da. Nire iritziz, sindikatuek eta enpresariek ekin beharko liokete hitzarmenik hitzarmen eta, nik esango nuke, enpresarik enpresa ere, egoera hauek argitzeari.
Hasieran, ez naizela luzatuko esan dut, eta emandako hitza betetzeko, Ekintza Positiborako
Egitasmoari eta, hain zuzen ere, Lan Harremanei buruzko azpiatalari dagokionez, mahainguru honetarako erreferentzia baliagarria suerta daitekeelako ustetan, lau urte hauetarako
ezarri ditugun helburu nagusiak zehaztu besterik ez dut egingo. Bakoitza bere ekintzari loturiko helburuak, hain zuzen, batzutan oso zehatzak diren ekintzak, eta beste batzutan orokorragoak, edukinez bete beharko ditugun ekintza orokorrak, alegia.
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Lehenengo helburua emakumeen lan eskubideak ezagutarazi eta defendatzea da, eskubideok ezagutu eta erabiliz, eta lan harremaneko partaideek haiek defendatuz, berdintasunezko harremanek lortzeko bidean jarriko baikara. Eta eginkizun honetan, funtsezko elementutzat jotzen dugu Lan Ikuskaritza, berdintasunaren aldeko jokabidea aurrera eramateko
erantzunkizuna ez ezik, horretarako aukera ere duen administrazioko erakundea delako.
Bigarren helburua, berriz, gizarte-eragileak ekintza positiborako neurriak, hau da, enpleguko
promozioan eta lan harremanetan nabari den diskriminazioa deuseztatzeko neurriak hartu beharraz jabetu eta hartara bultzatzean datza. Helburu hau lortzeko, gure Autonomia Elkartean,
beste erakunde batzuren artean, edukinez hornitu eta osotu behar den arren, garrantzizkotzat
jotzen dugun Erakunde batekin aritu beharra daukagu, hau da, Lan Harremanetarako Kontseiluarekin, beronetan biltzen baitira Sindikatu nagusiak eta "Confebask" deritzan enpresarien Erakundea. Hortaz, Lan Harremanetarako Kontseiluan gerora negoziazio kolektiboan sartuz joango liratekeen jokabide orokorrak moldatu beharko liratekeela uste dugu.
Hirugarren helburua, sindikatu eta enpresa-egituretan emakumeen ordezkaritasuna ugaritu
eta emakumeek lan harremanen arloan duten partaidetza areagotzea da. Hemendik lasterrera, gure Autonomia Elkarteko Sindikatuek eta Enpresa-Erakundeek azaldu ahalko dute
emakumezkoen ordezkaritasun hori norainokoa den euren artean. Baina, dena den, erakunde horietan ere, bertako emakumeen presentzia, afiliatuena kasu honetan, benetako afiliazioari egokitzeko ekintza positiboak bultzatu beharko direlakoan gaude.
Beste helburu bat, ekintza sakonak eskatzen dituena, bestalde, deskualifikazioa eta soldaten
arteko bereizketa ekidinez, emakumeen lan baldintzak hobetzean datza.
Emakumeek Lan Harremanen arloan duten arazorik handienetako bat lanbide jakin batzutara bilduta egotea dela adieraziz hasi naiz eta lanbide-sailkapen desegokien arazoa aipatu dut. Oraindik ere estereotipoak nabarmentzen dira lanbide-sailkapenetan eta "balio
berdineko lanari, soldata berdina" delako printzipioa ez da betetzen eta, hain zuzen ere,
ez da betetzen, balio berdineko lana izan arren, kategoria ezberdinak izaten direlako.
Gure ustez, berehala ekin behar zaio Lan Hitzarmen Kolektiboetako lanbide-sailkapenak berrikusi eta zuzentzeari, lanposruei balio handiagoa emanez eta, batez ere, kategoriak parekatuz, orain dagoen bereizketa hori, sarritan benetako errealitatea mozorrotu eta, gaur
goizean ikusi dugun bezala, gezurrezko edo aspaldiko egoera atzerakoien islada den bereizketa hori desagertaraziz, lanbide-sailkapen hauek zuzenagoak izan daitezen eta, jakina, soldata-berdintasuna ekar dezaten.

67

Beste helburu bat, lantegietan izan daitezkeen sexu-jazarpenen aurka egitea da. Egoera hau
gure gizartean nabari diren sexukeriazko adierazpenetako batda, baina lan harremanen arloan aparteko garrantzia duena, zeren, funtsean, menpekotasun-egoerei lotuta agertzen da,
emakumeek pairatzen duten menpekotasuna eta kolokako egoerari lotuta, hain zuzen, horrek
sortzen duen estuasun eta larrialdiekin. Eta gizarte-eragileek gai honetan badutela zereginik
uste dugu, egoera hauek enpresetan aztertu, salatu eta konpontzeko bide egokiak bultzatuz.
Gure helburuen artean, halaber, Famili Etxeko Zerbitzuan ari direnen lan baldintzen eta lan harremanen gizarte-estalduraren parekaketa bultzatzea dago. Izan ere, harreman berezi honek,
harremanari berari dagozkion ezaugarri latzez gainera, beste gai batzuren aldetik, Gizarte Segurantza esaterako, egoera are larriagoaz ageri baitzaigu, eta sektore honetan gizonak nahiz
emakumeak omen dauden arren, egia esateko, egoera araupetuan daudenak aintzat harturik,
hau da, Gizarte Segurantzari kotizatzen diotenak, 17.000 emakume aurkitzen ditugu gizonak
1.000 besterik ez direla, eta hau batez ere enpresei edo lan elkartuko enpresei dagokienean,
zeren jakina baita, bestalde, ezkutuko ekonomiak sektore honetan duen garrantzia.
Eta azkenik, Ekintza Positiborako Egitasmoan lan harremanen azpiataltzat hartu denaren
beste helburu bat aipatuko dugu, lanean ari diren emakumeentzako osasun arloko aurrearretarako programen garapen, alegia. Ekintza hauen artean, haurdunaldiak, haurdunaldian
gerta daitezkeen arrisku-egoerak aipatu behar dira bereziki.
Atal honi erabat loturik dagoela uste dugunez, beste arazo bat ere aipatu behar dut, hau da,
famili eginkizunekiko ardura edo erantzukizuna. Emakumeak hasiera-hasieratik aukera-berdintasunaz baliatuko badira, ezinbestekoa da etxeko lanak senitartekoen artean banatzea,
bestela jai dugu. Enplegua lortzeko eragozpenak ditugu, promozio-bidean oztopoak, baina
eragozpen eta oztopo horiek gure ihardunaldi bikoitza eta familiaz arduratu beharra direla
medio sortzen zaizkigu, horrela ezin izan ditzakegulako gizonek bezalako aukerak.
Eta alde horretatik, pozgarria zaigu legeria aurrerakoia izatea, legeria honek, besteak beste, gizonei ere amatasunagatiko guraso-bajak hartzeko aukera eskaintzen baitie, nahiz eta
bajaren azken hilabeteaz baino ezin goza daitezkeen. Honelako neurri eta jokabideak suspertu eta bultzatu egin behar direla uste dugu. Eta negoziazio kolektiboan ere, hainbat beharkizun sar litezkeela, hau da, hitzarmenak, lansaioak edota heziketa bera ere mugatzerakoan, familia baten atontze-beharrizanak zeintzuk diren kontutan izan eta ikastaroetarako
sarbidea nahiz bestelako egoerak haietara egokitu daitezela.
Hauxe da, gutxi gorabehera, Ekintza Positiborako Egitasmo honetan lau urteko aldi honetarako planteatu duguna, eskuartean daukazuen Egitasmoaren testuaz osotzen dena.
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Azkenik, Emakunde bultza egiteko erakundea den aldetik, aurrerantzean ere halako gogoeta
eta ekintzak suspertuz arituko dela esan nahi dut, nahiz eta Emakunderi ez dagokion halako
ekintzak burutzea, eginkizun hau Ekintza Positiborako Egitasmoa burutu behar duten Erakundeei baitagokie, Administrazio barruan, esate baterako, Lan Agintaritzari, Lan Ikuskaritzari
eta, Administrazioz kanpo, Gizarte-Eragileei. Nolanahi ere, lau urte hauetarako Egitasmo honen garapen estrategikoari dagokionez, Emakundetik urte hasieran Jaurlaritzari eta hainbat
Erakunderi azaldu genizkien iharduera-saldoa garatzearen alde jokatuko dugu, iharduerok urtero-urtero burutuz joan daitezen. Eta ildo horretatik, hain zuzen ere, aipatu dudan lehen helburuaren ildotik, hau da, lan eta gizarte arloko hautabide eta proposamen berriak sortarazteko gogoeta eta sentzibilizazio-bidetik, Ihardunaldi honetara heldu gara.
Antolatzerakoan hainbat buruhauste sortarazi zigun Ihardunaldia, zeren batzutan bata bestearengandik urruti samar ageri bide diren bi mundu elkartu beharra baitzegoen, lege mundua eta lan-gizartearena, alegia. Baina, legearen ikuspegi hutsetik eginiko Ihardunaldia egiteari gezurrezkoa generitzon, Berdintasun-Printzipioa nonnahi agertuko zelako eta gainera
lortutako zerbait bailitzan, eta, gauzak horrela, printzipio hori gizarte errealitateari lotuta
azaldu beharra geneukan, hau da, bi arlo horietaz mintzatu beharra zegoen eta, batez ere,
gizartean arlo horietan dihardutenek hitz egin behar zuten, zeren, berriro ere azpimarratu
nahi dut, gizarte-eragile horiek baitira, funtsean, bakoitzari dagokion negoziazio kolektiboan diskriminazio edo bereizkeriazko egoerak aldarazteko aukera izan dezaketenak. Hortaz, mahaingurua hastera doala, behin eta berriz aipatutako gizarte-eragileoi hurbildu daitezela eskatzen diet, gainontzeko solasakideekin batera mahai honetan parte hartzeko.
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KONTXA LOPATEGI
OLASAGARRE
LAB-eko Nazio Idazkaritzakoa
Mahaingurua

"Sexu arrazoiengatiko lan bereizkeria Lege eta Gizarte-lkuspegitik" izeneko ihardunaldian
parte hartzeko, (Emakundek) LAB sindikatuari luzatutako gonbidapenari erantzunez, eta
emakumeok jasaten dugun diskriminazio latzaz eztabaidatzeko, hala nola, haren kausak
ezagutu eta politika nahiz gizarte arloetan eta, hain zuzen ere, helburutzat herrialde honetako langile guztien, gizon zein emakumeen, eskubideak eta interesak defendatzea duen sindikatua garen aldetik, langile gisa dihardugun lan arloan, batez ere, eragiteko egitasmoak
azaldu eta proposatzeko forumak sortzeak duen garrantziaz jabeturik, sindikatu honek gai
honi buruz uste duena azaltzeko aukera hau eskaini zaiolako eskerrak eman nahi ditu.
Horrela bada, hitzaldi honen helburua ez da emakumeok jasaten dugun bereizkeriaren azterketa zehatza egitea, gizartean diharduten guztien artean benetako eztabaida bat sortaraztea baizik; gizarteak duen arazo latz hau ez dela adierazpen edo asmo hutsez konponduko ahaztu gabe, aurkitzekotan, konponbidea egunero eta etengabe gure eskubideak
erribindikatuz eta defendatuz aurkituko baitugu, sexu bien arteko berdintasuna benetan lortu arte amore eman gabe.

