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Urteko Txostena 2007
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundea otsailaren 18ko 4/2005 Legeko
IV. Tituluaren bidez Emakumeen eta Gizonen
berdintasunerako sortutako organoa da eta Juan
Jose Ibarretxe Euskal Autonomia Erkidegoko
Lehendakariak 2006ko maiatzaren 24an Maite
Erro Jauregi Defendatzaile izendatzeaz batera
martxan jarri zen. Data hori bat dator estatu
espainiarrean eta Europa erdialdeko eta hegoaldeko herrialdeetan aitzindaria izan zen babeseko
ekimen baten lehendabiziko urratsekin. Aipatu
ekimenaren helburua herritarrak sexuagatiko
diskriminazio egoeretan defendatzea eta emaku
meen eta gizonen artean tratu berdintasunaren
printzipioa betetzen dela bermatzea da.
Defentsa Erakundearen lehendabiziko jarduerak
lehen Urteko Txostenean (2006ko maiatzak 242007ko maiatzak 24) zehaztu zituzten eta berau
2007ko urriaren 4an aurkeztu zuten Eusko
Legebiltzarrean.
Urteko Txostenean zehaztutako helburu nagusia
erakundea martxan jartzearekin zerikusia zuten
oinarrizko jarduerak -guztiak biltzen zituen doku
mentu gisa- jasotzea izan zen. Hau da, oinarrizko
logistika kontuak (egoitza nagusia eta bere hor
nikuntza kokatzeko leku fisikoa, langileak, etab.);
sortu berria zen erakundeak tratu berdintasunaren
eta sexuagatiko diskriminaziorik gabeko erreali
tate baten babesari zegokionez zuen espeziali
zazio maila handiaren berri ematea; eta herritarrek
zuzeneko zein zeharkako sexuagatiko diskrimi
nazioaren gaiarekin lotuta egindako eskaeren
ezaugarriak deskribatzea. Urteko Txosten honen
erreferentzia tartea erakundearen funtzionamen
duaren lehendabiziko urte naturala izan zen,
ekitaldi ekonomikoa kontuan hartu gabe.
Hori dela eta, 2007 Urteko Txostenean 2007ko
lehendabiziko hilabetean aipatutako edota zenba
tutako kontuak, 2007ko lehen bost hilabeteei
zegozkienak, txertatu ziren eta, gainera, lehen
ekitaldi ekonomiko osoa, 2007. urtea, barne

hartzen du. Horrela, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen "bizi
tzaren lehendabiziko urtea" terminoarekin bat
egin zuen.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundearen Urteko Txosten honetan,
2007. urteari dagokionean, azken hamabi hilabete
hauetan gauzatutako jarduerak aurkeztuko ditu
gu, Defentsa Erakundearen sorrera eta erregulazio
araudiak aipaturikoari esleitzen dizkion funtzioak
betetzeko beharrezkoak direnak (otsailaren 18ko
4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdin
tasunari buruzkoa, eta ekainaren 13ko 119/2006
Dekretua, antolakunde eta funtzionamenduarekin
lotutako bere Erregelamenduaren onarpenari
buruzkoa).
4/2005 Legeak (73 eta 74 artikuluak) zein
119/2006 Dekretuak (19 artikulua) Defentsa
Erakundeak egiten dituen urteko txosten eta
ezohiko txostenak Eusko Legebiltzarrean aurkez
tu behar dituela ezartzen dute, eta bi arauek
gutxienez hurrengo gaiei erreferentzia egin behar
diela zehazten dute:
- Ofizioz zein interesdunak eskatuta egin diren
ikerketa kopuruaren eta motaren eta aipatu
horien emaitzen arteko lotura. Era berean,
egindako kontziliazioa proposamenak eta go
mendioak eta azken horiek onartu dituzten ala
ez eta, hala badagokio, Defentsa Erakundearen
ikerketa lanak zaildu edo galarazi diren testuin
guruak zehaztea.
- Gaitzetsitako kexen eta horretarako arrazoien
zerrenda.
- Lan Prozedurari buruzko 2/1995 Legeko 95.
artikuluko 3. paragrafoan zehaztutakoaren
arabera igorritako irizpenen zerrenda.
- Gauzatu diren aholkularitza kopuruaren eta
motaren zerrenda.
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- Hala badagokio, legediari buruzko ikerketa eta
proposamenen eta egindako legedi aldaketen
zerrenda.

kolektiboei buruzko ikerketa; eta 3) Emakumeen
eta gizonen tratu berdintasunaren printzipioa
betetzeko behatokiaren diseinua.

- Interesgarria izan daitekeen beste edozein
kontu.

Hirugarren atalean, herritarrentzako arretari
buruzko jarduerak zehazten dira. Horretarako,
lehenik eta behin, egindako eskaerei dagozkien
erreferentzia terminoak zehazten dira: kontsultak,
kexak eta salaketak. Horren ostean, eskaeren
esparruak eta arrazoiak aztertzen dira eta eran
tzundako eskaeren deskribapena egiten da. Atal
honetan 2007an egindako ikerketa prozedurak
eta beren emaitzak barne hartzen dira eta eman
dako gomendioak bete diren edo bete ez diren
adierazten da. PFEZ erregulatzen duen Foru
Araua aldatzeko ikerketa proposamenaren edukia
deskribatzen da, zeharkako sexuagatiko diskri
minazioa dela eta bultzatutakoa, seme-alabarik
gazteenak 18 urte betetzen dituenean guraso
bakarreko familiek baterako deklarazioa lortzeko
mugak baitituzte. Atal honekin amaitzeko, 4/2005
Legeko 75. artikuluak aipatzen dituen irizpenei
buruzko erreferentzia laburra egingo da. Defentsa
Erakunde honetan ez da azken horien inguruko
inongo eskaerarik egin.

2007 Urteko Txostena hurrengo lau ataletan
egituratuta dago:
Lehendabiziko atalean, Defentsa Erakundeak
emakumeen eta gizonen tratu berdintasunerako
eskubidea babesteko prozesuari dagokion
administrazio prozeduraren ezaugarri batzuk
azaltzen dira. Horretarako, ikuskaritza, adierazte
eta aholkularitza eskumenekin lotutako eskuhartze adibideak aztertzen eta ahalbidetzen dira,
4/2005 Legean zehaztutako funtzioak, jarduketaren
mugak, testuinguruaren arabera sektore pribatuaren esku-hartzea edo pertsonen intimitatea
mugatzen dituena bezala, besteen artean, eta
instituzio eskumenekiko mekanismoak modu
koordinatuan definitzeko beharra, instituzio eskumen esklusiboekin gertatzen ez den bezala.
Bigarren atalean, Emakumeen eta Gizonen Ber
dintasunerako Defentsa Erakundea martxan
jartzearekin lotutako jarduerak aurkezten dira
eta haren funtzionamendurako oinarrizko tresnak
(egoitza, hornikuntza, etab.), hedapenera eta
komunikaziora zuzenduta gauzatutako jarduerak
eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea
rekin, Arartekoarekin, Lan Autoritatearekin eta
Euskal Herriko Unibertsitatearekin lotutako ko
ordinazio eta lankidetza mekanismoen sustapena
aipatzen dira. Era berean, Unibertsitate horrekiko
eskatutako ikerketen berri ematen da. Ikerketok,
zehatz-mehatz, ondorengo gaiekin lotuta egon
dira: 1) Emakumeen presentzia sektore pribatuko
enpresetako kudeaketa eta zuzendaritza lanpos
tuetan zifratan: nazioarteko, Europako, Espainiako
eta Euskadiko ikuspegia; 2) Genero ikuspegian
oinarrituta EAEn egindako sektore hitzarmen
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Azkenik, laugarren atalak 2007 Urteko Txoste
nean bildutako informazio guztiaren sintesia
jasotzen du.
Ez dut aurkezpen hau amaitu nahi Defentsa
Erakundearen lehendabiziko urte honetan Estatu
mailan martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Errealari
buruzkoa, onartzeak izan duen garrantzi handia
azpimarratu gabe. Lege honek, besteak beste,
sektore pribaturako bi neurri berritzaile onartu
ditu: 15 eguneko ordaindutako aitatasun-baimena
eta 250 langiletik gorako enpresetan berdinta
sunerako planak egiteko beharra (besteak beste).
Lege Organiko honen bitartez, Estatuak bere
ordenamendu jurikoan txertatzen ditu tratu ber
dintasunari buruzko Europako Zuzentarauen
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transposizioa, 2002/73/CE eta 2004/113/CE
Zuzentaraua. Era berean, honako kontzeptuak
txertatzen ditu: emakumeen eta gizonen arteko
tratu berdintasun (sexuagatiko diskriminazioaren
gabezia), bere integrazioa arauen interpretazioan
eta aplikazioan ezarriz, zuzeneko edo zeharkako
diskriminazioa, sexu-jazarpena eta sexuagatiko
jazarpena, haurdunaldiagatiko edo amatasuna
gatiko diskriminazioa, errepresaliei aurre egiteko
kalte-ordainak, jokabide diskriminatzaileen ondorio
juridikoak, ekintza positiboak, babes judizialaren
eraginkortasuna eta probaren kargaren inbertsioa
alderdi demandatzailearen alegazioak sexuaga
tiko ekintza diskriminatzaileetan oinarritzen dire
nean.

Maite Erro Jauregi

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defendatzailea
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Emakumeen eta Gizonen tratu berdintasunerako
eskubidea babesteko defentsa erakundearen prozedura
Lehen atal honetan, emakume eta gizonen tratu
berdintasunerako eskubidearen babesean De
fentsa Erakundearen prozeduraren ezaugarriak
deskribatzen dira. Helburua da, prozeduraren
konplexutasuna argitzea atenditutako kasuistika
ren arabera; baita, ikerketa espedienteen gara
pena jakinaraztea eta errealitate hau, gomenda
tutako gainontzeko beste funtzioekin egiaztatzea.
Era berean, funtzionamenduan daraman lehen
hilabete hauetan izandako zailtasun operatiboak
azaltzea ere nahi izan da. Erreferentzia egin zaio
besteak beste, lehendabiziko Urteko Txostenean
egin zen bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan
sexuagatiko diskriminazio egoeren aurrean hiri
tarren defentsa egiteko helburu zehatzaren ga
rapeneri halabeharrez sektore pribatura eginiko
murrizketa.
Otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunari buruzkoak eta Euskadiko
Herri Administrazioak berdintasunezko irizpideen
arabera funtziona dezan onartutakoak, organo
berri bat sortu du, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea, hain zuzen
ere. Azken horren helburuak dira "herritarrak
sexuagatiko diskriminazio egoerengandik babes
tea" eta "Euskal Autonomia Erkidegoan emaku
meen eta gizonen arteko tratu berdintasunaren
printzipioa betetzen dela bermatzea" (63.1 artiku
lua). 63.1 artikuluaren arabera, Lege honek ez
du azaltzen bi helburu horiek beren testuingurua
ren baldintzapean daudenik, hau da, helburuok
ez diote sektore pribatuaren eta sektore pu
blikoaren arteko banaketari erreparatzen.
Defentsa Erakundeak tratu berdintasunaren prin
tzipioa sustatu eta babestu nahi du eta, horrekin
batera, sexuagatiko diskriminaziorik eza lortu
nahi du. Bi helburu hauetatik, bigarrenak eragile
juridikoen artean ustezko sexuagatiko diskriminazioarekin lotutako eztabaidak ezabatzeko balio
lezake, zehatzailea ez den eta Ararteko erakun
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dearen araudi erregulatzailean zehaztutakoarekin
bat datorren prozeduraren bitartez. Gainera,
Arartekoa bezala, aholkuak eta orientazioak
proposatzera zuzenduta egongo da. Esan beha
rra dago Ararteko erakundearen profilak Defentsa
Erakundearen antzekoak direla, azken horretan
erregulaturiko asko otsailaren 27ko 3/1985 Le
gean, Ararteko erakundea sortzen eta erregula
tzen duenean, jasotakoen kopia zehatza baitira.
Aitzitik, 4/2005 Legeak Defentsa Erakundearen
testuinguru operatiboa sektore pribatura mugatu
du, 64.2 artikuluko a), b) eta c) ataletako esku
menei dagokienez. Eusko Legebiltzarrari zuzen
dutako lehendabiziko Urteko Txostenean (maia
tza 2006-2007) organo honek jarduketa eremu
hau ezabatzeko egiten ziharduen ahaleginen
berri eman bazuen ere, araudian jarduketa horri
erreferentzia egitea erakunde babesle berriaren
jarduteko esparrua generikoari, hots, Arartekoari,
dagokionez mugatzeko beharrari zor zaio. Arar
tekoa "herritarrek, legezkotasun-printzipioan
oinarrituta, ondo administratuak izateko duten
eskubidea bermatze aldera Administrazioaren
kontrolera zuzenduta dagoen organoa" da. Bien
arteko artikulazioa justaposizio ereduaren -euren
arteko inplikaziorik ez duten bi konpartimentu
eratuz- zein lankidetza ereduaren bitartez gauzatu
daiteke. Bigarren hori malguagoa da, sorkuntzatik
gertuago dago eta eskubideak babesteko duen
beharrari hobeto atxikitzen zaio, 4/2005 Legeko
64.2 artikuluko h) atalean zehaztutako Defentsa
Erakundearen funtzioaren arabera adierazten
den bezala: "Arartekoarekin eta EmakundeEmakumearen Euskal Erakundearekin eta gizaeskubideen zein emakumeen eta gizonen ber
dintasun alorrean jarduten duten beste organo
eta instituzio eskudun batzuekin batera koordi
nazio mekanismoak proposatzea".
Defentsa Erakundearen helburuak tratu berdin
tasunaren printzipioa sustatzea eta bermatzea
eta sexuagatiko zuzeneko edo zeharkako diskri

- Era berean, esanguratsua da bere emaitzei
eragiten dien muga, hau da, Defentsa Erakun
deak ezin ditu inolaz ere bere esku-hartzea
justifikatu duten ekintzak ezeztatu, bertan
behera utzi edo zigortu (65.4 artikulua), eta
horrek adierazte eskumenera mugatzen du
ikerketaren eragin eremua.
Defentsa Erakundearen ikuskaritza eskumenari
dagokionez, organo honi esleitutako funtzio
bakarra da, prozedura bere antolakunde eta
funtzionamendu Erregelamenduan (119/2006
Dekretua) zehaztuta duena. Horrela, agerian
jartzen dira antzeko emaitzak lortze aldera izapide
honen eta herritarren eskuetan dauden beste
batzuen arteko ezberdintasunak. Prozedura hau
administrazio jarduera batzuekin lotuta dago,
Sarrera/Onarpena/Instrukzioa eta Ebazpena se
kuentziarekin zerikusia dutenak.
Halaber, esanguratsua da gomendioen edo kon
tziliazio neurrien betearazpenaren jarraipena,
4/2005 Legeko b) ataleko 64.2 artikuluan zehaz
tutako funtzioa, esan bezala, Defentsa Erakun
dearen ikuskaritza eskumenari dagokiola. Dena
dela, bere prozedura ikerketa izapidetik desbinku
latuta geratzen da eta 119/2006 Dekretuan ez
zaio aipatu jarraipenari inongo erreferentziarik
egiten. Erreferentzia hori Legebiltzarrean aurkeztu
beharreko urteko txostenaren edukien artean
dago. Horrela, Legebiltzarrak adieraziko du kon
tziliazio proposamenak eta gomendioak onartuak
izan diren ala ez.
Helburu hori betetzeko eta Eusko Legebiltzarrari
informatze aldera, jarraipen galdeketa bat disei
natu da, gomendioak edo kontziliazio neurriak
jasoko dituen erakundeari zuzendutakoa. Galde
keta hau Urteko Txosteneko I. Eranskinean txer
tatu da.
Defentsa Erakundeak emandako gomendioen
jarraipen lanari dagokionez, kasuistikak agerian
uzten dituzte askotariko emaitzak.
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Emandako aholkua betetzeari buruzko informa
zioaren adibide gisa Euskadiko Ferietako Langile
Autonomoen Elkartea, AFADE, (D/06/2006 espe
dientea) aipa genezake. Elkarte honek, aipatu
bitartekoaren bitartez, Defentsa Erakundea jaki
naren gainean jartzen du lan protokoloan berdin
tasun klausula bat txertatzeari buruz (pleguak
eta kontratuak). Protokolo horretan honakoa dago
zehatz-mehatz jasota: "debekatuta dago beren
sexuaren arabera pertsonak giza duintasun gehiago
edo gutxiago izango balute bezala edo objektu
sexual hutsak izango balira bezala aurkezten
dituzten publizitate-iragarkiak zein azken horiek
justifikatzen edo banalizatzen dituztenak eta
emakumeen aurkako indarkeria sustatzen dutenak
egitea, erakustea eta hedatzea".
Era berean, aholkuak betetzen diren aztertzeko
jarraipen eskumenarekin lotuta, Defentsa Erakun
dearen jarduketaren emaitzetan aipatu muga
gisa (4/2005 Legeko 65.4 artikulua) aurkezten
da Eroski S. Coop-ek QA/09/2007 espedientea
ren ebazpenean igorritako aholkuari dagokionez
(bazkide langile bati zehapen bat kentzea) igorri
tako adierazpena, honakoa esateko: "aholkua
ez da errespetatu, ulertzen baitugu zehapen hori
ez duela Kooperatibaren Zuzendaritzak ezarri,
berorren gizarte organoek baizik. Zentzu honetan,
Gizarte Kontseiluak, 2007ko otsailaren 1ean egin
zuen bileran, aho batez gaitzetsi zuen bazkideak
jarritako errekurtsoa eta hutsegitearen tipifikazioa
zein zehapena baieztatu zituen. Horrenbestez,
Gizarte Zuzendaritzak ezin du Kooperatibako
bazkideen ordezkaritza organoak legitimoki har
tutako erabaki bat atzera bota. Hori egiteko
eskumena justizia epaitegiei besterik ez dagokie
(...)".
Izanak izan, aholkuaren betearazpena ezagutzeko
beharrezkoa den ikuskaritzaren adibidea Txoko
Eder Olgetarako Gastronomia Elkartera posta
arruntez eskakizun batzuk bidaltzea eta erantzun
ez izanak eskaintzen digu, QA/11/2006 aholkudun
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espedientearen ebazpenarekin lotuta eta presen
tziazko ikuskaritza behar duena.
Komenigarria da eskaera baten sarreraren ondo
rengo prozeduran, ikerketa garaia baino lehen,
aurrera eramaten diren jarduketen garrantzia
azpimarratzea (eta hauen ondorioak). Aipatu
jarduketak, sarrera erregistratzea, aurkeztutako
dokumentazioa aztertzea eta hala badagokio,
dokumentu zuzenketa eskatzea dira. Ahaztu gabe, jarduketa hauen aurretiko kasuaren balorazioa
eta tramitera onartzeko balorazioa.
Defentsa Erakundeak Sarrera/Onarpena segmen
tuari dagokionez duen administrazio jarduketaren
adibide gisa, D/18/2007 espedienteari egindako
erreferentzia txertatzen da. Berau Interneten
publizitatutako eta hedatutako abesti baten tratu
iraingarria eta ustez diskriminatzailea zela-eta
ireki zen. Defentsa Erakundeak, aurretiazko eginbideekin lotutako lan handia egin ondoren, ez
zuen ikerketa-izapidea onartu, Defentsa Erakun
dearen eskumenetatik at baitzegoen [119/2006
Dekretuko 15.1 artikuluko b) atala]. Hau da,
ikertzeko prozedura ez irekitzeko eta Fiskaltzara
deribatzeko Ebazpenaren bitartez amaitu zen,
aurretiazko eginbideen fase horretan elementu
batzuetan kriminaltasun aztarnak topatu baitziren,
eta baita Madrilgo Komunitateko Emakumearen
Zuzendaritza Nagusira, Kataluniako Donaren Erakundera eta Balear Irletako Emakumearen Erakundera, azken horiek baitira abestiaren heda
pena etetea eskatzeko eskumena duten erakun
deak eta uste baita publizitate bidegabekoa dela,
emakumeen eta neskatilekiko tratu iraingarrian
oinarrituta publizitate helburuak bilatzen dituena.
Era berean, Defentsa Erakundeak Sarrera/Onarpena/Instrukzioa segmentuari dagokionez duen
administrazio jarduketa Q/27/2007 espedientean
ejenplifikatzen da. Ikerketa honi alderdiaren ins
tantzia dela eta ekin zaio, Emakume Enpresarien
Elkarteen Federazioak (FEDEP) adierazitako kexa

ren ondorioz. Izapidetzarako onartua izan ondo
ren, kexa aurkezten duen alderdiak inplizituki
uko egin du, ikerketa eginbideetako fasean,
arrazoizko epe batean, dokumentazioa aurkeztu
ez duelako. Horregatik, ebazpenak ikerketa pro
zedura amaitutzat jo du berau onartu gabe.
Erakundeak Sarrera/Onarpena/Instrukzioa/Ebazpena segmentuari dagokionez duen administrazio
jarduketaren adibide ona da D/02/2007 espe
dientea, langile ohi batek Saas-System Automo
cion enpresaren aurka jarritako salaketaren baten
ondorioz ofizioz hasitakoa. Kasu honetan, ebaz
penak ikerketa prozedura amaitutzat jotzen du
eta honakoa xedatzen du: "eskuartean dugun
honekin lotutako ikerketa espedientean egin diren
jarduketak ikusita, aipatu espedientetik ezin da
ondorioztatu sexuagatiko ekintza diskriminatzai
lerik gertatu zenik eta aipatu salaketa bukatutzat
ematea eta, horrenbestez, berau artxibatzea pro
posatzen da". Beste hitz batzuetan, ikerketa pro
zesuaren emaitzetatik ondorioztatzen denez,
tramitazioa amaitutzat jotzea beharrezkoa da.
Erakundeak aurreko segmentuari dagokionez
duen administrazio jarduketaren beste adibide
bat D/30/2007 espedientean topa dezakegu.
Berau ofizioz hasitakoa da eta Guri Zer Gastro
nomia Elkartearen Estatutuei dagokien txosten
eskaerarekin lotuta dago. Kasu honetan, proze
dura amaitutzat jotzen duen ebazpenak, ikerke
taren berri emateaz gain, Elkarte honentzako
aholku bat du eta eragindako elkartearekiko
adierazte eskumena agertzen du.
Defentsa Erakundearen adierazte eskumenei
dagokienez, azken horiek 4/2005 Legeko 64.2
artikuluko b) eta c) ataletan jasota daude. Lehen
dabizikoari dagokionez, Legeak zehazten du
Defentsa Erakundearen funtzioa dela "negoziazio
bideak ahalbidetzea eta pertsona fisiko eta juri
dikoei aholkuak zuzentzea, sektore pribatuan
gertatzen diren sexuagatiko egoera edo praktika
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diskriminatzaileak konpontzeko". Beste hitz ba
tzuetan, gatazka bat gertatuz gero alderdiek
Defentsa Erakundeari eska diezaiokete bitarte
karitza edo arbitrariotasun gisako esku-hartzea
izan dezala. Era berean, ikerketa jardueraren
ostean -egoera diskriminatzaile bat gertatu den
edo ez ebazteko ardurarik gabe- erakunde honek
gatazka konpontzeko bide bat ahalbidetuko du.
Horrela, bitartekaritza (negoziazio bideak ahalbi
detuz) edo arbitrariotasuna (aholkuak zuzenduz)
helburu ere badira. Azken horiek protokolo batean
materializatu ahalko dira ustezko egoera edota
praktika diskriminatzaileak zuzentzeko.
Adierazte eskumen honekin lotutako jarduketa
adibide bat espedientean topa dezakegu. Aipatu
horrek, salaketa eragin zuen D/06/2006 arazoa
ezabatu ostean (emakumeen irudia iraintzen duten
irudiak barraka batean), Defentsa Erakundeak
honako gomendioa igorri zion AFADE Euskadiko
Ferietako Langile Autonomoen Elkarteari: "AFA
DEk (Euskadiko Ferietako Langile Autonomoen
Elkarteak), herri instituzioek esleitutako lizentzien
jabea den aldetik, elkarte horretako kide guztiek
berdintasunaren eta sexuagatiko diskriminazio
ezaren arloan, beren jarduerak egiten dituzten
udalerrietan -dagokion Udalarekin akordio bat
adostuta izan gorabehera- existitzen diren legezko
arauak betetzen dituzten barrakak edota feriak
instalatzen dituztela egiaztatu beharko du. Horre
tarako, eta feriak eta barrakak instalatu aurretik,
beharrezkoa da AFADEk neurri eta prozedura
eraginkorrak bere gain har ditzala, instalatzen
dituzten barrakek ezarrita dauden legezko baldin
tza guztiak betetzen dituzten egiaztatzeko. Hori
guztia Euskal Autonomia Erkidegoan berdintasun
erreal eta eraginkor bat lortze aldera". Aurreko
paragrafoetan zehaztu bezala, AFADEk kontuan
hartu du Erakundeak adierazitako.
119/2006 Dekretuko 18.2 artikuluan zehaztu
bezala, "kexa eragin duen pertsonari zuzendutako
aholkuak" ikerketa prozeduraren xedapenean

12

kontuan har litekeen elementuetarikoa da. Hala
eta guztiz ere, honakoa ere esaten da: "zilegi da
alderdiei egoera edo praktika diskriminatzaileak
edota emakumeen eta gizonen arteko aukera
berdintasuna oztopa ditzaketenak ezabatzeko
egoki iritzitako kontziliazio neurriak proposatzea".
Azken neurri horiei dagokienez, esan beharra
dago Defentsa Erakundean izapidetutako espe
diente bakar bat ere konpondu ez dela alderdiei
kontziliazio neurriak proposatuz. Gainera, De
fentsa Erakundearen antolamendu eta funtzio
namendu Erregelamenduak (119/2006 Dekretua)
hutsune handia erakusten du adierazte eskumen
horren garapenarekin lotuta jarraitu beharreko
prozedurari dagokionez, ikerketa funtzioa osatzeko prozeduraren garapen zehatzaren aldean
oso bestelakoa dena. Horrek agerian uzten du
hutsune handia dagoela, prozeduraren zein lan
gileak izendatzearen eta trebatzearen ikuspun
tutik, alderdiei, sexuagatiko egoera edo praktika
diskriminatzaileak zuzentze aldera, negoziazio
bideak proposatzeko eta finkatzeko.
Adierazte eskumen horren garapen gabezia be
reziki esanguratsua da Defentsa Erakundeak
4/2005 Legeko 64.2 artikuluko d) atalean zehaz
tutako funtzioari erantzun behar dionean: "Jazar
pen sexistarekin zerikusia duten kasuak konpon
tzen laguntzeko bidea eskaintzea". Alde batetik,
a), b) eta c) funtzioekin gertatu ez bezala, funtzio
honek ez ditu testuinguruarekin lotutako mugak
zehazten eta, horrenbestez, jarduketa Defentsa
Erakundearen presentziaren beharra duen edo
zein leku publiko zein pribatura irekita geratzen
dela dirudi.
Beste alde batetik, kontu eztabaidagarriak pro
zedurak erregelamenduan 64.2 artikuluko d)
atalari dagokionez duen garapen gabezian du
sorburu, eta baita eskaera hauek izapidetzeko
alderdiak aginduta ikertzeko zehaztutako proze
dura jarraitzearen beharra argitzean ere. Hau da,
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administrazio ebazpen bat eskaintze aldera auzia
ikertuz (jazarpen sexistako ustezko egoerak iker
tzera iritsiz) edota, aldiz, 4/2005 Legeak "laguntzeko bidea eskaintzeari" eman nahi dion esanahia
beste instantzia batzuen zuzendaritza (sindikalak,
lanekoak edo judizialak) ahalbidetzean soilik da
tzan. Hala eta guztiz ere, d) funtzioari esleitutako
xedea hori dela eta ez beste ezer -informazioa
eta orientazioa eskaintzea- interpretatuz gero,
4/2005 Legeko 64.2 artikukuaren arabera ez
litzateke argi justifikatuta geratuko d) adirazte
eskumenaren eta c) aholkularitza eskumenaren
arteko desbinkulazioa.
Urteko Txosten honetan ezin da txertatu Defentsa
Erakundeak jazarpen sexistak bultzatutako es
pediente baten aurrean izandako administrazio
jarduketaren adibiderik, arrazoi hori dela eta
aurkeztutako eskaeraren kasuan, 2007an, pro
zedura garapenaren gabezia eta jarduketa tes
tuinguruaren mugak kontuan hartuta eta sektore
publikoan gertatutako gorabeherak zirenez gero,
Ararteko erakundearen jarduketa eskumena zela
erabaki baitzen.
Defentsa Erakundearen Aholkularitza eskume
nak 4/2005 Legeko 64.2 artikuluko c) atalean
jasota daude. Azken horren arabera, Erakundea
ren funtzioa da "sektore pribatuan gerta litezkeen
sexuagatiko diskriminazio egoeretan herritarrei
aholkularitza eta laguntza eskaintzea". Eskumen
hau ere sektore pribatura mugatzen da eta ez
dago 119/2006 Dekretuan jasota.
Era berean, honakoek babesten dute eskumen
hori: alde batetik, aipatu Legeko 72.2 artikuluan
zehaztutakoak, zeinak honakoa dioen: "kexa
jasotzen duen pertsonak Defentsa Erakundeak
emandako aholkuak betetzen ez dituenean, be
rorrek laguntza teknikoa eskainiko dio eragindako
pertsonari, diskriminazioa dela eta dituen errekla
mazioak beste instantzia administratibo edo
judizial batzuetan izapidetu ditzan". Beste aldetik,

4/2005 Legeko 75. artikuluan zehaztutakoak,
Defentsa Erakundea "Lan Prozeduraren Legearen
95. artikuluko 3. paragrafoan zehaztutako irizpe
nak emateko organo eskudun" gisa definitzen
duenak. Era berean, 3/2007 Lege Organikoko
13.1 artikuluaren arabera, gainontzeko prozedura
judizialetara luzatzen da sexuagatiko diskrimina
zioa dela eta. Horrela, berdintasunari eta sexua
gatiko diskriminazio ezari eskubide babes han
diagoa ematen dio.
4/2005 Legearen 75. artikuluaren kasuan ere
jarduketaren testuingurua sektore publikoari zein
pribatuari dagozkio. Aitzitik, aholkularitza eta
laguntza eskumen honi kontrajarrita 119/2006
Dekretuak erakusten digun prozedurazko hutsunea dugu.
Bestalde, esan beharra dago 4/2005 Legeak
Defentsa Erakundeari "sektore pribatuan gerta
litezkeen sexuagatiko diskriminazio egoerei da
gokienez" esleitutako aholku eskumenaren lekuan
Lege berak (Lehendabiziko azken xedapena)
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari
esleitzen dion beste eskumen bat ere kontuan
hartu behar dugula. Izan ere, otsailaren 5eko
2/1998 Legeko (Emakumearen Euskal Erakun
dearen sorrerari buruzkoa) 3. artikulua aldatzen
du. Xedapen horretan ondorengo funtzioak es
leitzen dira erakunde honetarako: "Aholkularitza
( ) enpresei eta erakundeei ( ) emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna lortze aldera planak,
programak eta jarduerak egiteko".
Sexuagatiko diskriminazio egoera posibleetan
herritarrei aholkularitza eta laguntza emateko
eskumena sektore pribatura soilik mugatzeak
operatibitate arazoak aurkezten ditu, horrelako
eskaera baten aurrean Defentsa Erakundeak,
lehenik eta behin, sektore publikoaz ari den argitu
behar baitu, horrela eskaera entitate eskudunari
deribatzeko edo berau bere gain hartzeko. Hala
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eta guztiz ere, testuinguruko muga hau desagertu
egiten da eta ez du eraginik organo judizialek
aholkularitza eskaera Irizpen formatuan eginez
gero.
Aipagarria da herritarrei zuzendutako laguntza
jardueren eraginkortasuna ebaluatzeko Defentsa
Erakundeak galdekizun bat diseinatu duela. Berau
betetzea anonimoa da eta organo honek eskai
nitako laguntzarekiko asebetetze maila ezagutzea
du helburu (II. Eranskina).
Era berean, esleitutako babes funtzioa betetze
aldera, Defentsa Erakundeak erakunde eskumen
horiek garatu beharko ditu dagoenekoz existitzen
den babeseko sare generikoarekin batera koor
dinatuta. Horretarako, 4/2005 Legeko 64 artiku
luko h) atalean zehaztuta dagoen bezala, "koor
dinazio mekanismoak proposatu beharko ditu
Arartekoarekin eta Emakune-Emakumearen Euskal
Erakundearekin zein giza eskubideen eta emaku
meen eta gizonen berdintasun arloan eskudunak
diren beste organo eta erakunde batzuekin". Aipatu
eskumena betetze aldera, Emakumeen eta Gizo
nen berdintasunerako Defentsa Erakundeak Arar
tekoari, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakun
deari eta Euskal Herriko Unibertsitateari lankidetza
akordioak proposatu dizkie. Akordio horien hel
burua aipatu lankidetza definitzea eta egituratzea
da. Bestalde, horiek 2008ko ekitaldian zehar
materializatuko eta garatuko dira.
Ildo beretik, "emakumeen eta gizonen berdintasun
arloan diskriminatzailea ez den laneko araudiaren
betearazpenaren jarraipena egiteko laneko auto
ritatearekin batera lan egitea" funtzioa [64. artiku
lua i) atala] bat dator koordinazio eskumenak
deritzanekin. Horretarako, Defentsa Erakundeak
beharrezko kontaktuak ezarri ditu, Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza Sailarekin.
Babeserako funtzio koordinatuaz gain, 4/2005
Legeak Defentsa Erakundeari erakunde erakunde
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eskumen esklusiboak esleitzen dizkio. Azken
horien garapenak ez du beste entitate edo
erakunde batzuekiko doikuntzaren beharrik eta
ez dago 119/2006 Dekretuan jasota. Aipatu
eskumen horiek 4/2005 Legeko 64. artikuluko
e), f) eta g) ataletan zehaztuta daude. Hona
hemen horien prozedurari buruzko adibideak:
- Defentsa Erakundeak "emakumeen eta gizonen
berdintasun arloan diskriminatzailea ez den
araudiaren betearazpen maila aztertzeko eta
ebaluatzeko" [64.2 artikulua e) atala] duen
eskumenaren adibidea da "EAEko Hitzarmen
Kolektibo Sektorialen Azterketa".
- Funtzio hau garatzeko ikuspegi onena bermatu
nahian, Defentsa Erakundeak "emakumeen
eta gizonen tratu berdintasunaren printzipioa
betetzeko behatokiaren diseinuari buruzko"
ikerketa egin du. Horrek ez ditu hedapenerako
beste ekintza potentzial batzuk mugatzen. Bi
lanak Urteko Txosten honen 2. atalean jasota
daude.
- Defentsa Erakundeak "diskriminatzailea ez den
legedia eta jurisprudentzia aztertzeko eta lege
diarekin eta berau aldatzearekin lotutako pro
posamenak egiteko" [64.2 artikulua f) atala]
duen eskumenak honako ikerketa utzi digu:
"pertsona fisikoen errentari buruzko zergaren
foru agindua aldatzeko proposamena, guraso
bakarreko familien kasuan seme-alabek dekla
razio bateratua egiteko duten 18 urteko mugari
dagokionez". Berau Urteko Txosten honetako
3 atalean dago (3.7 azpiatala).
- "Bere jarduerak eta ikerketak hedatzeko zein
lege honekin bat datozen txostenak eta irizpe
nak egiteko" [64.2 artikulua g) atala] 2007an
garatutako prozeduraren adibiderik onena
Urteko Txostena da (73. artikulua), txosten bat
den aldetik eta egindako jarduera eta ikerketa
guztiak biltzen dituen aldetik, horrekin batera
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Defentsa Erakundeak eskumen hau mantentzen duela kontuan hartuta. Era berean, insti
tuzio honi dagokio ezohiko txostenak idaztea
(74. artikulua), laneko bilkurak, mintegiak eta
jardunaldiak antolatzea eta azken horietan
parte hartzea (irailean Donostian antolatutako
Europako Genero Berdintasunerako Defentsa
Erakundeei buruzko Nazioarteko Mintegia,
esate baterako) eta 4/2005 Legeko 75. artiku
luaren eta 3/2007 Lege Organikoko 13. artiku
luaren araberako irizpenak ematea.
Laburbilduz, beharrezkoa da Defentsa Erakun
deak tratu berdintasunaren printzipioa betetzeko
eta proposamenak botere legegileei deribatzeko
behatoki espezializatu gisa zein sexuagatiko
zuzeneko edo zeharkako diskriminazio egoeretan
esku hartzeko organo espezialista gisa duen
papera azpimarratzea. Bere edukiak ez dira
ikerketa prozeduraren kudeaketan agortzen.
Herritarrek, tratu berdintasun arloan eta sexua
gatiko diskriminazioaren aurka espezializatutako
erakunde batek kudeatuta, babeserako prozedura
hau eskura izateak babesaren ardura eta espezia
lizazioarena finkatzen ditu.

garatzeko Defentsa Erakundeak jarraitu beha
rreko prozedura definitzea eta martxan jartzea.
- Aipatu babes ekintzak lehenago existitzen ziren
beste babes instituzio batzuekin batera artiku
latzea eta horretarako koordinazio mekanis
moak zehaztea.
- Eta tratu berdintasun arloko espezializazioa
finkatzea eta berau autoritate eta inspekzio,
instrukzio, bitartekaritza eta aholkularitza juri
dikoaren funtzioak betetzeko artikulatzea eta
funtzio horiek operatiboki erregulatzea.