Hau esan ondoren, hainbat ohar azaldu behar dira:

1

.

Legearen arabera, gizon eta emakumeen arteko berdintasun itxurosoa legoke arlo eta eremu guztietan, lan arloan ere bai; hortaz, Konstituzioan, Estatutuan, Funtzio Publikorako Legeetan eta berauek garatzeko arau guztietan adierazten denez, botere publikoei dagokie
berdintasuna benetakoa izateko beharrezkoak izan daitezen baldintzak bultzatzea, erabateko berdintasuna izateko oztopoak deuseztatuz; baina denok dakigu adierazpen horiek gezur hutsa direna, errealitateak berak erakusten digun bezala, eta itxuraren aldetik ere, mintzaira zeharo gizonezkoena erabiltzen dela dakusagu (el/los trabajadores, el empresario,
el/los ciudadanos, etab.). Baina arazoa are larriagoa da, guzti hori hasiera eta kanpoko
itxura baino ez da eta.
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2 .

Lan arloko egoera, tamalez, bestelakoa da, oso bestelakoa. Emakumeek arlo honetan bizi
duten egoera zehatz-mehatz aztertzeko asmorik gabe, eta egoera larri hau dela-eta demagogikoki erabili ohi diren topikoak ere alde batera utzirik, egitate batzuk nahitaez aipatu behar ditugu, esaterako:

• • Euskal Herriko emakume guztietarik gutxi batzuek baino ez dute lan egiten. Biztanleria landunaren %25etik behera, alegia.
• • Berez kopuru urria osotzen duten emakume guzti hauetatik, %34 aldi baterako kontratupean ari dira. Eta ez da ahaztu behar lanean diharduten emakumerik gehienak
inolako kontraturik gabe ari direla (ezkutuko lanak, etxekoandreak, etab. Lan egiten
duten emakumeen bi herenak etxeko lanetan dihardute buru-belarri).
• • Lan arloan sartzeko eragozpenak.
• • Gizonei eta emakumeei atxekitako lanen bereizketa nabarmena, balio gehiago edo
gutxiago izan ohi dutela gizonenak edo emakumeenak direnean.
• • Emakumeok, oro har, beheragoko lanbide-mailetan aritzen gara, eta ordainketan ere
bidegabeko bereizkeria nabaritu ohi da emakumeak izatearren, batzutan bereizkeria
argi eta garbiak eta zenbaitetan mozorrotuak (gizonek betetako lanpostuei erantzukizuna, ikuskapena, etab. atxekiz, edo prestakuntza nahiz esperientziarik eza, ordutegi mugatua, etab. aipatuz aitzaki gisa).
• • Emakumeok mailaz igon eta trebatzeko aukera gutxiago izan ohi ditugu gure lan ihardunaldi bikoitza dela medio, edo ama, emazte, erizain eta abarrak izan beharrarengatik.
• • Ekonomi krisialdiak biztanleria osoa ikutzen badu ere, emakumeengan eragin handiagoa izaten du eskulan gutxiago behar izaten delako, eta horrenbestez, emakumea
etxeko lanetara itzultzen da lan merkatutik atera eta prestakuntza-erritmoa edo esperientzia bertan behera utziz, desmotibatuz, etab. Emakumeak daudeneko enpresetan,
badirudi erregulazio-espedienteak haiei zuzentzen zaizkiela bereziki, botatze masiboak, xantaiak eta presio ekononomikoak, etab. izaten direlarik, eta are larriagoa
dena, lanpostu berberak lortzearren sexu bien arteko burruka sortarazten duen benetako azpijoko ideologikoa egiten da, halakoetan emakumea galtzaile suertatzen delarik elkartasunik gabeko jarrera matxisten poderioz.
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• • Gauzak horrela, ezkutuko lana agertzen da, ezkutuko ekonomia, alegia; eta horretan
bai, nagusi gara, eta ondorioz, lan baldintzarik okerrenak jasaten ditugu, lanaren
ezegonkortasuna, bereizkeriarik latzenak eta gehiegizko lan egitea gure pentsura
plusbalio itzelak lortzen dituzten enpresen mesederako.
Gauzak honela, gure kritikarik zorrotzena egotzi behar diegu Herri honetako botere
publikoei, Administrazioei, zeren, arazo horiei aurre egin beharrean, irregularitateok
onartu eta iraunarazten baitituzte, legearen babesa ere eskaintzen dietelarik edozein
motatako kontratuak (partzialak, ordukakoak, prestakuntzarakoak, etab.) araupetuz;
eta horrela, ezkutuko lana, langileei, oro har, eta emakumeei, bereziki, langabezia
eta txirotasuna besterik ez dakarzkien etengabeko berregokitze-prozesua bultzatzen
duen sistema honen ihesbiderik aproposena bilakatu da.
Denontzako enpleguaren aldeko filosofia eta burrukaren tokian, adabakiak eta kontratu finkoko lana duenak pribilegioduna delako ustea aurki ditzakegu.
Herri honetako sindikatu erreformistek langileria osoaren, hau da, landunen eta lanik
gabekoen aurka eta haiei bizkar emanez egindako hitzarmenek eta erakutsitako jarrera eta jokabideak; emakumeok soldatapeko lana bilatzerakoan aurkitzen ditugun
oztopoak gainditzeko neurri gisa ordutegi malguak, aldi baterako kontratuak, lan baldintzen ezegonkortasuna eta abarrak proposatzea eta onartzeak, bidegabekeria zuritu nahia baino ez dute erakusten eta gaur egungo marginalitate egoerak daudenean iraunarazteko bide ematea; emakumearen lehenengo lanpostua, edo bakarra,
etxean dagoelako ideia mozorratzen ez dutenean.
Arazoaren gakoa lanaren sexukako banaketan eta honen ondorioetan datza, ekonomi krisialdia denean, batez ere.
• • Era guztietako diskriminazioak ageri zaizkigu, batzuk zakar eta zuzenak (lan eta lanpostu mota jakin batzutara heldu ezina; erditzearen ondoriozko botatzea, etab.), beste zenbait, berriz, maltzur eta bihurriagoak (gu sartzean lan mota hori desbalioztatuz,
bizilekua aldaraziz, lanpostuari atxekita balego bezala presentzia fisikoa mugatu bat
exigituz, etab.)
• • Emakumerik gehien daukan sektorea zerbitzuena da (guztizkoaren %80 emakumeak
dira); industri sektorean, berriz, emakumeak ehungintza, elikadura, oinetako eta jantzigintza bezalako sektoreetan ageri zaizkigu, batez ere, hau da, sarritan botatze eta
birmoldaketak jasaten dituzten sektoreetan (azken hamarkadan, esate baterako, sek75

tore hauetan emakumeek betetzen zituzten 100 lanpostutatik 9 0 desagertu dira, horietako gehienak ezkutuko ekonomiara pasa direlarik).
Deigarria da, bestalde, Administrazio, Irakaskuntza eta Osasun sektoreetan emakumeak gizonak baino dexente gehiago izatea, nahiz eta lanbide-mailarik baxuenetan
aritzen garela esan behar den. Hemen argi eta garbi ikusten da sexuaren araberako
lan banaketa eta hirugarren sektorean hainbeste emakume izatearen arrazoia lan horiek familian eta gizartean atxeki zaizkigun lanen antzerakoak izatean datzala (hezkuntza, umeen, zaharren eta gaixoen zaintza, etab.)
Deigarria da, baita ere, Administrazio Publikoetan dugun presentzia; horrela, hemen
ere, gehien bat, beheko eskalak betetzen ditugun arren, langileak hautatzeko sistemak zuzenagoak izanik eta sindikatuen kontrolari esker emakumeen lanbide-gaitasuna zalantzan jartzen dutenen argudioak errefusatuz (EEEren txosten batek dioenez,
emakumeek, oro har, ikasketa-emaitza hobeak lortzen ditugu); beste kontu bat da, ordea, emakumeen prestakuntza kolektibo gisa, gai honetan gizarte, ekonomi eta kultur baldintza ugari aintzat hartu beharko bailirateke.
Era berean, soldatapeko lanean dihardugun emakumeok gure etxean egiteke utzitako "lan edo eginkizun femeninoak" gureak baino lan baldintza okerragoak jasaren
dituzten beste emakume batzuek betetzen dituzte (otseinen erregimen berezia, irregularitateak eta marginazioa aipatu behar dira).
Zuzeneko eta zeharkako sexu-erasoak.