Garrantzitsua da instituzio honek, gerora, orain
dela gutxi onartutako Europako Zuzentarauak
eta Berdintasun Legeak (4/2005 eta 3/2007)
errespeta ditzala eta, era berean, sortu aurretik
existitzen ziren beste erakunde batzuekiko har
monian bizi behar duela.
Lehendabiziko atal hau amaitzeko, Defentsa
Erakunde honek besteak beste dituen erronkak
azpimarratuko ditugu:
- Tratu berdintasuneko eta sexuagatiko diskri
minaziorik gabeko kontuetan espezializatutako
babes organo bat martxan jartzea.
- 4/2005 Legeko 64.2 artikuluan esleitutako eta
119/2006 Dekretuan ageri ez diren funtzioak
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Emakume eta gizonen berdintasunerako defentsa
erakundea martxan jartzeko ekintzak
Bigarren atal honetan Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak hamabi
hilabetetan zehar (2007ko urtarrila-abendua)
egindako ekintzak deskribatzen dira eta, Erakun
dearen hastapenetaz ari garenez gero, ekintzak
Erakundearen lehendabiziko urratsekin lotuta
daude: egoitza irekitzea eta inauguratzea, fun
tzionamendurako tresnak zehaztea, hedapena
eta komunikazioa, koordinazio mekanismoak
sustatzea eta martxan jartzea, era berean insti
tuzioaren definizioa bera eta bere jarduketa ere
mua azpimarratuz.

2.1. Funtzionamendurako tresnak
Defendatzailea izendatu eta hurrengo zazpi hila
beteetan lokal egoki bat eta azken horretarako
hornidura topatzeko egindako kudeaketen ostean,
Defentsa Erakundearen egoitza urtarrilean mar
txan hasi zen (Gasteizko Gaztela kalea, 25. zenba
kian), irisgarritasun, ikusgarritasun eta erakunde
sarearekiko lotura informatikoko irizpideak kon
tuan hartuta. Horregatik, 2007ko urtarrilean,
Defentsa Erakundeko langileak (3 pertsona mo
mentu hartan) gaur egungo egoitzara joan ziren.
Egoitzaren inaugurazio ofizialaren ekitaldia 2007ko
otsailaren 21ean izan zen, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lehendakaria buru zuela, eta mo
mentu hartatik aurrera Defentsa Erakunde honi
esleitutako langile kopurua izango zuen (sei
pertsona).
EJIE-Eusko Jaurlaritzako Informatika Elkartearekin
lankidetzan, sexuagatiko diskriminazioarekin
zerikusia duten eskaera, kexa eta salaketa espe
dienteak izapidetzeko informatika aplikazio bat
zehaztu da. 2008ko ekitaldian aztertuko da berau
inplementatzea.
Euskadi.net instituzio web orrian eta EmakundeEmakumearen Euskal Erakundea anagramaren
baitan egongo den Defentsa Erakundearen web
orrirako sarrera, egitura eta edukiak zehaztu dira.
Horretarako, Administrazio Modernizazioko eta
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Administrazio Elektronikoko Idazkaritza Nagusiak
ezarritako irizpideak eta zehaztapenak kontuan
hartu dira. Hori 2008an martxan jarriko da.
Era berean, Defentsa Erakundeak tratu berdin
tasuneko eta sexuagatiko diskriminazio ezaren
esparru ezberdinekin lotutako espezialisten zer
bitzuak kontratatu ditu dokumentazio teknikoari,
aholkularitzari zein trebakuntzari dagokionez.
Trebakuntza planari dagokionez, landutako gaien
artean honakoak topa ditzakegu: sektore priba
tuko sexuagatiko diskriminazio auziak ikertzeko
prozesuaren prozedurazko tresnetan eta ezau
garrietan sakontzea, laneko eskubidea eta zuze
neko edota zeharkako diskriminazioa, bizitza
laborala, familiarra eta pertsonala batera uztartzea, jazarpen sexista legedian eta jurispruden
tzian, etab.

2.2. Hedapena eta komunikazioa
"Bere ekintzak eta ikerketak hedatzea" 4/2005
Legeak Emakumeen eta Gizonen Berdintasune
rako Erakundeari esleitutako funtzioetako bat
da. Hedapen hori oinarrizko eta funtsezko jar
duera da errekurtsoa sortu berria denean eta
bere jarduketa nagusia herritarrek aurkeztutako
eskaeretatik abiatzen denean. Errealitate honetan
oinarrituta, helburuetako bat organoari, ezagu
tzera eman dadin eta komunikazioko hasierako
faserako, beharrezkoak zaizkion tresnak ematea
izan da. Horretarako, beharrezko komunikazio
elementu batzuk sortu ditu, irudi korporatiboa
aintzat hartuta eta hedabide ezberdinen eskaerei
erantzuteko.
Hedapen eta komunikazio jarduerak Autonomia
Erkidegoko biztanleei zuzenduta daude oro har
eta sektore pribatuari zehatz-mehatz: agente
ekonomiko eta sozialak, langileak, profesionalen
elkarteak, emakumeen elkarteak, elkarteak oro
har, etab. eta baita hedabideei ere. Ekintza horien
guztien helburua Defentsa Erakundea ezaguta
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raztea izan da eta, helburu horrekin, 2007. urtean,
honako ekintzak gauzatu dira:
- Bere egoitza inauguratzeko ekitaldi publikoa
(2007ko otsailaren 21ean). Juan Jose Ibarretxe
Lehendakariak, Izaskun Moyua EmakundeEmakumearen Euskal Erakundearen Zuzenda
riak eta Maite Erro Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defendatzaileak zuzendu
zuten ekitaldia. Azken horretan 100 pertsona
inguruk parte harte zuten eta esanguratsua da
zerbitzu publiko berri hau sortzeko pertsona
batzuen laguntza, Izaskun Bilbao Eusko Legebiltzarreko Presidentearena, Paulino Luesma
Euskadiko Autonomia Erkidegoko Gobernu
Delegatuarena, Iñigo Lamarca Arartekoarena,
Legebiltzarreko kideena eta erakunde, enpresa,
sindikatu, politika, elkarte eta hedabide arloko
ordezkariena, esate baterako.
- Emakumeen Nazioarteko Egunean (martxoak
8) Gipuzkoako Foru Diputazioko Giza Eskubi
deen, Enpleguaren eta Laneko Integrazioaren
Sailak Donostian antolatutako genero indarke
riaren arloko Sentsibilizazioari buruzko Jardu
naldien III. Edizioan parte hartzea. Defendatzaileak Emakumeen diskriminazio egoera XXI.
mendean hitzaldia eskaini zuen.
- Aitatasun baimena sustatzeko Sentsibilizazioari
buruzko IV. Jardunaldiak. Bizitza laborala eta
familiarra batera uztartzean parte hartzea.
Aipatu Jardunaldiak Jose Maria Leizaola Fun
dazioak antolatu zituen (azaroak 13, 14 eta 15)
Bizkaiko Batzar Nagusien egoitzan eta bertan
Defendatzaileak EAEko Emakumeen eta Gizo
nen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
sorrera aurkeztu zuen, 4/2005 Legeko IV Titu
luaren arabera.
- Azaroaren 14an Logroñon "Defentsa Erakun
deak Berdintasunerako duen Garrantzia, jar
duketa eta funtzionamendua" hitzaldia Berdin
tasun Legeari buruzko Jardunaldia: enpresetan

txertatzean aurkeztea. Berau UGT-Errioxa Sin
dikatuaren Berdintasunerako Idazkaritzak an
tolatu zuen Artemisa proiektuaren esparruan,
Gizarte Gaietarako Ministerioak finantzatuta.
- "Laneko kontziliazio politikak EB-ean eta Emaku
meen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen papera EAEn" hitzaldia Hobeto
bizitzeko Bateratzea Berdintasunerako VII Udal
Jardunaldien esparruan aurkeztea. Jardunal
diok Portugaleteko Udalak antolatu zituen
azaroaren 15ean eta 16an.
- Hedabideetan agertzea. Azken hamabi hilabete
hauetan zehar 40 elkarrizketa izan ditu heda
bide ezberdinekin: idatzizko prentsa (EFE Agen
tzia, El Mundo, Noticias de Gipuzkoa, Merka
taritza Ganberaren Informazioa), aldizkariak
(Emakunde, Habe, Frida, Europa-Euskadi Al
dizkaria, E-mailzine, Osalan, Eguneratuz, Gi
zarte.doc), irratia (Euskadi Irratia, Herri Irratia
Gasteiz, Herri Irratia Donostia, Radio San
Sebastián-Cadena Ser, Radio Bilbao-Cadena
Ser, Ser Vitoria, Euskadi Irratia, Bizkaia Irratia,
Radio Nacional, Radio Vitoria) eta telebista
(ETB1, ETB2 eta TVCuatro). Iritzi artikulu batzuk
ere argitaratu ditu: "8 de marzo"; "Los hombres,
un valor en alza"; eta "Contra la explotación y
trata de mujeres". Laburbilduz, Defentsa Erakundeak 70 esku-hartze izan ditu hedabidee
tan, batez besteko 6 hilabetean.
- Idatzizko prentsan parte hartzea, ekintza pilotu
gisa bata bestearen atzeko lau igandeetan
(azaroaren 25etik abenduaren 16ra) El Correo
eta El Diario Vascoko Infoempleo gehigarrian
publizitate "mezuak" txertatuz eta honako
eslogana adieraziz:

. Ez zaituzte kontratatzen haurdun gera zaitezke
elako, emakumea zarelako, (azaroak 25).

. Zure soldata zure gizonezko lankideena baino
baxuagoa da, emakumea zarelako (abenduak 2).
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. Ez zaituzte lanean mailaz igotzen uste dutelako
anbiziorik izan ezin duzula, emakumea zarelako
(abenduak 9).

. Lanean, gehiago baloratzen dute zure fisikoa
zure gaitasuna baino, emakumea zarelako
(abenduak 16).

Eslogan horrekin batera Eusko Jaurlaritzaren eta
Defentsa Erakundearen logotipoak eta kontak
turako telefono zenbakiak eta e-mailak agertzen
ziren. Lau esloganen alboan honakoa zegoen
idatzita: "zure kasuan baieztapen hau egia bada
eta aldatzea nahi baduzu, Emakumeen eta Gizo
nen Berdintasunerako Defentsa Erakundean hori
lortzeko mekanismo guztiak zure eskura jartzen
ditugu. Emakumea zarelako, eta gizarte igualitario
baten alde, organo publiko eta doako bat esku
ragarri duzulako, Euskadiko sektore pribatuan
sexuagatiko zuzeneko edo zeharkako diskrimina
zio egoeretan defendatuko zaituena".
- Defentsa Erakundearen informazio liburuxka
bat argitaratzea eta banatzea, euskarri digita
lean zein paperean. Paperean argitaraturiko
5.000 aleetatik 4.000 banatu dira, aurkezpen
eskutitz batekin batera, sektore publikoko
gizarte eragileen artean (Legebiltzarreko kideak,
Euskal Autonomia Erkidegoko Udaletako Alka
tetzetakoak eta Berdintasun Arloetakoak, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen
Zuzendaritza Kontseilukoak, Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzakoak, Ararteko instituziokoak,
Estatuko Emakumearen Erakundekoak eta
beste Autonomia Erkidego batzuetakoak, Fis
kaltzetakoak, Epaitegietakoak, etabarretakoak)
zein sektore pribatuan (sindikatuak, elkarteak
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eta elkargo profesionalak -berdintasunerako
eragileen elkarte profesionalak barne-, enpresa
elkarteak, emakumeen elkarteak, aholkularitzak, berdintasun arloan laguntzen duten
enpresak, etab.).
- "Emakumeak eta Zuzendaritza Postuak: ber
dintasunaren ameskeria"-ri buruzko hedapendokumentu bat egitea. 2008an ekingo zaio
berau argitaratu eta banatzeari. Defentsa
Erakundeak Euskal Herriko Unibertsitateari
eskatutako eta Ekonomia eta Enpresa Zientzien
Fakultateko talde batek egindako "Emakumeak
eta zuzendaritza postuak"-ri buruzko berrikus
pen bibliografikoko lanaren emaitza da. Doku
mentu hau ikerketa berrienetako eta iturri
ofizialetako datuetan oinarrituta dago eta gra
fikoki adierazten du emakumeek gaur egun
zuzendaritza postuei dagokienez gizonen al
dean bizi duten desberdintasun egoera eta
datu enpirikoak sinesmen nagusiekin lotzen
ditu.
- 2007ko irailean Donostian antolatutako Euro
pako Genero Berdintasunerako Defentsa Erakundeei buruzko Nazioarteko Mintegia. Mintegi
hau Euskal Herriko Unibertsitatearen Udako
Ikastaroen Zuzendaritzaren laguntzarekin anto
latu zen eta aipatu Unibertsitateko Berdinta
sunerako Zuzendaritzarekin batera zuzendu
zuen. Edukiak eta bilakaera ondorengo azpia
talean jasota daude.
- Maiatza 2006 eta maiatza 2007 tarteari dago
kion lehendabiziko Urteko Txostena idaztea,
berau CDan argitaratzea eta Eusko Legebil
tzarreko Emakumea eta Gazteria Batzordeari
2007ko urriaren 4an aurkeztea.

Urteko Txostena 2007
2.3. Koordinazio eta lankidetza mekanismoak
Defentsa Erakundeari dagozkion funtzioak dira,
besteak beste, "Arartekoarekin eta EmakundeEmakumearen Euskal Erakundearekin zein giza
eskubideen eta emakumeen eta gizonen berdin
tasunerako arloan eskudunak diren beste organo
eta erakunde batzuekin batera koordinazio meka
nismoak proposatzea" 4/2005 Legeko 64.2 ar
tikuluko h) atalean jasota dagoen bezala.
Beste erakunde batzuekiko harremanari dago
kionez, 119/2006 Dekretuko 22. artikuluaren
arabera, "Defentsa Erakundeak egokiak iruditzen
zaizkion lankidetza hitzarmen edo akordioak susta
ditzake instituzio analogoekin edota giza eskubi
deen defentsaren eta emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloan lan egiten duten tokiko,
autonomia erkidegoko, estatuko zein estatuz kanpoko beste instituzio batzuekin".
2007an zehar kontaktu eta bilera ezberdinak
mantendu dira entitate publiko eta pribatuekin
Defentsa Erakundea ezagutarazteko eta, zehatzmehatz, lankidetza harremanak garatzeko eta
lankidetza mekanismoak finkatzeko.
Ararteko erakundeari dagokionez, kezka komu
neko arloetan lankidetza mekanismo bat ezartzera
zuzendutako bilerak egin dira. Lankidetza hau
koherentea eta osagarria da bi instituzioek, Arar
teko erakundeak sektore publikoan eta Defentsa
Erakundeak sektore pribatuan, sexuagatiko dis
kriminazio egoerak pairatzen dituzten herritarrak
defendatzeko egiten duten lanarekiko.
Kontaktu hauen emaitza gisa, bi instituzioek
2008an sinatuko duten Lankidetza Hitzarmen
baten edukia adostu dute. Hitzarmen horren
arabera, koordinazio eta lankidetza printzipioak
bi instituzioen arteko harremanaren oinarria izango
dira, beren legezko arau erregulatzaileetan espre
suki jasota dagoen bezala. Hitzarmenaren hel
burua kontsultak, kexak edota salaketak deriba

tzeko bi instituzioen arteko koordinazioa erregulatzea izango da, beren eskumeneko sektoreko
(publikoa edo pribatua) ustezko sexuagatiko
diskriminazio egoeretarako informazio kateak
zehaztea, kexa edo salaketa beraren aurrean
jarduketa posible bateratuak adostea eta interes
eta ardura bereko kontuetan batera lan egitea
eta jarduketa komunak garatzea.
Koordinazio eta lankidetza bideak bilatze aldera
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin
ere bilerak egin dira. Instituzio honekiko harre
manak ezaugarri bereziak ditu, Defentsa Erakun
dea organismo autonomo honetara atxikituta
dagoelako eta bere aurrekontu kontsignazioa
eta Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin
duen harremana haren bitartez gauzatzen dire
lako.
Hori dela eta, laneko bileren helburu nagusia
aurrekontua, langileak, kezka komuneko arloak
eta Koordinazio Protokoloa zehaztea bezalako
gaien ingurukoak izan dira. Lankidetza Protokolo
horren xedea, berriz, Emakunde-Emakumearen
Euskal Erakundearen eta Emakumeen eta Gizo
nen berdintasunerako Defentsa Erakundearen
arteko lankidetza esparrua finkatzea eta zehaztea
da. Protokoloa bi instituzioen helburuak betetzeko
bitartekoa da, beren funtzioen erabilerari dago
kionez, indarrean dagoen legediaren esparruan
eta koordinazio, lankidetza, eraginkortasun, bi
aldeetako informazioa, elkarri laguntzea eta
instituzio leialtasuneko printzipioen arabera.
Azken horretan Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundeak ezagutzen dituen eta ustezko sexua
gatiko diskriminazio egoerekin lotuta dauden
kontsultak, kexak edota salaketak Defentsa
Erakundera deribatzeko prozedurak zehaztuko
dira; Emakunderi Defentsa Erakundearen jarduna
oztopatzen duten eta zigor espedienteak eragin
ditzaketen kasuen berri ematea eta, azkenik, bi
aldeetakoa den eta arlo komuneko gaiekin ze
rikusia duen informazioaren prozedurak.
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Euskal Herriko Unibertsitatearekin izandako ha
rremanen helburuak honakoak izan dira: arlo
horietan espezializatutako irakasleek ikerketa
espezifikoak kontratatzea; Europako Genero
Berdintasunerako Defentsa Erakundeei buruzko
Nazioarteko Mintegi bat Berdintasunerako Zu
zendaritzarekin batera zuzentzea eta babestea,
mintegiaren antolaketa Udako Ikastaroen Zuzen
daritzaren eskuetan egon dela kontuan hartuta;
eta entitateen arteko Lankidetzako Hitzarmen
Esparru bat zehaztea (2008an sinatuko dutena),
gizarteko eta, zehatz-mehatz, sektore pribatuko
emakumeen eta gizonen berdintasunari eta
sexuagatiko diskriminazio ezari buruzko ezagutza
sustatzeko. Lankidetza esparru honen bitartez
hasitako lankidetza harremanak estutzea eta
bideratzea lortu nahi da eta, bereziki, arlo hone
tako ikerketa proiektuak eta programak gauzatzea. Era berean, beste helburu bat ikasleei,
berdintasunarekin lotutako ikasketa espezifikoak
amaitu ostean, Defentsa Erakundearen bulegoan
praktikak egiteko aukera eskaintzea da.
EJIE S.A.-Eusko Jaurlaritzako Informatika Elkar
tearekin Lankidetza hitzarmen bat sinatu da,
Defentsa Erakundearen informazio sistemaren
inplantazioari euskarria eskaintzeko eta kontsulta,
kexa eta salaketa Espedienteak Kudeatzeko
baliagarria izango dena. Ondorengo ezaugarriak
izango ditu:
- Espedienteak kudeatzeko sistema Eusko Jaurlaritzak e-Administraziorako duen azpiegitura
rekiko bateragarria izango da eta berau izango
du euskarri.
- Espedientearen Faseen eta izapideen egitu
raketa bateragarria izango da Eusko Jaurlari
tzaren Izapidetzearen Oinarrizko Ereduarekin
eta, zehatz-mehatz, prozedurazko familientzako
zehaztutakoan oinarrituta egongo da: arbitrajea,
salaketak eta erreklamazioak. Gainera, izapi
detzeko inbentario ereduei egokituko zaizkio,
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aldatzen ez den lehen eta bigarren mailako
informazio eredua.
- Sistemak LOPD-aren arabera ezarritako segur
tasun baldintzak bete behar ditu: erabiltzaileen
kudeaketa sistema eta segurtasun profilak;
Internet bidez kexa eskaerak ikusteko sarrera
seguruaren kontrola, Izenpe-ren teknologia ziurtagiriaren bidez Interneteko kexa eskaeraren
inprimakirako; datu-baseetan erregistroetarako
sarrerak erregistratzea.
Euskadiko Autonomia Erkidegoko beste entitate
publiko batzuekin ere bilerak egin dira, zehatzmehatz ondorengo hauekin: Eusko Legebiltzarra,
Eusko Jaurlaritza (Lehendakaritza, Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza Saila, Datuak Babesteko
Euskal Bulegoa, Eustat, Osalan, Gaztediaren
Euskal Kontseilua eta Kooperatiben Goren Kon
tseilua); HEGOA-Garapenerako Laguntzako Eus
kal Erakundea; Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar
Nagusiak; Vitoria-Gasteizko Udala, Bilboko Udala,
Donostiako Udala, Portugaleteko Udala eta EU
DEL-Euskadiko Udalen Elkartea.
Eta baita Estatuko beste instituzio publiko ba
tzuekin ere: Berdintasunerako Politiken EstatuIdazkaritza, Soledad Murillo bere titularra Nazio
arteko Mintegian parte hartzera gonbidatzeko;
Rosa Peris Emakumearen Erakundearen Zuzen
daria; Soledad Ruiz Seguín Andaluziako Emaku
mearen Erakundea; Paulino Luesma Euskadiko
Gobernuko Delegatua; Espaniako Irratitelebista
ren Erakundea, Miguel Angel Ortiz Sobrino ber
tako zuzendariak lantalde batean "Telebista eta
berdintasun politikak" gaiaren inguruan parte
hartzera gonbidatu zutela kontuan hartuta. Hori
argitalpenaren eta Madrilen urriaren 16an eta
17an gai horri buruz antolatutako kongresu na
zionalaren aurrekoa izan zen; Bizkaiko Laneko
Ikuskaritza; eta Arabako Probintzia Auzitegiko
Fiskaltza. Horrela, Josu Izaguirre fiskalburuarekin
harremanetan jarri ginen, Interneten zabaldutako

garatzea. Beste helburu nagusienetako bat Euskal
Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea eta
UPV/EHUko Berdintasunerako Zuzendaritza eza
gutzera ematea zen.
Mintegi honetan 94 pertsonak parte hartu zuten,
horietako gehienak profesionalak (n=86). Minte
gian izan ziren pertsonen balorazioari dagokionez,
100 puntutatik 79 puntuko balorazioa eman zioten
Egitarauari eta 90 puntu hitzaldiak eman zituzten
irakasleen kalitateari. Mintegian izan zirenen
espektatibak bete egin ziren, 97 puntuko balora
zioa eman baitzuten.
Ana Rubio, Granadako Unibertsitatean Zuzenbi
dearen Filosofian Unibertsitateko Irakasle Titularra,
Mintegiaren moderatzailea izan zen. Hona hemen
mintegiaren emaitzak:
"UPV/EHUren Udako Ikastaroen esparruan, Do
nostian, Europako Genero Berdintasunerako
Defentsa Erakundeei buruzko Nazioarteko Min
tegia antolatu da, Maite Erro EAEko Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defendatzaileak
eta Mertxe Larrañaga UPV/EHUko Berdintasune
rako Zuzendariak zuzendutakoa. Topaketaren
helburuak hauek dira: Genero berdintasunerako
beste Defentsa Erakunde batzuen esperientziak
eta lorpenak partekatzea; sektore pribatuan
sexuagatiko diskriminazioaren aurkako borrokan
inplikaturiko entitate guztien artean laneko sare
interprofesionalak garatzea; emakumeen eta
gizonen tratu berdintasuna sustatzeko profesio
nalen, sektore pribatuko entitateen eta unibertsi
tateen arteko lankidetza sareak bultzatzea eta,
azkenik, herritarrei eta instituzioei emakumeen
eta gizonen berdintasunerako Defentsa Erakun
dea eta bere jarduketa egitaraua ezagutzera
ematea.
Mintegiaren instituzio inaugurazioa Cristina Uriarte
EHUko Gipuzkoako Campuseko errektoreordeak,
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Izaskun Moyua Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundeko Zuzendariak, Maite Erro EAEko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeko Defendatzaileak eta Mertxe
Larrañaga UPV/EHUko Berdintasunerako Zuzen
dariak egin zuten. Gauza guztien gainetik, insti
tuzioek EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdin
tasunerako Defentsa Erakundeari eman zioten
babesa azpimarratu beharra dago.
UPV/EHUko Berdintasun Unitateko Zuzendariak
ekin zien lan-saioei. Azken horrek, lehenik eta
behin, Unibertsitateak balio transmititzaile eta
praktika igualitario berriak sustatzeko funtsezko
instituzio gisa duen ezinbesteko funtzioa azpi
marratu zuen. Sortu berria den UPV/EHUko
Berdintasunerako Zuzendaritza 2006-2007 ikas
turtean jaio zen eta aitzindaria da Espainian. Bere
funtzioen artean honakoak nabarmen ditzakegu:
UPV/EHUko ezagutza arlo eta zentro ezberdine
tan emakumeen diskriminazioari eta berdintasun
gabeziari buruzko diagnostikoa; sexuagatiko diskriminazioa gainditzeko neurri zehatzak bul
tzatzea eta berdintasuna sustatzea, tratu berdin
tasuna eta emakumeen eta gizonen arteko aukera
berdintasuna lortze aldera hartutako neurrien
jarraipena eta bilakaera, eta baita aurreko arduren
arabera beharrezkoak diren funtzio guztiak ere.
Eskuragarri ditugun datuek Unibertsitateko ikas
keten segregazioa erakusten dute; ikasketa tek
nikoen eta ingeniaritzen monopolizazioa gizonen
eskuetan; emakumeek karrera akademikoan
topatzen dituzten zailtasunak eta unibertsitateko
gobernu eta zuzendaritza organoetan duten
presentzia eskasa eta emakumeen lan zientifikoa eta ikerketarekin lotutakoa ez baloratzea;
UPV/EHUko Berdintasunerako Unitateko Zuzen
dariaren ustez, errealitate honi aurre egiteko
beharrezkoa da berdintasunaren aldeko konpro
miso politiko garrantzitsua eta UPV/EHUk gaur
egun emakumeentzako dituen desabantailak
gainditzeko ekintza zehatzak martxan jartzea.

Urteko Txostena 2007
Jarraian, Caroline Wieslander-Blücher andreak,
2000. urtetik hona Suediako Aukera Berdinta
sunerako Defentsa Erakundearen aholkulari juri
dikoa denak, Suediako gobernuak gaur egun
duen berdintasunezko osaketaren garrantzia
azpimarratu zuen. Osaketa horrek gobernuak
diskriminazioaren aurka eta berdintasunaren alde
duen konpromiso politikoa erakusten digu. Ber
dintasun arloko legedia eta Suediako Aukera
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen esku
menak aztertu ostean, CEDAWk1 legediaren ga
rapenerako izan zuen garrantzia azpimarratu zen.
Hasiera batean Suediako aukera berdintasune
rako legea zainketa lanean eta lanaren erlazioan
zentratu bazen ere, denboraren poderioz genero
berdintasuna eta sexuagatiko diskriminaziorik ez
pairatzeko eskubidea giza eskubideen esparru
politikoan kokatu zen. Kontrolatze eta sustatze
funtzioekin batera, Suediako defentsa erakundeak
aktiboki parte hartzen du eztabaida publikoetan,
iritzi publikoan eragina du eta mintegietan eta
lantaldeetan parte hartzen du. Gainera, artikuluak
ere idazten ditu. Diskriminazioaren aurka eta
aukera berdintasunaren aldeko tradizio luzea
duen arren, Suediak ez du oraindik gizarte ordena
patriarkalaren oinarriak aldatzerik lortu. Emaku
meek eta gizonek irabazten dutenaren artean
alde nabarmenak daude eta emakumeak dira,
oro har, zainketa lanak eta lanaldi partzialeko
lanak egiten dituztenak.
Jarraian, Mª Ángeles Barrère Unzuetak, UPV/
EHUko Zuzenbide Fakultateko Unibertsitateko
Irakasle Titularra Zuzenbidearen Filosofian eta
2001-2003 urtean sortu zenetik berdintasunari
buruzko masterraren zuzendarikidea eta UPV/
EHUko Zuzenbide Fakultateko "Feminismoa eta
Zuzenbidea" astekariaren arduradun-kidea denak,
zuzenbideak sexuagatiko diskriminazioaren aur
kako borrokari dagokionez dituen anbiguotasunak
aurkeztu zituen eta funtsezko hiru ezaugarri
zehaztu beharko lituzkeen gorputz teoriko bat
adosteko beharra adierazi zuen: diskriminatzailea

dena, diskriminatzailea ez dena eta diskrimina
zioaren aurkakoa dena. Era berean, sexu-genero
adierazpideak diskurtso juridikoan duen esanahia
argitu beharra dago. Egiazko kontzepturik exis
titzen ez denez gero, ezinbestekoa da diskrimi
nazio, diskriminazioa ez dena eta diskriminazio
aren aurkakoa dena terminoek diskurtso politikojuridikoetan duten erabilerari buruzko ikerketa
egitea. Diskurtso horiek ezaugarri ezberdinak
aurkezten dituzte aztertutako testuinguruaren
arabera. Generoak diskurtso politikoan eragiten
dituen arazoen berri eman ostean, Barrère irakas
leak Defentsa Erakundearen jarduketa eremu
pribatura mugatuta egotearen ondorioz hark izan
ditzakeen zailtasunak aipatu zituen. Zailtasun
hauek gaur egun pribatuaren eta publikoaren
kategoria zaharrek aurkezten dituzten aldakete
tan dute euren sorburua.
Bigarren lan-mahaiak iraun bitartean, Maite Erro
Jauregik, EAEko Emakumeen eta Gizonen Ber
dintasunerako Defendatzaileak, instituzio honek
bere bizitzako lehendabiziko urtean egindako
lana eta tarte horretan lortutako instituzio lanki
detzako hitzarmen garrantzitsuak aurkeztu zituen.
Hitzarmen horiek Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen eskumenen eremua eta instituzio
lankidetza zehazten ahalegintzen dira. Defentsa
Erakundeak honakoak aurkeztu zituen bere funtsezko funtzioen artean: sektore pribatuan sexua
gatiko zuzeneko edo zeharkako diskriminazio
egoerak ikertzea eta argitzea; sektore pribatuan
egoera eta praktika diskriminatzaileak zuzentze
aldera aholkuak ematea; herritarrei aholkularitza
eta laguntza eskaintzea eta, horrekin lotuta,
aholkularitza juridikoa nabarmentzea; jazarpen
sexistako kasuak konpontzen laguntzea; Euskal
Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen
arteko tratu berdintasunaren eremuan diskrimi
nazioaren aurkako araudiaren betearazpen maila
ebaluatzea; eta, azkenik, gatazkan inplikatutako
alderdien negoziazioa ahalbidetuko duten koor
dinazio mekanismoak garatzea. Defentsa Erakun

1 Emakumeen aurkako diskriminazio modu guztiak Ezabatzeari
buruzko Konbentzioa NBE 1979.
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dean orain arte aurkeztutako kexen azterketak
laneko esparruaren eta aholkularitza juridikoaren
garrantzia azpimarratzen ditu.
Jarraian Mona Larsen-Asp-ek, Norvegia-Osloko
Berdintasunerako eta Diskriminazioaren aurkako
Defentsa Erakundearen Zuzendariondokoa de
nak, esku-hartu zuen eta Norvegiako errealitatean
berdintasunerako legea ezarri eta Defentsa
Erakundea sortu zenetik gertatutako aldaketen
ebaluazioa eta diskriminazioaren aurkako bo
rrokan gertatutako aldaketak aurkeztu zituen.
Norvegiak diskriminazioaren aurkako arloan
gizarte eta lege tradizio luzea duen arren, emaku
meek lan mundura sartzeko dituzten aukera
anitzek ez dute zainketa lanekin eta etxeko lanekin
lotutako lanen eta arduren bidegabeko banaketa
aldatu. Era berean, oraindik ez du laneko segre
gazioa gainditzea lortu. Enpresetako ardura eta
kontroleko postuek gizonen eskuetan egoten
jarraitzen dute, karrera akademikoa eta ikasketa
teknikoak gizonen monopolioa dira eta alde
nabarmenak daude emakumeek eta gizonek
irabazten duten soldataren artean. Suedian be
zalaxe, Defentsa Erakundeak gizarte autoritatea
du eta berdintasun legea hausten duten kasu
gehienak epaitegietara joan behar izan gabe
konpontzen dira.
Europa Iparraldeko Defentsa Erakundeetako
ordezkarien hitzaldiek datu esanguratsu bat
aurkezten zuten. Nazioarteko agenda eta berdin
tasun eta diskriminazioaren aurkako arloko Eu
ropako eskubidea Europako herrialde ezberdi
netan garatutako legedi eta politika publikoetan
homogeneizazio prozesu bat eragiten ari dira.
Mintegian zeuden pertsonek uste zutenez, Es
painiak berdintasun eta diskriminazioaren aurkako
arloan duen legedia, funtsean, Norvegiakoaren
edota Suediakoaren antzekoa da, haren inplan
tazioa azken bi herrialde hauena baino askoz
berriagoa bada ere. Hau esanguratsua gertatu
zen eztabaida guztietan, legediak orden patriar
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kala aldatu nahian zituen mugak erakusten bai
tzituen.
Jarraian, Aitor Bengoetxeak, UPV/EHUko Zu
zenbide Fakultateko Lanaren eta Gizarte Segu
rantzaren Eskubidearen Saileko Unibertsitateko
Irakasle Titularra denak, hitzarmen kolektiboek
genero berdintasunerako bitarteko gisa duten
papera aztertu zuen. Tratu berdintasunaren eta
diskriminazioaren aurkako konstituzio eta lege
printzipioa hitzarmenak errespetatu eta dagokion
eragin eremu espezifikora igorri beharreko arau
inperatiboa den arren, genero ikuspegia kontuan
hartzen duten hitzarmen kolektiboen azterketak
erakusten du adierazpen klausula antidiskrimi
natzaileak oso gutxi direla, emakumeen aldeko
ekintza positiboko neurriak kasik existitzen ez
direla eta, okerragoa dena, oraindik ere zuzeneko
zein zeharkako diskriminazioa sostengatzen
duten klausula diskriminatzaileak dituzten hitzar
menak existitzen direla. Errealitate hori ikusita,
Espainiako Berdintasun Eraginkorrari buruzko
3/2007 Lege Organikoaren balioari izugarrizko
garrantzia eman ohi zaio. Azken horren arabera,
beharrezkoa da tratu berdintasuna eta negoziazio
kolektiboko aukera berdintasuna sustatzeko
neurriak negoziatzea, eta ez ezartzea. Bere eskuhartzearen amaieran Berdintasun Eraginkorraren
Legeak zehaztutako betebehar berriak eta aipatu
horrek enpresetako eta sindikatuetako solaskideei
sexuagatiko diskriminazioaren aurkako borrokan
esleitzen dien erantzukizun maila handia nabar
mendu zituen.
Francisco Abril Gironako Unibertsitateko Enpresa
Saileko kideak Mintegian "Fostering Caring Mas
culinities" Europako ikerketak Espainian izan
dituen emaitzak aurkeztu zituen. Aurkeztutako
ondorioen arabera, Espainiak aldaketa prozesu
guztia instituzioen eskuetan uzten du eta ez du
konfidantzarik aldaketa pertsonalean. 2003an
Espainiako lau enpresa publiko eta pribatutan
egindako ikerketak ondorioztatu zuen elkarrizke