Asko daude eta elkarlotuak dira, arlo publikoari nahiz pribatuari dagozkielarik, hala ere, garrantzizkoenak aipa ditzakegu:
. . Kultura edo ideologiari lotutako faktoreak. Emakumeak menpeko eta gaitasunik gabeko gizakiak, edozein alderditatik beheragokotzat jotzen dituen ustea, edo gure egoera, etxekoandre izate hori atsegin zaigula gogoko dugulako ustea, patriarkalismora
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heldu arte, esan ohi denaren aurka, Euskadiko emakumeek ongi ezagutu izan dugun
patriarkalismoa, alegia.
• • Emakumeari familia barruan atxekitako zeregina, hau da, seme-alabak munduratu eta belaunaldi berriei nagusi den gizonkeriazko eta elkartasunik gabeko ideologia erakutsi.
Ezin daiteke ahaztu familian egindako rol banaketak gizartean duen eragina, izan ere,
hezkuntza, osasun laguntza nahiz gizarte zerbitzuen gabeziak bete baititugu (ekoizpenaren aldetik horren emankorrak ez diren umeak, zaharrak, atzeratuak eta abarrak bezalako kolektiboak zainduz, etab.) eta guzti horrek diru-aurrezki izugarria esan nahi du.
Hau horrela izanik ere, guk betetzen ditugun zerbitzu hauek, ekonomia kapitalistari
ezinbestekoak zaizkionak, ez omen dira lana, arlo "pribatuak gauzatzen baitira.
Emakumeekiko gizarte-zorra nabarmena da, eta emakumeek ekonomiari emandakoari esker izan ditzakegu gaur egungo indize ekonomikoak.
• • Ideologia nagusiaren poderioz eta familian egin ohi izan dugun lanaren ondorioz,
zenbait lanpostu betetzeko prestakuntza, esperientzia edo berezitasunik gabe aurkitzen dugu geure burua (gabe edo gutxiagoz, behinik behin), eta halako baldintzak
betetzen ditugunean ere, bestelako aitzakiekin topo egiten dugu, hala nola, erantzukizuneko lanpostuak gizonentzat direla, seme-alabak izanik ezin dezakezula enpresan
beharreko ordutegia bete, hilerokoa dela medio orduak galtzen dituzula, edo seme-alabak medikuarengana eraman beharragatik, edo lanpostu horretarako zure itxura ez
delako egokia... Hau da, oztopoak besterik ez lan munduan sartu ahal izateko.
• • Ekonomi faktoreak. Emakumeok esku lan merkea, higikorra eta noiznahi alda daitekeena izan gara eta gara, oraindik ere, sistemari etekinik handienak ematen dizkiogunak, eta abagadunearen arabera, lan merkatuaren eskaintza eta eskariaren arabera erabiltzen gaituzte. Hortaz, bigarren mailako hiritarrak gara.
• • Botere publikoek ezer gutxi egiten dute, oro har, langileriarekiko eta, bereziki, emakumeekiko erantzunbeharrei dagokienez, ekonomia edo sektore ekonomikoen plangintza ere ez baitu benetako datuetan oinarriturik egiten. Esan nahi dugu estatistikak
erlatiboak direla eta etxekoandreak biztanleria landunaren, langabetuen zein enplegu eskatzaileen artean zenbatzen ez diren artean akats haundiak izango direla, horrela benetako egoera mozorrotu egiten baita hauteskundeei eta alderdi politikoen jokabideari begira.
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• • Normala denez, sindikatuak, oro har, helburu jakin batzuk lortzeko gizarteko taldeak
diren aldetik, garrantzizko ñabardurez eta barne-sentiberatasun ezberdinak izaten
badira ere, nolabait, gizartean nabari diren eskemak eta bereizkeriazko egoerak erakutsiko dituzte. Horregatik, iharduera sektore jakin batzuetan izan ezik, emakumeen
partaidetza gizonena baino dexente urriagoa izaten da sindikatuetan, dela afiliatu
gisa, dela bertako langile gisa.
• • Hau horrela bada ere, emakumeek sindikatu bakoitzean duten egoera zehaztu beharko genuke, sindikatuon filosofia eta helburuak ezagutu, eta gizarte arazoei, eta
berauetako garrantzizkoenetako bati, emakumearenari, alegia, aurre egiteko eguneroko jokabidea zertan datzan argitu beharko genuke; sindikatukoen jarrera ezberdinak, gizonenak zein emakumeenak, zeren sexuen arteko benetako berdintasunerako oztopoak gainditzea, azken batean, denon eginkizuna baita, gizon nahiz
emakumeena.
Ildo horretatik, LABek, gaur egungo egitura sozio-politiko bidegabekoak, elkartasunik
gabekoak eta atzerakoiak gainditu eta gizartearen benetako eraldaketa lortu nahi
duen sindikatu iraultzailea eta klasekoa den aldetik, helburu nagusi bat du, beste batzuren artean, hau da, sexuen arteko benetako berdintasuna, bai lan arloan eta bai
gainontzeko arlo guztietan ere.
Eta logikoa da hala izatea, sindikatutik kanpoko profesionariek egindako hainbat
txostenetan erakusten dena aintzat harturik, hau da, emakumeen afiliazio portzentaiarik handiena (%35) duen Euskadiko sindikatua garela, zenbait sektoretan, Irakaskuntza eta Osasuna kasu, %85eraino heltzen garelarik.
Egiturei dagokienez, berriz, gehienetan gizonekin batera emakumeak ere azaltzen
zaizkigula adierazi behar da. Adibidez:
• Nazio Idazkaritzan: %20 emakumeak dira.
• Herrialdeko Idazkaritzetan: %20-25 emakumeak dira.
• Lege Idazkaritza Teknikoan: %50 emakumeak dira.
• Ekonomi Idazkaritza Teknikoan: %50 emakumeak dira.

Baina, zenbakiok baino adierazgarriagoak dira bestelako xehetasun batzuk, aztertzen ari garen arazo honekiko koherentzia erakusten dutenak, alegia, adibidez, langilearen edo militantearen sexua kontutan hartzen ezduen eginkizunen banaketa, soldata berbera izatea, sindikatu barruan zein kanpoan egiten ari garen
kontzientziazio-lana eta militantziako emakume nahiz gizonen famili kargetatik eratorritako arazoak zuzentzeko neurri amankomunak ezarri izana, sindikalgintzan aritzeko aukera gehiago izan ditzaten (gure artean eginkizunak bananduz autogestio
erara)
• • Arazo honi dagokionez, Euskal Herrian diharduten sindikatu gehienetan nabari den
egoera larri bat aipatu beharra dago, hau da, haien sindikalgintza langileak, hertsiki, direnei soilik zuzentzen zaiela, gero eta ugariagoa den eta gero eta baldintza ekonomiko okerragoak jasaten duen biztanleriaren sektore bat alde batera utzita, hots,
langabetuak ahaztuz, hainbat sindikatuk ez baitute haien ordezkaritzarik izan sekula
ere.
Egoera honek berebiziko garrantzia du, lehenago esan dugun bezala, emakume asko
langabetuak edo ordaindutako enplegurik gabeko etxekoandreak direla kontutan
hartzen badugu, eta horrela sindikalgintzako beste parametro batzutan kokatzen
gara, Langabetuen Asanbladak, etxekoandreen elkarteak, emakume taldeak eta abarretan, eta horietan ere nabarmena da LABen eragin etengabea eta zuzena, partaidetza eta lankidetzako hainbat mekanismoren bidez.
• • Sindikatuak, bestalde, bai bere kabuz eta bai beste erakunde batzurekin elkarlanean,
tratamendu berezia ematen die emakumeen arazoei, dela lan arloan, dela gainontzekoetan: lanean ari diren edo lanik gabe dauden emakumeentzako laguntza eta
aholkularitza, gizarte baliabideei buruzko argibideak eta lan arloko bereizkeriari, lan
ihardunaldi bikoitzari, botatzei eta abarrei buruzko txosten bereziak.
• • Era berean, emakumeen egoeraz kontzientziatzeko ekitaldiak egiten ditugu lantegietan, eta bereizkeriak jendaurrean nahiz epaitegian salatu, otseinen sektoreari dagokionean, batez ere, haien egoera are larriagoa izan ohi delako.
• • Sexukeriazko mintzaira baztertzen saiatzen gara sindikatuaren jendaurreko adierazpenetan, barne-hartuemanetan eta lantegietan. Eta hau horren garrantzizkoa ez dela
badirudi ere, kontzientziazio-bidean lehenengo urratsa da, eta emakumeen aldetiko
etengabeko ahalegina eskatzen du.
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Aurre-oinarri batetik abiatu beharra daukagu, hau da, lanean ari diren gizon eta emakumeek eskubide eta lan baldintza berberak izan ditzaten aurrera daramagun ekintza sindikala ez dela Negoziazio Kolektibora mugatzen, eta gure lanik ezagunenetakoa berau den
arren, ekinbide horri ikastaroak, kontzientziazio ekitaldiak, salaketak eta abarrak ganeratu
behar zaizkiola.
Eta, nolanahi ere, botere publikoei etengabe eta irmoki eskatu behar zaie neurri orokor eta
berezi egokiak har ditzaten. Ildo honetatik:
• • Negoziazio Kolektiboak, emakumeen egoerari buruzko eztabaida-foruma eta proposamenak lantzeko tokia ere izan behar du lege eta ekonomi arloetako aldaketa orokor egokiak ahalbideratzeko. Era berean, hitzarmena dagokien langileak eta, oro
har, langile guztiak, kontzientziatzeko tresna izan behar du, horretarako komunikabideak erabiliz.
• • Ez gaude soldata-ihardunaldia delako ardatzaren alde, sindikatu gehienak bezala; aitzitik, emakumeari lan arloan zein bertatik kanpo atxeki ohi zaion zereginari buruzko
jokabide tradizionalak aldaraz ditzaketen gizarte-ekinbide aurrerakoiak ere Negoziazio Kolektiboan planteatzearen alde gaude. Enpresen eta gaur egungo sistema sozioekonomikoaren kontraesanak agerian utzi nahi ditugu.
• • Goi-mailako ekintza-eremuei edo gizarte-hitzarmen orokorrei dagokienean. Etxekoandreak biztanleria aktiboan sartu behar dira ondore guztietarako. Langabetu guztiak
ere, enplegu eskatzaileak izan ala ez, INEM delakoan sartu behar dira.
Erabateko gizarte-neurriak langabezia deuseztatzeko. Horretarako beharrezkoak diren lege aldaketak.
Arlo guztietako gizarte zerbitzu zabalak dohainik eskatzea, alderdi, erakunde eta
abarrak horretara bultzatuz, emakumeok lana-etxea delako ihardunaldi bikoitzaren
edo famili erantzukizunen zamaz askatzeko (jantokiak, haurtzaindegiak, zahar etxeak, garraioak...).

• • Ekintza positiborako (diskriminazio positiborako) neurri eraginkorrak, gizarte eta lan
arloko eraldaketa diru publikoaren kargura. Eta hain zuzen ere:
• Arlo guztietan: Lanpostu-kopuru bat, % bat, emakumeentzako gordetzea. Lanpostuari berez ez badatxezkio, emakumeak lanpostu horretan aritzea eragozten duten
lanbide-ezaugarriak ezabatzea (e.b.: indar fisikoa, gizonezkoen lanetako esperientzia, lanerako erabateko gertutasuna, etab.) Aukerabideetatik faktore subjektiboak kentzea (e.b.: banakako elkarrizketak, irudi fisikoa, etab.).
• Semea/alabak 5 urte bete arte zaintzeko eszedentzia. Ordurarte lanpostua gordetzea. Horrez gainera, urtebetez gutxienik, ordainketa (GGA besterik ez bada)
eta Gizarte Segurantzari kotizazioa.
• Lizentziak. Baimenak. Ordutegiaren murrizketa: Amatasunagatiko lizentzia 24 astebete arte gehitzea. Famili zamengatiko baimen bereziak ere sartzea. Gaur egungoa (ordu 1) baino ordu-murrizketa luzeagoa.
• Sektorearentzako trebakuntza berezia, bere lanbide-gaitasuna txikiagoa delako.
• Industri birmoldaketarik edo erregulaziorik ez onartzea inola ere, horretarako eskuartean ditugun baliabide sindikal guztiak erabiliz. Administrazioan, hain zuzen
ere, gehienetan "ekoizten ez duten" sektoreei lotuak izanik emakumeek bete ohi dituzten gizarte zerbitzuei (umeak, elbarriak, osasuna, etab.) dagozkien zerbitzu publikoen pribatizazioaren aurkako jokabide irmoa.
• Oro har, botatzearen aurkako neurriak eta, berezizki, zuzenean edo zeharka emakumea izateagatik gertatzen direnen aurkakoak.
• Hitzarmena dagokion taldea kontzientziatzeko lana, klase eta sexu-elkartasunean
oinarritutako erizpidez.
• Soldata-mailen arteko distantzia txikitzea. Emakumeak, oro har, behereneko ordainketa-mailetan izaten direnez gero, gehikuntza linealak berdintasunaren bidean
aurrera egiteko.
• Gizarte zerbitzu zehatzak zentro edo sektore bakoitzean (jantokiak, haurtzaindegiak, gastu hauen ordainketa, etab.)
• Lanpostuen balorazioak eta lanbide-berrikuspen edo birsailkapena, gaur egun dauden sexuaren araberako lan banaketak deuseztatzeko (lan femeninoak eta maskulinoak", etab.)
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• Otseinak. Arazo berezia. Dagokien harremanaren lege aldaketa. Lan erregimen
orokorrean eta Gizarte Segurantzan sartzea.
• N.K.ko langile-taldean emakumeek ere egon beharko dute, emakumeen presentzia
nabarmena deneko sektore eta zentroei dagokienean, batipat.
• Erabiltzen den mintzaira. Bereziki landu beharreko gaia.
Ikus dezakegunez, horren nahigarria eta beharrezkoa dugun berdintasunera bidean urrats
bat emanez gure lan baldintzak hobetu ahal izateko, emakumeon lana, oro har, eta sindikatuona, bereziki, funtsezkoa izan daiteke, eta aurrera egiteko aukera dugu, baina, horretarako beharrezkoa da gure eskubideen alde benetan eta ez hitz eginez bakarrik lan
egiten duten talde sindikaletan antola gaitezen eta biziki parte har dezagun bai sindikatuaren egituretan eta bai eguneroko eta etengabeko sindikalgintzari dagozkion ekintza
guztietan ere.
Emakumeok inork baino hobeto dakigu, sexuan oinarritutako egungo bereizkeriak gaindituko badira, ezinbestekoa dela denon partehartzea, gizon zein emakumeena, eskatzen
duen erabateko gizarte eta ideologi aldaketa, denok onartu beharko genukeena, baina jakin badakigu, halaber, gaur egun nabari diren kontraesan edo aurkako interesak direla medio, ez digutela oparirik egingo, eta beraz, geuri dagokigula, hain zuzen ere, ordezkaririk
edo utzikeriarik gabe, gure jarrerak erreibindikatzeko eskubidea eta erantzunbeharra, eta
haien alde burrukatu behar dugula benetako berdintasuna erdietsi arte, gurekin lan egiten
duten gizonak ere arazoaz jabearazi eta hartaratuz.
Aurrera bada, eta elkar gaitezen. Denon artean alda dezakegu mundu oker hau, eta aurki
lortuko dugu.
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JOSE ELORRIETA AURREKOETXE
ELA/STV-ko Idazkari Nagusia
Mahaingurua

Lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Emakunderi mahai honetan emakumea-lana
delako arazoa aztertzeko aukera eman digulako, eta eskerrak eman nahi dizkiot unerik
aproposena ere agian ez dela jakinik, izan ere arlo honetako gabeziak nabarmen-nabarmenak baitira.
Hau horrela izanik ere, arazo honen mugak eta testuingurua zehazten saiatuko naiz, nondik
abiatzen garen kontutan hartu eta akatsik nabarmenetako batzuk zuzentzeko zernolako baldintzak edo konponbideak beharko liratekeen azalduz.
Hortaz, zenbait estatistika aipatuko ditut, nire ustez garrantzizkoa baita aztergai dugun arazoa, oso-osorik ez bada ere, nahiko zehatz azaltzen duten zenbakiak ikusi eta ondoren gogoetak egitea. Estatistika-datu orokorrak ezagun zaizkizuelakoan nago. Dena den, une honetan, Euskadiko Autonomia Elkarteko lan merkatuan dihardutenen landunen %33
emakumeak ditugu. Datu hau , bere bilakaera hazkorrari dagokionez, emakumea arlo jakin
batetan sartzeari lotzen zaio, Sektore Publikoan sartzeari, alegia, eta sektore horren barruan, teknikotzat jo daitezkeen ihardueretan: Irakaskuntzan eta Osasun arloan, batipat.
Lehenengo datua, beraz, dagoeneko lan merkatuan lanean ari diren emakumeei landun guztien %33a dagokiela da. Bigarren datua, berriz, langabeziari lotzen zaio, gizonen langabeziak %1 1 jotzen duen bitartean emakumeena %28raino iristen dela.
Hauek kontutan hartu beharreko datuak dira, estatistiketan agertzen ez den merkatu geldoari buruzko ñabardurak aintzat hartzeke eta emakumeen lanaren kalitatea ere aztertu gabe.
Eta kalitatea diotaldi baterako kontratazioa edo denbora partzialekoa gogoan ditudala.
Azken datuek erakusten digutenez, ia 14.000 emakume (13.500) ari dira ezkutuko ekonomian, baina ezkutuko ekonomian ari direnen %67 otseinak direla kontutan hartu beharra
dago, eta gauzak honela, talde horrez gainera, ezkutuko ekonomia hau gizonezkoen ezkutuko ekonomiaren antzekoa delakoan nago, alabaina, gaur ez dut halako estatistikarik.
Denbora partzialeko kontratazioari bagagozkio, 14.000 emakume horietatik erdiek 30
ordu baino gutxiago ematen dute lanean; honek garbi asko adierazten du senitarteko ekonomian iharduera hauek osagarriak edo gehigarriak izan ohi direla.
Estatistika orokor gehiago ere aipa genitzake, baina emakumearen lan arazoak mugatzerakoan behin eta berriz azaltzen direnez ezagunak zaizkizuela uste dut eta, honenbestez,
ELAko emakumeen egoera aztertzeari ekingo diot.
Hortaz, ELAn, afiliatu guztietatik %24,54 emakumeak dira, hau da, lau afiliatuetako bat
emakumea dugu. Aipatutako %33 horrekin erkatuz gero, nolabaiteko desfasea nabari da,
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alabaina, estatistika horretan afiliatu guztiak sartzen direla esan bahar da, hots, landunak
langabetuekin edo jubilatuekin batera.
Jubilatuen artean oso emakume gutxi dagoela aintzat harturik, langabetuen artean ere, langabezia industria sektoretik, gehien bat, datorrela kontutan izanik, emakume gutxiago delakoan
nago; hortaz, lan merkatuko emakume landunen estatistika eta ELAn afiliatutako emakume landunena alderatuz gero, %24,54eko protzentaia puntu bat t'erdi edo bi puntuz gehituko litzateke eta, horrela, lan merkatuko batazbestekotik nahiko hurbil jarriko ginateke.
Ildo horretatik, bada beste datu bat, hots, azken urteotan azaroak 30eko %24,54eko kopuru
hau urte bakoitzeko puntu batez gehitu ohi dela; azkenengo hamaika hilabeteetan, hain zuzen
ere, ELAren afiliazio-egituran emakumeari dagokion portzentaia %1,39 batez gehitu da. Datu
hau, nire iritziz, garrantzizkoa da, hain zuzen ere, parekatze-prozesu hau nahiko bizia dela
adierazten duelako. Zer adierazten du afiliatuen %24,54 emakumeak izateak? Eta, zer adierazten du azken urteotan urte bakoitzeko puntu batetik gorako hazkunde erlatibo hori izateak?
Nire ustez, erantzunik zuzenena batazbestekotik gora hazten ari diren federakundetatik etor
daiteke, federakunde horietara jo eta emakumeek haietan duten presentzia aztertzetik, alegia.
ELAn azken urteotan gehien hazten ari den federakundea Zerbitzu Publikoena da. Federakunde honetako afiliatuen %44,28 emakumeak dira, hau da, batazbeste gehien hazten ari
den federakundean afiliatuetako ia erdia emakumeak dira.
Batazbeste gehien hazten ari diren federakundeetako bigarrena, berriz, Enplegatu Teknikoak eta Elikadura deritzana dugu. Federakunde honetan %42,98 emakumeak dira. Hortaz,
hazkunde nabarmena erakusten duen federakunde honetan ere emakumearen presentzia
garrantzizkoa da, batazbestekoa baino garrantzizkoagoa, behinik behin.
ELAn batazbeste gehien hazten ari diren federakundeetako hirugarrena Irakaskuntza Federakundea dugu eta beronetan %68,32 emakumeak dira.
Azken hirurtekoan batazbeste gehien hazteko joera erakutsi duten hiru federakundeetan afiliatuetako %40tik gora emakumeak dira; horietako batean %70era iristear daudelarik.
Guzti hau azaldu ondoren, gainontzeko lau federakundeetan nola agertzen den emakumea
argitu behar dugu, eta jakina, afiliazio-kopuruak urrituz doaz Eraikuntza federakundera iritsi arte, non emakumeak %5,85 baino ez diren, eta gutxi horiek eraikuntzan ere enpresa
egonkorren iharduerak ere badirelako, hots, administrazio lanak, eta berorietan emakumeak ageri zaizkigulako.
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Informazioa, Kimika eta Energia delako federakundean afiliatuen %17,7 emakumeak dira
eta beste bi federakundetan %10aren inguruan dabiltza, Garraioa %9,79 batez eta Metala %9,60 batez.
Hauxe dugu, gutxi gorabehera, ELAren radiografia orokorra, zenbakiek erakusten digutena
sektoreen arabera.
Lurraldeei erreparatuz gero, ezberdintasunak ez dira horren nabarmenak, bitxikeriatzat jo
genitzake; hortaz, portzentaiei bagagozkie, Araba da ELAn afiliatutako emakume gehien
erakusten duen lurraldea %29,9 batez, baina berehala esan beharra dago lehen aipatutako goranzko joera duten sektore horiek pisu handiagoa dutela Arabako afiliatuen artean Bizkaian edo Gipuzkoan baino. Ildo honetatik, bigarren lurraldea Nafarroa da %27,30 batez,
ondoren Gipuzkoa %24,67 batez eta azkenik Bizkaia dugu %23,01 batez, batazbesteko
%24,54etik beherako emakume-kopurua erakusten duen lurralde bakarra, alegia. Honen
arrazoia zera da, ikuspegi sindikaletik Bizkaian egiturarik garrantzizkoena industri sektorea
izanik, estatistika hauetan egoera horren eragina nabari dela.
Ondoren ELAren ordezkari diren emakumeez mintzatuko gara. Hau beste gai bat da. Zenbat emakume izan dira hautatuak 90eko hauteskunde sindikaletan? Iturritzat Emakunde aipatzen duen azterlan batean ordezkari guztien %17,71a azaltzen da, hau da, emakume
landunen batazbestekoa baino dexente gutxiago eta, gure kasuan, sindikatuan afiliatutako
emakume-tasaren behetik ere bai. ELAn, ordea, pixkat gehiago dira ordezkaritzat hautatuak
izan diren emakumeak, %1 9,08 hain zuzen, hortaz, ordezkari guztien %20 emakumeak
dira. Zifra absolutuak emanik, ELAko 1.255 emakume dira Euskadiko Autonomia Elkartean
ordezkari sindikalen artean, eta hau garrantzizko zifra dela deritzot, ez guztizko zifrari erreparatuz gero, baina ezin uka daiteke Autonomia Elkarteko enpresetako sindikalgintzan
1.255 emakume izateak duen garrantzia. ELAri dagokionez, zifra benetan interesgarria
dela uste dut, 80ko hauteskundetan izandako zifren aldean, batipat, orduan emakume askoz ere gutxiago hautatzen baitziren ordezkari gisa aritzeko.
Non hasten dira arazoak? edo Non agertzen dira gabeziak? Arazoak militantziatik hasten
dira eta zuzendaritzan areagotu. Afiliazioari nahiz ordezkariei dagokienez nolabait pozik
egoteko moduko egoera dela uste badut ere, militantziaren eta zuzendaritzaren kasuan balantzea oso okerra delakoan nago. Militantziarena galdera ikurrez daukat, erabiltzen ditugun estatistiketan ez baita militantea gizona ala emakumea den azaltzen, beraz, ez dugu
horrelako estatistikarik, ezin dut halakorik eskaini eta zenbatespen bat egitea ere ausartegia
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litzateke. Emakumeen militantziak goranzko joera erakusten duela esan daiteke, agian, baina ez dugu datu zehatzik.
Zuzendaritzari dagokionez, bestalde, sindikatuan zuzendari mota asko daude, baina goreneko zuzendarien artean, hau da, Batzorde Betearazlean ez da emakumerik bertako 12 kideren artean. Nazio Batzordean ere ez da emakumerik 3 6 batzordekide izanik; federakundeetan, berriz, 7 idazkari nagusiak gizonezkoak dira eta Eskualdeetan, 2 0 Eskualde
Arduradunetatik 2 besterik ez dira emakumeak. Zenbakiz eta modu hotzez eman bada ere,
hauxe da egoera, egoera nahiko adierazgarria, bestalde.
Gerora, solasaldirik sortzen bada, iritzi ezberdinak azalduko direla uste dut. Nolanahi ere,
aldez aurretik esan nahi dut ni neu kuotaren aurka nagoela eta hala mintzatzen naiz eztabaida pizteko, baina, hala ere, sindikatuan ere emakumearen aldeko diskriminazio positiboa beharrezkoa dela uste dut, dela bertako langileen aukeraketari dagokionean, dela sindikatuko zuzendariak hautatzerakoan, benetan emakume gutxi ditugulako haien artean, eta
emakumeak %25 direneko sindikatu batek ezin delako halako gizonezko itxura nabarmenaz azaldu, bestelako arazo batzuk ez aipatzearren, noski, merkatu arrazoiak esate baterako.
ELAn 3 urte igaro dira emakumearekiko diskriminazio positiboari ekin genionetik. Hau da,
baldintza berdinak izan dituzten aukerasaioetan, azterketak egin ondoren etab. etab., azkenean bi hautagai gelditzen badira, gizon bat eta emakume bat, beti hautatzen dela emakumea lan mota edo erantzukizun maila edozein izanik ere.
Sindikalgintzaren aldetik badugu beste erronka bat; emakume langilearen, emakume sindikalistaren arazoari zor zaion azterketa berezia egiteke dugu eta nolabaiteko atzerapenaz
ari garela uste dut. Batzar Nagusiaren agindua hor dago eta une honetan Batzorde Betearazleak ELAren emakumearekiko ikuspegia aztertzeari ekin dio, hain zuzen. Hemendik lasterrera konponbide egoki bat aurkitzea espero dut, gehiengo batentzat, gizon zein emakumeentzat egokia izan dadin konponbidea, alegia.
Zer egin dezake sindikatuak emakumeak lan merkatuan jasan ohi duen diskriminazioari dagokionean? Zeregin garrantzitsua dagokiola deritzot. Sindikalgintzaren ardatza negoziazio
kolektiboa da eta, berdintasunerako legeriak esaten duenaz gaindi, enpresan gertatzen den
gizon eta emakumeen arteko bereizkeria oso errotua eta labana da eta sarritan mozorroturik dago; legea ere ezin izaten da erabili hainbat kasutan halako egoerak frogatzeko eta
Negoziazio Kolektiboa izan daiteke, hain zuzen ere, tresnarik eraginkorrena. A, B eta C teknikarien sailkapenak, batzutan, gizon eta emakumeen arteko bereizkeria ezkutatzeko itxu-