Urteko Txostena 2007
tatutako gizonak beren enpresa egiturek baimen
tzen zutenaren gainetik tratu eta aukera berdin
tasunerako neurrien alde zeudela eta kontziliazio
planak zituzten enpresek gizonak kontuan hartzen
ez zituztela. Hiru urte beranduago, lege aldaketak
eta erakunde publikoen protagonismoa hasiak
ziren enpresa pribatuetan eragina izaten. Horrela,
1999an kontziliazio neurriak zituzten enpresa
pribatuen batez bestekoa %7koa zen eta zifra
hori %25ekoa da gaur egun. Aurrerapenak au
rrerapen, kasu gehienetan neurriak kolektibo
administratiboei, teknikoei eta zuzendaritzakoei
zuzenduta daude, leialtze politikak dira eta emaku
meei daude zuzenduta batik bat. Espainiak aurre
egin beharreko erronka gizonei zuzendutako
planekin eta jardunbide egokiekin lotuta dago.
Generoko plan estrategikoei dagokienez ere
hutsune nabarmena ageri da. Horregatik propo
satzen dira aldaketak enpresetan eta lanerako
denboraren antolaketan maskulinitate zaintzaile
berriak ahalbidetzeko. Gainera, beharrezkoa da
neurri hauekin batera gizarte sentsibilizazioko
neurriak txertatzea.
Puntu honetara iritsita, publikoaren eztabaida
lanerako eta bizitzarako denboraren berrantolake
tari eta kontziliazio hitza erantzukizun partekatua
rekin ordezkatzeko aldaketa terminologikoaren
beharrari buruzkoa izan zen. Eztabaidan etengabe
errepikatu zen beharrezkoa zela formula berriak
probatzea eta berdintasuneko politika publikoei
eta diskriminazioaren aurkako legediei dagokienez
tradizio luzeagoa duten beste herrialde batzuekin
esperientziak partekatzea.
Soledad Ruizek, Andaluziako Emakumearen
Erakundeko Zuzendari, Andaluziako Batzarreko
Berdintasunerako eta Gizarte Ongizaterako Sai
lekoa denak, berdintasunerako organismo honek
azken urteotan egindako lana aurkeztu zuen, 170
Udal eta Mankomunitaterekin berdintasun poli
tiken bilakaera ikuskatzeko eta bermatzeko ados
tutako kontsorzioak eta Erakundeak Andaluzia

guztian zehar dituen zortzi probintziako delega
ritzak kontuan hartuta. Genero indarkeriaren
esparruan egindako ekintzak aipatu zituen, pu
blizitate sexistaren aurkako kexak, genero ber
dintasunari dagokionez sindikatuekin eta elkargo
profesionalekin batera koordinatutako programak,
aholkularitza eta informazioa, sexu-jazarpeneko
eta sexuagatiko kontuetan peritazio psikolo
gikoak, emakume enpresariei zuzendutako pres
takuntza eta zuzendaritza ikastaroak, etab. So
ledad Ruizen iritziz, gobernuek gaur egun aurre
egin beharreko erronkak eguneroko bizitzako
aldaketak dira. Horregatik, beharrezkoa da he
rritarrak sentsibilizatzea, euren eskubideak ezagut
eta erabil ditzaten, hori baita berdintasun era
ginkorraren eta genero berdintasunaren bidetik
aurrera egiteko modu bakarra.
Amaitzeko, Andaluzian berdintasun politikek
duten ibilbide luzea azaldu ostean, 1988an An
daluziako Emakumearen Erakundea jaio zenetik
Andaluziako Autonomia Estatutuak, generoa
zeharkako ardatz gisa txertatzean, (Estatutu
horretan genero berdintasunari buruzko hama
zazpi artikuluek erakusten duten bezala) berdin
tasunaren alde egin duen apustu garrantzitsua
azpimarratu zuen. Funtsezko bitarteko honekin
batera, genero adierazleak zituen Andaluziako
Estatistika Plana sortu zuen; genero ikuspegia
aintzat hartzen zuen Aurrekontu bat egiteko
hartutako neurriak; Andaluziako hauteskunde
Legea, 2005ekoa, hauteskunde zerrendetan
berdintasuna txertatzen duena, etab. Amaitzeko,
instituzioek genero berdintasunaren arloan egin
zituzten ahaleginak oso garrantzitsuak ziren arren
hori nahikoa ez dela esan zuen. Izan ere, ahalegin
horrekin batera beharrezkoa da herritarrek, eta
bereziki emakumeek, beren eskubideak ezagut
eta erabil ditzaten.
Päivi Romanov Finlandiako Berdintasunerako
Defentsa Erakundeko Zuzendari-ondokoak eta
2002 eta 2007 bitartean Berdintasunerako De
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fendatzaile izandakoak bere herrialdean laneko
eta merkataritzako diskriminazioa zigortu egin
ohi dela esanez ekin zion bere hitzaldiari. Uste
du ez dagoela demokraziarik edota gizarte justi
ziarik genero berdintasunik gabe. Bere legediaren
bilakaera CEDAWn zehaztutako definizioen ara
berakoa izan da baita ere. Gaur egun emakumeek
lan mundura sartzeko aukera gehiago dituzten
arren, oraindik ere alde handia dago emakumeen
eta gizonen soldataren artean, emakumeek den
bora partzialeko lanak egiten dituzte eta ez dute
enpresa esparrua zuzentzen.
Finlandiaren historia guztian zehar, lehendabiziko
aldiz da Gobernu Presidentea emakumezkoa eta
Parlamentuan emakumeak gehiengoa dira. Errea
litate hau soldata berdintasuna eta emakumeek
eta gizonek gizarte instituzio orotan berdintasunez
parte hartzea lortzeko ekintza politikoen ondorioa
izan da. Defentsa Erakundearen autonomia dela
eta, aipatu horrek gobernua eta legedia kritikatuz,
genero berdintasuna sustatuz, diskriminazioa
saihestuz eta emakumeen estatusa hobetuz duen
funtzio garrantzitsua nabarmendu zen. Defentsa
Erakundeak sustatutako neurri esanguratsuenak
hezkuntza eta trebakuntza arloko ekintza positi
boak eta udalerriekin mantentzen duen harreman
estua dira, azken horiek baitira azken finean
berdintasun politika hauek kudeatzen dituztenak.
Ekintza positiboekin batera, azken urteotan ber
dintasun planak ez errespetatzearekin lotuta
dagoen zigor sistema indartu da eta enpresekiko
lankidetza hobetu da, beren planak eta azken
horien araberako aldaketak modu egokian gauza
ditzaten. Finlandian enpresaren gizarte irudiari
erreparatzen zaio, genero berdintasunaren aldeko
konpromiso handiagoa duten enpresek erabiltzaile ugari erakartzen baituzte.
Azken lan-mahaia Teresa Perez del Rio Cadizko
Unibertsitateko Lanaren Zuzenbideko Katedra
tikoak amaitutzat eman zuen bere hitzaldiarekin.
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Berdintasun eraginkorrari buruzko 3/2007 Lege
Organikoa eta azken horrek laneko harremanetan
duen eragina aztertu zituen. Bestalde, Begoña
San Jose Politika Feministako Forum-eko Lehendakariordeak ere hitz egin zuen eta emakume
feministek defendatutako parte hartze politikoa
eta demokrazia parte hartzailea aztertu zituen.
Negoziazio politikoaren arloan Lege Organikoa
berdintasun eraginkorrerako oso positiboki ba
loratu ostean, Teresa Perez del Riok esan zuen,
zeharkakotasunak negoziazioan eta berdintasun
planen diseinuan beharrezkoa duen aplikazio
egokiaren arabera, beharrezkoa dela negoziazio
mahaietan emakumeen parte hartzea handiagoa
izan dadila eta gizarte solaskideek generoari eta
genero berdintasunari buruzko prestakuntza
handiagoa izan dezatela. Lege Organikoaren
konplexutasunak eta azken horrek aldarrikatzen
dituen pentsamolde eta prestakuntza aldaketak
batzuen erresistentzia eragin dute. Hala ere,
ezinezkoa da erresistentzia horiek ulertzea, ge
nero berdintasuna 2006/2010 emakumeen eta
gizonen berdintasunerako Ibilbide-orrian zehaz
tutako erkidegoko jarraibideetako bat delako.
Gainera, gizarte solaskideei hitzarmen kolekti
boetan zuzeneko edota zeharkako diskriminazioa
eragiten dieten klausulak ezabatzeko beharrak
ezartzea ere ez da berria, aipatu horiek Konsti
tuzioan eta langileen Estatutuan jada agertzen
zirelako. Gizarte solaskideek 2002an ANC (Ne
goziazio kolektiboari buruzko hitzarmena) inda
rrean zegoela Espainiako errealitateari buruz
eskatu zuten ikerketak honakoa erakutsi zuen:
generoaren araberako laneko segregazio maila
handia, tenporaltasun handiagoa eta kalita
tezkoak eta zainketarako erabilgarriak diren
gizarte zerbitzuen gabezia. Elementu horiek,
faktore sozio-kultural diskriminatzaileekin batera,
emakumeek lan-munduan beren lekua topatzea
eta emakumeen eta gizonen aukera berdinta
sunaren garapena oztopatzen dituzte. Hori dela
eta, Negoziazio Kolektiborako Konfederazio
Arteko Hitzarmenak, 2003ko urtarrilaren 31n
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sinatu eta 2004ra arte luzatutakoak, berdinta
sunerako helburuak finkatu zituen. Azken horiek
antzeko hitzekin errepikatu ziren hurrengo ANCetan, 2007koan barne. Amaitzeko, Teresa Perez
del Rio irakasleak esan zuen beharrezkoa dela
negoziazio kolektiboaren egitura eta artikulazioa
hobetzea, horretarako eremu konbentzional za
balak indartuz eta probintzia eremuko hitzarmen
kopurua poliki-poliki murriztuz.
Begoña San Jose Politika Feministaren Forumeko Lehendakariordearen hitzaldia genero ber
dintasunak parte hartze politiko eta sozialari
dagokionez aurkezten dituen erronkei buruzkoa
izan zen. Lehenik eta behin, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea
ren garrantzia azpimarratu zuen, herritarrek bere
eskubideak egiaz erabiltzeko aukera dutela ber
matze aldera berme sistema indartzen duen ins
tituzio sarearen osagarri gisa. Etorkizunean aurre
egin beharreko gaien artean honakoak nabarmen
du zituen: abstentzio handia, % 36koa, etorkinen
tzako botoa eta berdintasunezko demokrazia.
Jarraian, berdintasunerako Defentsa Erakundeak
parte hartze politiko eta sozialaren arloan genero
berdintasunaren betearazpena eta jarraipena
sustatzeko erantzukizuna duten Euskadiko beste
instituzio batzuekin batera duen helburuen mapa
diseinatu zuen. Begoña San Joseren iritziz, De
fentsa Erakundea gertuko instituzioa izan daiteke,
herritarrek hari beren kexak helarazteko aukera
izan dezaten.
Defentsa Erakundearen eskumen eremua sektore
pribatua denez gero, alderdi eta elkarteen baitan
egin ahalko litzatekeen lan eskerga azpimarratu
zuen, dirulaguntzen erregulazioaren eta parte
hartze Kontseiluen sorreraren bitartez emakumeen
lidergoa eta parte hartzea sustatuz. Halaber,
garrantzitsutzat jotzen da elkarte feministak eta
genero berdintasunaren alde daudenak sustatzea,
Euskadiko Berdintasunerako Legeko 24.4 artiku
lua betetze aldera Berdintasunerako Emakumeen

Euskal Kontseiluaren esparruan. Bestalde, adie
razi zuen Defentsa Erakundearen funtzioa oso
garrantzitsua dela, Emakunde-Emakumearen
Euskal Erakundearekin batera lan eginez eta
sektore pribatuko kexa guztiak bideratuz. Bere
hitzaldia amaitzeko, Politikarik onenak emaku
meen parte hartzearen presentzia behar duela
azpimarratu zuen eta hori ez da zilegi izango
lan-munduan gizonen eta emakumeen aukera
berdintasuna sustatzen ez badugu, etxeko lanen
eta zainketaren eremuan erantzukizun partekatua
lortzen ez badugu eta genero indarkeria ezaba
tzen ez badugu.
Mintegia amaitzeko, Ana Rubio Granadako Uni
bertsitateko Zuzenbidearen Filosofiako irakasleak
eta berdintasunerako politika publikoetan aditua
denak haren ondorioak aurkeztu zituen. Azken
horiei jarraiki, Europako legediak genero berdin
tasunaren eta sexuagatiko diskriminazioaren
aurkako borrokaren arloan dituen ezaugarri ko
munak eta errealitate sozial ezberdinek legedi
horren aurka jartzen dituzten oztopo eta erresis
tentziak nabarmendu zituen. Legeen aldetik
egindako ahalegina eta legedia zaintzeko eta
kontrolatzeko instituzio sare zabalaren garapena
oso garrantzitua izan diren arren, eta aldaketa
hauek emakumea lan-munduan sartzeko ondorio
positiboak izan dituzten arren, azken horiek ez
dute gizartearen orden patriarkala eta lanaren
sexu banaketa aldatzea lortu. Europa iparraldeko
herrialdeek, berdintasun legeetan tradizio luzea
badute ere, diskriminazio egoera argiak pairatzen
dituzte. Horren erakusgarri dira gizon eta emaku
meen arteko soldataren aldeak, emakumeek
enpresetako zuzendaritza postuetan duten pisu
eskasa, zainketarako baimenak eskatzen dituz
tenak emakumeak soilik izatea eta baita denbora
partzialeko lanak egiten dituztenak ere.
Gertakari horiek ezagutzea oso garrantzitsutzat
jo zen, Espainiako herritarrei berdintasun arloko
legedi berriari bere mugak ezagutuz ekiteko
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aukera eskaintzen baitiete. Genero berdintasuna
txertatzearen aurkako erresistentzia nukleoak
ezagutzeaz batera, Mintegian aldaketaren aur
kako oztopoetan zuzeneko eragina izan lezaketen
neurriak aztertu ziren, horien artean honakoak
aipatuz: maskulinitate zaintzaile berriak ahalbi
detzeko aitatasun baimenak, laneko denbora
berrantolatzeko eta lanaren sexu banaketan
oinarritutako praktika zaharrak aldatzeko berdin
tasun planak eta kontziliazio neurriak eta kuota
eta ekintza positiboen garrantzia.
Mintegia amaitzeko, bertaratuek beren laguntza
adierazi zioten EAEko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeari, berau
instituzioetatik genero berdintasuna babesteko
funtsezko elementua den aldetik".

2.4. Ikerketak
Defentsa Erakundearen zuzendaritzapean, fun
tsezko gaiekin zerikusia duten hiru lan espezia
lizatu egin dira:
- Emakumeek sektore pribatuko enpresetako
kudeaketa eta zuzendaritza postuetan duten
presentzia zifratan: nazioarteko, Europako,
Espainiako eta Euskadiko ikuspegia.
- Genero ikuspegian oinarrituta, EAEko hitzarmen
kolektibo sektorialei buruzko azterketa.
- Emakumeen eta gizonen tratu berdintasunaren
printzipioa betetzeko behatokia diseinatzea.
Emakumeek sektore pribatuko enpresetako ku
deaketa eta zuzendaritza postuetan duten pre
sentzia zifratan: nazioarteko, Europako, Espainiako
eta Euskadiko ikuspegiari buruzko proiektuari
dagokionez, berau UPV/EHUko Bilboko Enpresa
Ikasketen Unibertsitate Eskolako Ekonomia eta
Enpresa Zientzien Fakultateko ikerketa talde
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batek burutu zuen. Bere helburua Defentsa
Erakundeak eskatuta 2006an Emakumeak sektore pribatuko enpresetako kudeaketa eta zu
zendaritza postuetan sartzearen abantailak:
berrikuspen bibliografiko bati buruzko lanean
eskuratutako ondorio kuantitatiboak egokitzea
izan da, gerora zabaltzeko.
Lortutako ondorio nagusiak bi multzo osagarritan
sailkatzen dira: emakumeek zuzendaritza pos
tuetan duten presentzia mugatuari buruzko mul
tzo kuantitatiboa eta deskribatzailea bata, izaera
kualitatibokoa eta ezaugarri teorikoei eta ikerketa
enpirikoei buruzkoa bestea. Bigarren multzo ho
rretan, diziplina anitzeko ikuspegi batean oinarri
tuta, emakumeak sektore pribatuko enpresetako
zuzendaritza eta kudeaketa postuetan sartzearen
ondorio positiboak jasotzen dira.
"Zuzendaritza handiko postuak", oro har, egoera
jakin batean emaitza hobeak eskuratze aldera
beren lankideetan positiboki eragiteko gaitasuna
duten pertsonen eskuetan daudenak dira. Hau
da, lehendabiziko mailako erabakiak hartzen
diren eta estrategiak inplementatzen diren lan
esparruko eremuak. Euskal Autonomia Erkide
goaren kasuan, postu horien %30 emakumeei
dagozkie.
Emakumeek, gaur egun lan merkatuan duten
parte hartzearen aldean, zuzendaritza postuetan
duten presentzia eskasa antzekoa da herrialde
garatu guztietan eta geroz eta nabarmenagoa
da erakundeen hierarkian gora egin ahala. Lite
ratura espezializatuan, errealitate hau deskriba
tzeko "kristalezko sabaia" termino metaforikoa
erabili ohi dute. Termino horren arabera, emaku
meek tradizionalki gizonenak izan diren zuzen
daritza postuetara ez iristeko arrazoi objektiborik
existitzen ez den arren, enpresen zein gizartearen
egitura eta prozesuen baitan dagoen diskrimina
zioak bertan jarraitzen du (Wirth, 2002). Errealitate
hau justifikatzeko, maiz emakumeek behar be
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zainbesteko prestakuntzarik ez dutela esan ohi
da, anbiziorik ez dutela edota beren familia-bizitza
karrera profesionalaren aurretik lehenesten dutela.
Hala eta guztiz ere, UPV/EHUren datuak ez datoz
bat uste horiekin, frogatuta baitago jakintza-arlo
gehienetan lizentziatutako pertsonen ehunekorik
handiena emakumeei dagokiela. Era berean,
historikoki emakumeen presentziarik izan ez
dutenetan azken horiek geroz eta gehiago dira.
Emakumeek graduondoko ikasketak edota mas
terrak egiteko duten interesa matrikula datuetan
ikus daiteke eta bertan ere, zalantzarik gabe,
emakume kopurua nagusitzen da. Gizartearen
usteei kontrajarrita, datu hauek argi uzten dute
emakumeek beren karrera profesionalean aurrera
jarraitzeko anbizioa dutela.
Hori horrela bada ere, emakumeek gizonek baino
denbora gehiago behar dute lan-merkatuan sar
tzeko eta, lortzen dutenean, euren baldintzak
okerragoak dira (generoaren araberako soldataarrailak berean dirau) eta erantzukizun postuetara
iristeko zailtasun handiagoei aurre egin behar
diete. Zailtasun hauek ez dira, oro har, zuzeneko
diskriminazioaren ondorioz gertatzen, ezin ikusizko barrera multzoak eragiten dituzten estereoti
poen eta aurreiritzien intzidentziaren ondorioz
baizik. Emakume gehienek zailtasun handiak
dituzte barrera horiek gainditzeko. Estereotipo
horiek elkarrekiko zerikusia duten hiru kategoriatan
sailka daitezke:
- Soldatapeko lanari eta, bereziki, zuzendaritza
eta lidergo postuei dagokienez emakumeen
gaitasunari buruzko estereotipoak (lana-familia
kontziliazioa, absentismoa, ordutegiak, lekual
datzeak, mugikortasun geografikoa, anbizio
gabezia, etab.).
- Emakumeek lan egiteko duten moduari buruzko estereotipoak (adierazpen ezaugarriak eta
balio komunalak lehenetsiz, ezaugarri instru
mentalen eta balio indibidualisten kalterako.

Azken horiek gizonekin lotu ohi dira eta boterea
eta lidergoa adierazten dituzte).
- Emakumeek egiten dituzten lanei balio eska
sagoa esleitzeari buruzko estereotipoak (la
guntza eta euskarri lanekin lotutakoak, osaga
rriak, balio estrategikorik gabekoak, gizarte
errekonozimendu gutxiagokoak, etab.).
Estereotipo hauetaz gain, emakumeei erantzuki
zun postuak eskuratzea oztopatzen dieten beste
muga batzuen artean honakoak topa ditzakegu:
zuzendaritza postuetan esperientziarik ez izatea,
erakundeen barnean pertsona aholkulari gutxi
izatea, antolaketa mailarik handienetan dauden
emakumeentzako erreferentzia eredurik ez izatea,
antolaketa politikari eta erabaki prozesuari
buruzko ezaugarri garrantzitsuak eztabaidatzeko
komunikazio formal eta informaleko sare eta
zirkuituetatik kanpo geratzea, egutegi eta ordu
tegien malgutasun eskasa, karrerak eta karguen
ondorengotzak ez planifikatzea eta emakumeen
arrakastei balio sinbolikoa soilik esleitzea.
Estereotipo, muga eta uste hauek erabakiak
hartzen dituzten pertsonengan duten eraginak
aukera eta tratu berdintasunerako neurriak ba
liogabetu ditzake eta errealitatea berdintasunaren
ameskeria bilaka dezake. Hala eta guztiz ere,
geroz eta gehiago dira genero aniztasuna enpresa
arrakastatsuenen estrategietako bat dela azpi
marratzen duten ikerketak. Era berean, emaku
meak zuzendaritza handiko postuetatik kanpo
uzteak talentua ez aprobetxatzea eta aukera
kostua eragiten dituztela diote. Enpresek horri
buruz hausnartu beharko lukete.
Azken urteotan nahiko ohikoa denez, emakumeak
erantzukizun postuetan egotea bat dator enpre
sen edo erakundeen krisi egoerekin. Hori ez da
emakumeek kudeaketarako izan lezakeen gaita
sun eskasagoaren ondorioa, enpresa horietako
Adminitrazio Kontseiluen estrategia batena baizik.
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Horrela, beren akziodunen eta, oro har, jendearen
aurrean gizartea kudeatzeko muturreko aldake
taren irudia eskainiko lukete. Politika hau "kris
talezko amildegia" deritzon metaforaren bitartez
deskribatu ohi da.
EAEko, Estatuko eta Europar Batasuneko errea
litateen arteko hausnarketak eta konparaziozko
datuak, aipatu proiektuaren bitartez eskuratu
takoak, 2008ko ekitaldian modu sintetiko eta
eguneratuan argitaratuko dira.
Genero ikuspegian oinarritutako EAEko hitzarmen
kolektibo sektorialei buruzko azterketari dagokio
nez, berau UPV/EHUko Zuzenbide Fakultateko
hainbat irakaslek burutu dute. Ikertzaileen artean
ikerketa honetan nagusitzen diren bi jakintzaarlo nagusietako espezialistek parte hartu dute.
Jakintza-arloak honako hauek dira: gizonezko
eta emakumezko langileen berdintasuna eta
hitzarmen kolektiboa, arau juridiko-laboral berezi
gisa. Bere helburua genero ikuspegian oinarrituta
2007ko abenduaren 31n EAEn indarrean zeuden
hitzarmen kolektibo sektoriak guztien edukia,
hots, 135 hitzarmen kolektibo sektorialena, az
tertzea izan da. Eremu geografikoari erreparatzen
badiogu, 14 EAE guztikoak dira, 21 Arabakoak,
56 Bizkaikoak eta 44 Gipuzkoakoak.
Azterketa hau burutzeko Estatuan eta beste
Autonomia Erkidego batzuetan egindako antzeko
ikerketak zein 2006an EAEko eremuko 14 hitzar
men kolektibo sektorialei buruz egindakoa erre
ferentzia gisa hartu dira.
Ikerketa gaur egungo errealitate juridikoan oina
rrituta dago eta hitzarmen guztietan honako
gaiak aztertu ditu: berdintasuna eta diskriminzio
eza, lan-baldintzak, bizitza laborala, familiarra
eta pertsonala batera uztartzea eta hizkuntzaren
erabilera. Hitzarmen kolektiboaren figura ere
aztertu da eta, horrela, lehenik eta behin bere
izaera juridikoa eta eraginkortasuna aurkeztu
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ditu. Jarraian, hitzarmenak laneko esparruan
emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko
tresna juridiko aktibo gisa duen birtualitatea
azaldu du. Era berean, berdintasun eta sexua
gatiko diskriminazio ezaren arloko legezko arau
dia, hitzarmen kolektiboaren oinarri juridikoa,
aztertzen du. Halaber, hitzarmen kolektiboek
ezarritako adierazleetan jasotzen duten edukiaren
balorazio juridikoa aurkezten du: emakumeen
eta gizonen berdintasun printzipioaren betearaz
penarekin lotutako auzien ohiko tratamendua.
Amaitzeko, txostenak ondorioak eta gomendioak
proposatzen ditu.
Ikerketa honen bitartez lortutako ondorioen eta
gomendioen garrantzia ikusita, emaitzak 2008an
aurkeztuko ditugu Eusko Legebiltzarreko Emaku
mearen eta Gaztediaren Batzordean, Ezohiko
Txostenaren bitartez.
Tratu Berdintasunaren Behatokia Diseinatzeari
dagokionez, berau UPV/EHUko Bilboko Enpresa
Ikasketen Unibertsitate Eskolako Ekonomia eta
Enpresa Zientzien Fakultateko ikerketa talde
batek burutu zuen. Bere helburua 4/2005 Legeak
Defentsa Erakundeari esleitutako funtzioari eran
tzun ahal izateko barometro bat izatea da. Aipatu
Legearen arabera, Defentsa Erakundeak Euskal
Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen
tratu berdintasunaren printzipioa betetzen dela
bermatu beharko du.
Behatoki honen xede nagusia sektore pribatuko
emakumeen eta gizonen egoerari buruzko aldizkako informazio sistematikoa eskuratzea, azter
tzea eta zabaltzea da, iritzi publikoa sentsibiliza
tzeko eta diskriminazio egoerak aditzera emateko.
Hori dela eta, Behatokiak dituen funtzioak honako
hauek dira: iturri ezberdinetako estatistika infor
mazioa eskuratzea, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak emandakoa nabarmenduz; informazio
hori aztertzea eta alderatzea; eta joera eta datu
nagusiak hedatzea, horretarako irudikapen gra

- 2. eremua, Bizitza laborala, familiarra eta
pertsonala batera uztartzea (CVFL): Lanaren
guztizko denboraren erlazioa (CVLFP1), lanaren
batez besteko denboraren erlazioa (CVLFP2),
presentzia bikoitza (CVLFP3), zainketa lanaren
denbora (CVLFP4), eta aitatasun-baimenak
erabiltzea (CVLFP5).

orriko "Tratu berdintasunerako Behatokia" atalean.
Irizpide orokor gisa, adierazle bakoitzaren datuserieak 2000. urtean hasiko dira. Hala eta guztiz
ere, estatistiken periodikotasuna dela eta 2000.
urtetik aurrera nahikoa ordezkagarria den datuseriea egin ezin bada, eskura dauden azken
datuak erabiliko dira.

- 3. eremua, Lan-merkatua (MT): emakumeen
eta gizonen laneko egoera (MT1), okupaziotasak (MT2), denborazkotasun-tasa (MT3),
partzialitate-tasa (MT4), langabezia-tasa (MT5),
eta erabakiak hartzeko postuen okupazioa
(MT6).

Garrantzitsua da, datuen erabilgarritasunak ahalbidetzen duen neurrian, taulak eta grafikoak
aipatu sailkapen irizpideei erreparatuz sailkatzea
eta horietako bakoitza osatzen duten aldagaien
arteko ezberdintasuna kontuan hartzea: emaku
meak/ gizonak, sektore pribatua/sektore publikoa
eta EAE/Estatua/Europar Batasuna. Gainera,
egokitzat jotzen da dagoenekoz aipatu estatis
tika-informazioa osatzea eta horretarako gai
espezifiko bati buruzko ezohiko ikerketa mono
grafikoak edota aurretiaz ezarritako periodikota
sunean koiuntura-aldizkariak egitea.

3. fasea: informazioaren hedapen formalerako
proposamena. Aurreko adierazleak taulak eta
grafikoak konbinatuz aurkeztuko dira, informazio
garrantzitsuena laburtuko duen azalpen-iruzkin
batekin batera, Defentsa Erakundearen web
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Herritarren arretarako jarduerak
Sektore pribatuan sexuagatiko zuzeneko edo
zeharkako egoerak pairatzen dituzten herritarrak
defendatzea da Emakumeen eta Gizonen Berdin
tasunerako Defentsa Erakundeari dagokion arre
tarako eredu espezifiko eta espezializatua,
4/2005eko Legeko 64.2 artikuluan esleitutako
funtzioen arabera.
Era berean, 119/2006 Dekretuak ustezko sexua
gatiko diskriminazio egoeretarako ikerketa pro
zedura zehazten du (III. Kapitulua) eta ikuskaritza
lanaren eraginkortasunari zein ikerketaren objektua diren pertsonen eskubideei dagozkien gara
tutako bermezko erregulazio bat esleitzen dio.
2007 Urteko Txostenaren hirugarren atal honetan
honako edukiak aurkezten dira, zortzi azpiataletan
banatuta: Denfentsa Erakundean erantzundako
eskaera motei dagozkien terminoen esanahiak
zehaztea; herritarrak eta beren eskaeren arloak
eta arrazoiak deskribatzea; eskaerak eta azken
horiei emandako erantzunak deskribatzea; inte
resdunak eskatuta eta ofizioz egindako ikerketak
eta azken horien emaitzak deskribatzea; eman
dako aholkuen betearazpenaren jarraipena egitea;
araudiaren azterketa; eta irizpenak.
Informazio hau, bere osotasunean, Euskal Auto
nomia Erkidegoko tratu berdintasunerako eta
sektore pribatuko sexuagatiko zuzeneko edo
zeharkako diskriminazio praktika edo egoereta
rako gerturapen eta egiaztapena da.