raketa baino ez da; hortaz, Negoziazio Kolektiboa dugu halako egoerak erakusteko baliagarria gerta daitekeen tresna eta, puntu honetan, sindikatuak, emakumeak ez ezik, sindikatuko karguak eta zuzendariak ere arazo honetaz jabe daitezen ahalegindu beharra dauka,
gai hau Negoziazio Kolektiboan beti kontutan hartzeko.
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PELIKEN PEREZ PEREZ
Euskadiko U.G.T.ko Gizarte
Ekintzarako

Idazkaria

Mahaingurua

Gizarte Ekintzarako Idazkaritza 90.04.15ean egin zen U.G.T.ren 3 5 , Konfederazio- Batzarrean eta 90.04.15ean egin zen Euskadiko Batzarrean eratu edo sortu zen. Beren kabuz
diharduten Sailez osotzen da. Sailok hauek dira: Emakumea, Gazteria eta Gizarte Zerbitzuak; arautegi bat dute eta proposamenak aurkezten dizkiote U.G.T.ren organo nagusia
den Konfederazio-Batzordeari, beronek onetsi ditzan. Onetsiak izan ondoren, erabaki
hauek U.G.T. osoan aplikatu beharrekoak dira.
Euskadiko U.G.T.ren zuzendaritzari dagokionez, gaur egun, sektore jakin batzutan, batez
ere, nabari da emakumearen erantzukizun organikoa, funtsean zerbitzuen sektorean, eta
baita hezkuntza eta zerbitzu publikoen sektoreetan ere.
Arlo horietako zuzendarien %25 emakumeak dira, hala nola Eskualde-Batzetan ere.
Ordezkariei eta enpresa batzordekideei dagokienez, hala nola ordezkari sindikalei (Sindikatuko Sekzioak), portzentaia %23koa da, gure Autonomia Elkartean, erregistratu eta homologaturik, guztira 3.530 emakumezko ordezkari badira, horietako 8 7 6 erakundeko ordezkariak direlarik.
Emakumearen Sailak eta Erakundeak berak onetsitako ebazpenak:

1

.

• • Lan munduan sartzeari dagokionean, ekintza positiborako mekanismoak eratzea.
• • Haurtzaindegietarako laguntzak.
• • Lanpostuari eusteko eskubidea amatasunagatik.
• • L.E.I.aren osakinak amatasunagatik.
• • Haurdunaldiak dirauen arteko botatzea debekaturik izatea.
• • Haurdunaldiak dirauen artean lanpostu eta/edo txandaz aldatu ahal izatea medikuaren
aginduz.
• • Ernaldian zehar mediku-kontsultak egiteko baimen ordainduak.
• • Seme-alabak zaintzeko lan txandak aukeratu ahal izatea.
•• Emakumearen gaueko (txandak) lansaioak debekatzea haurdunaldiak dirauen artean.
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2.

Sf^LnAtak

• • Lanerako Lanbide Heziketa famili zamak dituzten eta bakarrik dauden emakumeentzat.
• • Aspalditik langabezian dauden emakumeentzako heziketa.
• • Lan merkaturako abiabideak.
• • Kooperafibak, gizarte arloko enpresak, autonomoak, etab, sortzeko Laguntzak, abiabideak eta heziketa.

3.

^z^^aAe^yca
Gaur egun, lehen lanaren bila ari diren eta lanik gabe urtebete baino gehiago ematen dutenetariko gehienak emakumeak ditugu.

%34ekoa da, Europa Elkarteko urriena (%41 bataz beste).

s.

^imjzAume&T?/

%31 gutxi gora behera, Estatuko handiena eta gizonezkoena baino bi bider handiagoa Autonomia Elkartean (%30,4ekoa eta %13,lekoa, hurrenez hurren).
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o-

^m&Auyme-^eA^ca^o

rA////A /u A<

. . Administrazioa eta Merkataritza: %73
. . Etxeko langileak: %99
• • lleapaindegiak eta Estetika: %92
. . Osasuna: %95
. . Irakaslegoa:
• Eskolaurrea: %93,3
. OHO: %72,1
. BBB eta UBI: %55,6
. LH: %33,7
. Unibertsitatea: %28,2
Amaitzeko, Emakumearen Euskal Erakundearen Zuzendaritza Kontseiluan egon nahi dugula aipatu berriro ere, erakunde horretan Autonomia Elkarteko sindikatu nagusiak egon daitezen, Erakundea sortzeko eman zen otsailaren 5eko 2 / 8 8 Legea aldarazi beharra dagoela uste dugularik.