3.1. Terminoak zehaztea
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundean aurkeztutako eskaerek kon
tsulta, kexa edo salaketa formatua izan dezakete.
Kontsulta, C, deritze tratu berdintasunaren eta
sexuagatiko diskriminazio ezaren arloan herrita
rrek instituzio honi egindako informazio edota
aholkularitza espezializatuko eskaerei. Kontsulta

Urteko Txostena 2007

3

mota hauek ahoz edo telefonoz egiten dira ba
tzuetan eta beste batzuetan, berriz, idatziz. Kontsulta bat kexa bati lotuta egon ohi da maiz, baina
berau adierazteko asmorik gabe. Defentsa Erakun
deari aholkularitza jarduketarik egitea ez badago
kio, pertsona eskatzaileari planteaturiko auziaren
arretarako baliabideari edo baliabideei buruzko
informazioa eskainiko dio. Era berean, pertsona
interesdunaren adostasunarekin, eskumena duen
instituzioari arazoaren berri ematen zaio. Kasu
honetan, eskaerari kontsulta deribatua, CD, de
ritzo. Halaber, Defentsa Erakundeak bere jar
duketa eremuaren arabera ez dagozkion kontsul
tak iritzi dituen beste eskaera batzuk jaso ditu.
Kexa, Q, alderdi batek hasi eta ikerketa prozedura
eragiten du sektore pribatuan sexuagatiko zuze
neko edo zeharkako egoera edo praktika diskri
minatzaileen aztarnak egon litezkeelako. Kexa
bat (119/2006 Dekretuko 12. artikulua) honakoek
aurkez dezakete:
- "Sektore pribatuarekin lotuta sexuagatiko dis
kriminazioa pairatu duela pentsatzen duen
pertsona edo pertsona talde orok, edota azken
horiek legitimoki ordezkatzen dituztenek, kexa
bat aurkeztu ahalko dute Defentsa Erakundean.
- Beren helburuen artean emakumeen eta gizo
nen tratu berdintasunaren printzipioa betetzen
dela bermatzea duten elkarte, erakunde eta
beste pertsona juridikoak legitimoak dira dis
kriminazioa paira dezakeen pertsonaren izenean
edo berau babeste aldera prozedurari ekiteko
eta azken horretan parte hartzeko, pertsona
horren autorizazioa badute, behinik behin".
Era berean, kexa bat jartzeko baldintzak zehatzmehatz jasota daude 119/2006 Dekretuko 13.
artikuluan:
- "Kexak idatziz edo ahoz aurkez daitezke. Nola
nahi ere, beharrezkoa da eurekin batera kasua
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argitzeko lagungarriak izan litezkeen dokumen
tuak eranstea. Era berean, kexetan honakoak
agertu behar dira: data eta lekua, eragindako
pertsonaren identifikazioa, jakinarazpenetarako
hobetsitako modua eta lekua eta kexa kontra
duen pertsona fisiko edo juridikoaren identi
fikazioa.
- Ahozko kexak Defentsa Erakundeko egoitzaren
bulegoan soilik aurkez daitezke. Kexa horiek
transkribatu egingo dira eta horren ostean
eragindako pertsonak irakurri eta sinatu egingo
ditu".
Kexa onartua terminoari dagokionez, horrek
119/2006 Dekretuko 15. artikuluan zehaztutakoari
erantzuten dio: "beharrezkoa da kexa aurretiaz
baloratzea onar daitekeen ala ez erabakitzeko".
Eta " kexa onartu ostean, Defentsa Erakundeko
pertsona titularrak prozedurari ekiteko erabakia
xedatu behar du". Hori "kexa kontra izan duen
pertsonari zein berau aurkeztu duenari jakinarazi
beharko zaio, interesdunak eskatutakoa izanez
gero". Gainera, aipatu artikuluak ez onartutako
kexa zehatz-mehatz definitzen du: "kexak ez dira
onartuko ondorengo ezaugarriren bat existituz
gero:
- Legitimizazio aktiborik ez badute ( ).
- Kexa eragin zuten jarrera edo gertakariak eten
zirenetik urtebete igaro bada.
- Eragindako pertsona gisa kexa nork jartzen
duen identifikatzen ez bada.
- Asmo txarrez edo prozeduraz neurriz kanpo
baliatuta jokatzen bada.
- Oinarririk ez badu.
- Kexa jarri ahal izateko beharrezko baldintza
gabezia konpontze aldera epearen barruan
eskatutako datu edo dokumentuak aurkezten
ez badira.
- Defentsa Erakundeak dagoenekoz aztertutako
arazoren bati buruzkoa bada.
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- Defendatzailearen eskumen eremuarekin ze
rikusirik ez badu. Beharrezkoa da Arartekoaren
edo Herriaren Defentsariaren instituzioei beren
eskumen eremuekin lotutako kexak igortzea".
4/2005 Legeko 65.1 artikuluaren arabera, De
fentsa Erakundearen jarduketaren mugen artean
honakoak daude: " ez dagokio pertsonen
intimitatearen esparruko kexen azterketa indibi
duala nola epai irmoa jaso duten edo ebazpen
judizialaren zain dauden pertsonen ingurukoa
egitea. Era berean, jarduketa bertan behera utzi
behar du, berau hasi ostean pertsona interesdu
nak ohiko epaitegietan edo Konstituzio Auzitegian
demanda edo errekurtsoa jartzen baditu".
Aipatu Legeko 65.4 artikuluaren arabera, "Defentsa Erakundeak ez du eskumenik ekintza diskri
minatzaileak baliogabetzeko, ezeztatzeko edo
zigortzeko".
Azkenik, Salaketa, D, pertsona batek edo batzuek
aurkeztutako formulazioari dagokio. Pertsone
horrek, salatutako gertakariak bereziki eragiten
ez badio ere, Defentsa Erakundeari sektore
pribatuarekin lotutako eta sexuagatiko diskrimi
nazioarekin zerikusia izan lezaketen jarrera edo
gertakarien berri ematen dio. Beste kasu batzue
tan, Defentsa Erakundeak sexuagatiko diskrimi
nazioarekin edo tratu berdintasunerako printzi
pioa ez betetzearekin zerikusia duten ustezko
egoerak ezagutu ditzake. Kasu horiek behar
bezala baloratu eta, hala badagokio, aurretiazko
eginbideak burutu ostean, Defentsa Erakundeak
ofizioz ikerketa prozedura bati ekin diezaioke.
119/2006 Dekretuko 11.1 artikulan zehaztuta
dagoen bezala, "bere titularraren adostasuna
izanez gero, Defentsa Erakundeak ofizioz ikerketa
prozedurari ekin diezaioke, norberaren ekimenez,
beste organo batzuen eskaera arrazoituaren edo
salaketa baten ondorioz, sektore pribatuarekin
lotuta sexuagatiko diskriminazioa eragin lezaketen
jarreren edo gertakarien berri izan badu".
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3.2. Erantzundako herritarrak, eskaeren
esparruak eta arrazoiak
2007. urtean, Emakumeen eta Gizonen Berdin
tasunerako Defentsa Erakundeak 51 eskaera berriri
erantzun die ustezko sexuagatiko diskriminazioa
dela eta. 34 kontsultari bere aholkularitza eskaini
die (%66,7) eta 10 salaketei (%19,6) eta 7 kexei
(%13,7) dagokienez, beren onarpena baloratu du
eta ikerketa-prozedura martxan jarri du.
Pertsona eskatzaileen profilari dagokionez, es
kaeren erdia baino gehiago emakumeek egin
badituzte ere (n=31, %60,8), gizonek (n=10,
%19,6), sindikatuek (n=6, %11,8), Udalek (n=2,
%3,9) eta elkarteek eta alderdi politikoek (n=1,
%2,0 hurrenez hurren) ere eskaerak egitea erabaki
dute. Lurralde Historikoen araberako banaketari

erreparatuz gero, eskaera gehienak Bizkaitik
(n=23, %45,1) egin dira. Kopurua berdina Araba
eta Gipuzkoako (n=11, %21,6, hurrenez hurren)
eskaeren kasuan. 7 kasutan (%13,7) ez da eza
gutzen eskaeren jatorrizko Lurralde Historikoa
(telefonoz edo posta elektronikoaren bitartez
erantzundako kontsultak direlako). Eskaera horien
erdia baino gehiago (n=32, %62,7) idatziz aur
keztu dira eta gainontzekoak, berriz, ahoz (n=19,
%37,2). Hizkuntzari dagokionez, 46 eskaera
(%90,2) gazteleraz aurkeztu dira eta 5 (%9,8)
euskaraz. Era berean, 51 eskaera horietatik, 40k
(%78,4) beren kaxa jo dute Defentsa Erakundera
eta beste 11 (%21,6) Emakunde-Emakumearen
Euskal Erakundeak deribatu ditu.
1. irudian 51 eskaera hauen inguruko arrazoiak
eta esparruak deskribatzen dira.

1. irudia, eskaeren arrazoia eta esparrua
Arrazoiak

Esparrua

Lana

Hedabideak Osasuna

Elkarteak

Kirola

Merkataritza

Beste
batzuk

Guztira

Kaleratzea

4

Sarrera/Hautapena

6

Kategoria

1

1

Sexu-jazarpena

1

1

Jazarpen sexista

2

2

Kontziliazioa

12

4
8

2

12
1

1

Hizkuntza/Testuak
Araudia

1

Tratua

3

Praktikak

1

1

Beste batzuk

2

1

3

1
2

5
6

1

3

1
5

8
51
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1. irudian aurkeztutako datuek honakoa adieraz
ten dute:
- Ia eskaeren bi herenek (n=33, %64,7) laneko
esparruari egiten diote erreferentzia eta horre
tarako arrazoiak oso ezberdinak dira. Azken
horien artean honakoak topa ditzakegu: bizitza
laborala familiarra eta pertsonala batera uztar
tzea (n=12, %36,4); lanerako hautapen eta
sarrera prozesuetan (n=6, %18,2) diskriminazio
aztarnak; haurdunaldiagatiko kaleratzea, kale
ratze bidegabe batean kontuan hartutako argu
diaketa eta enpresa bat ixtear dagoenean lan
gileek dituzten eskubideak (n=4, %12,1); lankontratua berritzen ez den uneko laneko jazar
pen egoerei erreferentzia eginez jasotako tratua
(n=3, % 9,1); jazarpen sexistako egoerak (n=2,
%6,1); beste arrazoi batzuekin zerikusia duten
kontuak, zehatz-mehatz enpresetan berdinta
sun-planak txertatzeko gidei buruzko informa
zioa eta zehatutako gertakari diskriminatzaile
batekin lotutako kalte moralengatik kalteordainak eskatzeko aukera (n=2, %6,1); sexujazarpena (n=2, %6,1); eta gizonezko lankideen
aldean kategoria profesionala ez onartzea,
leial bihurtzeko barne-araudia eta enpresapraktikekin, bereziki emakumeentzako aldagela
gabeziari dagokionez (n=1, %3,0, hurrenez
hurren).
- Elkarteen esparruan (n=3, %5,9), eskaeren
arrazoiak emakumeen sarrera mugatzen duten
ustezko praktikei (n=2) eta araudi erregulatzai
learen txertatutako edukiei (n=1) buruzkoak
dira.
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- Osasunaren esparruan (n=3, %5,9), emaku
meek ospitaleko testuinguruan erditzean jaso
tzen duten tratuarekin zerikusia duten gaiak
topatzen ditugu, eremu publikoetan bularra
emateko oso gune gutxi izatea eta sexujazarpena.
- Hedabideei dagokienez (n=2, %3,9), Defentsa
Erakundeari jakinarazitakoak ikusentzunezko
hedabideek emakumeen kirolari eskaintzen
dioten tratu diskriminatzailearekin eta Interne
ten hedatutako abesti baten edukiaren tratu
iraingarri eta sexistarekin lotuta daude.
- Kirolaren esparruko eskaera (n=1, %2,0) emaku
meek arbitro gisa pairatzen dituzten ustezko
praktika diskriminatzaileei buruzkoa da.
- Merkataritzaren esparruan (n=1, %2,0), eskaera
taberna bateko testuek emakumeekiko erakus
ten duten tratu iraintzaileari buruzkoa da.
- Azkenik,"beste batzuk" izenarekin (n=8, %15,7)
aurkeztutako esparruan, Defentsa Erakundea
ren eskumenetatik kanpo dauden eskaerak
jasotzen dira (n=5) eta araudi jakin batzuekin
lotutako kontuak (n=3), esate baterako: PFEZari
buruzko Foru Araua, gizarte-babeseko etxebi
zitzak lortzeko araudiaren aplikazioa eta hizkuntzaren erabilera araudian.
Jarraian, 2. irudian, ezarritako esparruen eta
tipologien arabera Defentsa Erakundean eran
tzundako 51 eskaerei buruzko informazioa es
kaintzen da.
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2. irudia, eskaeren esparrua eta tipologia
Esparrua
Lana

C

Kontsulta
CD

Q

Kexa

QI

Salaketa
D

Guztira

18

5

2

3

5

33

Hedabideak

-

-

-

-

2

2

Osasuna

1

1

-

-

1

3

Elkarteak

1

-

1

-

1

3

Kirola

1

-

-

-

-

1

Merkataritza

-

-

-

-

1

1

Beste batzuk

4

3

-

1

-

8

GUZTIRA

25

9

3

4

10

51

34 kontsultei (%66,7) dagokienez, 25 erantzun
eta artxibatu egin dira (%73,5) eta 9 beste erre
kurtso batera deribatu dituzte (%26,5): Ararte
koaren erakundeari (n=7), Emakunderi (n=1) eta
Herritarren Defentsariari eta Espainiako Gober
nuko Emakumearen Erakundeari (n=1).
Kontsulten esparru nagusia lanarekin lotuta dago
(n=23, %67,6), baina, kopuru txikiagoan, beste
esparru batzuekin (elkarteak, osasuna, kirola,
etab.) zerikusia duten kontsultak ere jaso dira.
Kontsulten arrazoiak, oro har, honakoak dira:
bizitza laborala, familiarra eta pertsonala batera
uztartzea (n=8, %23,5); soldatapeko laneko es
parruko sarrera eta hautapen prozesuak eta
elkarteei dagokiona (n=5, %14,7); hedabideen
aldetik eta lan-harremanetako beste testuinguru
batzuetan ustez diskriminatzailea den tratua (n=4,
%11,8); araugintzako testu jakin batzuetako
ustezko elementu diskriminatzaileak (n=3, %8,8);

kaleratzea edo kontratua amaitzea (n=3, %8,8);
kategoria profesionala (n=1, %2,9); jazarpen
sexista (n=1, %2,9); emakume arbitroen kasuan
ustezko praktika diskriminatzaileak (n=1, %2,9);
eta "beste batzuk" esparruan (n=7, %20,6) izenik
gabeko arrazoiekin lotutako kontuak jasotzen
dira, hau da, 2. irudian adierazitako esparruez
bestelako kontuak. Hala eta guztiz ere, erantzun
eta orientatu egin bazaie ere, horietako batzuek
ez dute tratu berdintasunarekin edo sexuagatiko
diskriminazioarekin zuzeneko zerikusirik (n=7,
%20,6). Pertsonak horrela eskatuta, horietako
bat Arartekoaren erakundeari deribatu zitzaion
eta gainontzekoak, 4. irudian agertzen den bezala,
Erakundeari ez dagozkion kontsulta gisa bildu
dira.
Defentsa Erakundean aurkeztutako 10 salakete
tatik (%19,6), erdiak lan-esparruarekin (n=5)
zerikusia dute. Gainontzeko salaketen esparruak
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hedabideekin (n=2) eta merkataritzarekin, elkar
teekin eta osasunarekin (n=1, hurrenez hurren)
lotuta daude. Era berean, arrazoiek ustezko
sexuagatiko diskriminazio egoerei erreferentzia
egiten diete, kopuru berean, laneko sarrera eta
hautapenean; hedabideen tratua; laneko eta
osasuneko foroetako ohiko praktikak; eta bizitza
laborala, familiarra eta pertsonala batera uztartzea
(n=2, hurrenez hurren); baita barne-araudi batean
eta emakumeei buruzko testuetan (n=1, hurrenez
hurren).
Salaketa hauei dagokienez, Defentsa Erakundeak
ofiziozko ikerketa-prozedurak hasi ditu (n=2);
Arartekoaren erakundeari deribatu dizkio (n=2);
Fiskaltzari ustezko diskriminazio aztarnen berri
eman dio eta dagozkien neurriak har ditzaten
Balear Irletako, Kataluniako eta Madrilgo Emaku
meen Erakundeetara deribatu ditu (n=1); espe
dientea ez irekitzea erabaki du (n=4), bi eskaeretan
(kasu berari buruzkoak) eskatutako dokumentazio
aurkeztu ez zelako, demanda judiziala jarri zelako
(n=1) eta nahikoa arrazoituta ez zegoelako (n=1).
Salaketa bat dagozkion proposamenen aztergai
izango da (bularra emateko guneak) (n=1).
Salaketa hauen erdiak lan esparruarekin zerikusia
dute (n=5) eta beste batzuk, berriz, hedabideekin
(n=2). Osasunaren, merkataritzaren eta elkarteen
esparruko salaketek ehuneko bera dute (n=1,
hurrenez hurren).
Defentsa Erakundean erregistratutako 7 kexetatik
(%13,7), 4 ez dira onartu, 2 izapidetzeko onartu
eta amaitu dira eta 1 bere onarpenaren balorazio
fasean dago. Onartu gabeko 4 kexetatik 3k lan
esparruarekin zerikusia dute, haurnaldiagatiko
kaleratzeak, sexu-jazarpenak eta jazarpen sexis
tak eraginda. Kasu hauetan, ez onartzea Defentsa
Erakundearen jarduketa mugen (4/2005 Legeko
65.1 artikuluan zehaztutakoak) ondoriozkoa da,
espezifikoki, epai-irmoaren ezarpena jakinarazi
delako, ebazpen judizialaren zain daudelako,
ohiko epaitegietan demanda edo errekurtsoa jarri
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dutelako edo antzeko egoeraren batengatik.
Laugarren kexa ez onartzeko arrazoia gizartelaguntzako etxebizitzaren adjudikazioarekin lotuta
dago eta Defentsa Erakundearen eskumenekoa
[119/2006 Dekretuko 15.1 artikuluko h) atala] ez
delako ez zen onartu. Horregatik, Arartekoaren
erakundeari deribatu zitzaion.
Onartutako 2 kexetatik, 1 konpondu egin da eta
gomendioa ere igorri da. Bestea artxibatu egin
da, alderdi interesdunari eskatutako dokumenta
zioa aurkeztu ez izanagatik. Azken horien gaiari
dagokionez, kexa batek bizitza laborala, familiarra
eta pertsonala batera uztartzeko neurrien aplika
zioarekin zerikusia du eta besteak, berriz, Konfe
deratu batera sartzeko ustezko sexuagatiko dis
kriminazioarekin. Baloratzeke dagoen kexari
dagokionez, bizitza laborala, familiarra eta pertsonala batera uztartzeko neurrien aplikazioaren
arloan enpresarekiko desadostasunekin lotuta
dago.
Defentsa Erakundean erregistratu diren eskaera
guztiei dagokienez, herritarrek planteaturiko arloetako lege eta jurisprudentzia estaldura eskaintzeko
laguntza-politikari eutsi zaio, in dubio pro actione
eredua kontuan hartuta beti ere. Baztertutako
kexen kasuan (n=4), Defentsa Erakundeak herri
tarrak orientatzen eta aholkatzen ditu azaldutako
ustezko arazoak konpontzeko bide edo modu
eraginkorrenei buruz.
2007an Defentsa Erakundeak 4 ikerketa proze
dura hastea erabaki du: 2 ofiziozkoak (salaketek
eraginda) eta 2 interesdunak eskatutakoak (kexek
eraginda). Era berean, 2006 ekitaldian hasitako
bi ikerketa prozedura amaitu ditu. Eduki hauen
deskribapen zehatza Urteko Txosten honetako
3.4 azpiatalean dago.
Gainera, 4/2005 Legeko 64.2 artikuluko f) atalean
oinarrituta, Defentsa Erakundeak PFEZ erregula
tzen duen Foru Aruari buruzko ikerketa bat egin

Urteko Txostena 2007
du, Urteko Txosten honetako 3.7 azpiatalean ikus
daitekeena.
2007an, Defentsa Erakundearen egiazko funtzio
namenduaren lehendabiziko urte honetan, jaso
tako eskaera kopuruari erreparatuz gero (n=51),
begien bistakoa da, Legebiltzarrari aurkeztutako
lehendabiziko Urteko Txostenean (2006ko maia
tzak 24-2007ko maiatzak 24) ere aipatu zen bezala,
herritarrek organo berri hau eta bere funtzioak
ezagutzen ez dituztela. Hori dela eta, errealitate
honek hurbileko etorkizun batean hedapen plan
bat egiteko premiazko beharra dagoela erakusten
du, Defentsa Erakundea tratu berdintasunerako
eta sexuagatiko diskriminazioaren aurkako funtsezko eskubidearen babesean espezializatuko
organo gisa eraginkorra izan dadin.

3.3. Erantzundako eskaeren deskribapena
Azpiatal honetan Defentsa Erakundean aurkez
tutako eskaera guztien ezaugarriak deskribatzen
dira, ikerketa prozedura hastea (interesdunak
eskatuta edo ofizioz) eragin dutenena salbu, 3.4
azpiatalean irakur daitezkeen edukiak, beren
nondik norakoak, emandako erantzuna eta, hala
badagokio, kasuaren analisia deskribatuz.
Ustezko zuzeneko edo zeharkako sexuagatiko
diskriminazioa dela eta herritarrek aurkeztu dituz
ten eskaerak deskribatzeko, epigrafe bakoitzean
ordena kronologiko bat jarraitu da. Honela bada,
hurrenkera honakoa da:

- a) epigrafeak herritarrek 2007an Defentsa
Erakundean planteatu dituzten Kontsultak bil
tzen ditu. Hau da, Defentsa Erakundean argitutako kontsultak, C, eta tratu berdintasunaren
eta sexuagatiko diskriminazioaren aurkako
esparruan aholkularitza berezia behar izan
dutenak (3. irudia); aurkeztutako arazoek aipatu
arlo horiekin zerikusirik ez zutelako baztertu
direnak (4. irudia); eta, azkenik, beste instituzio
batera deribatuta kontsultak, CD (5. irudia).
- Era berean, b) epigrafeak ikertu ez diren Kexak
biltzen ditu, hau da, arrazoi ezberdinak direla
eta izapidetzeko onartu ez diren kexak QI, (6.
irudia) eta Urteko Txosten honen amaieran
izapidetzeko onarpena jasotzeko edo ez jaso
tzeko balorazioaren zain dagoen kexa bat (7.
irudia).
- Azkenik, c) epigrafeak ikerketa prozedurarik
gabeko Salaketak biltzen ditu, kasu batzuetan
aurretiazko eginbideak burutu diren arren (8.
irudia).
a ) KONTSULTAK
3. irudian Defentsa Erakundean argitutako eta
sektore pribatuko tratu berdintasunarekin eta
sexuagatiko diskriminazio ezarekin lotutako 19
kontsulta espezifikoen (% 55,9) arrazoiak deskri
batzen dira.
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3. irudia, argitutako kontsultak (C)
ESPEDIENTE
ZKIA.
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ARGITUTAKO KONTSULTAREN ARRAZOIA

C/03/2007

Enpresentzako egiaztagiria edo bereizgarria Berdintasun arloan.

C/08/2007

Legezko zaintza dela eta lanaldi-laburtzeari buruzko aholkularitza eskatu du.

C/16/2007

Bizitza laborala, familiarra eta pertsonala batera uztartzearen aplikazio errealari buruzko aholkularitza.

C/19/2007

Genero-indarkeria salatzeko Doako Justiziaren kasuan abokatuak fakturatutako minuta nola errekurritu
dezakeen kontsultatu du.

C/20/2007

Udaletxe bateko emakumezko teknikari batek emakumea izate hutsagatik beste instituzio publiko bateko
gizonezko teknikari batek laneko bileren esparruan makurrarazi duela dio.

C/25/2007

Emakumez osasutako guraso bakarreko familien ezberdintasun egoera planteatu du, adingabeek 18 urte
betetzen dituztenean PFEZeko deklarazio bateratuko formulari heltzeko aukerarik ez dutelako.

C/23/2007

Bularra emateko baimenaren metaketari buruzko informazioa eskatu du.

C/26/2007

Enpresetan berdintasun planak txertatzeko gida eskatu du.

C/33/2007

Espresuki emakumeei zuzendutako enpresarako leialtze neurriei buruzko txostena eskatu du.

C/37/2007

Legezko zaintza dela eta lanaldi-laburtzea duela kontuan hartuta, enpresak beste sukurtsal batera alda
dezakeen galdetu du.

C/39/2007

2003an zehatutako diskriminazio gertakari bati dagozkien kalte moralengatik kalte-ordainak eska ditzakeen
galdetu du.

C/40/2007

Oso kualifikatuta dagoen emakume batek emakumea delako eta seme-alabak izateko adinean dagoelako
lana lortzeko diskriminatuta sentitzen dela dio.

C/41/2007

Legezko zaintza dela eta lanaldia laburtzeko eskubideari eta lan egiten duen kooperatiban onartutako barnearaudiari buruzko kontsulta egin du.

C/42/2007

Gastronomia elkarteei zuzendutako udal ekimenerako lankidetza eskatu du.

C/43/2007

Aurretiaz legezko zaintza dela eta lanaldi laburtua duela kontuan hartuta, amatatasunarengatiko
prestazioarengatik dagokion diru-kopurua zein den jakin nahi du.

C/46/2007

Emakumezko arbitro profesionala da eta beste gizonezko arbitroen aldean diskriminatu egiten dutela dio.

C/49/2007

Haurdunaldiagatiko enpresaren kaleratze-politika.

C/50/2007

Ustezko sexu-erasoa kiropraktiko baten kontsultan, medikua-bezeroa artean.

C/51/2007

Enpresak emakumeak eta gizonak kontratatzen ditu peoi gisa, baina emakumeei aurretiko prestakuntza
izatea eskatzen die.
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Jarraian, herritarrek aurkeztutako kontsulta es
pezifiko hauek banan-banan deskribatzen dira
eta euren edukiaren zein horietako bakoitzari
dagokien analisia-erantzunaren berri ematen da.

C/03/2007 Eskaera
Enpresentzako egiaztagiria edo bereizgarria
Berdintasun arloan.
_______ jaunak jakin nahi du Eusko Jaurlaritzako
instituzioek enpresek Berdintasun Legea betetzen
dutela edota zehapen-prozedurarik ez dutela
ziurtatzen duen egiaztagiriren bat emateko asmo
rik duten.
Analisia/Erantzuna
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeak ez du eskumenik eremu ho
netan. Bestalde, azaroaren 8ko 424/1994 Dekre
tuaren bitartez, 1994tik hona Eusko Jaurlaritzak
"Gizonen eta Emakumeen arteko Aukera Berdin
tasunaren Aldeko Entitatea" bereizgarria erregulatu
duela jakinarazi da. Bereizgarri horren helburua
emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde
jarduteko konpromisoa hartu duten enpresa eta
entitateak baloratzea da.
C/08/2007 Eskaera
Legezko zaintza dela eta lanaldi-laburtzeari
buruzko aholkularitza eskatu du.
_______ andreak, 8 urteko semea zaintzeko lanal
di-laburtzea eskatu aurretik, bizitza laborala,
familiarra eta pertsonala batera uztartzeari buruzko
aholkularitza eskatu du. Era berean, lan egiten
duen enpresako buruak eszedentzia- edo lanaldia
laburtzeko eskariak onartzen ez dituela adierazi
du.

Analisia/Erantzuna
Interesdunarekin bilera bat egin da Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakun
deko egoitzan. Bilera honetan, onartu berri den
3/2007 Lege Organikoak kontziliazio arloan or
denamendu juridikoan txertatzen dituen aukerei
buruzko informazioa eta orientazioa eskaini dira.
Zehatzagoak izate aldera, hona hemen informazio
hori:
- Langileen Estatutuko 37. artikuluak xedatzen du:
Legezko zaintza dela beren zuzeneko zaintzapean
jarduera ordaindurik ez duen 8 urtetik beherako
adingaberen bat edo ezintasun fisiko, psikiko
edo sentsorialeko pertsonaren bat duen orok,
eskubidea izango du lanaldi-laburtzea eskura
tzeko, soldataren proportziozko murriztapenare
kin, gutxienez, haren iraupenaren zortziren bat
eta asko jota haren erdiraino.
Atal honetan aztertutako lanaldi-laburtzea langile
guztien, gizon zein emakume, eskubide indibi
duala da.
Ordutegia eta bularra emateko eta lanaldi-laburtzearekin lotutako baimenaz gozatzeko epea
zehaztea gizonezko edo emakumezko langileari
dagokio, bere ohiko lanaldiaren baitan. Langileak
hamabost egun lehenago adierazi beharko dio
enpresariari ohiko lanaldiari noiz ekingo dion.
Enpresariaren eta langilearen artean ordutegia
eta epeak zehazteko orduan sor litezkeen desa
dostasunak jurisdikzio eskudunak konponduko
ditu, apirilaren 7ko 2/1995 Lan Prozeduraren
Legean zehaztutako prozedurari jarraiki.
Langileen Estatutuko 46 artikuluak xedatzen du:
Gizonezko zein emakumezko langileek eskubidea
izango dute hiru urte gaindituko ez dituen esze
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dentzia-epe bat eskuratzeko, seme-alaba natu
ralak zein adopziozkoak zaintze aldera. Atal
honetan aipatu eszedentziaz zatika gozatu ahalko
da eta berau langile guztien, gizon zein emakume,
eskubide indibuala da. Lehendabiziko urtean
langileak bere lanpostua erreserbartzeko eskubi
dea izango du. Epe hori igaro ostean, erreserba
hori talde profesional bereko edo pareko katego
riako lanpostu batera mugatuko da.
Lan Prozeduraren Legeko 108.2 artikuluak xeda
tzen du:
Kaleratzea baliogabekoa izango da hurrengo
kasuetan: ( ) langileek, gizon zein emakume,
Langileen Estatutuetako 37 artikuluko 4, 4bis eta
5 ataletan aipatu baimenen bat eskatu dutenean.
Horrenbestez, lanaldia laburtzeko baimena edo
Langileen Estatutuko 46. artikuluan aipatu esze
dentzia gozatzen aritzea barne hartuko dira.
C/16/2007 Eskaera
Bizitza laborala, familiarra eta pertsonala ba
tera uztartzearen aplikazio errealari buruzko
aholkularitza.
_______ andreak enpresa pribatuaren esparruko
kontziliazio laboralaren aplikazioaren ezaugarriei
buruzko informazioa eskatu du, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren
22ko 3/2007 Lege Organikoari jarraiki. Ohiko
lanaldiko lanaldi-laburtzearekin zuzeneko zerikusia
duten gaiak planteatu ditu, ohiko lanaldiak zertan
datzan eta, haiengandik kobratu beharrean, apar
teko orduengatik atseden-egun gehiago har dai
tezkeen.
Analisia/Erantzuna
Langileen Estatutuko 37.5 artikuluan zehaztu
bezala, lanaldi-laburtzea langile guztien, gizon
zein emakume, eskubide indibiduala da. Ildo
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beretik, artikulu bereko 6. atalak langileek ordutegia
zehazteko eta, ohiko lanaldiaren baitan, beren
lanaldia laburtzeko eskubidea dutela xedatzen
du.
Aparteko orduei dagokienez eta ohiko lanaldiaren
banaketa erregularra edo irregularra den alde
batera utzita, urte amaieran aparteko orduak
izango dira Hitzarmen Kolektiboan urtebeterako
zehaztutako gehienezko kopurua gainditzen
dutenak. Kasu honetan aplikatzen den enpresa
hitzarmenaren arabera, azken horretako 23.
artikuluak xedatzen du urteko lanaldiez gaindiko
aparteko orduek opor-egun edo lanaldi trinko
gehiago izatea eragingo dutela, Langileen Estatutuak a priori bere 35. artikuluan zehaztu bezala:
" Hitzarmen kolektiboaren edo, halakorik existitu
ezean, kontratu indibidualaren bitartez aparteko
orduak aurretiaz ezarritako kopuruarekin ordaintzea
(kopuru hori ezingo da inondik inora ere ohiko
orduaren balioaren azpitik egon) edota ordu horiek
ordaindutako atsedeneko tarte baliokideekin
konpentsatzea erabaki ahalko da. Gai honi
dagokionez adostasunik lortu ezean, egindako
aparteko orduak azken horiek egin eta hurrengo
lau hilabeteetako epean atsedenaren bitartez
konpentsatu beharko dira".
C/19/2007 Eskaera
Genero-indarkeria salatzeko Doako Justiziaren
kasuan abokatuak egindako faktura nola erre
kurritu dezakeen kontsultatu du.
_______ jaunak adierazi du _______ andreak, bere
neskalaguna denak, salaketa bat jarri zuela Er
tzaintzan genero indarkeria pairatu izanagatik
eta, orduan, Doako Laguntza Juridikoko zerbitzuez baliatzeko aukera zuela adierazi ziotela.
Uste du Ertzaintzak emandako informazioa zuzena
izan ez zela, aldeko epaia jaso ostean abokatuak
bere zerbitzuengatiko faktura egin ziolako. Infor
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mazio falta hau erreklamatzeko laguntza eskatu
du.
Analisia/Erantzuna
Defentsa Erakundetik Gipuzkoako Abokatuen
Elkargoko Erreklamazio zerbitzura jotzeko gomendatu zaio. Izan ere, bertan abokatu elkargokideek eskainitako zerbitzu profesionalen
prestazioaren ondorioz herritarrek izan ditzaketen
kexak edo erreklamazioak onartzen eta argitzen
dituzte.
C/20/2007 Eskaera
Udaletxe bateko emakumezko teknikari batek
emakumea izate hutsagatik beste instituzio
publiko bateko gizonezko teknikari batek laneko
bileren esparruan makurrarazi duela dio.
_______ andreak udal teknikari gisa lan egiten du
arkitektura eta hirigintza arloan. Hori dela eta,
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko
pertsonal teknikoarekin bilerak izan ohi ditu. Bere
hitzetan, bere harreman profesionaletako solaskide
gehienak gizonak dira eta ohituta dago. Hala eta
guztiz ere, adierazi du egindako azken bi bileren
esparruan instituzio horretako gizonezko teknikari
batek makurrarazi egin duela, bera gizona balitz
esango ez lituzkeen gauzak esan dituela eta bera
irainduta sentitzen dela.
Analisia/Erantzuna
Adierazi zaio Defentsa Erakundearen eskumena
sektore pribatuan gerta litezkeen ustezko sexua
gatiko diskriminazio praktika edo egoerak ikertzea
dela. Planteaturiko kasuari dagokionez, gure
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren espa
rruan gertatutako egoera denez gero, kexa Arar
tekoaren erakundean jarri beharra dago, diskrimi
nazio egoera sektore publikoan gertatu delako.
Era berean, Eusko Jaurlaritzak bere jarduketei

dagokienez herritarren Arretarako Bulego bat
duela adierazi zaio, "Zuzenean" Bulegoa, hain
zuzen ere. Harremanetarako pertsonaren izena
eta telefonoa eman zaizkio.
C/23/2007 Eskaera
Bularra emateko baimenaren metaketari
buruzko informazioa eskatzen du.
_______ andreak sektore kimiko-farmazeutiko
enpresa batean lan egiten du. Bertan hitzarmen
kolektiboa negoziatzen ari dira eta bere kontsulta
espezifikoa lanaldi-laburtzearen metaketari buruzkoa da.
Analisia/Erantzuna
3/2007 Lege Organikoak Langileen Estatutuko
37. artikuluko 4. atala aldatzen du, honela geratzen
dena:
"Emakumezko langileek, bederatzi hilabetetik behera
goko seme-alaba bati bularra emateko baimena dela
eta, lanik gabeko ordubete (bi zatitan banatu ahalko
dutena) izateko eskubideaz gozatu ahalko dute. Baime
naren iraupena proportzionalki luzatuko da erditze
multiplearen kasuan. Emakumeak, bere borondatez,
eskubide hori orduerdiko lanaldi-laburtzearekin ordezkatu
ahalko du, helburu berarekin, edo, enpresariekin lortu
tako adostasunaren arabera, lanaldi osoetan pilatu, hala
badagokio, lanaldi-laburtzean xedatutakoa errespetatuz
beti ere. Biek lan egiten badute, posible izango da amak
zein aitak baimen honetaz gozatzea".