95

SANTIAGO BENGOA BENGOA
CC.OO.ko Idazkari Nagusia
Mahaingurua

Behar den moduko azterketa egitekotan, historian zehar ohizkoa izan den lan bereizketa,
hau da, sexuaren araberako lan bereizketa, eta bereizketa horretan oinarriturik eman den
heziketa hartu beharko genituzke abiapuntutzat.
Hori dela eta, emakumeak aukera gutxiago izan du, betidanik, lanpostu bat lortzerakoan,
eta egoera horren ondorioz, gaur egun gizonezkoen iharduera-tasa %68koa den bitartean,
emakumezkoena %38ra baino ez da iristen, eta langabeziari dagokionez, gizonezkoen
tasa %1 1,4ekoa bada, emakumezkoenak %27,3a jotzen du, hots, emakumezkoen iharduera-tasa gizonezkoenaren erdia izan arren, emakumeen langabezia bi bider handiagoa da.
Lan merkatuan sartzen diren emakumeek, bestalde, diskriminazio nabarmena jasan behar izaten dute soldatari dagokionean, batzutan mozorrotua (izen ezberdinetako kategoriak, etab.),
eta askotan argi eta garbia; hortaz, azkenengo azterlanek erakusten dutenez, sexu bien soldaten arteko ezberdintasuna %21ekoa da bataz beste, emakumearen kaltetan, noski.
Emakumeak aurretiaz mugatutako lanbide heziketa bat nozitzen du, emakumeentzat omen
diren lanbideei jarraitu beharra izaten du, bestelako espezialitateei ekiteko hainbat oztopo
aurkitzen dituelarik.
Gauzak honela, sindikatuaren eginkizuna bi arlotan gauzatu beharko litzateke:
Kanporuntz - erakundeei dagokienean eta ekintza sindikalean.
Barneruntz - Sindikatuan bertan.
Eta zer egin dugu guk, CC.OO.?
Lehenengo eta behin esan behar da, sindikatuko emakumeen lan eskergari zor zaiola gure
artean erdietsi den gai honenganako sentikortasun-maila garrantzitsua.
> CC.OO.en lehen Batzarrean, jadanik, Emakumearen Idazkaritza sortu zen, bestelako
Idazkaritzak bezalako maila berberaz eta autonomia handiaz.
. Idazkaritzatik jasotako proposamenak Sindikatuan barrena hedatu dira, haienganako
aintzatespena nagusitu delarik, eta oraindik ere oztopo ugari diren arren, hasitako bidea urratzen ari gara etsi gabe.
Joan den astean egin dugun Estatuko Konfederazio Batzarrean, emakumeek zuzendaritzako organoetan parte har dezaten ahalbidetuko duten zenbait erabaki hartu dira, ekintza positiborako neurriak, alegia, emakumeen afiliazio maila, gutxienik ere, errespetatu eta Emakumearen Idazkaritza Sindikatuko zuzendaritza maila guztietara zabalduz.
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Hau oso garrantzitsua da, nire ustez, eta gure sindikatuko emakumeei esker lortu dugu, dudarik gabe, haien lana funtsezkoa izan da gure dinamika zaharra gainditzerakoan, hots,
balioa eta adorea zuten emakumeak Sindikatuan sartu eta lan egin zezaketela planteatzen
zuen dinamika okerra. Okerra eta bidegabekoa bai, zeren ezberdintasunetik abiatzen baikara, eta beraz, ez da bidezkoa erizpide berberak erabiltzea egoera ezberdinak direnean,
edo beste modu batez esanda, ezin zaio tratu berbera eman denboran zehar ezberdindu
arazi dugunari.
Horrexegatik, hain zuzen ere, Sindikatuok ekintza positiboa gogoan izan behar dugu gure
eguneroko zereginetan, gauzatu beharreko ekintza positiboa, alegia, eta eginkizun hori
geure etxean burutu beharra dago aurrena Hortaz, Beterazlean onartu egin da, dagoeneko, Sindikatuan sexu-jazarpenik balego, frogaren iraulketa aplikatuko dela.
Batzarrean onetsitako beste zenbait alderdi aipatzekotan, gure biltokien egokitzapena aipatu behar, emakumeak bileretara erakartzeko, etab.
Euskadiko CC.OO. delakoan lan garrantzitsu bat egin da Emakumearen Idazkaritzaren bidez, batez ere.

• Sindikatuan afiliatutako emakumeei laguntza eman zaie lan diskriminazioko arazoetan.
• Diskriminazioa deuseztatzeko hainbat proposamen onartu dira negoziazio kolektiboari begira- Emakumearen presentzia bultzatu da negoziazio mahaietan.
• Emakumezko ordezkarientzako ikastaro bereziak antolatu dira.
• Emakumezko langilearen eskubideei buruzko gidaliburua egin da.
• Eta diskriminazioaren aurkako eta sexu-jazarpenak azkentzeko hainbat azterlan eta
kanpaina egin dira.

Gure sindikatuko emakumeen kemenari esker, gizonezko nahiz emakumezko ordezkarientzako ikastaroak egingo dira, aukera-berdintasuna eta ekintza positiborako neurriak zer diren eta gure eskakizun edo erreibindikazioetan nola jaso behar ditugun ikasteko.
Batzarrean, halaber, "Gizon eta emakumeen Sindikatua" benetan nola lor genezakeen eztabaidatzeko 1993ko lehen hiruhilabetekoan Konfederazio-Konferentzia bat egiteko konpromisua hartu da.
Euskadin eztabaidatzen ari garen Batzar-Txostenetan agertzen dira, jadanik, zenbait proposamen.

Emakunderen Ekintza Positiborako Egitasmoari jaramon eginik, Lan Harremanetarako Kontseiluaren barne gai hau jorratuko duen Batzorde bat era dadin proposatzen dugu. Bide batez, eta tribuna honetan nagoelarik, kritika bat egin nahi dut egitasmo hori aurrera eramango dutenen artean sindikatuak agertzen ez direlako. Era berean, Sindikatuek Emakunden ere
esku hartu behar dutela adierazi nahi dut, eta baita, gutaz ahaztu den baliabide-gidaliburua zuzendu beharra dagoela eta, halaber, lan munduan emakumeak jasaten duen diskriminazioa gainditzera zuzendutako ekintzak garatzeko Erakundeak ematen dituen dirulaguntzak ematerakoan kontutan har gaitzazuen, Sindikatuak aurrera baitaramatza halako
ekintzak.
Negoziazio kolektiboari dagokionez, Sindikatuen arteko akordioak lortu behar ditugu, hurrengo gaiotan batik bat:

• Lan Osasuna.
• Lanbide Heziketa, sexukeriarik gabeko heziketa bultzatuz.
• Igoerekiko jokabidea.
• Soldata mailako diskriminazioa.
• Berdintasunerako Batzordeen eraketa bultzatu lantegietan.
• Ekintza positiborako neurriak hartzen dituzten enpresak sariztatzea.
• Ohi dena baino emakume gutxiago daudeneko sektoreetan talka-politikak bultzatzea.

Guzti honen ondorioz, gure Sindikatuan ikuspegi zabalagotik begiratzen diogu ekintza sindikalaren eremuari. Emakumearen Idazkaritzek, dudarikgabe, gure sindikalgintza aberastu
egin dute eta, era berean, gizarte-justizian aurrera egiteko, aukera-berdintasunean ere aurrera egin beharra dagoela irakatsi digute.
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JON BILBAO SARALEGUI
CONFEBASKeko Lan eta LegeSailaren Zuzendaria
Mahaingurua

Eskerrak eman nahi dizkiot Emakunderi, "gizon eta emakumeen arteko berdintasunera heltzeko lan eta gizarte-politika" delako gaiaren gainean enpresariok uste duguna adierazteko
CONFEBASKi emandako aukerarengatik.
Mahainguru honen aztergaiari dagokionez, enpresarien erakunde batek esan dezakeenak
ez du nahitaez sindikatuen jarreraren aurkakoa izan behar. Izan ere, ugazaberia eta sindikatuak uste izan ohi den baino gehiagotan bat etortzen gara. Itxurazko elkarren aurka egote horren azpian, adostasun ugari dago.
Hasteko, esan behar da enpresarien erakundeek ez daukatela halako ideologia zehatz bat
emakumearen auziari dagokionez. Ez dakit izan beharko luketen ala ez, baina, egia esan,
ez da halakorik. Bestelakoak dira enpresarien erakundeen burukominak sortarazten dituzten
arazoak, berehalako arazoak, alegia, kontabilitate liburuetan ager daitezkeenak.
Beste alde batetik, ugazaberiaren jarduna ez da alderdi politikoena eta sindikatuena bezalakoa, hots, planteamendu ideologiko orokorragoak aurkeztu eta haietaz hausnartzeko aukera aproposa izan ohi diren urteko Batzarren araberako jarduna ez da ohizkoa ugazaberiari dagokionean.
Eta hau esan ondoren, doa ohar bat gaur hemen adieraziko dudanari buruz, esan nahi
baitut entzungo duzuena ez dela CONFEBASKek "gizon eta emakumeen arteko berdintasunera heltzeko lan eta gizarte-politika" delako gaiaz duen eritzia, baizik eta enpresarien
ikuspegitiko gogoeta batzu.
Nire gogoetak badu abiapuntu jakin bat, azpimarratu nahiko nukeen abiapuntua, alegia: emakumearen auzian, beste hainbat auzitan gertatzen den bezalaxe, lan arloa eta hura sortu deneko gizartea ez dira ezberdinak. Lan arloan ere etxean nahiz kalean izan ohi ditugun jokabideak agertu ohi dira, tokian tokiko berezitasunekin. Horrela bada, ez enpresarien jokamoldeak
ez eta langileenak ez dira horren bitxiak. Jaiotzen gareneko gizartearen kume gara.
Gure gizarte honetan, emakumearen egoera zeharo aldatu da. Gogoan izan behar dugu
historiak irakatsia. Azken 1 0 0 urte hauetan, emakumeak oztopo sendoak gainditu izan ditu,
mende eta mendeetan ez ezik, milurtekotan zehar finkatuz joan diren oztopoak, alegia.
Emakumearen bilakaera edo emantzipazio hau, agian, Euskadin baino gehiago nabaritu
izan da penintsulako gainontzeko tokietan.
Abiapuntua ere ezberdina izan da, euskal baserrietako ohizko gizartean emakumeak botere handia izan du penintsulako gainontzeko gizarteetako emakumeen aldean. Baserriko
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emakumeak, egitatez eta zuzenbidez, inguruko herrialdeetan ohizkoa dena baino askoz ere
egoera hobeagoa bizi du.
Alabaina, euskal baserriko ohizko gizartean emakumeari dagokion kokaleku hobe hori gogoan izanik ere, emakumearen egoera erabat aldatu da azken mende honetan zehar.
Emakumea gizarte-bizitzaren eta lan munduko alderdi eta fazeta guztietan sartu da prozesu azkar eta irmo batez.
Nolanahi ere, garrantzizko puntu bat aipatu behar da: emakumea bizitzaren arlo guztietan
eta lan mota ezberdinetan erabat sartu izan bada ere, sartze hau dexente urriagoa gertatu
da industrian beste sektore batzutan baino.
Industri arloa, oso tradizionala da, kultura-ohituretan atzerakoia ere bai, eta batez ere, gizontasunez jantzia goitik behera.
Seguruenik arrazoi asko izango dira gizontasun honen azpian:
• Industriako lanaren ezaugarri fisikoak, behar bada. Hortaz, teknologia berrienak baino ezin dira erabili indar fisiko nabarmen horren ordez.
• Bestalde, industrializazioa hasi zeneko garaia eta, beraz, orduko ohiturak eta industri
tradizioak ere gogoan izan beharko genituzke gizon eta emakumeen egoeren jatorria
ulertzerakoan. Euskal Herrian, edo zehazkiago Bizkaian, XIX. mendeko bigarren erdia
litzateke garai hori.
Beste hainbat arrazoi ere izango dira, jakina, baina arrazoiak arrazoi, industria munduan
lan bereizketa argia -gizona fabrikan eta emakumea etxean- izan da beti eta, oraindik ere,
bada eta oso errotua gainera.
Eta jakina, industria munduan ari garenok, ezinbestean, bertan nagusi diren ezaugarriak soinean daramatzagu.
Eta puntu honetara, bai patroien erakundeak eta bai sindikatuak biltzen gara. Gizon-usaia
darien munduak ditugu. Eta mahai honetan gaudenoi begiratzea aski da esaten ari naizena
egiaztatzeko.
Egiten ditugun adierazpenak, hartzen ditugun erabakiak, gure jarrerak, etab. ez dira nolanahikoak izango, baina, gure batzorde nagusietan, batzorde beterazleetan, gobernu bilkuretan edo kontseilu orokorretan gizonezkoak daude, batez ere. Badago emakumezkorik ere:
kualifikazio txit handikoak, baina oso gutxi.
Industri munduan oso arrunta den egoera hau, oso bestelakoa da zerbitzuen arloan, han
emakumeak masiboki laneratu baitira. Noranahi begiratuz gero, emakumea gero eta lan-