Bularra emateko baimenaren metaketa xedatzen
duen hitzarmenezko klausula ororen baliozkota
suna honako bi baldintza hauen betearazpenari
lotuta egongo da:
a) Metaketa legez zehaztutako bi gozamen mo
dalitateekiko beste aukera bat izan dadila,
baina aipatu horiek ordezkatu gabe. Bi horiek
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lanaldiaren hasieran edo amaieran orduerdi
murriztea eta zatika daitekeen ordubeteko la
naldia ez izatea dira.
b) Metaketa modalitate gisa gozatutako baime
naren izaera kuantitatiboa gutxienez Langileen
Estatutuko 37.4. artikuluan zehaztutako modu
ren batez gozatzearen kasuan egokituko litza
tekeenaren parekoa izatea. Aurrekoaren kasuan
gertatzen ez den bezala, baldintza hau ez da
espresuki xedatzen, baina "beharrezko eskubi
de erlatibo" gisa aipatutako legezko manamen
duaren kalifikaziotik ondoriozta daiteke. Azken
horrek onartutako denboraren "quantum"-ari
gutxieneko xedaezin izaera ematen dio.
Negoziatzaileek metaketa-klausulak prestatzeko
duten eremua, beraz, oso zabala da. Begien
bistakoa denez, zenbat eta gozamen modalitate
gehiago eduki orduan eta gehiago bermatuko da
bularra emateko baimenaren aprobetxamendu
erreala. Era berean, argi dago metatutako goza
menaren arrazoiozko "prozedimentalizazioak"
segurtasun juridikoa eragin dezakeela eta, gainera,
enpresa interesen babesa ahalbidetzen duela eta
antolaketa arazoak sor ditzaketen bat-bateko
egoerak saihesten dituela.
Horrela, 3/2007 Lege Organikoa argitaratu osteko
Hitzarmen Kolektiboetan eskubide hau jasotzen
duten kasuen adibideak eskaini dira.
C/25/2007 Eskaera
PFEZ Foru Arautik eratorritako ustezko sexua
gatiko diskriminazioa.
_______ andreak idazki bat aurkeztu du Bizkaiko
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko Foru Arauaren Erregulaziotik eratorritako
ustezko sexuagatiko diskriminazio kasu bat des
kribatzeko. Aipatu eskaeran, interesdunak guraso
bakarreko (oro har, ama) familia gisa deklarazio
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bateratua dela eta zerga-oinarriaren murriztape
naren onuraren mugak adierazten ditu, semealabarik gazteenak 18 urte betetzen dituenean.
Aitzitik, arau berak 30 urtera arte mantentzen du
bizikidea ez den ezkontidearentzako (oro har, aita)
elikagaiak direla eta pentsioa desgrabatzeko mu
gako adina eta baita 30 urtera arte seme-alabako
%50eko dedukzioa bi gurasoentzako ere.
Analisia/Erantzuna
4/2005 Legeko 64.2 artikuluko f) atalean zehaz
tutakoaren arabera, Defentsa Erakundeari dago
kio, beste funtzio batzuen artean, "legedi eta
jurisprudentzia antidiskriminatzailea aztertzea
eta legedi eta legedi erreformako proposamenak
egitea".
Aurreko paragrafoan zehaztu funtziotik abiatuta,
Defentsa Erakundeak PFEZaren Foru Arauak
duen genero eraginari buruzko analisi bat egitea
erabaki du, guraso bakarreko familiek deklarazio
bateratua egin dezaten, seme-alaba adingabeen
adin mugari dagokionez. Horrela, ikerketa honen
helburua, hala badagokio, araudi hori aldatzeko
proposamen bat arrazoitzea izango litzateke.
Horixe adierazi zaio eskatzaileari. Ikerketa horren
edukia Urteko Txosten honetako 3.7. azpiatalean
jasota dago.
C/26/2007 Eskaera
Enpresetan berdintasun planak txertatzeko
gida eskatzea.
_______ jaunak enpresetan berdintasun planak
txertatzeko baliagarria den gida edo libururen
bati buruzko informazioa eskatu du.
Analisia/Erantzuna
3/2007 Lege Organikoko 45.1 artikuluak enpresa
guztiak lan esparruan emakume eta gizonen arteko

Urteko Txostena 2007
diskriminazio mota oro saihesteko neurriak hartzera derrigortzen ditu; neurri horiek enpresaren
eta langile guztien, gizon zein emakume, ordezka
rien artean negoziatu beharko dira. Hamaikagarren
Xedapen Gehigarriaren bitartez Langileen Estatu
tuaren Legeko Testu Bateginean aldaketak egiten
dira eta 85. artikuluko 2. atalean paragrafo berri
bat txertatzen da, honakoa dioena:
"Era berean, aldeek duten kontratazio askatasunari
kalterik eragin gabe, negoziazio kolektiboaren
bitartez berrehun eta berrogeita hamar langiletik
gora dituzten enpresetan berdintasun planak
negoziatzeko beharra artikulatuko da, honako
irizpideei jarraiki:
a) Enpresa esparruko hitzarmen kolektiboetan,
negoziatzeko beharra aipatu hitzarmenen nego
ziazioaren esparruan formalizatuko da.
b) Enpresaz goragoko esparruko hitzarmen kolektiboetan, negoziatzeko beharra enpresan gara
tutako negoziazio kolektiboaren arabera forma
lizatuko da, negoziatzeko behar hori osagarritasuneko arau egokien bidez kunplimentatzeko
aipatu hitzarmenetan zehaztu termino eta bal
dintzei jarraiki".

honako faseak jarraitzea: lehendabiziko fasea
aukera berdintasuneko egoeraren aurretiazko
diagnostikoa da, enpresaren egungo egoera,
bere indarguneak eta hutsuneak eta, bereizki,
zuzeneko zein zeharkako jokabide diskrimina
tzaileak ezagutzea ahalbidetuko diguna; bigarren
fasean Plana egingo da, hots, egoera ezagutu
ostean laneko ordezkarien eta enpresaren artean
Berdintasun Plana adosteko negoziazio prozesua
ri ekingo zaio. Horrela, aipatu horiek enpresaren
berdintasun arloan garatu beharreko estrategia
zehaztuko dute, berau lortzeko aurreikusitako
epea eta erabili beharreko metodologia; Plan
Berdintasunaren hirugarren fasea azken hori
hitzarmen kolektibo batean formalizatzeko aukeran
datza; azkenik, zehaztutako ekintzak eta helburuak
egiaz betetzen direla bermatzeko, komenigarria
da Planaren ebaluazioa eta jarraipena egitea.
Beharrezkoa da jarraipen ekintza horiek 3/2007
Lege Organikoko 47. artikuluak langile guztien,
gizon zein emakume, legezko ordezkarientzako
edo, hala badagokio, langileentzako berentzako
xedatzen dituen eskumenei (berdintasun planen
edukiari eta aipatu horien helburuei buruzko
informazioa jaso dezaten) kalterik eragin gabe
burutzea.

3/2007 Lege Organikoak enpresa guztiei zuzen
dutako betebehar bat erantsi du, gizonen eta
emakumeen arteko diskriminazio oro ezabatze
aldera beharrezkoak diren neurriak hartzeko hel
burua duena. Neurri horiek Berdintasun Plan ba
tean erantsiko direla aurreikusten da; berau 250
langile (45.1 artikulua) baino gehiago dituzten
enpresentzako derrigorrezkoa izango da eta gai
nontzeko enpresentzako, berriz, borondatezkoa,
aurretiaz langileen legezko ordezkariak kontsultatu
ondoren (45.5 artikulua).

Berdintasun planen borondatezko txertaketa bultzatzeko, Eusko Jaurlaritzak sustapen neurriak
ezarriko ditu, bereziki enprese txiki eta ertainei
zuzendutakoak, beharrezko laguntza teknikoa
ere aintzat hartuko dutenak (3/2007 Lege Orga
nikoko 49 artikulua).

3/2007 Lege Organikoko 46. artikuluak aipatu
Planen esanahia eta edukiak zehazten ditu. Edo
zein Berdintasun Plan egiteko beharrezkoa da

Aipatu Legeko 40. artikuluko 3. paragrafoak
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari
esleitzen dio emakumeen eta gizonen berdinta

4/2005 Legeko 40. artikuluaren arabera, berdin
tasun planak txertatu beharko dituzte kapital
publikoko enpresek eta erregelamenduz xedatu
tako enpresa pribatuek.
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sunerako planak egiteko eta enpresek berdintasun
arloan adituak diren pertsonak kontrata ditzaten
laguntza eskaintzeko beharra, erakunde onura
dunak laguntzaren eraginari buruzko txostena
aurkeztu ostean.
Zehatz-mehatz, 4/2005 Legeko 40. artikuluan
zehaztutakoarekin batera, Bederatzigarren Azken
Xedapenak honakoa xedatzen du:
"40. artikuluko lehendabiziko bi paragrafoetan
zehaztutakoaren arabera, urtebeteko epean Eusko
Jaurlaritzak emakumeen eta gizonen berdinta
sunerako plan edo programak zein enpresa pri
batuk egin eta exekutatu behar dituen eta plan
horien gutxieneko edukiak eta haien jarraipena
eta ebaluazioa egiteko mekanismoak zeintzuk
izango diren erabakiko du".
Azkenik, Lehendabiziko Azken Xedapenak otsai
laren 5eko 2/1998 Legeko (Emakumearen Euskal
Erakundearen sorrerari buruzkoa) 3. artikulua
aldatzen du. Horrela, 3. artikuluko j) atalean ze
haztutakoaren arabera, erakundeari honako fun
tzioa dagokio:
"Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
lortzera zuzendutako planak, programak eta jar
duerak garatzeko, enpresa eta erakundeei balia
bide materialak, ekonomikoak eta pertsonalak
emate aldera sustapen neurriak gomendatzea eta
ezartzea".
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen
web orrian "Enpresetan emakumeen eta gizonen
arteko Aukera Berdintasuna diagnostikatzeko gida
praktikoa" (2006ko maiatza) topa daiteke. Era
berean, "Comentarios laborales de la Ley de
Igualdad entre Mujeres y Hombres" argitalpenean,
Editorial Tirant Lo Blanch-ek, Valentzia 2007,
argitaratutakoan, XI. kapitulua "Berdintasun neu
rriak eta planak enpresetan. Sorrera eta inplantazio
prozesuari" (Medidas y planes de igualdad en
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las empresas. Proceso de creación e implantación) buruzkoa da.
C/33/2007 Eskaera
Espresuki emakumeei zuzendutako enpresa
rako leialtze neurriei buruzko balorazio eskatu
du.
_______ jaunak enpresak onartutako leialtze neurri
bati buruzko balorazioa eskatu du. Neurri hori
amatasun bajaren ostean lanaldi osoa hartzen
duten emakumezko langileei zein amatasun ba
jaren ostean, 2007an lanaldi-erdia hartu zuten
eta orain lanaldi osoa hartu duten langileei lagun
tza ekonomiko lineal bat ematean datza. Interes
dunak neurri hau 3/2007 Lege Organikoaren
aurkakoa den jakin nahi du. Emakumezko langileei
zuzendutako neurri bat da eta, gizona denez gero,
aipatu horri heltzeko aukerarik ez duela dio.
Analisia/Erantzuna
Kontziliazioa eskatu ez izanagatik 2.000 euroko
laguntza emateko neurri hau berdintasun legeen
aurkakoa da (4/2005 Legea eta 3/2007 Lege
Organikoa). Lege hauek garrantzi berezia eskain
tzen diote lan harremanen esparru espezifikoan
ezberdintasuna ezabatzeari. Aurreikuspen jakin
batzuen bitartez bizitza laborala, familiarra eta
pertsonala batera uztartzeko eskubidea onartzen
da eta familiako betebeharrei dagokienez emaku
meen eta gizonen arteko erantzukizun partekatu
handiagoa sustatzen da. Eusko Jaurlaritzaren
Seme-Alabak dituzten Familien Laguntzarako
Erakundearteko Planen berri ematen da. Gizonek
leialtze neurri horretaz gozatu ezinari dagokionez,
argi dago hori sexuagatiko diskriminazioa dela,
gizonak izate hutsagatik neurriak eragiten ez
baitie. Hasierako erantzun baten ostean, informa
zio osagarria eskatu zaio erantzun motibatua
eman ahal izateko.

Urteko Txostena 2007
Analisi baten ostean, interesdunari jakinarazi zaio
Defentsa Erakundean aurkeztu duen kontsultarako
analisi sakonago bat beharrezkoa dela. Horreta
rako ikerketa prozedura bat garatu beharra dago
ela eta azken horren emaitzek ez dutela zertan
abiapuntuko hipotesiarekin bat etorri.
C/37/2007 Eskaera
Legezko zaintza dela eta lanaldi-laburtzea
duela kontuan hartuta, enpresak beste sukur
tsal batera alda dezakeen galdetu du.
_______ andreak bizi den auzo berean lan egiten
du, Vitoria-Gasteizko _______ enpresan, duela
zapi urtetatik hona. Gaur egun, legezko zaintza
dela eta %50eko lanaldi-laburtzea du eta aste
batean goizez eta hurrengoan arratsaldez lan
eginez antolatzen da, bere senarraren txanden
arabera. Azaroan, Zuzendaritzak hiriko beste
sukurtsak batean lan egingo zuela jakinarazi zion.
Bere lan-kontratuan jasota dago bere mugikorta
sun geografikoa. Defentsa Erakundeari galdetu
dio lanaldi-laburtzea duela kontuan hartuta enpre
sak beste sukurtsal batera alda dezakeen eta,
era berean, ordutegi horrekin bere semea haur
tzaindegian jasotzea ezinezkoa izango zaiola esan
du.

idazki bat egin eta enpresari zuzendu diezaiola,
beste sukurtsalera alda ez dezatela eskatzeko,
legezko zaintza dela eta lanaldi-laburtze egoeran
dagoelako eta lanpostu aldaketa adingabearen
zainketaren okerrerako izango delako.
C/39/2007 Eskaera
2003an zehatutako diskriminazio gertakari
bati dagozkien kalte moralengatik kalteordainak eska ditzakeen galdetu du.
_______ andreak adierazi du 2002an sexuagatiko
diskriminazioa pairatu zuela eta 2003an Lan eta
Gizarte Gaietarako Ministerioak egoera hura
zehatu zuela. Bere hitzetan, enpresaren aldeko
prestakuntza jaso zuen eta ahoz kontratatu zuten,
baina haurdun zegoela esan zuenean ez zioten
lan-kontratua formalizatu. Handik lasterrera abortu
bat izan zuen, bere larritasun egoera larriagotu
zuena. Laneko Ikuskatzailetzan salaketa jarri
ostean enpresa zehatu zuten eta hori izan zen
espedientearen amaiera. Eragindako kalte mora
lengatik kalte-ordainak jaso ditzakeen edo jada
balioa galdu duen kontua den galdetu du.
Analisia/Erantzuna

Eskatzailearen lan-kontratuan bere "mugikortasun
geografikoa" jasota badago ere, beharrezkoa da
kontsulta honetan "mugikortasun geografiko"
kontzeptuaz hitz egin ezin dugula argitzea. Izan
ere, enpresak proposatutako lantoki aldaketarako
(hiri berean kokatutako sukurtsal batetik beste
batera) eskatzaileak ez du etxebizitzaz aldatu
behar; ezaugarri hori funtsezkoa da "mugikortasun
geografikoko" kasuetan.

Langileen Estatutuko 59.1 artikuluan zehaztu
takoaren arabera, epe zehatzik ez duten lankontratutik eratorritako ekintzek bukatu eta urte
beteko epean galduko dute balioa. Ildo beretik,
Kode Zibileko 1.968. artikuluaren arabera, erruaren
edo zabarkeriaren ondorioz eragindako betebe
harrei dagokien erantzukizun zibila eskatzeko
ekintzen epea urtebetekoa da. Kode Zibileko
artikulu horrek ezartzen duenez, ekintza orok bere
balioa galtzeko epea, bestelakorik zehazten duen
xedapen berezirik existitu ezean, ekintzak gertatu
ziren egunean hasiko da.

Zentzu honetan _______ andreari proposatu zaio
Defentsa Erakundean kexa bat aurkeztu aurretik

Interesdunari jakinarazi zaio, gertatutakoak 2002.
urtekoak direnez gero, kalte moralengatik de-

Analisia/Erantzuna
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manda judiziala jartzeko epea dagoenekoz amaitu
dela.
Ildo beretik, 4/2005 Legeko 70.5 artikuluko b)
atalean zehaztutakoaren arabera, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak ezingo du kexa bat izapidetzeko onartu
"kexa hori eragin zuten jokabidea edo gertakariak
eten zirenetik urtetebeteko epea igaro denean".
C/40/2007 Eskaera
Oso kualifikatuta dagoen emakume batek
emakumea delako eta seme-alabak izateko
adinean dagoelako lana lortzeko diskriminatuta sentitzen dela dio.
_______ andreak, Zuzenbidean eta Aktuario eta
Finantza Zientzietan lizentziatua eta Praktika
Juridikoan Masterduna denak, lana bilatzeko
diskriminatuta eta baztertuta sentitzen dela adierazi
du: kasu batzuetan, prestakuntza handiegia duela
esaten diote; beste batzuetan, laneko esperien
tziarik ez duela. Era berean, emakumea delako
eta seme-alabak izateko adinean dagoelako nahi
ez duela esan dionik ere badagoela adierazi du.
Analisia/Erantzuna
4/2005 Legeak beren arrazoien artean jasotzen
duen bezala, "emakumeek eta gizonek gizartean
tradizionalki jokatu duten papera izugarri aldatzen
ari da. Lan-merkatuan geroz eta emakume gehiago
jarduteak, hezkuntza-maila guztietara sartzeko
aukera izateak, prestakuntzan eta kulturan eta,
neurri txikioagoan, erabakiak hartzeko esparruetan
duten presentzia geroz eta handiagoak, emaku
meen eta gizonen berdintasunerako bidea ahalbi
detuko duten gizarte aldaketak eragiten dituzte
( ). Hala eta guztiz ere, lan-merkatuari buruzko
datuek ( ) oraindik ere emakumeen eta gizonen
arteko harremanen eta posizio sozialaren hierar
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kizazio bat existitzen dela erakusten dute. Azken
horiek estereotipoetan eta sexuaren araberako
jokabide-eredu soziokulturaletan oinarrituta daude.
Horrela, etxeko esparruko erantzukizunak emaku
meei dagozkie, eta esparru publikokoak, berriz,
gizonei, balorazio eta errekonozimendu ekonomiko
eta sozial ezberdin baten ondorio", eskatzaileak
kasu honetan adierazten duen bezala.
Hautapen prozesuetan gertakari hauek ekidite
aldera, azken urteotan arau juridiko espezifikoak
biderkatu egin dira. Erromako Tratatuko 19. ar
tikuluak lana lortzeko berdintasun printzipioa
ezartzen du eta berau Estatu Kideetako epaite
gietan kontuan hartzen dute. Europako Parlamen
tuaren eta Kontseiluaren 2002/73/CE Zuzenta
rauak, 2002ko irailaren 23koak, Kontseiluaren
76/207/CEE Zuzentaraua (lana lortzearekin, pres
takuntzarekin, profesionalen sustapenarekin eta
lan-baldintzekin lotuta emakumeen eta gizonen
arteko tratu berdintasunaren aplikazioari buruzkoa)
aldatzen duenak, lehendabiziko aldiz definitzen
du sexuagatiko zuzeneko edo zeharkako diskri
minazioa eta emakumeen aurkako zuzeneko eta
zeharkako diskriminazio espezifikoa debekatzen
du karreraren hautapenaren eta bilakaeraren
arloan. Era berean, "Justizia auzitegiaren jurispru
dentziaren arabera ( ) diskriminazioak aldera
daitezkeen egoeretan neurri ezberdinak aplikatzea
edo egoera ezberdinetan neurri bera aplikatzea
inplikatzen du".
Diskriminatzailea ez den hautapen-prozesu bate
rako gidak (Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundea, 2004) langile onenen hautapenprozesua erraztu nahi duten jarraibide batzuk
aurkezten ditu, negatiboki diskriminatzen duten
eta emakumeak hautapen-prozesuetan bigarren
maila batean kokatzen dituzten aurreiritzi sozialei
erreparatu gabe (maiz eta nahi gabe gertatu ohi
dena). Izan ere, hori, azken finean, kaltegarria da
enpresen funtzionamendurako eta emaitzetarako.

Urteko Txostena 2007
Orain arte esandakoa kontuan hartuta, interesdu
nari Defentsa Erakundeak ustezko diskriminazio
sexuagatiko egoerei dagokienez dituen helburuen
eta prozeduraren berri eman zaio. Era berean,
interesdunak eskatuta ikerketa bati ekin ahal
izateko, lana lortzeko orduan pairatu dituen dis
kriminaio egoera edo egoerak zehaztu behar
dituela adierazi zaio, haiekin lotutako dokumen
tazioa eta proba-proposamenak aurkezteaz ba
tera.
C/41/2007 Eskaera
Legezko zaintza dela eta lanaldia laburtzeko
eskubideari eta lan egiten duen kooperatiban
onartutako barne-araudiari buruzko kontsulta
egin du.
_______andreak, _______ kooperatibako langi
leak, legezko zaintza edo senideren baten zuze
neko zainketa direla eta lanaldia laburtzeko fun
tzionamenduaren Barne-araudia Emakumeen eta
Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren
22ko 3/2007ko Lege Organikoarekin bat datorren
jakin nahi du. Era berean, kooperatibak ordutegi
bat ezarri eta txandaka lan egitera derrigortu
ditzakeen jakin nahi du, adingabe bat zaintzeko
lanaldi murriztua dutela eta ordura arte txanda
bakar batean lan egiten aritu direla kontuan hartuta.
Analisia/Erantzuna
Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginko
rrerako martxoaren 22ko 3/2007ko Lege Orga
nikoak emakumeen eta gizonen berdintasun era
ginkorreko konstituzio printzipioaren, sexuagatiko
diskriminazioarekin lotutako debekuaren eta bizitza
laborala, familiarra eta pertsonala batera uztartzeko
neurrien artean existitzen den lotura onartzen du.
Zentzu honetan, nabarmendu beharra dago Lan
gileen Estatutuak zein Langile Autonomoen Esta

tutuak bizitza laborala, familiarra eta pertsonala
batera uztartzeko eskubideak esplizituki onartzen
dituztela. Aitzitik, Euskadiko Kooperatiben Le
gearen eta Estatuko Kooperatiben Legearen
kasuan (kooperatiba-sozietate bateko langilea
denez gero eskatzaileari aplika dakiokeen arau
dia), Lehendabizkiko Legeko "Bazkideen eskubi
deei" buruzko 23.1 artikuluko g) atalean "bazki
deek legeetatik eta estatutuetatik eratortzen diren
eskubideak izango dituztela" ageri da. Horrenbes
tez, argi dago emakumezko bazkide langileek
sexuagatiko diskriminazioarik ez pairatzeko fun
tsezko eskubidea dutela. Zentzu berean, 3/2007
Lege Organikoak, Konstituzio Auzitegiaren dok
trinari jarraiki, sexuagatiko diskriminazioarik ez
pairatzea langile guztiek, gizon zein emakume
(besteren konturakoa, norberaren konturakoa,
funtzionario publikoak, etab.), bizitza laborala,
familiarra eta pertsonala batera uztartzeko duten
eskubidearen baitan funtsezkoa dela xedatzen
du.
Euskadiko Kooperatiben Legeak eta Estatuko
Kooperatiben Legeak Estatutuei edota Batzar
Orokorrari esleitzen die elkarlaneko kooperatibe
tako emakumezko eta gizonezko bazkideen lanerregimena erregulatzeko delega ezinezko esku
mena. ______ kooperatibako Estatutu sozialei
dagokienez, esan beharra dago ez diotela inondik
inora ere bizitza laborala, familiarra eta pertsonala
batera uztartzeko eskubideari erreferentziarik
egiten eta aipamen esplizitu hori Kooperatibaren
Barne-Araudiko Erregelamenduan ageri da. Hala
eta guztiz ere, Erregelamendu horretako errefe
rentziak oso laburrak dira eta ez dute eskaeradinamikari buruzko aurreikuspenik edo lanaldia
laburtzeko baimenari buruzkorik, etab. Kontu
hauek "legezko zaintza edo zuzeneko senideren
baten zuzeneko zainketa direla eta lanaldia labur
tzeko funtzionamendurako Araudia" izendatu
rikoan jasotzen dira. Berau Kontseilu Errektorearen
erabakiaren bitartez onartu zuten 2000. urtean
eta 2007ko ekainean berrikusi dute.
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Hain zuzen ere, eta barne-araudi horren arabera,
"legezko zaintza dela eta lanaldi-laburtzearen
epean, bazkideak eta Zuzendaritzak batera ados
tuko dute -idatziz jasoko dena- lanaldi-laburtzearen ordutegia, bere ohiko lanaldiaren baitan,
egutegia eta zentroaren lanaldi-erregimena".
Zentzu honetan, eskatzaileari araudi hau aplika
garria den arren, jurisprudentziak gai analogoetan
jarraitu duen interpretazio joera gogoraraztea
komeni da. Azken horren arabera "legediak bizitza
familiarra eta laborala batera uztartzeko zehaztu
tako helburuaren konfigurazioa eta babesa dela
eta, eragindako langileek beren ordutegia astero
errotazioz jarraitzen dituzten edozein txandatan
zehazteko ahalmena dutela interpreta daiteke.
Aurkako konponbide bat, hots, laburtzea aste
batean arratsaldeko txandan eta hurrengoan goi
zekoan etab. zehazteko eskakizunak eragin larria
du familia planifikazioan. Izan ere, neurri handi
batean, lanaldi-laburtzea eskatu duen pertsonaren
kargura daudenen arreta eta zainketa zailtzen ditu
eguneroko bizimoduan".
Legezko zaintza dela eta lanaldia laburtzeko,
langile bazkideak Zuzendaritzari bere ordutegizehaztapena (egiaztatzeko agiriekin batera) pro
posatuko beharko diola ere adierazi zaio.
C/42/2007 Eskaera
Gastronomia elkarteei zuzendutako udal eki
menerako lankidetza eskatu du.
_______ andreak, _______-(e)ko Udaleko Berdin
tasun Teknikariak, Defentsa Erakundeari adierazi
dio bere herrian emakumeen parte hartzea debe
katzen duten lau gastronomia elkarte daudela.
Orain, aipatu Elkarteek Zuzendaritza Batzorderako
kargu berriak hautatu behar dituzten honetan,
korporazioak muga horiek ezabatzera gonbidatu
nahi ditu eta horretarako Defentsa Erakundearen
lankidetza eskatu dute.
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Analisia/Erantzuna
Euskal Autonomia Erkidegoan 1.418 elkarte daude
(749 Gipuzkoan, 453 Bizkaian eta 216 Araban),
gutxi gorabehera 28.000 bazkide dituztenak.
Elkarte zaharrena 1.870ekoa bada ere, aipatu
elkarteek batez besteko 40 urte dituzte.
Elkarte hauen helburuak bat datoz beren boron
datearekin eta, horrela, bazkideek elkar ezagutzea
eta garapen pertsonala bilatzen dituzte, bazkideen
eta lagunen arteko adiskidetasuna sustatzen
duten aisialdi, kultura eta kirol jardueren bitartez.
Heburu eta jarduera hauek antzekoak dira Euskal
Autonomia Erkidegoko elkarte sare zabaleko
elkarte guztietan. Azken horiek euskal gizatearen
kultura ondarea dira eta haren idiosinkrasia osatzen dute, tradizio luzeko herri kultura sustatzen
duten neurrian. Egiaztatuta dago tradizio horren
presentzia, lehenaldiko balio horiekiko errespetua,
balio horiek mantendu beharreko gizarte onda
sunak direnez gero, bateragarriak direla gaur
egungo errealitatearekin, elkarte hauetako asko
gizarte bilakaera bat ezagutzen ari baitira. Bilakae
ra hori antzeko helburuak dituzten elkarte berrien
etengabeko sorreran zein dagoenekoz existitzen
direnetara eta zaharrenak direnetara bi sexuetako
gazteak sartzeko joeran islatzen da. Era berean,
arau tradizional batzuen malgutasuna aldaketaren
erakuslea ere bada. Horrela, kasu batzuetan
emakumeek gizonen eskubide berak lortu dituzte
bazkide gisa (elkarte kopuru esanguratsu baten
errealitatea) eta beste kasu batzuetan, ostera,
emakumeenganako politika mugatzaileari eutsi
diote (ordutegi edo egunetan eta sailetan).
Azken urteotan auzo berrietan sortu diren zein
kluben eta profesionalen elkargoen mendean
dauden elkarteek elkarte tradizionalei dagokienez
dituzten ezberdintasunak honakoak dira: ez dute
emakumeen parte hartzearen printzipioa inondik
inora ere mugatzen, emakumeak eskubide osoko

Urteko Txostena 2007
bazkide gisa onartzen dituzte eta, kasu batzuetan,
emakume da elkarteko presidentea.
Defentsa Erakundeak, bere eskumenen esparruan,
ekimenari bere laguntza eskainiko dio. Horrenbes
tez, _______-(e)ko (Bizkaia) Udalaren proposamen
zehatzaren zain geratzen da.

pareko subsidioa da. Oinarri arautzailea lortzeko
beharrezkoa da atseden-epea hasi aurreko hila
beteko kontingentzia komunengatiko kotizazio
oinarriaren kopuruari kotizazio horrek erreferentzia
egiten dion egun kopurua (30, hilabeteroko soldata
bada; 30, 31, 28 edo 29 -bisurtea bada- soldata
egunerokoa bada) zatitzea.

C/43/2007 Eskaera

C/46/2007 Eskaera

Legezko zaintza dela eta lanaldi laburtua duela
kontuan hartuta, amatasunarengatiko presta
zioarengatik dagokion diru-kopurua zein den
jakin nahi du.

Emakumezko arbitro profesionala da eta beste
gizonezko arbitroen aldean diskriminatu egiten
dutela dio.

_______ andreak, _______ enpresako langileak,
lanaldi laburtua du adingabe baten zainketaz
arduratzen delako. Gainera, haurdun dago. Ama
tasunarengatiko prestazioarengatik dagokion dirukopurua zein den jakin nahi du, legezko zaintza
dela eta lanaldia laburtzeko eskubidera atxikita
dagoelako.
Analisia/Erantzuna
3/2007 Lege Organikoko hemezortzigarren Xeda
pen Gehigarriak Gizarte Segurantzaren Lege
Orokorraren Testu Bateginaren (ekainaren 20ko
1/1994 legegintzako errege-dekretuak onartu
takoa) aldaketak jasotzen ditu.
Aldaketa horiek xedatzen dutenez, legezko zaintza
dela eta lanaldi-laburtzearen epearen lehendabi
ziko bi urteetan egindako kotizazioak, lanaldilaburtze hori aplikatu gabe, erretiratze, ezintasun
iraunkor, heriotza eta biziraupen, amatasun eta
aitatasun prestazioen arabera egokituko litzate
keen kopuruaren % 100eraino handituta konpu
tatzen dira. Beste laburtze mota batzuen kasuan
aipatu epea urte batera murrizten da.
Amatasunarengatiko prestazio ekonomikoari da
gokion diru-kopurua oinarri arautzailearen %100en

_______ andrea kirol-diziplina bateko arbitroa da
eta arbitro gisa diskriminatuta sentitzen dela dio.
Egoera zehatz bati erreferentzia egiten dio, behin
talde batek, arrazoi objektiborik aurkeztu gabe,
Federazioari bera arbitroa izan ez zedila eskatu
zionekoari, hain zuzen ere. Bere hitzetan, hori
beste askoren arteko adibide bat besterik ez da.
Egoera horietan diskriminatu egin dutela dio eta
gizonezko arbitroen aldean gutxiagotasun egoera
bat pairatzen duela.
Analisia/Erantzuna
Gai honi dagokionez, 4/2005 Legeko 25.3 artiku
luaren arabera, "euskal administrazio publikoek
beharrezkoak diren neurriak hartu behar dituzte
kirol modalitate guztien praktikari dagokionez
emakumeen eta gizonen tratu berdintasuna ber
matzeko".
EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
IV Planak honako abiapuntuko egoera deskriba
tzen du kirolarekin lotuta: "kirola neurketa, borroka,
lehia, supremazia eta demostrazioa bezalako gi
zonezkoen balioak transmititzeko praktika ludiko
eta erregulatuen multzo gisa ulertu izan da oro
har. Aitzitik, emakumeek kirola bizitzeko izan dituz
ten eta gaur egun ere dituzten modu eta balioei
historikoki arreta, balorazio eta oihartzun gutxiago
eskaini zaie".
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Lehen gizonenak soilik ziren esparruetan emaku
meak sartu izana kirolean ere egiazta daitekeen
errealitatea da. Espainian eta azken hamar urteo
tan, kirolaren esparruan emakumeen federazio
lizentziak %27 hazi dira. Nazioarteko mailan eta
Joko Olinpiarrei dagokienean, emakumeen parte
hartzea 1990eko %1,6tik 2000ko %38,2ra igo
zen. Hala eta guztiz ere, kirolaren munduarekin
lotutako emakume kopurua gizon kopuruaren
oso azpitik dago oraindik, oso gutxi agertzen dira
hedabideetan eta geroz eta emakumezko kirol
talde gehiago desagertzen ari dira, ez bakarrik
beren kanteretan jokalaririk ez dutelako, baizik
eta erakundeetako zuzendaritzan ere jendea
behar dutelako. "Instituzioen jardunak Euskal
Autonomia Erkidegoan emakumeen kirol-praktikan
duen eragina"-ri (Ainhoa Azurmendi, 2005)
buruzko txostenaren arabera, "diskriminazioa
islatzen duten erakusle asko daude: laguntza
ekonomiko eskasak, emakumeentzako ordutegirik
txarrenak, azpiegiturarik txarrenak edo urrutien
daudenak eta gutxien kualifikatutako entrenatzai
leak". Ezaugarri horiek kirolean gertatzen diren
sexuagatiko diskriminazioko egoera batzuen
erakusle dira.
Bestalde, Emakumeari eta Kirolari buruzko Brightongo Deklarazioak, Emakumeari eta Kirolari buruzko Lehendabiziko Nazioarteko Konferentzian
(1994) jendaurrean aurkeztu zenak, honakoa az
pimarratzen zuen: "kirolaren munduan zuzentzen,
erabakitzen edo eredu gisa jarduten duen
emakumerik ez badago, ez da berdintasunik izango
emakume eta neskentzako".
Interesdunari Defentsa Erakundearen eskumenen
berri eman zaio eta beharrezko baliabideak eman
zaizkio, aipatu egoerak deskribatzeko idazki bat
aurkeztu dezan. Idazki horrekin batera eskuragarri
duen dokumentazioa erantsi beharko du. Kexa
formalki igorriko duela erantzun du.
C/49/2007 Eskaera
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Haurdunaldiagatiko enpresaren kaleratzepolitika.
______ andreak Defentsa Erakundeari jakinarazi
nahi dio ______ enpresak haurdunaldiagatiko
kaleratze politika sistematikoki aplikatzen duela.
Bera arrazoi horregatik kaleratu zuten eta auzibi
dera jo du.
Analisia/Erantzuna
Haurdun dagoen emakume baten kaleratzea
baliogabeko kaleratzea da 3/2007 Lege Orga
nikoko hamairugarren Xedapen Gehigarriaren
arabera. Aipatu Lege Organikoak apirilaren 7ko
2/1995 Legegintzako Errege-Dekretuak onartu
tako Lan Prozeduraren Legearen testu bategina
aldatzen du.
Sexuagatiko diskriminazioa dela eta salaketa jarriz
gero, 4/2005 Legeko 75. artikuluaren arabera,
interesdunak eskatuta, Epaileak edo Epaitegiak
Defentsa Erakundeari irizpena igortzeko eskatu
ahalko diola jakinarazten zaio.
C/50/2007 Eskaera
Ustezko sexu-erasoa kiropraktiko baten kontsultan, medikua-bezeroa artean.
_______ jaunak Defentsa Erakundeari aholkularitza
eskatu dio, bere emazteak kiropraktiko baten
kontsultan sexu-eraso bat pairatu zuela eta berak
bertan egon ezin izan zuela kontuan hartuta.
Analisia/Erantzuna
Defentsa Erakundearen eskumenak zeintzuk diren
jakinarazi zaio eta aholkularitza eman zaio. Era
berean, Zigor Kodeko azaroaren 23ko 10/1995
Lege Organikoko 178 artikuluan eta hurrengoetan
zehaztutakoaren eta erregulatutakoaren arabera,
sexu-erasoa zein sexu-abusuak sexu-askatasun
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eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituak direla
adierazi zaio, eta organo judizialetara jo behar
duela.
Handik lasterrera _______ jaunak Defentsa Erakun
deari adierazi dio ustezko sexu-eraso hau argitze
aldera zigor-arloko jurisdikziora jotzeko asmoa
duela.
C/51/2007 Eskaera
Enpresak emakumeak eta gizonak kontrata
tzen ditu peoi gisa, baina emakumeei aurretiko
prestakuntza izatea eskatzen die.
_______ andreak adierazten du emakumeak lanean
txertatzeko prestakuntza-programa batean parte
hartu duela. Praktika epean pertsonal-buruak
beharbada peoi espezialista gisa kontratatuko
zituztela jakinarazi die. Hala ere, enpresaren kon
tratazioi berriei erreparatuz gero, gizonak aurretiko
prestakuntzarik eskatu gabe kontratatzen ditu
peoi gisa eta emakumeei, berriz, aurretiko pres
takuntza eskatzen die.
Analisia/Erantzuna
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2006ko uztailaren 5eko 2006/54/CE Zuzentaraua,

lan eta okupazio arloan emakumeen eta gizonen
arteko aukera eta tratu berdintasunaren printzi
pioaren aplikazioari buruzkoa, zehatza da lanera
sartzeko zilegi diren ekintzak identifikatzeko.
Zehatz-mehatz, aipatu Zuzentarauko 14. artikuluak
xedatzen du ezingo dela sexuagatiko zuzeneko
edo zeharkako diskriminaziorik ezarri, sektore
publikoan zein sektore pribatuan, honako hauei
lotuta: lana lortzeko baldintzak, norberaren kon
turako lana edo okupazioa, hautapen irizpideak
eta kontratazio baldintzak kontuan hartuta, jar
dueraren sektorea edozein dela ere eta hierarkia
profesionaleko maila guztietan, sustapena barne.
Jakinarazi zaio Defentsa Erakundearen eskumena
dela sektore pribatuarekin lotutako ustezko sexua
gatiko diskriminazio praktikak edo egoerak iker
tzea. Horretarako, Defentsa Erakundean kexa bat
jartzeko orientazioa eta informazioa eman zaizkio.
Jarraian, 4. irudian, Erakundeari ez dagozkion 7
kontsultetatik 6ren (%20,6) inbentario aurkezten
da. Azken horiek Defentsa Erakundean argitu
diren kontsulten zerrendatik kanpo daude (beste
kontsulta, kontsulta deribatu gisa jaso da, Erakun
deak halaxe eskatuta Arartekoaren erakundeari
deribatu baitzaio). Haien gaiak, Defentsa Erakun
dearen eskumenetik kanpo daudenak, aurkezten
dira.

4. irudia, erakundeari ez dagozkion kontsultak
ESPEDIENTE
ZKIA.

ERAKUNDEARI EZ DAGOKION KONTSULTAREN ARRAZOIA

C/04/2007

Kontratua berrituko ez ziola jakinarazteaz batera bere nagusiak iraindu egin zuen.

C/10/2007

Lan-jazarpena pairatzen duela adierazi du.

C/13/2007

Epaia apelatzeko laguntza ekonomikoa eskatu du.

C/17/2007

Bidegabeko kaleratzeari dagozkion kalte moralengatik kalte-ordainak jasotzeko aukera.

C/38/2007

Lan egiten duen enpresa, Burgosko probintzian dagoena, itxi lezaketela kontuan hartuta, bere eskubideei
buruzko informazioa eskatu du.

C/47/2007

Beren amak ustezko lan-jazarpena pairatzen duela planteatu dute.
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lege berriek ez dute aipaturikoa beren tituluetan
ere betetzen?.
Analisia/Erantzuna

Elikagaiengatiko pentsioa ez ordaintzea dela
eta bermeari buruzko kontsulta.

Jakinarazi zaio Defentsa Erakundeak ez duela
kasu hau aztertzeko eskumenik, estatu-arau bati
buruzkoa denez gero. Hala ere, kasua Herritarren
Defentsariari eta Espainiako Gobernuko Emaku
mearen Erakundeari igorri zaie, horretarako inte
resdunaren baimena jaso ondoren.

Legebiltzar-talde batek egindako kontsulta da,
zerbitzu juridikoak aholkularitza espezializatuko
eskaera gisa interpretatutakoa eta, tratu-berdintasunaren betearazpenarekin zerikusirik ez duenez
gero, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakun
deari deribatutakoa.

Erakunde biek interesdunari erantzun zioten eta
Defentsa Erakundeari beren erantzunaren kopia
bidali zioten. Erantzun horretan erakunde biek
Botere Legegilearen jarduketa ikuskatzeko muga
adierazi zuten.

CD/36/2007 Eskaera

CD/34/2007 Eskaera
Amatasun baimena 17 astera luzatzen duen
laneko hobekuntza batetaz gozatzeari buruzko
ustezko diskriminazioa.
_______ jaunak, erakunde publiko bateko langi
leak, planteatu du bere seme-alaba jaiotzen
denerako bere bikotearekin amatasun baimena
partekatzea adostu duela. Bere erakundeak,
amatasun baimena dela eta legez ezarritako 16
asteekin batera, astebeteko hobekuntza eskain
tzen du. Hala ere, esan diote ezin duela 17. aste
horretaz gozatu, hobekuntza hori, espresuki,
amentzako delako.
Analisia/Erantzuna
Bere laneko harremana estatutupekoa eta es
kubide publikoak araututakoa bada ere, Defentsa
Erakundeak ez du kasu hau ikertuko eta interes
dunari beharrezko orientazioa eskaini dio, Arar
tekoaren erakundean kexa jarri dezan. Horrela,
interesdunaren baimenarekin, eskaera hau Arar
tekoaren erakundeari deribatu zaio.
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CD/35/2007 Eskaera

Barneratze psikiatrikoko agindu judizialari
dagokionez bitartekotza eskatu du.
_______ andreak telefonoz adierazi du polizia
bere etxera joan zela, zitazio judizial batekin, San
Juan de Dios ospitalean sar zedin. Era berean,
Defentsa Erakundeari eskatu dio "Epaitegiarekin
eta Gizarte Segurantzarekin" bitartekaritza lanak
egin ditzan, eta baita bisitak izateko aukera izan
dezala ere.
Analisia/Erantzuna
Adierazi zaio Defentsa Erakundeak ez duela auzi
honetan esku-hartzeko eskumenik eta agindu
judizialaren bitartez ezarritako barneratze psikia
trikoa legezko formula dela, bere borondatearen
aurkakoa izan daitekeen arren. Babeserako de
mandari dagokionez, eta bete eskaera zehatzari
erantzute aldera, kasu honen berri eman zaio
Arartekoaren erakundeari.
CD/44/2007 Eskaera
Buruzagitzarako hautapen prozesutik gaitze
tsia, interesdunak amatasun-baja zuen bitar
tean hautatutako gizonak lidergoari buruzko
ikastaro bat egin eta berau meritu gisa kontuan
hartu zutelako.

Urteko Txostena 2007
_______ andreak 1997tik hona _______ Ospitaleko
talde bateko burua izan dela jakinarazi du. Bere
izendapena beti izan da funtziokoa. 2003an hardun
geratu zen eta, haurdunaldia arrisku handikoa
kalifikatu zutenez gero, bajan egon zen. Amatasunbajaren ostean, bere lanpostura itzuli zen eta urte
eta erdiz lan egin zuen bere lanaldiaren heren
baten laburtzearekin.

direla eta, legezko zaintzagatik lanaldia laburtzeko
eskubidea ukatu diote. Arrazoi horien harira, 2007
amaieran zentroek zailtasunak zituzten plazak
estaltzeko, oporren eta norberak hartzeko libre
dituen egunen metaketa kontuan hartuta. Horre
gatik, bitarteko langileek zerbitzuak estali behar
izan dituzte eta egoera horretan dago kasu honen
gatik eragindakoa.

Analisia/Erantzuna

Analisia/Erantzuna

_______ Ospitalea sare publikoan dago eta inte
resdunak funtzionario postua du. Bi arrazoi horiek
direla eta, Defentsa Erakundeak ez du ustezko
sexuagatiko diskriminazio egoera hau ikertzeko
eskumenik. Horrela, interesdunaren baimenarekin,
kasuaren berri eman zaio Arartekoaren erakun
deari.

Adierazi zaio Defentsa Erakundearen eskumena
sektore pribatuan gertatutako ustezko sexuagatiko
diskriminazio praktikak edo egoerak ikertzea dela.
Kasu honetan egoera eskubide publikoko harre
manen esparruari buruzkoa denez gero, kexa
Arartekoaren erakundean jarri beharra dago, berau
baita auzi honetarako erakunde eskuduna. Horrela,
interesdunaren baimenarekin, kasua Arartekoaren
erakundeari deribatu zaio.

CD/45/2007 Eskaera
Zerbitzu-arrazoiak direla eta zentro publiko
batean legezko zaintzagatik lanaldia laburtzeko
eskubidea ukatu dute.
_______ andreak, _______ sindikatukoak, zentro
publiko bateko emakumezko mediku baten kasuaren berri eman du. Azken horri, zerbitzu-arrazoiak

b) KEXAK
Epigrafe honetan Defentsa Erakundeak jasotako
kexak aurkezten dira, oraindik ikerketa prozedurarik
izan ez dutenak. 6. irudian izapidetzeko onartu
gabeko 4 kexa jasotzen dira (% 57,1), azken horien
gaia eta ez onartzeko arrazoiak.

6. irudia, onartu gabeko kexak (QI)
ESPEDIENTE
ZKIA.

ONARTU GABEKO KEXAREN ARRAZOIA

QI/06/2007

Ustezko sexuagatiko diskriminazioa, haurdun zegoela jakinaraztean kontratua bukatutzat eman diotelako.
Demanda judiziala aurkeztu du.

QI/24/2007

Sexu-jazarpena dela eta bere enpresako kudeatzailea salatu du. Laneko Ikuskatzailetzan aurkez dadila
eskatu diote.

QI/29/2007

Ustezko sexuagatiko diskriminazioa babes ofizialeko etxebizitza lortzeko orduan. Ez dagokio Defentsa
Erakundearen eskumen eremuari.

QI/31/2007

Ustezko sexuagatiko diskriminazioa adoptatzeko erabakia jakinarazi ostean. Demanda
judiziala aurkeztu du.
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Urteko Txostena 2007
edo aitatasuna direla eta kontratu-indargabetzeko
epeak amaitu ostean langileak beren lanpostura
itzultzen direnean, seme-alaba jaio zenetik edo
adoptatu edo hartu zutenetik bederatzi hilabete
baino gehiago igaro ez badira beti ere".
Diskriminatzen edo funtsezko eskubide bat urra
tzen den kasuetan, ohikoa da urraketa hori le
gezkotasun itxura baten atzean ezkutatzea. Horrek
izugarri zailtzen du praktikan diskriminazioa froga
tzea. Kostituzio jurisprudentziak (STC 38/1981)
lan-harremanetako frogaren kargaren banaketa
berezia egin du; azken horren arabera, aztarnen
bidez enpresaren jokabideak funtsezko eskubide
baten urraketa ezkutatzen duela frogatuz gero,
enpresariak bere erabakia zentzuzko arrazoiek
eragin dutela eta dagokion eskubidea urratzeko
asmorik ez zuela frogatu beharko du (STC 41/
2006).
Zentzu honetan, 3/2007 Lege Organikoko 13.
artikuluak honakoa xedatzen du: "alderdi deman
datzailearen alegazioak sexuagatiko ekintza diskri
minatzaileetan oinarritzen diren prozeduretan,
pertsona demandatuari dagokio hartutako neurrien
diskriminazio eza eta horren proportzionaltasuna
frogatzea".
Demandatuari dagokio bere jarduketak urraketa
horrekin inongo zerikusirik ez duten arrazoi errealak
dituela frogatzea. Horrenbestez, erabaki hori bul
tzatu zuten gertakariak legitimoak direla frogatu
beharko du edota, horien zilegitasuna justifikatu
gabe ere, funtsezko eskubideak urratzeko eragin
garriekin inongo zerikusirik ez dutela. Demandatuak
hartutako neurriaren zentzutasuna eta proportzio
naltasuna eta funtsezko eskubideak urratzeko
eragingarriekin inongo zerikusirik ez duela frogatu
beharko du.
Frogatzeko behar hau ezin da betetzat jo funtsezko
eskubideen urraketa ukatzen saiatze hutsarekin.
Beharrezkoa da demandatuak, hartu duen erabakia

hartzeko, laneko justifikazio erreal bat, elkartearekin
lotutakoa, existitzen dela frogatzea. Laburbilduz,
bere jokabidea langilearen sexua kontuan hartu
gabe ere berdina izango zela egiaztatu behar du.
Defentsa Erakundearen funtzionamendua erregu
latzen duen araudi aplikagarriaren arabera ez da
kexa onartzen. 4/2005 Legeko 65.1 artikuluak
xedatzen du Defentsa Erakundeak ez dituela
aztertu behar epai irmoa jaso duten edo epai judizialaren zain dauden kexak.
Esparru honetan, Defentsa Erakundearen jarduna
azpimarratu nahi da. 4/2005 Legeko 75. artikulua
ren arabera, Defentsa Erakundea organo eskuduna
da Lan Prozeduraren Legeko 95.3 artikuluan
zehaztu irizpenak emateko. Lege horrek honakoa
xedatzen du: "prozesuan sexuagatiko diskriminazio
auzi bat ageri denean, Epaileak edo Epaitegiak
Erakunde publiko eskudunei beren irizpina eskatu
ahalko die".
Era berean, 3/2007 Lege Organikoko 13. artiku
luaren arabera, demandatzailearen alegazioak
sexuagatiko diskriminazio ekintzetan oinarritzen
diren prozeduretan, organo judizialak, interesdunak
eskatuta, erakunde publiko eskudunei (kasu ho
netan Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeari) beren txostena edo irizpena
eskatu ahalko die.
Bilboko Lan-arloko 3. zk-ko Epaitegiak, 2007ko
apirilaren 16an, 158/07 epaia ematen du, zeinaren
bidez erabaki duen "_______-(e)k INVERSORA
INMOBILIARIA ASUA S.L. enpresaren aurka jarri
tako demanda guztiz baiestea eta demandatzai
learekin __(noiz)___-(e)an izenpeturiko kontratua
lege-iruzurrekoa dela eta __(noiz)__-(e)an gertatu
tako KALERATZEA BALIOGABEKOA dela dekla
ratzea." Eta "INVERSORA INMOBILIARIA ASUA
S.L. KONDENATZEA, langilea berehala mugaga
beki berriro onartzera eta aipatu horri __(noiz)___tik zinez berriro onartu duten arte jaso ez dituen
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soldatak ordaintzera, hilabeteko 1257,21 gordi
neko kopuruan".
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi
Nagusiko Lan Arloko Salak 2007ko uztailaren
17an enpresak aipatu epaiaren aurka jarritako
erregutze-errekurtsoa ezestu zuen.
QI/24/2007 Eskaera
Sexu-jazarpena dela eta bere enpresako ku
deatzailea salatu du.
_______ andreak, _______ enpresako besteren
konturako langileak, bere kudeatzailea salatu du
sexu-jazarpeneko egoera bat pairatu duela eta.
Eskatzaileak salaketa Enpleguko Institutu Nazio
nalean ere jarri du, hura izan baitzen enpresaren
eskaria asetzeko hautatu zuena. Era berean,
Laneko Ikuskatzailetzan salaketa jarri zuen. Sexujazarpeneko egoera horren ondorioz, _______
andreak Defentsa Erakundeari jakinarazi dio kon
tingentzia profesionalengatiko baja hartu zuela,
eta kontigentzia komunengatikoa eman ziotela.
Analisia/Erantzuna
Gertakari hau dela eta eskatzaileak Laneko Ikus
katzailetzan demanda jarri duenez gero eta aipatu
instituzioak zehatzeko ahala duela kontuan hartuta,
kexa ez da izapidetzeko onartu, Justizia Epaitegiei
dagokienez bateraezintasunarekiko antzekota
sunak baititu (4/2005 Legeko 65.1. artikulua).
QI/29/2007 Eskaera
Ustezko sexuagatiko diskriminazioa babes
ofizialeko etxebizitza lortzeko orduan.
_______ andreak kexa bat jarri du eta bertan
gizarte-babeseko etxebizitza baten adjudikazio
duna dela adierazi du. Aitzitik, ezin du aipatu
etxebizitza behin betiko eskuratu, eskaria egin
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zuenetik etxebizitza esleitu zitzaion arte bere
inguruko ezaugarriak aldatu egin direlako; orain
bananduta dago eta ez du nahikoa diru-sarrerarik.
Dagokion erakunde publikoan aurkeztutako inpug
nazioan honakoa adierazten du: "ekainaren 29ko
ebazpenaren interpretazioa banantzea zigortzeko
modu bat da eta, emakumeak gure gizartean oro
har duen estatus ekonomikoa kontuan hartuta,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18 4/2005 Legea urratzen du; izan ere, arau
batek izan litzakeen interpretazio posibleetatik,
kasu honetan emakumeari kalterik handiena era
giten diona aukeratzen du; azken finean, banandu
izanagatik emakumea nolabait zigortzen du, gaur
egun duen ondare juridikoa ezkonduta zegoenari
baldintzatuta geratzen delako. Horrenbestez,
Administrazioak, jarduketa desegoki horren bitar
tez, interesdunaren bizitza proiektuari eragiten
dio. Interesdunak, orduan bikotearekin eta gaur
bere bitartekoen bitartez, maiatzaren 17an adju
dikatu zitzaion etxebizitza eskuratzeko beharrezko
diru-sarrerak ditu". Defentsa Erakundeari eskatu
dio aurkaratutako interpretazioa zeharkako diskri
minazio kasu baten adierazle izan daitekeen azter
dezan.
Analisia/Erantzuna
Kexa ez da onartu, 119/2006 Dekretuko 15.1 artikuluko h) atalaren arabera, "defendatzailearen
eskumen eremuari ez dagokiolako". Kasu honetan,
sektore publikoarekin lotutako kexa bat denez
gero, berau Arartekoaren erakundeari deribatu
zaio.
QI/31/2007 Eskaera
Ustezko sexuagatiko diskriminazioa adoptatzeko erabakia jakinarazi ostean.
_______ andreak adierazi du 16 urtez Salmenta
Buru-Zuzendari komertzial gisa lan egin ostean
eta _______ enpresan sailaren kudeatzaile gisa

Urteko Txostena 2007
lan egiteko proposamena ere egin ziotela kontuan
hartuta, Zuzendari Nagusiari adopziozko ama izan
nahi zuela esan zion eta azken horrek lanaren eta
familiaren artean aukeratu behar zuela jakinarazi
zion. Hilabete batzuk beranduago, bere postuari
dagozkion tresnen erabilera debekatu zizkioten
(kanpoaldeko lerroko telefono finkoa, mugikorra,
bezeroen eta ordezkarien zerrendak beren kon
tuekin, ordenagailu finkoa, merkataritza orrietara
eta bere posta elektronikora sartzeko aukerarekin,
berdin konfiguratutako ordenagailu eramangarria,
enpresako autoa, enpresako txartela, katalogoak,
prezioak, produktua, etab.). Laneko Ikuskatzaile
tzan eta lan-jurisdikzioan salaketa jarri du eta
horretarako lan-jazarpena eta lan-baldintzen funtsezko aldaketa argudiatu ditu.
Analisia/Erantzuna
Eskatzaileak demanda judiziala jarri duenez gero,
Defentsa Erakundeak kexa izapidetzeko ez onar
tzea erabaki du, 4/2005 Legeko 65.1 artikuluan
zehaztutakoari jarraiki, hau da, "Defendatzaileak
ez ditu aztertu behar epai irmoa jaso duten edo
epai judizialaren zain dauden kexak".

orain arte inongo kexarik izan ez duela. Lanaldilaburtze hori astelehen, ostegun, ostiral eta la
runbatean zehaztuta zuten, 10:00etatik 14:45etara.
Hala eta guztiz ere, 2007ko urritik hona, _______
lan egiten duen enpresak legezko zaintza dela eta
lan-laburtzeei dagokien barne-araudia aldatu du.
Aldaketa horien arabera, lanaldi-laburtzeak goizez
eta arratsaldez izango direla zehaztu du. Interes
dunak bere lanaldia laburtzeko eskaria aurkeztu
ostean, onartuko ez dutela esan diote eta eta bere
burua eman dioten dokumentua sinatzera derri
gortuta ikusten du. Dokumentu horren arabera,
bere lanaldi-laburtzea goizez izango da aste batean
eta arratsaldez hurrengoan, astelehenetik larunba
tera, orotara 19 ordu astean. Berak dokumentu
hori sinatu zuen, ados ez zegoela adierazteaz
batera. Era berean, bere kexan jakinarazi du enpre
sa-politika hori lanaldi laburtuaren helburu legiti
moarekiko (bizitza familiarra eta laborala batera
uztartzeko) kontraesankorra dela; izan ere, bere
kasuan, laburtutako lanaldia bat dator eskolako
ordutegiarekin.
2007ko ekitaldiaren amaieran, kexa honen onar
pena edo ez onarpena baloratzeke dago.

Q/48/2007 Eskaera

c) SALAKETAK

Legezko zaintza dela eta lanaldi-laburtzearen
ordutegia zehazteari buruzko desadostasunak.

Jarraian, 8. irudian, Defentsa Erakundeak jasotako
auziak jasotzen dira, ustezko sexuagatiko diskriminazio egoerekin lotuta daudenak. Arrazoi
ezberdinengatik, ez da 8 salaketa (%80) hauen
inguruko ikerketa prozedurarik hasi. Ikertu diren
salaketak Urteko Txosten honetako 3.4. azpiatalean jasota daude.

_______ andreak adierazi du, bere ohiko lanaldia
goizez eta arratsaldez dela kontuan hartuta, urte
batzuk daramatzala bere seme-alabak zaintzeko
lanaldi-laburtzeaz gozatzen, goizez beti ere, eta
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8. irudia, salaketak (D)
ESPEDIENTE
ZKIA.

SALAKETAREN ARRAZOIAK

D/01/2007

Bularra emateko guneak sortzeko eta puerperio-baimena luzatzeko eskatu du.

D/07/2007

Udaltzaingo bateko bi emakumezko langileen aurkako tratu ezberdina eta ustezko diskriminatzailea.

D/11/2007*

Sindikatu batek enpresa baten aurkako salaketa jarri du, azken horren kontratazio politika diskriminatzailea
dela eta.

D/15/2007

______ tabernaren aurkako salaketa jarri du, bertako azulejuetan emakumeen duintasunari eraso egiten
dioten esaldiak irakur daitezkelako.

D/18/2007

Udal bateko Berdintasun Sailak eta Berdintasun Kontseiluak abesti baten hitzek neskei eskaintzen dieten
tratu iraingarria salatu dute. Fiskaltzara, -kriminalitate aztarnengatik- eta Balear Irletako, Kataluniako eta
Madrilgo Emakumearen Erakundeei deribatua.

D/22/2007

Emakumeen kirolari eta, zehatz-mehatz, emakumezkoen futbolari dagozkion laguntzak eta dokumentazioa
falta dira.

D/28/2007

Legezko zaintzagatiko lanaldi-laburtzea ukatzea.

D/32/2007*

Sindikatu batek enpresa baten aurkako salaketa jarri du, azken horren kontratazio politika diskriminatzailea
dela eta.

*) Data ezberdinetan Defentsa Erakundean auzi bera planteatu dute

D/01/2007 Eskaera
Bularra emateko guneak sortzeko eta puerpe
rio-baimena luzatzeko eskatu du.
_______ andreak bularra emateko nahikoa gunerik
ez dagoela salatzeko idazki bat aurkeztu du. Bere
hitzetan, etxetik kanpo daudenean, bularra ematen
duten emakumeek beren seme-alabei bularra
emateko gune gehiago sortzea beharrezkoa da,
horretarako behar bezala hornitutakoak eta
gutxieneko erosotasun eta intimitate baldintzaz
errespetatuz. Bularra emateko gune publiko zein
pribatu berriak sortzea proposatu du. Era berean,
puerperio-baimena luzatzea proposatu du, amak
denbora gehiago izan dezan bere seme-alabari
bularra emateko.
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Analisia/Erantzuna
Proposamen honen eskumena sektore pribatuari
(zentro komertzialak, aurrezki-kutxak, supermer
katuak, etab) zein publikoari (Udalak, Diputazioak,
etab.) dagokio. Hori dela eta, Defentsa Erakundeak
uste du auzi hau Arartekoarekin batera aztertu
beharko lukeela eta bien arteko lankidetzako proposamenen artean txertatu du. Amatasuna dela
eta legez ezarritako epeen berri eman zaio eta
baita bularra emateko lanera ez joateari buruzko
legezko baimenen berri ere.
D/07/2007 Eskaera
Udaltzaingo bateko bi emakumezko langileen
aurkako tratu ezberdina eta ustezko diskrimi
natzailea.

Urteko Txostena 2007
_______ sindikatuak _______ -(e)ko udalean sufri
tzen ari diren bi emakumezko langileren egoera
deskribatzen duen idazkia aurkeztu du. Bi langileek
Udaltzaingoko administrazio eremuan lan egiten
dute eta diziplinazko espediente batekin mehatxatu
dituzte, beren gizonezko lankideen aldagela eta
komun berak erabiltzera derrigortzeko. Aipatu
horiek erabili ezean, aldagela gisa soto batean
kokatutako udal-dependentzia batzuk erabili be
harko lituzkete, baina Laneko Osasunaren Udal
Teknikariak zein Laneko eta Gizarte Segurantzako
Ikuskatzailetzak dependentzia horiek gabezia
larriak dituztela adierazi dute. Egoera hori ikusita,
Defentsa Erakundearen babesa eskatu dute. Ad
ministrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri dute ho
rretarako dagozkien Auzitegietan.
Analisia/Erantzuna
4/2005 Legeko 65.1 artikuluaren arabera, Defentsa
Erakundeak ezin ditu epai irmoa jaso duten edota
epai judizialaren zain dauden kexak aztertu. Era
berean, kexa hau sektore publikoari dagokio eta,
horrenbestez, salaketa hau aztertzeko eskumena
duen erakundea Arartekoa da. Sindikatuak, aurre
tiaz, aipatu erakundeari egoeraren berri eman zion.
D/11/2007 Eskaera
Sindikatu batek enpresa baten aurkako salake
ta jarri du, azken horren kontratazio politika
diskriminatzailea dela eta.
_______ sindikatuak _______ enpresaren aurkako
salaketa jarri du, bere hitzetan, azken horren kontratazio politika diskriminatzailea delako. Izan ere,
enpresak ez ditu haurdun dauden emakumeak
kontratatzen, edota ez ditu egoera berean dauden
emakumeen aldi baterako kontratuak berritzen.
Defentsa Erakundeak salaketarekin zerikusia zuten
ezaugarriak zuzentzeko eta kasuarekin lotuta eskuragarri zuen dokumentazio guztia igortzeko eskatu

zion salatzaileari, aipatu kasuari zegokion erabaki
bat hartu ahal zezan. Salatzailearen pasibotasuna
ikusita eta, horretarako elementu objektiborik ez
duenez gero, Defentsa Erakundeak ofiziozko
ikerketari ekin beharko liokeen baloratu ezin duela
kontuan hartuta, salaketa artxibatu egiten da.
Hilabete batzuk beranduago, Defentsa Erakundean
izenpetutako eskaera bera aurkeztu dute, baina
oraingoan, ostera, argumentaziorik eta proba
proposamenik gabe (D/32/2007).
D/15/2007 Eskaera
______ tabernaren aurkako salaketa jarri du,
bertako azulejuetan emakumeen duintasunari
eraso egiten dioten esaldiak irakur daitezke
lako.
Defentsa Erakundeari jakinarazi zaio ______ ta
bernan (Donostian kokatutakoa) apaingarri gisa
emakumeen duintasunari eraso egiten dioten
esaldiak eta esaerak dituzten azulejuak eta kartelak
daudela.
Analisia/Erantzuna
4/2005 Legeko 26.2 artikuluaren arabera, "debe
katuta dago beren sexuaren arabera pertsonak
giza duintasun gehiago edo gutxiago izango balute
bezala edo objektu sexual hutsak izango balira
bezala aurkezten dituzten publizitate-iragarkiak
zein azken horiek justifikatzen edo banalizatzen
dituztenak eta emakumeen aurkako indarkeria sustatzen dutenak egitea, erakustea eta hedatzea".
Aurretiko jardunbide fasean, 2007ko ekainaren
18ko ikuskaritza-aktan jasotakoan, honako me
zuak dituzten azulejuak daudela egiaztatzen da:
- "Munduko esnerik onena emakumearena da.
Ontziagatik soilik nabaritzen da".
- "Gora maitasun librea, hartu nire amaginarreba
eta eman zure emaztea".
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- "Injekzio on bat, ardo beltza eta urdaiazpikoa".
- "Gizona (animalia baten irudia) bezalakoa da
20, 30, 40, 50 urterekin."
Aurretiko jardunbideetan jasotako informaziotik
abiatuta, ikerketa prozedurari ez ekitea erabaki
da -eta salatzaileari erabaki horren berri ematea-,
lau azulejuetako bik estereotipo sexistei errefe
rentzia egiten badiete ere, Defentsa Erakundeak
uste duelako ikerketa prozedurari ekitea justifika
tzen duten arrazoirik ez dagoela.
D/18/2007 Eskaera
Jarraian, salaketa honi dagokionez ikerketa pro
zedura ez irekitzeko erabakia jasotzen duen testu
xehekatua aurkezten da, aurretiko jardunbide
fasean egin den lana dela eta. Jardunbide haue
tatik ondorioztatzen denez, kasu honetako publi
zitatea legez kontrakoa da, emakumearen irudia
iraintzen duen aldetik, eta eskaera Defentsa Erakundearen eskumen eremutik kanpo dagoela.
Izan ere, albumaren grabazioaz, nahasketaz,
masterizazioaz eta publizitateaz, atarien zerbitza
riez, abestiaren komunikazio publikoaz eta bes
telako ezaugarriez arduratu ziren entitate eran
tzuleak Espainian eta Estatu Batuetan daude.
Horregatik, Fiskaltzari kasu honen berri ematen
zaio, prozesu horretan beste delitu batzuen az
tarnak topatu baitira. Kataluniako, Balear Irletako
eta Madrilgo Emakumearen Erakundeei deribatzen
zaie, publizitate hori eteteko beharrezko ekintzak
aurrera eraman ditzaten.
2007KO AZAROAREN 19KO EBAZPENA
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTA
SUNERAKO DEFENDATZAILEA, D/18/2007
SALAKETARI DAGOKIONEZ IKERKETA PRO
ZEDURA EZ IREKITZEKOA ETA ONDORENGO
HAUEI DERIBATZEKOA: ARABAKO PROBIN
TZIA AUZITEGIAREN FISKALTZARI, MADRIL
GO KOMUNITATEKO EMAKUMEAREN ZU
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ZENDARITZA NAGUSIARI, INSTITUT CATALA
DE LA DONA-RI ETA BALEAR IRLETAKO
EMAKUMEAREN ERAKUNDEARI
Gertakariaren Aurrekariak
2007ko maiatzaren 14an, _______ andreak, Auke
ra Berdintasunerako Sailaren, Ermuako Udalaren
emakumearen Arretarako eta Orientaziorako Zerbitzuaren eta Ermuako Berdintasun Kontseiluaren
ordezkari gisa, D/18/2007 eskaria egin du eta
azken horren bitartez ________ abeslariaren (bere
izena ezkutatzen da merezi ez duen publizitaterik
ez emateko) "Las niñas de hoy en día, todas son
unas guarras" deituriko abestiaren hitzak salatzen du.
Salaketaren nondik-norakoak honela adierazten
dira:
"Ermuako neska gaztetxo batzuek ausardiaz egindako
salaketa bat igortzeko idazten dizuet. Salaketa ______
delako baten (ez dut talde "raperoaren" izena ezagutzen)
abesti baten hitzei buruzkoa da, hitzok izugarrizko erasoa
baitira. Eransten dudan fitxategian eskutitza argitaratuta
ikus dezakezue (_______), Cartas al Director sailean,
"Maldita Canción". Salaketa honi, gurea balitz bezala
kontuan hartzen dugunari, gure babes guztia ematen
diogu eta Sail honetatik zein Ermuako Berdintasun
Kontseilutik beharrezko neurriak har daitezela eskatzen
dugu, eraso hau salatzeko eta hau zein abesti-eraso
matxista basati hauek dituen disko edo ikus-entzunezko
material oro aztertu eta merkatutik erretiratzeko.
".

________ egunkariaren kopia eransten da. Cartas
al Director atala, "Maldita Canción".
Salaketa honi dagokionez ikerketa prozedura
ofizioz irekitzea beharrezkoa den baloratzeko
eta aplikatu beharreko araudi esparrua argitzeko
eta zehazteko, Emakumeen eta Gizonen Berdin
tasunerako Defentsa Erakundeak abestiari eta
erabilitako hedapen bitartekoei buruzko gertaka
rien aurretiko ikerketa burutu du.
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Gertakarien Aurretiko Ikerketa
Abestiaren egilea: ez ditugu ezagutzen egilearen
izena eta abizenak. Abestiaren munduan _______
izenarekin ezagutzen dute eta berari buruzko
deskribapen bat Interneten _______ topa daiteke.
Hala ere, maketaren _______ grabazio-estudioaren bitartez bera identifikatzea zilegi da.
Maketa egitea: "No es cuestión de edades" Estudio _______-k grabatu, nahastu eta masterizatu
du eta S.-k zuzendu du. Bartzelonan dago,
_______kalean, ___ zenbakian, ______ St Boi de
Llobregat-en.
Abestia hedatzea: txosten honetan aztertzen den
TRACK 09 abestiaren hedatzea Internet bidez
egin da eta maketaren dinamizatzaile gisa zein
bere egilea ezagutzera emateko erabiltzen da.
Hori ondorioztatu da internautek abesti hau hedatzen duten web orriei buruz dituzten blog eta
iruzkinen bitartez. Sartu ahal izan dugun 5 web
orriak honako hauek dira.
1. web orria: ________
Lokalizazioa/Identifikazioa: _______ Estudioa
_______ web orria duena, grabazioaz, nahasketaz
eta pasterizazioaz arduratu da eta, esan dugun
bezala, S.-k zuzentzen du eta _______ kalean,
___ zenbakian, _______ St Boi de Llobregat-en
dago.
Hedatzea: _______ Estudioak _______-ren "No
es cuestión de edades" albumaren publizitatea
egiten du _______ web orrian, non gehien des
kargatutako maketa bezala ageri den. Estudio
honek, _______ -ek "No es cuestión de edades"
maketarekin izan duen arrakasta ikusita, egile
beraren maketa berri bat aurreikusi du.

"No es cuestión de edades" Bartzelonako undergroundeko mc honen bigarren maketa da. S.-k hogei egunetan
grabatu, nahastu eta masterizatu du eta _______ Es
tudioak egindako maketarik asmo handiko eta konplexuena da. Orain arte 100.000 deskargatik gora izan
ditu.

Hedatze mota: zilegi da doan deskargatzea.
2. web orria: _______
Lokalizazioa/Identifikazioa: _______ Internet
gizarte hedabidea darabil eta Atari zerbitzuak
eskaintzen ditu _______ helbidean. _______ atari
zerbitzuak weba pertsona juridikoren bati atxikita
dagoen ezezaguna da. Nolanahi ere, web orri
honetan lortutako informazioaren bitartez jakin
dugu bere zuzendaria _______ jauna dela eta
Madrilen dagoela, _______ kalean, ___ zenbakian,
_______ Colmenar Viejo. I.F.K.: _______.
Hedatzea: _______ atari zerbitzuak _______-en
"no es cuestión de edades" maketaren hedatzeaz
arduratzen da eta track 09an txosten honetan
aztergai dugun abestia txertatzen du: _______.
_______-en maketa - No es Cuestión de Edades
(2006).
Hau Bartzelonan bizi den MC gazte honek bakar
lari gisa egindako bigarren maketa da. S., X., N.
E. S. eta JML-ek sortutako 23 track ditu eta
honakoen kolaborazioa ere izan du: J., M., A., Z.,
Sh., El c., P., S., S., D. eta F. Proiektu honi 2005ean
ekin zitzaion eta S.-k 2006an grabatu, nahastu
eta masterizatu du_______ Estudioan".
Hedatze mota: zilegi da web orriaren bitartez
abestia doan deskargatzea. Hala ere, jabetza
intelektualeko eskubideak erreserbatzen ditu eta,
beraz, erreprodukzioa erabilera pribaturako soilik
ahalbidetzen du.
Bere legezko oharrari buruzko 4. klausula.