postu garrantzizkoagoetan ari da: finantza sisteman, merkataritzan, erakunde publikoetan
edo lanbide autonomoetan gero eta emakume gehiago aurki daitezke.
Eta zenbatekoaz gainera, badira bestelako faktoreak ere. Ikuspuntu kualitatibotik begiratuz
gero, erantzukizuneko lanpostuetan ere gero eta emakume gehiago direla nabari da.
Zerbitzuen mundua eta industriarena horren ezberdinak izateak galdera bat sortarazten du:
iharduera-sektore bat garatuagoa den neurrian, emakumearen integrazioa ere nabarmenagoa ote da? Egia esan, gauza bera plantea baitaiteke herrialdeei dagokienez, izan ere, ez
baitirudit kasualitate hutsa denik herrialde aurreratuenetan, hain zuzen ere, emakumea integratuagoa izatea.
Pentsamolde honi jarraituz, zenbait industriaren zaharkidura eta emakume ez integratuaren
arteko lotura ezar genezake. Ez dut esan nahi batak bestea dakarrenik, noski, baina bai,
biak batera, fenomeno baten adierazgarri direla, hots, garaiz kanpo izatearena.
Lan mundura hurbiltzerakoan, emakumeak hainbat oztopo aurkitzen ditu. Hauexek bururatzen zaizkit:
. Lehenengo eta behin kultur oztopoak. Gaur egun, oraingoz, emakumeak eusten dio familiaren zamari, gizonezkoak baino gehiago; emakumea inoren erabakienpean izan
ohi da gizonezkoa baino gehiagotan. EMAKUNDE aldizkarian, hain zuzen ere, gai
honetaz mintzatu zen Carmen Gallastegui, Ekonomia Sailburu ohia. Emakumeak bai,
baina lanbide-erabakiak familiari begira, batez ere, hartzen zituen gizonik apenas
ezagutzen zuela esaten zuen. Egia esan ere.
. Badira, halaber, hezkuntza arloko oztopoak. Nahiz eta, dirudienez, arlo honetan aurrerapausorik nabarmenenak eman diren gizon eta emakumeentzako hezkuntza-aukera berdinak lortzeko.
Baina, hala eta guztiz ere, talde bezala, emakumeek, orohar, gizonezkoen multzoak baino
prestakuntza eskasagoa dute lanerako edo, lan mota jakin bat egiteko. Eta puntu hau, oso
argi azaltzen da Emakunderen Ekintza Positiborako Egitasmoan, gabezia hori arintzeko
ekintza-multzo egokia moldatu duen Egitasmoan, alegia.
. Azkenik, beste oztopo-mota bat bururatzen zait, biologikoak dei diezaiekegun oztopoak, alegia. Amatasunaz ari naiz, emakumearen ezaugarri berezia, gizonarengandik bereizten duena, zalantzarik gabe.
Zer egin daiteke, guzti honen aurrean? Aurrena, bakoitzak bere eginkizuna bete beharko
du. Hortaz, Emakunde bezalako erakundeen lana oso garrantzizkoa da, baina lan horrek

iraunkorra behar du izan, ez noiz behinkakoa, irmoa eta etengabea baizik. Eta zuhurra ere
bai, noski.
Eta hau esan ondoren, ez da ahaztu behar historian zehar gertatzen diren bilakaera-prozesuek beren erritmo berezia dutela eta, erritmo hori aldarazi nahian prozesuok bortxatuz
gero, nahigabeko emaitzak izan daitezkeela.
Zentzu honetan, fidagaitzak iruditzen zaizkit emakumea gehiegi babestera zuzendutako
ekinbideak. Nire ustez, horrelako neurriak emakumearen aurkako bilakatzeko arriskua dute,
haien kontratazioa urrituz, esate baterako.
Gaur egun, jadanik, agintaritza eta erantzukizuneko lanpostuetara eta, orohar, lan eta dedikazio gehiago eskatzen dutenetara heltzerakoan, emakumeak zenbait eragozpen eta aurkako jarrera aurki ditzake.
Ez dut ausardiarik ez eta inolako aginpiderik ere neurri zehatzak proposatzeko, baina, aukera-berdintasuna lortuko bada, zuzeneko neurriak ez ezik, orokorragoak diren beste batzu
ere beharrezkoak direla iruditzen zait.
Dena den, emakumearen laneratzea, berez, ona dela azpimarratu beharra dago. Eta hau
hala da ekonomiaren aldetik nahiko larria den une honetatik erator daitezkeen zailtasun guztien gainetik. Izan ere, gure baliabiderik preziatuena eta bakarra gizakia bada, gehiegizko
luxua bailitzateke %50 alperrik galtzea.
Emakumea lan arloan erabat sartzearen gakoa, agian, gure industriaren eraberriketan datza.
Eta berriro aipatu nahi dut lehenago azaldutako gogoeta hura, herrialdeen eta industrien aurrerapena eta emakumearen laneratze-mailaren arteko loturari buruzkoa, hain zuzen.
Herrialde honefan, nire ustez, akats handi baf izan dugu: ez garela adi egon funtsezko une
historiko batetan, alegia.
Mendebaldeko gainontzeko herrialdeetako ohizko gizarte industriala, orain dela hamabost
urtetik hona, aldatuz joan den artean, industria-ondoko gizarte bihurtuz joan den bitartean,
alegia; guk hemen, Euskadin, azaleko eta utopiazko auzietan eta, sarritan garrantziarik gabekoetan ere bai, eman dugu denbora gehiena.
Bitartean, gure industria zaharkitu egin zaigu eta azken milurtekoan behin ere gertatu ez bezala, lehenengo aldiz, gure herriak ez ditu une historiko honetan menperatzaile diren teknologiak ezagutzen.
Industri gizartearen funtsezko elementuak ongi ezagutu ditugu: elektrizitatea, errekuntza-motorea, muntaia-bidea, telefonoa.
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Baina, industria-ondoko gizartearen funtsezko elementuak arrotzagoak zaizkigu: informatika, mikroelektronika, robotika, biogenetika, laserra.
Ezinbestekoa dugu herri hau funtsezko gaiari begira jartzea, hau da, modernizaziora daraman trena har dezan. Beste batzuk lehiakortasuna edo konpetitibitatea deitzen diote horri.
Izenak izen, argi dagoena zera da, bai politika mailan, bai kultura mailan eta bai erakundeen arloan, eta, batez ere, ekonomiari dagokionean, gutxienezko adostasuna lortzen ahalegindu beharra dagoela.