Albuma: No es cuestión de edades
- Grabazio urtea: 2006
- Editatu gabea

"4. Jabetza intelektuala eta industriala: _______
atari zerbitzuak, bere kaxa edo lagapen-hartzaile
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gisa, bere web orriei dagozkien jabetza intelektual
eta industrialeko eskubide guztien titularra da,
aipatu horren diseinuarena, atari honen titularta
suna edota beren lizenziatzaileena dena. ERABIL
TZAILEAK ________-en titulartasuneko Jabetza
Intelektual eta Industrialari dagozkion eskubide
guztiak errespetatzeko konpromisoa hartzen du.
Web orri ezberdinetako elementuak ikusi, inpri
matu, kopiatu eta bere ordenagailuko disko go
gorrean zein beste edozein euskarri fisikotan ere
gorde ahalko ditu, bere erabilera pertsonal eta
pribaturako denean, beti ere. Horrenbestez, erabat
debekatuta dago elementu horien transformazioa,
banaketa, komunikazio publikoa, eskueran jartzea
edo beste edozein ustiapen modu, nola haiek
modifikatzea, aldatzea edo deskonpilatzea ere.
ERABILTZAILEAk ezingo du _______-en web
orrietan instalatuta egon litekeen inongo babesgailu edo segurtasun-sistemarik ezabatu, aldatu,
saihestu edo manipulatu".
Zerbitzaria: zerbitzu atari hau ______ enpresako
(Espainia) zerbitzarien artean dago.
Ohar gehigarria
______ atari zerbitzuek bere web atarian legezko
ohar bat txertatzen du. 3. klausulako 3. paragrafoa
eta 9. klausula dira nabarmentzekoak.
"3. ATARIAREN ERABILERA: _______-en web
orriek informazio, zerbitzu, multimedia eduki edo
datu (hemendik aurrera, "edukiak") ugari eskura
tzeko aukera ematen diote erabiltzaileari. Erabil
tzaileak bere gain hartzen du atariaren erabileraren
erantzukizuna. Erantzukizun hori zerbitzu edo
eduki jakin batzuetara sartzeko beharrezkoa litza
tekeen erregistrora ere luzatzen da. Aipatu erre
gistroan erabiltzaileak egiazko eta legezko infor
mazioa emateko erantzukizuna du. Erregistro
honen ondorioz, erabiltzaileari bere erantzukizu
nekoa izango den pasahitz bat eman ahal izango
zaio eta erabiltzaileak berau arduratsuki eta kon
fidentzialki erabiltzeko konpromisoa hartuko du.
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Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du _______ek bere web orrien bitartez eskaintzen dituen
edukiak eta zerbitzuak (txat zerbitzuak, eztabaida
foroak eta berriak, esate baterako) behar bezala
erabiltzeko, adierazte izaerarekin, baina ez muga
tzailearekin, bidegabeak, legezkoak ez diren edo
borondate onaren eta orden publikoaren aurkako
ekintzetan (i) ez erabiltzeko; (ii) izaera razistako,
xenofoboko, legezkoa ez den pornografikoko,
terrorismoaren apologiako edota giza eskubideen
aurkako edukiak eta propaganda ez hedatzeko;
(iii) _______-en, bere hornitzaileen edo hirugarren
pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalterik
ez eragiteko eta sarean birus informatikoak edo
lehen aipatu kalteak eragin ditzaketen beste edo
zein sistema fisiko edo logiko ez sartzeko edo
hedatzeko; (iv) beste erabiltzaile batzuen posta
elektronikoan sartzen ez saiatzeko eta, kasu ho
rretan, haien posta elektronikoak ez erabiltzeko
eta bertako mezuak ez aldatzeko edo manipula
tzeko.
_______ atari zerbitzuak eskubidea du honako
iruzkin eta ekintza guztiak ezabatzeko: pertsonen
duintasunarekiko errespetua urratzen dutenak,
diskriminatzaileak, xenofoboak, razistak edo por
nografikoak direnak, gazteei edo haurrei, ordenari
eta segurtasun publikoari eraso egiten dietenak
edota, bere iritziz, argitaratzeko egokiak ez direnak.
Nolanahi ere, _______ atari zerbitzua ez da erabil
tzaileek foro, txat edota parte-hartzeko beste bitarteko batzuen bitartez adierazten dituzten iritzien
erantzule izango.
9. Esklusio-eskubidea: _______ atari zerbitzuak
eskubidea izango du, berak edo hirugarren pertsona batek halaxe erabakita eta aurretik ohartarazi
behar izan gabe, Erabilera Baldintza Orokor hauek
betetzen ez dituzten erabiltzaileei bere web orrietan
edota eskaintzen dituen zerbitzuetan sartzeko
aukera ukatzeko edo erretiratzeko".
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3. web orria: _______
Lokalizazioa/Identifikazioa: _______ ageri den web
orriari dagokionez, badirudi jatorriz espainiarra
dela, bere web orrietan txertatzen duen legezko
oharrak aipatu horiekin lotutako edozein egoera
Espainiako legediaren eraginpera mugatzen due
lako. Hala ere, IGZL-k eskatzen duenaren aurka,
ez du bere titularra identifikatzen eta ezta bere
Espainiako helbidea zehazten ere.
Hedatzea: _______ web orriak _______-en abes
tiaren komunikazio publikoa 09 track-ean _______
orrian egiten du eta bere bertsio berrian _______
orrian.
Hedatze mota: _______ web orriak, jabetza inte
lektualaren arloan, Creative Commons Lizentzia
darabil. Lizentzia honen bitartez, erabiltzaile orok
erreprodukziorako, banaketarako eta komunikazio
publikorako baimena du. Aitzitik, Lizentziak ez
ditu komertzializazioa eta transformazioa baimen
tzen, azken horiek erreserbatutako eskubideak
baitira.
Legezko egoera hau ikusita, ondoriozta daiteke
komunikazio publikoko modu hau darabilela berari
buruzko publizitatea eragiteko eta bere burua ezagutzera emateko. Gainera, 09 track-a erabiltzen
du internauten begietara deigarria izateko. _______en _______ web orria, _______ atari zerbitzarian
ostatatuta dagoena, oihartzuna egiten duten eta
erabiltzailea 09 track abestira (_______-rena, bere
bloga duena) zuzentzen duten beste orri batzuekin
estekatuta (linked) dago.
Domeinu-izenaren erregistratzailea: ICANNetik
eskuratutako datuen bitartez egin dugun aurretiko
ikerketaren ondorioz, adierazi dezakegu ________
domeinu-izenaren erregistratzailea honakoa dela:
T. INC. _______ Mowat avenue Toronto, Ontario
M6K 3M, Kanada _______.

Zerbitzaria: _______web orria _______ atari zerbi
tzarian ostatatuta dago. Zerbitzari honek arreta
berezia merezi du dagokigun gaiarekin duen
zerikusia dela eta, Interneten _______ web orrian
topa dezakegulako. Bertan legezko ohar bat
txertatzen du. Espainian duen kokapen eta loka
lizazio fisikoa ezezaguna zaigu, Espainiako legeei
erreferentzia egiten dienez gero jatorri espainiarra
duela dirudien arren. Bere burua enpresa gisa
definitzen badu ere, zinez ondasun-erkidego bat
da. Azken erabiltzaileak identifikatu dezan honako
datua besterik ez du ematen: I.F.K.: _______. Era
berean, posta elektroniko bat eta harremanetarako
telefono zenbaki bat ematen ditu: _______.
Hainbat datu falta badira ere (kontuan hartu beharra dago Espainian indarrean dauden legeen arabera erabiltzaileei datuok eskaintzea derrigorrezkoa
dela), RIPENCC datu-basea kontsultatu ostean
_______ zerbitzaria honako helbide fisikoari lotuta
ageri da: ________ jauna, Mallorcan lokalizatu
takoa, _______kalean, _______ telefono zenbakia
rekin eta _______ jauna, Bartzelonan lokalizatu
takoa, _______ kalean.
Datu hauek ikusita, zilegi da kokapena Balear
Irletan egotea, telefono zenbakia ere aukera
horrekin bat datorrelako. Hala ere, beharrezkoa
litzateke egiaztapen honetan sakontzea.
Ohar gehigarria: _______ ostatatuta dagoen
orriak zein zerbitzariaren _______ web orriak
irregulartasun posible berak aurkezten dituzte:
Ez da Espainian duten kokapena identifikatzen
edo zehazten, IGZL-aren arabera derrigorrezkoa
dena.
Web orrietan eskatu bezala, beren datu pertso
nalak eman ditzaketen erabiltzaileek beren es
kubideak erabili ahal izateko jardunean ez da
datu pertsonaleko inongo arduradunik identifika
tzen.
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Ezin da aipatu web orriko fitxategien alta Datuak
Babesteko Agentziaren fitxategi pribatuen Erre
gistroan lokalizatu.
4. web orria: _______
Lokalizazioa/Identifikazioa: web orri honek ez du
ez identifikaziorik eta ez lokalizaziorik. Zati bat
gaztelaniaz dago eta jatorriz Estatu Batuetakoa
dela dirudi, baina zilegi da Espainian filialen bat
izatea. _______ web orria, beste funtzio batzuen
artean, harremanetarako orria dela dirudi. Hurren
go lerroetan "Quienes somos-Nortzuk gara" es
tekan irakur daitekeen autoidentifikazioaren berri
ematen dugu, web orrian gaztelaniaz topa de
zakeguna:
"_______.COM zure lagunen lagunak ezagutzeko
aukera eskaintzen dizun lineako komunitatea da.
Sortu ezazu komunitate pribatu bat _______.COMen eta lagun komunez betetako sare geroz eta
handiagoan argazkiak, egunerokoak eta kontu
interesgarriak partekatu ahal izango dituzu. Des
kubritu ezazu benetan _______-(e)ko sei pertsona
soilik zain dituzun. _______.COM mundu guztia
rentzako da:
Linean hitz egin nahi duten lagunak
Beste ezkongabe batzuk ezagutu nahi dituz
ten ezkongabeak
Amodio kontuetan beren lagunak beste batzuekin elkartu nahi dituzten bitartekoak
Kontaktuan egon nahi duten senideak: marraz
ezazu zure zuhaitz genealogikoa
Negozio-langileak eta sarean lan egiteko inte
resa duten kolaboratzaileak
Gelako eta ikasketetako adiskideak
Lagun zaharrak bilatzen dituen edonor
Leku berria gara eta gure funtzioak ahal bezain
bizkor garatzen ditugu. Edozein gomendio edo
iruzkin egin nahi baduzu, bidali hona: kontaktua
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Nola erabili _______.COM?
Izena ematea eta zure profila sortzea. (zure profila
web gunean duzun lekua da, zure burua, zure
zaletasunak, deskribatzeko.. Bertan argazkiak
txertatu edo egunerokoak idatz ditzakezu).
Zure lagunak zure sare pertsonalean sartzera
gonbidatzea. Edota _______.COM-en izena eman
duten zure lagunen gunea bilatzea.
Zure lagunen eta bereen artean sortzen dituzun
loturak ikustea. Pertsona batzuek milaka pertsona
dituzte beren sare zabalean.
Ezagutu itzazu zure lagunen lagunak eta loturak
proposatu. Zure sare pertsonaleko edozein per
tsonarekin komunika zaitezke".
Hedatzea: txosten honen gaiari dagokionez, web
orri honek _______ bidez abestia eskuratzeko
aukera ematen dizu. Gainera, _______-ren maketa
osorik deskarga dezakezu _______ web orriarekiko
estekaren bitartez, honako baldintzetan:
"Deskargatu maketa: _______.
Maketako 09 track eztabaidagarriarekin lortutako
publizitatearen ondorioz, bigarren maketa bat
agertzen da, "no hay truco" (2007 _______ Es
tudioa) deiturikoa. _______.COM-ek web orriak
berak egindako lau abestiko hautapena deskar
gatzeko edota zuzenean entzuteko aukera es
kaintzen du. Lau abesti horien artean 08 track
berria dago, "_______" aurreko maketaren arrakas
taren bertsio osagarria. 2007.10.29rako 21660ko
zuzeneko audio bat eta 400.000ko deskarga indiskriminatu eskaintzen ditu.
Hedatze mota: deskarga eta audizioa doakoak
dira, baina eskubideak erreserbatuta daude.
Zerbitzaria: ICANNeko eta ARINeko datu-baseetako datuetatik, _______.COM _____ enpresari
atxikita dago. Azken hori, berriz, Kalifornian (AE
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Bak) bi helbide posible dituen zerbitzari gisa ageri
da: _______, Santa Mónica _______ Kalifornia eta
_______ Wishire Bld, _______, Santa Mónica,
Kalifornia. Badirudi AEBetan kokatutako D. Agent
beste enpresarekin nolabaiteko konexioa duela.
Azken horri dagozkion helbideak honakoak dira:
_______ Sansome St. Suit _______, San Francisco,
CA _______ eta _______ Culver Boulevard, Suite
_______, Culver City, CA _______.
5. web orria: _______
Lokalizazioa/Identifikazioa: ezin izan da aipatutako
orriaren erantzule den pertsona fisiko edota juri
dikorik zehaztu, ez eta herrialdearen arabera duen
kokapenik ere.
Hedatzea: _______ web orriak bere Misobitakoran
abestiaren hitzak jasotzen ditu eta bertan _______
bideo baten irudia ikus daiteke. Aipatu abestiaren
hitzak 610 neska adingabeen bortxaketak deskri
batzen dituzten kontakizunetarako euskarria eta
oinarria dira. Kontakizunen arabera, bortxaketa
batzuk Sevillan gertatu ziren.
Domeinu-izen erregistratzailea: lokalizazio errefe
rentzia bakarra ICANNeko erregistratzailea da,
_______.COM domeinu-izena duena, GD.com-ek
egindakoa: _______ North Hayden Rd, Suite
_______, Scottsdale, Arizona _______, USA. Ger
takarien aurretiko ikerketan bildutako dokumen
tazioa 294 orritan jasota dago eta D/18/2007
espedienteari erantsi zaio.
Zuzenbideko Oinarriak
4/2005 Legeko 64.2 artikuluko a) eta b) artikuluetan
zehaztutakoaren arabera, Emakumeen eta Gizo
nen Berdintasunerako Defentsa Erakundeari da
gokio "ikerketak egitea, ofizioz zein interesdunak
eskatuta, sektore pribatuan gertatu diren ustezko
sexuagatiko zuzeneko edota zeharkako dizkrimi

nazio egoera posibleak argitzeko" eta "sektore
pribatuan gertatu diren ustezko sexuagatiko zu
zeneko edota zeharkako dizkriminazio egoera
posibleak zuzentzeko negoziazio bideak ahalbi
detzea eta pertsona fisiko eta juridikoei gomendio
ak ematea, eta gomendio horien jarraipena egitea".
Era berean, 119/2006ko Dekretuko 5. artikuluko
i) atalaren arabera, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeari dagokio
"ikerketa prozedurari buruzko hasierari eta ebaz
penari buruzko erabakiak hartzea".
119/2006ko Dekretuko 11.2 artikuluaren arabera,
eskari arrazoitu bat egiteak ez du Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakun
dea binkulatzen, baina Erakundeak hura planteatu
duen organoari jakinarazi behar dio prozedura
irekitzeari edo ez irekitzeari buruzko erabakia.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundearen eskumen eremua Euskal
Autonomia Erkidegoa da. Kasu honetan, partehartzaile bakar bat ere ez dago Autonomia Erki
dego honetan. Ondorioztatu ahal izan dugunez,
honako hauek dira beren kokalekuak: Bartzelona
(_______ Estudioa eta _______.COM atari zerbi
tzua), Madril (_______ atari zerbitzua), Mallorka
eta Kanada (_______.COM atari zerbitzua), eta
Estatu Batuak (_______.COM eta _______.COM
atari zerbitzuak).
Funtsari dagokionez
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeak aurreko izapideetan gauzatu
tako ikerketen emaitza gisa, "las niñas de hoy en
día son todas unas guarras" abestiaren hitzak
ikusita zaila da abestia zigor kodearen barruan
kokatzea, baita adingabeko emakumeei buruz
hitz egiten badu ere. Hala ere, azpimarratzekoa
da abesti horren hitzek inspirazio eta/edo oinarri
gisa balio dutela _______ web orrialdean on-line
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eztabaidarako izaera sexualeko misobitakoran,
bertan, aipatutako abesti horretako hitzetan oi
narrituz, adingabeko emakumeen (8 urte, 9 urte,
17 urte) hainbat sexu-abusu eta bortxaketa kon
tatzen dira. Narrazio horiek kontatzen dituztenak
biktimak berak eta delitu horiek gauzatu dituzten
adin nagusiko gizonak omen dira.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeak aurreko izapideetan gauzatu
dituen ikerketen emaitza gisa, track 09 abestiaren
autoreak Konstituzioko 20. artikuluko (1) (b) "Li
teratura, artea, zientzia eta teknika ekoiztea eta
sortzeko askatasunaren funtsezko eskubidea, eta
adierazpen askatasunerako" funtsezko eskubi
dearen babesa daukala berretsi du.
Hala ere eskubide hori ez da absolutua eta Kons
tituzioak berak 20. artikuluan (4) aipatzen du gazteria eta haurren babesa beste muga batzuen
artean, eta abestiak eta haren ondorioek biei eragiten die modu larrian: "Askatasun horien mugak
honako hauek dira: Titulu honetan aitortutako
eskubideen errespetua; Titulu hau garatuko duten
legeek diotena, eta, batez ere, duintasunerako
eskubidea, intimitaterako eskubidea, norberaren
irudirako eskubidea eta gazteen eta haurren ba
bes-eskubidea".
Bestalde, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune
rako Defentsa Erakundearen ustez, Konstituzioak
15. artikuluan herritar batek ere ez duela inolako
tratu umiliagarriren menpe egon behar adierazten
du, "Denek dute bizitzeko eskubidea eta osotasun
fisiko eta moralerako eskubidea, eta inori ezin
pairaraziko zaio, ezein kasutan, ez torturarik, ez
gizatasunaren edo duintasunaren kontrako zigor
edo traturik".
Tratu umiliagarriak kasu honetan kolektibo bati
bere sexua dela eta eragiten dio eta zehazki talde
espezifiko bati, adingabekoei, alegia. Tratu umi
liagarri hori abestiaren letrarekin batera erantsitako
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narrazioan gordintasun osoz adierazi eta pizten
da. Bertan, biktimek eta adinez nagusiak diren
autoreek neska adingabekoei egindako delituzko
ekintzak kontatzen dira.
Abestitik eratorritako jabetza intelektualeko es
kubideei dagokienez, autorea 14. artikuluko es
kubide moralen nahiz 17. artikuluan jasotzen
diren ustiaketa eskubideen titularra da. Ustiaketa
eta haren modalitateen eskubide osoa: "Autoreari
soilik dagokio bere lana edozein modutan ustiatzeko eskubideak erabiltzea eta bereziki, bere lana
erreproduzitu, banatu, jendaurrean jarri eta eral
datzeko eskubideak. Ekintza horiek ezin izango
dira bere baimenik gabe gauzatu, Lege honetan
aurrez ikusten diren kasuetan izan ezik". [Jabetza
intelektualari buruzko Legearen Testu Bateratua
onesten duen apirilaren 12ko 1/1996 Errege
Dekretu Legegilea, alor horretan indarrean dauden
legezko xedapenak arautu, argitu eta harmoniza
tzen dituena (BOE 97, 1996-04-22koa)] (aurreran
tzean JIL).
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundearen ustez, ustiaketa eskubideei
dagokienez, autoreak bere abestia web orrialdeek
Interneten zabaltzeko baimena ematean, bere
lana jendaurrean jartzeko eskubidea erabiltzen
du gutxienez. Bestalde, Defentsa Erakundeak ez
daki autorearen ustiaketa eskubideak ekoizpena
ren arduraduna _________ Estudiora transferitu
diren ala ez.
Web orrialdean erakusten bada ere, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakun
deak Jabetza Intelektualari buruzko zenbait egoera
bereizten ditu:
1) Creative Commons lizentzia erabiltzen duen
hhgroups.com web orrialdea izan ezik, ikusi
ahal izan ditugun gainontzekoek doako lizentzia
ematen dute erabilera pribatuan erreproduzitzeko, baina gainontzeko ustiaketa eskubideak
erreserbatzen ditu.
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2) _______.COM web orrialdearen Creative Com
mons lizentziak ustiaketa eskubide guztiak erabiltzea dakar eta erabiltzaileari abestia errepro
duzitzeko, merkataritzako jardueretatik kanpo
banatzeko eta jendaurrean jartzeko baimena
ematen dio eta ez da inolako zuzeneko kontra
prestaziorik eskatzen eta lizentziatik kanpo
geratzen da eraldaketarako eskubidea, hori
autorearena baita soilik.
3) Guztietan, autoreak/ustiaketarako eskubideen
titularrak doako lizentziak ezarri dituela eta
JILko 43. artikuluan arautzen diren transferen
tzien sistema erabiltzen du:
"43. artikulua. "Inter vivos" transmisioa
Lana ustiatzeko eskubideak "inter vivos" ekintzen
bitartez transmititu daitezke eta eskubideen laga
pena edo lagatako eskubideak berariaz aurrez
ikusitako modalitateetara eta zehazten diren den
bora eta lurralde esparrura mugatuta geratzen
dira.
Denbora adierazten ez denean, transmisioa bost
urtera mugatuko da eta lurraldea adierazten ez
denean, lagapena egiten den lurraldera mugatuko
da. Lanaren ustiaketa modalitateak espezifikoki
eta zehaztasunez adierazten ez baldin badira,
lagapena derrigorrez kontratutik bertatik ondorioz
tatzen denera eta haren helburua betetzeko
ezinbestekoa denera mugatuko da".
Hala ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune
rako Defentsa Erakundeak honen ustez, abestia
dohainik eskuratzeak ez du esan nahi autorea
rentzat, eta neurri batean, grabaketa estudioaren
berarentzat ere zeharkako kontraprestaziorik ez
dagoenik, izan ere, sormen bide hori Interneten
plataforma horrelako Lizentziekin erabiliz (doakoak
eta/edo Creative Commons), artista berrientzako
publizitatea egiteko tresna gisa balio du, eta horrela, beren buruak eta beren lana ezagutzera
emateko aukera daukate.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeak lehenagoko izapideetan egin
diren ikerketen emaitza gisa, autoreak bere track
09 -maketa barne- Interneten dohainik jartzean,
bere buruaren eta bere jardueren publizitate lan
bat dela berretsi du eta hori azaroaren 11ko
Publizitateari buruzko Lege Orokorrean 34/1988
Legeko 1. artikuluan kokatu dezakegu:
"Lege honetan, honako hitz hauek ondoren adie
razten den bezala ulertuko dira:
Publizitatea: Pertsona fisiko edo juridiko batek
gauzatutako komunikazio oro, publiko zein pribatu
izanik, merkataritza edo industriako jarduera bat
edo jarduera profesional bat gauzatzean, ondasun
higigarri edo higiezinak, zerbitzuak, eskubideak
eta betebeharrak kontratatzea zuzenean edo zeharka sustatzeko egiten denean".
Hori da, zalantzarik gabe, _______ autoreak lortu
nahi duen helburua, eta aipatzekoa da _______
Estudio berarekin "_______" izenburua daukan
maketa berria atera duela, aurreko grabazioan
oinarrituta dago, hau da, track 09 abestiarekin
bere publizitatea areagotzeko lortu den zalapar
tarekin, maketa berriko 08 track abestia, aurre
koaren bertsioa da. Halaber, publizitate horrekin
etekinak lortu ditu: Madrilen _______ kaleko ______
zkian dagoen eta _______ I.F.K.: _______ daukan
_______ enpresak "fitxatu" du.
Hala ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune
rako Defentsa Erakunde honen ustez, publizita
tearen arauak, emakumezkoei dagokienean, zo
rrotzak dira.
Emakumearen irudia modu iraingarrian erabil
tzen duen publizitatea legez kontrakotzat joko
da. Hori da Publizitateari buruzko Lege Orokorreko
3. (a) artikuluan sartu den araua, [Genero Indar
keriaren kontrako Babes Osorako neurrien aben
duaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak aldatzen

71

duena (BOE 313, 2004-12-29koa (seigarren xeda
pen gehigarria)]. Legez kontrakoa da:
"(a) Pertsonen duintasunaren kontrakoa den edo
Konstituzioan onartzen diren balore eta eskubideak
urratzen dituen publizitatea, bereziki 18. artikuluan
eta 20. artikuluko 4. atalean aipatzen direnei
dagokienean. Emakumeak modu iraingarrian
erakusten dituzten iragarkiak aurreko aurreikuspe
naren barruan daudela ulertuko da, beren gorputza
edo gorputzaren zati batzuk produktuarekin lotu
rarik izan gabe objektu soil gisa xeheki eta zuzenean
erabiltzen denean, beren irudia geure araubideko
oinarriak urratzen dituzten jokabide estereotipa
tuekin lotuta azaltzen denean eta genero-indarkeriaren kontrako babes osorako neurrien Lege
Organikoak aipatzen duen indarkeria sortzen
laguntzen duenean".
Artikulu hori Genero-indarkeriaren kontrako Babes
Osorako Neurrien abenduaren 28ko 1/2004 Lege
Organikoko 10. artikuluaren araberakoa da (BOE
313, 2004-12-29koa) "Publizitateari buruzko aza
roaren 11ko 34/1988 Legean ezarritakoaren
arabera, legearen kontrakotzat joko da emaku
mezkoaren irudia modu iraingarri edo diskriminatzailean erabiltzen duen publizitatea".
Lege Organiko horren arabera, geldiarazi eta
zuzentzeko ekintza hori gauzatzeko Titularrak
dira, 12. artikuluaren arabera: "Emakumearen
kontrako Indarkeriaren kontrako Ordezkaritza
Bereziak, Emakumearen Erakundeak edo Auto
nomia Erkidego bakoitzeko erakunde baliokideak,
Fiskaltzak eta emakumezkoen interesak defenda
tzeko helburu bakarra daukaten Erakundeek Auzi
tegietan legez kontrako publizitatea geldiarazteko
ekintza gauzatzeko legitimotasuna izango dute
publizitate horrek emakumezkoen irudia Publizi
tateari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Lege
Orokorrean adierazten den bezala erabiltzen du
tenean".
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Azken artikulu horretan Publizitateari buruzko
Lege Orokorreko 25. 1. bis artikulua errepikatzen
da "Emakumezkoen irudia modu iraingarri edo
diskriminatzailean erabiltzen duelako publizitatea
legez kontrakotzat jotzen denean, ondoren aipa
tzen diren erakundeek iragarkia jarri duenari hura
gehiago ez jartzeko edo zuzentzeko eskatu ahalko
diote:
a. Gobernuaren Emakumearen kontrako Indarke
riaren kontrako Ordezkaritza Bereziak.
b. Emakumearen Erakundeak edo autonomia
erkidegoko baliokideak.
c. Emakumezkoen interesak defendatzeko helburu
bakarra daukaten elkarteek, legearen arabera
osatutakoek, bazkideen artean irabazi asmoko
pertsona juridikorik ez daukatenean".
Iragarleari eskaera egiten zaio. Eskaera idatziz
egongo da, haren eguna, hura hartu izana eta
bertan jasotakoa modu frogagarrian jaso ahal
izateko.
- Publizitate jardueraren hasieratik bukaerara
arte eskatu ahalko da publizitatea geldiarazteko.
- Eskaera jaso osteko hamabost eguneko epean,
iragarleak eskatzaileari modu frogagarrian jaki
naraziko dio publizitate jarduera geldiarazteko
asmoa daukala eta jarduera hori geldiaraziko
du.
- Ez badu ezer esaten edo ezezko erantzuna
ematen badu, edo publizitate jarduera geldia
razten ez baldin badu, geldiarazteko eskaera
egin izana justifikatu ostean, 29. artikuluan
aurrez ikusten den ekintza gauzatu ahalko du
(26. artikulua).
Azkenik, Publizitateari buruzko Lege Orokorreko
3. artikulua eta 8. artikuluaren bitartean ezartzen
den bezala legez kontrako publizitatearen ondo

adierazi duenean, datuak kentzeko edo horietara
sartzea ezinezko egiteko agindu denean, edo
kaltea eragin dela adierazi denean, eta zerbitzuak
eskaintzen duenak horren inguruan hartu den erabakiaren berri daukanean, zerbitzuak eskaintzen
dituztenek akordio boluntarioen eta ezar litezkeen
bestelako ezagutza bideen arabera edukiak kendu
eta antzemateko prozedurei kalterik egin gabe.

den Fiskaltzara eramateko, izan ere, geure
ustez _______.COM web orrialdeko edukietan,
eta zehazki, bere izaera sexualeko misobitako
ran (bertan, adingabeko nesken bortxaketak
kontatzen dira), kriminaltasun seinaleak daude.
Aldez aurretiko ekintzetan bildu den dokumen
tazioa jasotzen duen CD bat ere bidali dugu
(294 orrialde).

1. atalean ezartzen den erantzukizun salbuespena
ez da eraginkorra izango zerbitzuaren hartzaileak
hura ematen duen entitatearen zuzendaritza, autoritate edo kontrolaren menpe diharduenean".

Eta ondorengo erakunde hauen esku uztea eta
legez kontrako publizitatearekin lotuta ekintzak
hasteko eskatzea:

Azkenik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune
rako Defentsa Erakundearen ustez, hedapenean
esku hartzen duten guztien artean erantzukizun
erregimen solidario bat ezarri ahalko litzateke
indarrean dagoen Prentsa eta Inprenta Legearen
arabera.
Berretsitako eta agiri honetako Aldez aurretiko
Ikerketa atalean sartutako informazioan oinarrituz,
eta aplikatzen den arautegia analizatu ondoren,
honakoa
Erabaki da
2007ko uztailaren 9ko D/18/2007 zk-iko eskaki
zun arrazoituaren ofiziozko ikerketa prozedura
ez hastea, "las niñas de hoy en día son todas
unas guarras" abestiaren hitzei buruzko jarduerak
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundearen lurralde eskumenetik kanpo
geratzen direlako, izan ere, abestia grabatu,
nahastu, masterizatu eta diskoaren publizitatea,
atarien zerbitzariak, abestia jendaurrean jarri,
_______, etab. egin duten erakunde erantzuleak
Espainia eta Estatu Batuetan baitaude.
Gai hau ondorengoen esku uztea:
- Arabako Probintzia Auzitegiko Fiskalburua,
kasua delitu informatikoen alorrean eskuduna
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- Kataluniako Instituto de la Dona, izan ere,
_______ Estudioa da aldez aurretiko jarduerak
eragin dituen grabaketa egin duen eta maketa
zabaltzen duen enpresa eta estudio hori Bar
tzelonan dago eta horrez gain, _______ autorea
ere Bartzelonakoa da, eta baliteke hh
groups.com orrialdeak biltegiratzen dituen ibe
ricahost.com zerbitzariaren arduraduna ere
bertakoa izatea.
- Madrilgo Autonomia Erkidegoko Emakumearen
Zuzendaritza Nagusia, _______ atari zerbitzua
ren web orrialdean _______-ren maketaren
hedapena eta haren arduraduna Madrilen da
goela ulertzen dugulako.
- Balear Irletako Emakumearen Erakundea,
_______.COM atari zerbitzuaren web orrialdea
biltegiratzen duen _______.COM zerbitzaria
seguruenik Mallorcan dagoela uste dugulako.
D/22/2007 Eskaera
Emakumeen kirolari dagokionez, eta zehazki,
emakumezkoen futbolari dagokionez, laguntzak eta dokumentazioa falta dira.
_______ jaunak emakumezkoen futbolaren ingu
ruan lan bat egiten ari dela deskribatu du. Emaku
mezkoen futbola modu garrantzitsuan nabarmen
tzen hasi da hainbat talderen eskutik; horren
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adibide dira Athleticen emakumezkoen taldea,
Sabadell, Levante, Espanyol, Sevilla, Rayo Valle
cano, etab. Gaur egun Espainian 95-97 emaku
mezko futbol klub daude eta futbol profesionaleko
ligan daudenak kenduta, gainontzekoek ez dute
laguntzarik jasotzen. Bizirik irauteko daukaten
modu bakarra diru-laguntzak jasotzea da, baina
bi arazo daude; alde batetik, proiektuarekin batera
dokumentazioa aurkeztu behar da, baina ez dago
dokumentaziorik, eta bestetik, ezin da proiektu
bera bi erakundetara aurkeztu.
Futbolaren barruan emakumezko izateak dakar
tzan arazo ezagunez gain, beste arazo bat dago,
horren inguruan ez dagola dokumentaziorik, alegia.
Telebistek (guztiek) ez daukate bideorik, errepor
tajerik, etab. Prentsak ez dauka argazkirik eta
irratiak ez dauka telefonorik, Interneteko helbiderik,
etab. Udalaren Zuzendaritzako Kirol liburutegiak
berak ere emakumezkoen kirolarekin lotutako hiru
ale soilik dauzka eta horietariko bat ere ez da
emakumezkoen futbolari buruzkoa.
Analisia/Erantzuna
Laguntza eta diru-laguntza publikoei dagokienez,
gai hori ez dago Emakumeen eta Gizonen Ber
dintasunerako Defentsa Erakundearen eskumen
esparruaren barruan, izan ere, Arartekoaren
erakundea da esparru horretan eskumena dauka
na. Pertsonaren baimenarekin, salaketa erakunde
horretara bidaliko da. Komunikabideek emaku
mezkoen kirolari, eta zehazki, emakumezkoen
futbolari ematen dioten tratuari dagokionez, gai
hori beste erakunde batzuekin elkarlanean aztertu
behar den kontu bat da.
D/28/2007 Eskaera
Legezko zaintzagatik lanaldia murrizteko bai
mena ukatzea.
Salaketa _______-ko Ospitale publikoan lanpostu
baten titularra ordezkatzeko kontratatu den biltegi-