Bi2

PAULIIMO LUESMA CORREAS
Lan eta Gizarte Segurantzako
Sailburua

Jaun Andreok, arratsaldeon:

Nolabaiteko topikotasunez bada ere. Naziokide ditugun gizon eta emakumeen eguneroko
ihardueran nahi baino gehiagotan agertzen ez den legezko berdintasunaren ikur gisa behin
eta berriz erabilia den arren; abagadune honetan ere, Espainiar konstituzioaren 14. artikulura jo beharra dago, berorretan hauxe esaten da:
"Espainolak legearen arabera berdinak dira eta ezin da onartu diskriminapenik, jaiotze,
sexu, erlijio edo beste baldintza edo egoera pertsonal edo sozialagatik".
Baina, jakina, Lege Ordenamenduaren itzalpean espainol guztiok bagaude ere, ezer gutxitarako balio du horrek, baldin eta gure eguneroko jokamolde eta jarrerak ez badoaz berdintasun-eskubidearen ildotik; eta eskubide hau geure buruari zein gure inguruko edonori dagokionean baliaraztekoa da.
Egia da, aitzitik, astiro-astiro bada ere, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna eragozten duten hainbat oztopo gaindituz goazela.
Eta bai Espainian eta bai Gure Autonomia Elkartean azken hamarkadan gertatu den aldakuntzarik nabarmenetakoa emakumearen lan-merkaturatze gero eta handiagoa izan da.
1985etik hona, oso argi ikus daiteke gero eta emakume gehiagok enplegu bat lortzeko eskubidea baliarazi eta ondasun eta zerbitzuen produkzio-prozesuan esku hartu nahi dutela.
Emakumeen iharduera-tasaren gorakada honek gizonekiko berdintasunaren bidean aurrerapauso garrantzitsu bat, behinik behin, emana dela erakusten du. Hala eta guztiz ere, beste zenbait adierazleri begiratuz gero, lan eta langabezi indizeen bilakaerari esate baterako, emakumeak oraindik oztopo ugari aurkitzen dituela ikus daiteke, oztopo materialak eta
kulturalak, bere lanbidea eta familiarekiko erantzunbeharrak bateratu ahal izateko eta kualifikaziodun lanetan edo historian zehar gizonezkoek eginak izan diren lanetan onartua izateko aurkitzen dituen oztopoak, alegia.
Horrela, sexu arrazoiengatiko lan banaketa, gizonezkoei ordaindutako lanetarako lehentasuna egokituz, emakumeei etxeko lanen ardura osoa leporatzen dien ohizko eta aspaldiko
banaketa ezaguna, emakumeen diskriminazio sozial nahiz ekonomikoa eta, horrenbestez,
kolektibo honek gizartean jasaten duen menpekotasuna sortarazten duen oinarrizko eta funtsezko faktorea da gaur egun.
Eta, arlo honetan ere hobekuntzarik izan den arren, oraindik ere ezberdintasun nabarmena antzeman daiteke gizon eta emakume landunen zenbatekoen artean. Lan Merkatuari buruzko az1131

ken Zentsuan agertzen denez, gizonezkoen iharduera-tasa hirurogeitamabost koma bikoa
(75,2) zen bitartean, emakumeena hogeitamasei koma zazpira (36,7) besterik ez zen iristen.
Landunen koefizienteari dagokionez, 16 eta 65 urte bitarteko emakume batek lana aurkitzeko duen aukera bakoitzeko, adin bereko gizon batek Bl aukera T ' ERDI izaten ditu.
Adinari erreparatuz gero, emakume landunen artean, ugarienak 35 eta 4 4 urte bitartekoak
eta, batez ere, 25 eta 34 bitartekoak direla ikus genezake. Hortaz, baliteke halako aldaketa bat etortzea emakumeen iharduera eta lanekiko rolei dagokienean.
Lan merkaturatzerakoan antzeman daitekeen ezberdintasunaz gainera, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun handiak daude oraindik ere hainbat arlotan, hala nola, enpresa
barneko partaidetzaren kontrolean, enpleguaren egituran edota soldata-mailetan.
Emakumearekiko "kualitatezko" diskriminazio hau benetakoa da gaur egun ere. Eta urrutira
jo gabe, Konstituzio Auzitegiak duela hilabete batzu emandako sententzia aipa genezake,
sententzia horretan adierazten denez, emakumeentzako lan kategoria bereziak egotea, gizonezkoak aritzen direneko beste batzuren antzerakoak baina gutxiago ordainduak, Konstituzioaren aurkakoa da.
Gogoratuko duzuen bezala, sententzia honetan, Madrileko ospitale batetan antzeko lana
egiteagatik peoiei, gizonezkoei, beraiei, emakumeei, baino gehiago ordaintzen zietela-eta,
jokabide horri diskriminatzailea erizten zien ehun eta hogeitamazazpi garbitzailek jarritako
errekurtsoaren aldeko ebazpena eman zen.
Eukal Autonomia Elkartean egin diren azterlanetan ere argi eta garbi azaltzen dira emakumeek jasaten dituzten diskriminazioak:
Esate baterako:
• Emakume landunen hiru laurdenek hirugarren sektorean lan egiten dute, kualifikazio
gutxiko lanbideetan eta sexu arrazoiengatiko mailakaketa nabari batekin lanbide-kategoriei dagokienez.
Zerbitzuen sektoreko gizon eta emakumeen langabezi tasak horren ezberdinak ez izan
arren, parekotasun honen gibelean bestelako egoera bat dago, hots, sektoreko adar gehienetan emakumeak kolokako egoera nabariagoa jasan behar duela.
• Azterlan hauek, halaber, emakumezkoen esku-lanaren kualifikazio eskasa erakusten
dute, oro har produkzio-sektore guztietan antzematen dena.
• Euskadin ia milioi erdi bat etxekoandre ditugu, hau da, etxeko lanetan dihardutela
adierazten duten emakumeak. "Ez aktibo" gisa sailkatuak izan diren emakume hauek
ordaindu gabeko lana egiten dute, ordaindu gabea eta gizartean gutxietsia izan
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arren, Barne Ekoizkin Gordinaren hazkundean laguntzeaz gainera gizartearentzat oso mesedegarria suertatzen den lana.
• Beste alde batetik, emakume asko dira gure Autonomia Elkartean, familiaren beharrizanengatik sasoi batean euren lanari utzi ziotelarik, orain hainbat traba aurkitzen dituztenak berriro lan merkaturatzeko. Hortaz, ezkontzak sekulako eragina izaten du
emakumeen iharduerari dagokionean. Ezkondutako emakumea enplegutik at uzteko
joera nabarmena dago, eta honen erakusgarri datu bat aipatzea aski da: 1 8 eta 64
urte bitarteko gizon ezkonduak egoera zibil bereko emakume batek baino askoz ere
aukera gehiago ditu, Lau bider gehiago hain zuzen, enplegua lortzerakoan.
• Azken azterlanek erakutsitako beste alderdi bat zera da, emakumeek promozio-bide
urriak izan ohi dituztela enpresetan, batzutan trebakuntza-prozesuetan gutxi parte hartzen dutelako, beste batzutan informaziorik edo aholku onik izaten ez dutelako eta,
noizean behin, euren buruarengan konfidantza gutxi daukatelako.
Eta behin puntu honetara helduz gero, kontutan hartu behar dugun errealitate bat aipatu behar, hau da, gorenengo lanbide-mailetara heltzeko tresnarik egokienak heziketa eta kualifikazioa direla. Estatistiken arabera, emakume landunak, bataz beste, gizonezko landunak
baino ikasketa-maila hobea izan ohi duen arren, emakume gutxik izaten dute lanposturik
kualifikatuetara heltzeko aukera. Hau horrela izanik ere, ezin ahaztu dezakegu duela 10
urte baino lehenago oso emakume gutxi sar zitezkeela Unibertsitatean.
Lan eta Gizarten Segurantzako Sailaren ustez, emakumeek , lan merkatuaren eskakizunetara egokitu eta eurena duten gizonekiko berdintasun-eskubidea baliarazteko, azken urteotan
egin duten ahaleginari eta aurrera eraman duten burrukari ekintza positiborako neurrien eta
egitasmoen laguntza eman behar zaie. Horrexegatik, Sail honen gizarte-politikaren osagai
nagusienetako bat, hain zuzen ere, oraindik badiren ezberdintasunak murrizteko lagungarriak suerta daitezkeen emakumearentzako programa jakin batzu bultzatzean datza.
Bide honetatik, gure Sailak baditu helburu hau lortzeko egitamu edo programa bereziak. Egitamu hauen bitartez, adibidez, 45 urte baino gutxiago eta familia erantzunbeharrak dituzten
emakumeak kontratatzen dituzten enpresariei bultzagarriak ematen zaizkie. Era berean, halako emakumeentzako laguntza bereziak dauzkagu enpresa kooperatiboetan sar daitezen.
Emakumeentzako neurriak eta ekintzak bultzatu nahi ditugu hainbat arlotan, lanbide-informazioa eta orientazioa, heziketa eta birgaikuntza, enpleguaren sustapena, lan harremanak,
gizarte segurantza eta baita familia ere barnesartuz.
Euskal Herriko Autonomia Elkarteko gizarte agenteen sentiberatasuna ernarazi behar dugu
lanbide-aukeren berdintasunaren bidetik jokatu beharra dagoela adieraziz. Horretarako,
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lan merkatuan sartu edo lan egokiagoa aurkitu nahi duten emakumeei lan-informazioa eta
orientazioa eskaini behar zaizkie. Era berean, euren gaitasuna eta trebetasun berezia garatzeko aukera eman eta lanposturen batean aritzera bultzatu behar ditugu emakumeak.
Lanbide-trebakuntza eta birgaikuntzari dagokionez, eskainitako trebakuntza planifikatu egin
behar da, emakumeek dauden baliabide guztiak erabil ditzaten. Emakume landunen eta langabetuen lanbide-maila hobetzeko jokabideak ere bultzatuko ditugu.
Emakumezkoen enplegua bultzatuko badugu, emakumeek bai industrian eta bai zenbait lanbide-kategoria eta ogibidetan sartu ahal izateko oraindik ere aurkitzen dituzten oztopoak desegiteari ekin behar diogu denok batera. Lan Sailak autoenpleguari, enpresen nahiz kooperatiben sorkuntzari eta emakumeek bultzatutako lan sozietate anonimoei buruzko ekinbideei
laguntzen jarraituko du, kolokan jar ez daitezen.
Erakundeok, halaber, emakumeen lan eskubideak ezagutarazi eta defendatu behar ditugu,
eta gizarte agente guztiei ikusterazi behar diegu emakumearekiko diskriminazioa deuseztatzeko egitasmo egokiak garatu behar dituztela. Guzti hau lortzeko, emakumeek partehartze handiagoa izan behar dute lan harremanen arloan, hau da, emakumeen ordezkaritasuna areagotu egin beharko litzateke enpresen eta sindikatuen egituretan.
Eta hitzaldi honi bukaera emateko, emakumearen gaia eztabaidatu deneko foro guztietan
behin eta berriz aipatutako alderdi bat azpimarratu nahi dut. Hau da, denon ahaleginak bateratu behar ditugula kultur errealitate berri bat erdiesteko, dagoeneko zaharkituak diren eskema eta
ikusmoldeak desegiten lagun dezakeen aldaketa-prozesuari denok batera, gizon eta emakumeak, ekiteko aukera eskaini dezan gizarte errealitate berria, alegia. Eta hau, denon eginkizuna
dugu. Gizonona, askotan errealitateari bizkar emanez bizi garelako, eta, emakumeena, ez duzuelako sekula ere etsi behar. Bidezkoa denaren aldeko burrukari eutsi egingo diogu.
Eskerrik asko.

116