zaintzaile batek adingabeko bat zaintzeko aur
keztu zuen lanaldiaren %50 murrizteko eskaera
ukatu izanari buruzkoa da. Eskaera hori ukatu
egin zaio eta horretarako erabili den argumentua
herri-erakundearen lan-baldintzen Hitzarmenaren
arabera ez dagokiola da, izan ere, eskubide horiek
lanpostuaren titularrei eta haien ordezkoei soilik
aplika dakizkieke, baina ez ordezkoen ordezkoei,
kasu honetan bezala. Defentsa Bulegoari ustezko
diskriminazio hori ikertzeko eskatu zaio.
Analisia/Erantzuna
Emakumeen eta Gizonen Benetan Berdintasuna
egoteko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Orga
nikoak legezko zaintza dela eta lanaldia murrizteko
eskubidea onartzen du. Langileen Estatutuaren
babespeko lan harremana daukaten langileek,
37.5 artikuluaren arabera, zortzi urte baino gu
txiagoko umeen legezko zaintzagatik lanaldia
murrizteko eskubidea daukate. Bestalde, eta
funtzionarioekin lotuta, Funtzio Publikoko Erre
formarako Neurrien 30/1984 Legeko 30.1 artiku
luko g) atalean langileek hamabi urte baino
gutxiagoko umeen, arreta berezia behar duten
adineko pertsonen edo minusbaliotasunak dauzkaten pertsonen (jarduera ordaindurik gauzatzen
ez dutenean) legezko zaintzagatik lanaldia mu
rrizteko eskubidea daukatela jasotzen da.
Aldez aurretiko jardueren fasean Defentsa Erakundeak kexak aipatzen duen lan harremanean
daukan eskumena analizatzen da eta honakoa
ondorioztatu da: analizatutako jurisprudentzian
oinarrituz, hori eskubide publikoak arautzen du,
hori dela eta, eskaera ez da izapideetarako
onartzen 119/2006 Dekretuko 15.1 artikuluko h)
atalean ezartzen den egoera delako, hau da, kexa
ez da onartuko "defentsa erakundearen eskumen
esparruarekin lotuta ez dagoenean". Egoera hori
denez, eskaera ez da onartuko eta Arartekoaren
erakundearen esku utzi da.
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Q/11/2006 Eskaera
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNE
RAKO DEFENDATZAILEAREN 2007KO EKAI
NAREN 26KO ERABAKIA GOMENDIOAREKIN,
QA/11/2006 ESPEDIENTEARI BURUZKO IKER
KETA PROZEDURA BUKATZEN DUENA
Gertakizunaren aurrekariak
_______ andreak 2006ko abenduaren 5ean Emaku
meen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundean kexa bat jarri zuen eta bertan, honako
gertakizun hauek azaldu zituen:
"Arabako Larrazubi herrian "TXOKO EDER" izeneko
elkarte bat dago. 50 bazkideko gehienezko kopurua
dauka eta 1977. urtean sortu zuten herritarrek (aipatzekoa
da herrian taberna bakarra dagoela eta beti dagoela
zalantzan itxiko duten ala ez, hortaz, egoteko toki bat
ziurtatzeko modu bat zen). Helburu horrekin estatutu
batzuk aurkeztu ziren eta 1977. urtean altan eman zuten.
Txokoak Larrazubiko Administrazio Batzordearen jabetza
bat hartzen du. Jabetza hori 1977ko Kontzejuko Eraba
kiaren bitartez laga zen eta Aktan jasota dago. Sozietate
horren Estatutuetan ez da adierazten emakumeek ezin
dutenik bazkide izan. Hala eta guztiz ere, azpimarratzekoa
da Sozietatea bizirik egon den 25 urteetan emakume
batek ere ez duela bertan sartzeko eskatu.
Geure ustez, emakumeek ez dute bazkide izateko eskatu
udalerrian emakumeek bizi duten desberdintasun sozia
laren ondorioz ez delako egokia gizonezkoz soilik osatu
tako sozietate batean sartzea planteatzea eta bazkideak
ez daudelako emakumeak onartzeko oso prest.
Azken urteotan, zoritxarrez, elkarte horretako kide batzuk
hiltzen eta bajan ematen joan dira eta ondorioz (Estatu
tuetan jaso den bezala), beren semeek edo hurbileko
senideek modu naturalean, eta ia berehala, hutsik geratu
diren tokiak hartu ahal izan dituzte.
_______ jna, Larrazubiko "Txoko Eder" Elkarte Gastrono
mikoaren bazkide sortzailea hil zela eta (2006ko uztailaren
8an), _______ andreak, Larrazubin jaio eta erroldatuak
eta alaba bakarrak, 2006ko abuztuaren 5an idatziz eskatu

zuen haren 49 zkiko bazkide tokia eta bi bazkideren
babesa jaso zuen, orain arte egin izan den bezala, eta
bazkideek adierazitakoaren arabera hitzartutako epeak
bete ziren, hau da, 6 hilabete heriotzaren egunetik zenbatzen hasita.
Haren eskaera Txokoan jarri zen.
Abuztuaren 12an ahoz jakinarazi zitzaion tokia bere
senarrak eskatuko balu hori lortzeko arazo gutxiago
izango lituzkeela.
2006ko irailaren 2an babesa eman zioten bazkide biek
gutun bat jaso zutela eta bertan, 14 bazkidek _______
andreari Txokoan sartzea debekatzen ziotela adierazten
zela jakinarazi zioten.
Gertakizun horren ondorioz, alde bien artean gatazka
bat sortu zen eta herriko biztanleetara igaro zen.
Gauzatutako ekintzak
Irailaren 2an, babesa eman zuten bazkideen erantzuna
jasotzean, giltzaperatu egin ginen eta ezezkoa adierazten
zuen gutunaren fotokopia egin genuen eta herritarrei
helarazi genien.
Administrazio Batzarrarekin bilera bat egin zen esku har
zezan, eta hark gai honetan ez zuela esku hartu behar
iritzi zuen, izan ere, Txokoarekin daukan administrazio
harremana partikular batekin izan dezakeenaren modukoa
baita. Emakume eta Gizonezkoen arteko Berdintasune
rako 4/2005 Legearen arabera emakumezkoak diskrimi
natzen dituzten elkarteei ezin zaiela inolako laguntzari
eman azaldu zitzaien, izan ere, kontratuaren xehetasunak
ezagutzen ez ditugun arren, ziur gaude hori sozietatea
rentzako onuragarria dela. Txokoko Zuzendaritza Ba
tzordearekin hitz eginez konpontzen saiatzeko iradoki
ziguten. (Batzordeko kideak bazkideak direnez, eta
gainera, horietariko bat Txokoko presidentea denez, han
erantzun bat emango zela suposatzen genuen).
Txokoko Batzordearekin bildu ginen. Une honetan Es
tatutuak aldatzeko prozesu batean daudela eta _______
andrea Elkartean sartzeko une egokia ez zela jakinarazi
ziguten. Hala ere, geure ustez, bera elkartean sartzeak
estatutuen aldaketa ez du inolaz ere oztopatzen. Ez dela
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emakumea delako esaten jarraitzen zuten. Ez daukatela
emakumeak Txokoan sartzearen kontrako ezer errepika
tzen zuten, eta bazkide batek lagunduta sar gaitezkeela
eta inoiz ez dugulako eskatu ez garela lehenago sartu
esan ziguten. Irailaren 2an egin ziren ekintzak (giltzapetzea
eta fotokopiak banatzea) zirela eta oso haserre zeudela
eta harrituta zeudela erakutsi ziguten. Irtenbide bat
bilatzen saiatzeko bazkideen ohiz kanpoko bilera bat
egiteko proposatu zuten.
Elkarte horretako bazkideek bilera bat egin zuen. Ohiz
kanpoko Batzordea Informazio Batzorde bilakatu zen,
eta ez zen inolako azalpenik eman emakume hori ez
onartu izana azaltzeko, eta gainera, emakumea sartzearen
alde dauden bazkideak zein diren aktan jasotzeko eskatu
izanaren aurrean, informazio batzorde bat zelako infor
mazio hori aktan jasotzeari uko egin zioten. Batzorde
horretan bazkide batek _______ andrea sartzearen kontra
dagoela errepikatu zuen eta gaur egun bazkide batek
ezezkoa ematea nahikoa da sartzeko baimena ukatzeko.
Aipatzekoa da _______ andreak bere aita Txokoko Zu
zendaritza Batzordean egon zen urteetan kontabilitatea
kudeatu zuela eta hori dela eta, argi dago mesfidantza
ez dela sartzen ez uzteko arrazoia. Ez da inon adierazi
_______ andreak arazoak sortzen dituenik edo gatazkak
sor ditzakeenik. Etorkizunean emakumeok egoera hori
jasan beharko dugula jasota geratzea nahiko genuke.
Horrez gain, badakigu oso zaila dela _______ andrea
generoaren ondoriozko diskriminazioa jasaten ari dela
froga objektiboekin frogatzea oso zaila dela".

Adierazpen horiek Defentsa Erakundean eman
ziren haren aldeko 12 sinadurarekin batera.
2006ko abenduaren 26an Emakumeen eta Gizo
nen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak aldeei
ikerketa prozedurari ekiteko erabakia jakinarazi
zien.
2006ko abenduaren 27an organo honek "Txoko
Eder" Sozietate Gastronomikoari ondorengo agiri
hauek eskatu zizkion:
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a) Indarrean dauden estatutuak.
b) Elkarte honetako kide guztiak zergatik diren
gizonezkoak.
c) Elkartea sortu zenetik emakumeren batek bertan
sartzeko eskaeraren bat egin duen (ahoz edo
idatziz) eta hala izan bada, horren inguruan
eman den erantzuna.
d) Hutsik dauden tokiak betetzeko prozedura.
e) _______ andreak jarraitutako prozedura.
f) Emakumeak Elkartearen lokaletan, haren jar
dueretan, etab. sartzeko modua edo mugak,
baldin badaude.
g) "Txoko Eder" Elkarte Gastronomikoak bere
jarduerak non garatzen dituen eta hura kokatuta
dagoen lokalaren jabetza, baita erabiltzeko
prozedurak ziurtatzen dituen legezko agiriak
ere (fakturak).
h) 2005eko urtarrilaren 1etik Elkarteak diru-laguntza
publikoren bat eskatu ala jaso duen.
2007ko urtarrilaren 16an Defentsa Erakundean
ondorengo agiriak eta alegazioak sartu ziren
"Txoko Eder" Elkarte Gastronomikoak Defentsak
Erakundeak egin zituen eskaerei erantzuteko eta
a) letratik eta h) letrara jaso ziren:
a) Estatutuak:
- 1977ko Estatutu erregistratuak (Gasteizen,
1977ko azaroaren 17an).
- 1992ko Estatutu ez erregistratuak. 1992ko
abuztuan Elkarte honek Estatutu batzuk onetsi
zituen eta haien arabera arautu da gaur arte.
Onespen egunaren ondoren hasi zen Zuzenda
ritza Batzorde berriak, eta hurrengoek ere, ez
zituzten Elkarteen Erregistroa eraman, behar
bada utzikeriagatik eta ez inskribatzea ez zela
garrantzitsua uste zutelako.
- 2005eko Estatutu ez erregistratuak.
- 2006ko abuztuan egungo Zuzendaritza Batzor
dea hasi zen. Hark Estatutuak 2002ko mar
txoaren 22ko Legearen arabera egokitu egin
behar zirela ikusi zuen, eta horrez gain, une har-
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tara arte Zuzendaritza Batzordearen aldaketa
ez zela jakinarazi ere ikusi zuen.
- Zuzendaritza Batzordearen lehentasunak honako
hauek izan ziren:
1) Zuzendaritza Batzordearen aldaketetarako
protokolo bat eguneratu, jakinarazi eta pres
tatzea. Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen erre
gistroak 2006ko abenduan eman zion bere
oniritzia aurkeztutako agiriei.
2) "Txoko Eder" Elkartearen Estatutuak aldatu
eta eguneratzea. 2006ko abuztutik horren
inguruan lanean eta prestaketan ari dira.
Estatutuak onesteko Ohiz kanpoko Bilera
2007ko otsailean egitea aurrez ikusita dago.
3) 1992ko Estatutuetan ez da gizon eta emaku
mezkoen artean bereizketarik egiten, eta ez
da adierazten Larrazubiko biztanleak izan
behar dutenik.
b) eta c) "Elkartea gizonezkoek osatu zuten 1977an
eta 2006ko uztailera arte ez da bazkide izateko
interesa agertu duen emakumerik egon".
d) Hutsik geratzen diren tokiak 1992ko Estatutua
ren arabera betetzen dira. Ikusi hirugarren atal
burua: 18, 19, 20 eta 21. artikuluak.
e) _______ andreak jarraitutako prozedura. Honako
fotokopia hauek erantsi dira: sartzeko eskaera
(2006/08/05); sartzearen kontrako erantzuna
(2006/08/13); bazkide babes-emaile biei bidalitako
jakinarazpena eta eskaera horren kontrako jarrera
agertu duten bazkideei bidalitako jakinarazpena.
f) 2006ko uztailaren Barne Erregimeneko araubi
deko 3. atalean "BAZKIDEAK EZ DIRENEK Txokoa
erabiltzeko arauak" ezartzen dira. Ez da pertsonen
sexua aipatzen.
g) Honako agiri hauen kopia erantsi da: Larrazubiko
Administrazio Batzordeak "Txoko Eder" elkarteari
lokala alokatzeko eman zion baimena, 1977ko
abuztuaren 7koa; eta "Txoko Eder" elkartearen
ordainketak (alokairuaren errenta, lokalaren ase
gurua, uraren ordainagiriak eta argiaren ordaina
giriak).

h) 2005eko urtarrilaren 1etik ez da diru-laguntza
publikorik eskatu, ezta jaso ere.
2007ko otsailaren 28an, elkarrizketa batean,
_______ andreak Defentsa Erakundeari bere aitak
hil zen arte izan zuen 49. tokia herriko gizon batek
eskatu zuela eta Estatutu berriak onesteko as
moarekin martxoaren 17rako Ohiz kanpoko Bilera
bat egiteko deialdia egin zela jakinarazi zion.
2007ko maiatzaren 19an Defentsa Erakundeak
aldeei entzunaldi izapidea hasiko zela jakinarazi
zien eta 15 eguneko epea ezarri zen haiek proze
dura azter zezaten, alegazioak aurkez zitzaten
eta egokitzat jotzen zituzten agiri guztiak aurkez
zitzaten.
2007ko maiatzaren 28an "Txoko Eder" Elkarte
Gastronomikoko Presidentea zen _______ Defentsa Erakundera bertaratu zen espedienteko agiriak
aztertzeko. Piztutako gatazkaren inguruan zeukan
iritziaren berri eman zuen, baita 2007ko martxoaren
17an elkartearen Estatutu berriak onetsi zirela jakinarazi ere.
2007ko ekainaren 11n Defentsa Erakundean
"Txoko Eder" Elkarte Gastronomikoaren Estatutu
berri erregistratuen kopia aurkeztu zen.
Frogatutako gertakizunak
1. _______ andreari ez diote Larrazubiko "Txoko
Eder" Elkarte Gastronomikoko bazkide bilaka
tzen utzi, elkarte hori 49 gizonek osatzen dute
eta ez dago emakumezkoa den bazkiderik.
2. 1977ko Estatutuetako 20. artikuluaren arabera
(erregistratutakoak), bazkide batek eskaeraren
aurrean desadostasuna erakusten baldin badu,
eskaera ez da onartuko. Erabakia eskaera jen
daurrean jartzeko egunaren biharamunetik
zenbatzen hasita, gehienez 8 eguneko epean
jakinarazi beharko da. Kasu honetan, _______
andrea onartzearen aldeko babesa eman zuten
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bazkideei 2006ko irailaren 2an jakinarazi zitzaien
ez zutela onartu. Hau da, 28 egun igaro ziren.Gaur egun 4 Estatutu daude (1977, 1992, 2005
eta 2007). Elkarteen Erregistroan inskribatuta
dauden bakarrak 1977koak eta 2007koak dira.
Zuzenbideko Oinarriak
4/2005 Legeak ezartzen duenaren arabera, De
fentsa Erakundearen zereginetariko bat da: "ne
goziazio bideak erraztea eta pertsona fisiko eta
juridikoei gomendioak bidaltzea sektore pribatuan
gertatzen diren sexuaren ondoriozko diskrimina
ziozko egoerak edo praktikak zuzentzeko eta
gomendio horiek betetzen direla ikusteko jarrai
pena egiteko helburuarekin" (63.1. artikulua).
Ikerketa espedienteko edukitik frogatuta geratu
da frogatutako 1. gertakizunean deskribatzen
den zeharkako diskriminazioa gauzatu dela eta
hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
4/2005 Legeko 3.1. artikuluko b) atalean arautzen
da: "zeharkako diskriminazioa egongo da itxuraz
neutroa den ekintza juridiko, irizpide edo praktika
batek sexu bereko kideen proportzio askoz han
diagoari kalte egiten dionean, ekintza juridiko,
irizpide edo praktika hori egokia eta beharrezkoa
denean, eta sexuarekin lotuta ez dauden irizpide
objektiboekin justifikatu daitekeenean".
Euskal Herriko Elkarteei buruzko otsailaren 12ko
3/1988 Legearen (9. artikulua) eta Elkarte Eskubi
dea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege
Organikoaren (10.2 artikulua) arabera, Estatutuak
inskribatzea dagokien Erregistroan haiekin lotu
tako beste pertsonentzako berme bat da, baita
haren bazkideentzako ere.
Frogatutako 2. gertakizunak argi uzten du eskaera
egin zuen andreak ezin zituela "Txoko Eder"
Elkarte Gastronomikoa arautzen duten Estatutuak
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ezagutu, izan ere 1977koak soilik zeuden erregis
tratuta.
Estatutu horietako (1977koak) 20. artikuluaren
arabera, eskaera bat ez denean onartzen Presi
denteari 8 eguneko epean jakinarazi behar zaio.
_______ andrearen eskaeraren kasuan egutegiko
28 egun igaro ziren beren babesa eman zioten
bazkideei _______ and. bazkide gisa onartuko ez
zutela jakinarazi zieten arte. Sozietate honek
1992ko Estatutuen arabera funtzionatzen du,
baina Estatutu horiek ez ziren Elkarteen Erregis
troan inskribatu, hori dela eta, ez daukate Euskal
Herriko Elkarteei buruzko 3/1988 Legeak (9. ar
tikuluak) eta Elkarte Eskubideari buruzko 1/2002
Lege Organikoak (10.2. artikuluak) arautzen duten
hirugarren pertsonen bermerako balorerik.
Elkarteen analisi sozio-antropologikoa
Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan guztira
1.418 elkarte daude (749 Gipuzkoan, 453 Bizkaian
eta 216 Araban) eta guztira 28.000 bazkidek
osatzen dituzte gutxi gorabehera. Elkarterik zaha
rrena 1870. urtean sortu zen arren, elkarte horiek
gutxi gorabehera 40 urte izaten dituzte, batez
beste.
Rafael Aguirreren (Sociedades populares, 18702005) ekarpenen arabera, herri elkarteak delakoak
gizonek aisialdirako toki bat izateko zeukaten
beharraren ondorioz sortu ziren. Elkarte guztiek
izaten dituzte identifikatzeko adjektiboak, esate
rako "kulturala", "kirolezkoa", "artistikoa", "ongin
tzazko", "jaietarako", "aisialdirako", "gastrono
mikoa", etab., baina Elkarte Gastronomikoen funtsezko ezaugarria beren bazkideei gastronomian
oinarrituz aisia eta atsedena eskaintzea da. Ho
rretarako, lokalak gero eta instalazio erosoagoak
dauzka eta sukaldea eta sotoa funtsezko elemen
tua dira eta askatasun osoz erabiltzen dira. Elka
rrenganako uste onean oinarrituz funtzionatzen
dute, eta ondorioz, zentzuzkoa da bazkide berriak
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sartzeko prozesua modu zorrotzean kontrolatzea,
bazkide izan nahi dutenek beste bazkide batzuen
babesa behar izatea, eta beto-eskubidearen hel
burua edozein hautagai sartzea galaraztea da eta
bazkide bat hiltzen denean, haren semeari lehen
tasuna ematen zaio.
Herri-elkarteek beren funtsezko oinarrien artean,
beren garaiko balore, sinesmen eta jarraibideak
sartu zituzten, eta horien arabera gremioek gizonen
ogibideak (igeltseroa, arrantzalea, arotza, etab.)
eta emakumeenak (jostuna, neskamea, garbitzai
lea, arrain-saltzailea, etab.) taldekatzen zituzten.
Emakumeak lokal horietan sartzea oso ezohikoa
zen.
Gaur egun, pixkanaka aldatzen ari da emakumeak
sozietateetan sartzea debekatzen zuen tradiziozko
araua, hala ere, oro har, elkarte horiek emakumeei
osoki parte hartzea galarazten dieten muga pila
aplikatzen dituzte. Horretarako honako muga
hauek aplikatzen dira, besteak beste: emakumeak
arratsalde erdira arte sartzea eta jai-egunetan
ordutegia zabaltzea baimentzen duten tradiziozko
elkarteak, urte asko funtzionatzen daramatzaten
elkarteak dira; beste elkarte batzuek arautegi
beraren arabera funtzionatzen dute udan izan ezik;
emakumeak nahi dutenean sar daitezke baina
bazkide batekin batera baldin badoaz; emakumeak
ezin dira ostiraletan sartu (egun osoan zehar eta
gauez); eta beste batzuetan, emakumeak nahi
dutenean sar daitezke, baina ezin dira sukaldean
sartu (elkarte zahar gehienetan ezartzen duten
muga bat da).
Halaber, auzo berrietan azken urteotan sortu diren
eta klub eta elkargo profesionalen menpe dauden
elkarteak elkarte tradizionaletatik bereizten dituzten
ezaugarriak honako hauek dira: emakumeak ino
lako mugarik gabe sartzen dira, emakumeak es
kubide osoko bazkide gisa onartuak dira eta kasu
batzuetan, presidentea emakumezkoa ere izaten
da.

Emakumezkoei egotzitzako zereginekin lotutako
kontuan, espazioen banaketa desberdina, etxeko
espazioei eta espazio publikoei egotzitako esanahi
desberdinak zalantzan jartzen dira botere egitu
retatik diseinatuak izan direlako eta gizartea eta
kulturaren inguruko gizonezkoen ikuspegi baten
eragina jasaten dutelako. Diseinu hori emakumeak
isilaraziz edo ezarritako zereginetara murriztuz
eraiki da (Teresa del Valle, 1997, Andamios para
una nueva ciudad).
Hona hemen sexismoaren definizio bat (Victoria
Sau, 2000, Diccionario ideológico feminista, I.
Liburukia): "patriarkatuaren sabelean menperatu
tako sexuaren, hots, emakumezkoen gutxiagotasun
eta menpekotasun egoera mantentzeko erabiltzen
diren metodo guzti-guztien multzoa. Sexismoak
bizitzako esparru guztiak eta giza harremanak
besarkatzen ditu, ez da ohitura, txantxa edo gizo
nezkoen boterearen adierazpen kontua, emaku
mezkoen menpekotasuna defendatzen duen ideo
logia bat baizik eta horretarako erabiltzen diren
metodoen helburua desberdintasun eta diskrimi
nazio egoera anitzak iraunaraztea da. Hizkuntzaren
erabilera sexista ere indarrean dagoen kulturasexismoaren adibide da".
Elkarte gastronomiko askotan ezarrita dauden
eta emakumezkoen inguruko mugak ezartzen
dituzten praktikak ez dira beti elkarteen araute
gietan (Estatutuak) ikusten, izan ere, hala izango
balitz ez lirateke Elkarteen Erregistroan onartuko.
Ondorioz, horri Legeak zeharkako diskriminazioa
deitu dio, hau da, emaitzak ikusita egiaztatzen
den diskriminazioa da, adibidez: emakumezkoa
den bazkiderik ez egotea, Elkarte jakin bateko
Zuzendaritza Batzordeetan emakumerik ez egotea
edo emakumeek tokia egun eta ordutegi batzuetan
erabiltzeko muga izatea, etab.
4/2005 Legeak honela zehazten du "zeharkako
diskriminazioa": "zeharkako diskriminazioa egongo
da itxuraz neutroa den ekintza juridiko, irizpide
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edo praktika batek sexu bereko kideen proportzio
askoz handiagoari kalte egiten dionean, ekintza
juridiko, irizpide edo praktika hori egokia eta be
harrezkoa denean, eta sexuarekin lotuta ez dauden
irizpide objektiboekin justifikatu daitekeenean"
[3.1. artikulua, b) atala].
Diskriminazio hori ez dagoela frogatzea Elkartearen
zuzendaritza organoei dagokie eta horixe bera
aplikatzen da epaitegi prozesu batean 3/2007 Lege Organikoaren arabera. Izan ere, "frogari"
buruzko 13.1. artikuluan honakoa dio: "alde ekin
tzailearen alegazioak sexuaren ondoriozko diskri
minazio ekintzetan oinarritzen diren prozeduretan,
salatutako pertsonaren egitekoa izango da hartu
tako neurrietan ez dela diskriminaziorik egon eta
neurri horiek egokiak izan direla frogatzea".
Gomendioa
- Larrazubiko (Araba) "Txoko Eder" Elkarte Gas
tronomikoak _______ and. eskubide osoko
bazkide gisa onartzea.
- Elkarte honek bere praktika eta osaketan emaku
me eta gizonezkoen arteko tratu berdintasunaren
oinarria aplikatzea, baita Zuzendaritza Batzor
dean berdintasun irizpideak ere, eta hori bere
estatutu eta arautegietan azaltzea, eta helburu
horrekin, gaur egun Elkartea osatzen duten
gizonezko bazkide kopuruaren pareko emaku
mezko bazkideen kopurua sartzera bideratutako
ekintza positiboko neurriak garatzea.
Q/09/2007 Eskaera
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNE
RAKO DEFENDATZAILEAREN 2007KO ABENDUAREN 3KO ERABAKIA GOMENDIOAREKIN,
Q/09/2007 ESPEDIENTEARI BURUZKO IKER
KETA PROZEDURA BUKATZEN DUENA
Gertakizunaren aurrekariak
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2007ko maiatzaren 10ean _______ andreak,
_______ NAN daukanak, Q/09/2007 zkiko kexa
aurkeztu zuen Eroski S. Coop. enpresaren kontra
eta bertan, ondorengo gertakizun hauen berri
eman zuen:
"Leioako Hipermerkatuan Eroski S. Coop. enpresan lan
egiten dut. 2006ko uztailean legezko zaintzagatik 28
orduko lanaldi murriztua neukan. Inbentarioa egiteko
lehenengo eguna 2006ko uztailaren 27a izango zela
zehaztu ondoren, 2006ko uztailaren 18an eguna aldatu
zuten 2006ko uztailaren 24rako ezarri zuten. Legeak
ezartzen duen bezala, Legezko Zaintzako ordutegia 15
egun lehenago aurkeztu nuen eta ez nuen inolako jaki
narazpenik jaso haren kontrako aldaketa edo jazoerarik
azaltzeko, baina 2006ko uztailaren 18an, neure sekzioko
nagusiak inbentarioa 2006ko uztailaren 24an goizeko
5etan egingo zela jakinarazi zidan. Neure legezko zaintza
legearen araberako 15 eguneko epean aurkeztu nuen
ordutegian oinarrituz antolatuta neukala eta hura aurkeztu
nuenean ez zidatela 2006ko uztailaren 24ari buruzko
inolako jazoeraren berri eman jakinarazi nion. Orduan,
neure nagusiak inbentarioa egiteko aipatutako eguna
baino lehenagoko eguna eta egun horretako ordutegia
adierazi zizkidan eta ez zidan bestelako irtenbiderik
bilatzeko aukerarik eman. Aurreko inbentarioa egin
genuenean neure legezko zaintza egoera zela eta, gaueko
ordutegian joateko aukera eman zidaten eta horrela,
lana eta familia bateratu ahal izan nituen, baina oraingoan
harrituta geratu nintzen 2006ko uztailaren 22an gerentea
eta langileriarekin bilera egiteko dei egin zidatenean eta
bertan berriz goizeko 5etako ordutegia eman zidatenean.
Baina, bestelako familia-egokitzapenik egin gabe ezin
nintzen joan eta zentroko zuzendaritzak 2007ko uztailaren
24an goizeko 5etan inbentarioa egiten egon ezean,
diziplina neurriak hartuko zituztela jakinarazi zidaten.
2006ko irailean, egindako hutsegitea neure diziplina falta
eta lan eta erantzukizunen inguruko jokabide desegokia
gatik Zuzendaritzak hutsegite larria eta ohartarazpenagatik
idatziz proposatutako zigorrarekin espediente bat ireki
zidatela jakinarazi zidan Eroski S. Coop. enpresako Zuzendaritzak. Hutsegite horren aurreko helegitea aurkeztu
ondoren, karguak mantentzen zituztela jakinarazi zidaten.
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Hori dela eta, egoera honen aurrean egin behar dudanari
buruzko aholkua eskatzen dizuet".

Eroski S. Coop. Enpresako Estatutuak eta Barne
Erregimena erantsi dira, baita Kontseilu Errekto
rearen erabakiaren kopia ere.
2007ko maiatzaren 29an ikerketa prozedurari
ekiteko erabakia hartu zen Eroski S. Coop. enpre
saren kontrako kexaren ondorioz, sexuaren ondo
riozko diskriminazioa egon zitekeelako seinaleak
omen zeudelako.
2007ko maiatzaren 31n Defentsa Erakundeak alde
bien inguruko ikerketa prozedurari ekiteko erabakia
jakinarazi zuen eta 15 eguneko epea ezarri zuen
aldeek prozedura aztertu ahal izateko, alegazioak
egiteko eta egokitzat jotzen dituzten agiri eta informazio guztiak emateko.
2007ko ekainaren 4an Defentsa Erakundeak Eroski
S. Coop. erakundeari ondorengo informazio hau
eskatu zion:
- 2347 zkiko bazkidea den _______ andrearen
laneko espedientea.
- Bazkideak azken 5 urteotan zenbat inbentariotan
parte hartu duen.
- Azken 5 urteotan egin diren inbentarioen kopurua, eguna eta ordua zortzi urte baino gutxiagoko
seme-alabak dauzkaten langileen aldagaiaren
arabera.
2007ko uztailaren 2an Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundean alegazio
idazki bat sartu zela erregistratu zen. Idazkia
_______ jaunak bidali zuen Eroski S. Coop. erakun
dearen izenean eta bertan honakoa azaltzen zuen:
"Lehenengo eta behin, EROSKI, S. COOP. enpresak
enpresaren kudeaketan emakume eta gizonezkoen arteko
aukera berdintasunaren dimentsioa barneratzeko konpro
miso esplizitu eta publikoa berretsi nahi dugu. Ildo
horretatik, EROSKI S. COOP. erakundeak bere Berdin

tasun Politika osatzen duten oinarri eta konpromiso
batzuk onartu ditu eta beste ekintza askoren artean,
Emakumearen Behatokia sortu da. EROSKI S. COOP.
erakundeak lan esparruko berdintasun politikekin daukan
konpromiso hori EMAKUNDEk ematen duen Emakume
eta Gizonezkoen Aukera Berdintasuneko Erakunde
Lankidearen bereizgarria lortzean aintzatetsi da.
Aurreko azalpenaren ostean, bazkide horri lanaldi mu
rriztua izateagatik urteko inbentarioan parte hartzeari
uko egiteagatik egin zitzaion diziplina espedientearen
kopia bat erantsi da ( ), izan ere, lanaldi murriztua
izateak ez du bazkidea urteko bi inbentarioak egin behar
izatetik salbuesten, eta inbentarioak ohiko lanalditik
kanpo egiten dituzte, noski ( ).
Hori ez da inolaz ere sexuaren ondoriozko diskriminazioa,
ezta berdintasun eskubidea urratzea ere. Eroskin urtero
egiten diren inbentarioetan langile guzti-guztiek parte
hartzen dute, eta ez da inolako bereizketarik egiten sexua
edo familia egoeren artean, aitak edo amak direnak eta
ez direnen artean, adineko edo menpeko pertsonak
beren kargura dauzkatenak eta ez dauzkatenen artea,
eta kasu guztietan ez da eguneko lanaldia areagotzen,
izan ere, horri eskainitako denbora atsedenarekin kon
pentsatzen da.
( ) Lanaldiaren murrizketak bazkidearen ohiko lanaldian
dauka eragina, baina inbentarioa gauzatzea ez da definizio
horren barruan sartzen, izan ere, betebehar independente
bat da eta legezko zaintza gauzatzeko orduan ez du
inolaz ere oztoporik eragiten. Ez dugu ahaztu behar urtero
bi inbentario egiteaz ari garela. Gainera, inbentarioa
egitea, den moduko lana delako, ezinezkoa da ohiko
lanaldiaren barruan gauzatzea, izan ere, zentroa itxita
dagoenean gauzatu behar baita ohiko arrazoien ondorioz.
( ) ikusteko dago lehenengo eta behin Konstituzio Auzitegiak nola definitu duen diskriminazioa ( ).
Zentzu horretan, Konstituzio Auzitegiak uztailaren 4ko
175/2005 epaian (RTC 2005, 175) ondorengoa adierazi
zuen: hasteko, EK 14. artikuluak espainiar guztiak Le
gearen aurrean berdinak direla adierazten duen klausula
orokorrarekin batera, diskriminazio arrazoi zehatz batzuk
debekatuz hasten da ( ).
Konstituzio Auzitegiak ezartzen duenaren arabera, kasu
hauetan neurriaren autoreari dagokio hartu den neurria
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zentzuzko arrazoien ondorioz hartu dela eta funtsezko
eskubide baten kontrakoa ez dela izan frogatzea. ( ).
Ondorioz, ez zaio ekintza negatibo baten (diskriminatu
ez izana) froga ezartzen, hartutako neurriaren arrazoizko
tasuna eta egokitasuna eta ez zela inolaz ere funtsezko
eskubideen kontrakoa egiaztatzea eskatzen da. Hori dela
eta, diskriminazio egoera edo hondo orokor bat dagoela
ekintzak erakusten duen froga seinale bat edo diskrimi
nazioaren susmo bizia pizten duten ekintzen berri emateko
eskatu daiteke (guztiengatik, STC 171/2003, irailaren
29koa (RTC 2003, 171):
Azaldutako Konstituzio Auzitegiaren dotrina kontuan
izanik, EROSKI, S. COOP. erakundeak urtero egiten
dituen inbentarioetan bazkide guztiek parte hartzen
dutela errepikatu nahi dugu, hau da, adingabekoak
zaintzeagatik lanaldi murriztuak dauzkaten ala ez edo
gizonezkoak ala emakumezkoak izatea kontuan izan
gabe, eta horrek ez du inolaz ere diskriminaziorik eragiten,
izan ere, enpresaren antolamenduaren arrazoizko behar
objektiboaren ondorioa baita eta haren asmoa ez da
inolaz ere inolako eskubide urratzea".

2007ko urriaren 11n Defentsa Erakundean goian
aipatutako agiriak sartu zirela erregistratu zen.

Alegazio idazki horri ondorengo agiriak erantsi
zitzaizkion:

Zuzenbideko Oinarriak

- Bazkideak inbentarioa egiteari uko egitearen
ondoriozko zigor espedientea.
- Leioako Eroski Hipermerkatuko langile guztien
zerrenda.
- Azken 3 urteotan egindako inbentarioen egunak
eta orduak eta langileriaren banaketa.
2007ko irailaren 3an, Defentsa Erakundeak Eroski
S. Coop. erakundeari 2007ko ekainaren 4an idatziz
eskatutako informazioa eta jasotako agiriei erantsi
ez zitzaiona eskatu zion. Agiri horiek honako hauei
buruzkoak dira: bazkidearen lan espedientea;
bazkideak azken 5 urteotan zenbat inbentariotan
ez duen parte hartu; lanaldi murriztua eskatu duten
emakume eta gizonen kopuruak; lanaldi murriztua
daukaten emakume eta gizonen kopuruak; eta
2006ko uztailaren 24ko inbentarioan parte hartu
zuten pertsonen artetik nork hartu zituen batera
tzeko neurriak.
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2007ko irailaren 24an Defentsa Erakundeak
_______ andreari ondorengo agiri hauek eskatu
zizkion: eskaera egin duen pertsonaren lankontratua eta ezkontide biek 2006ko uztailaren
24an goizeko 5etan adingabeko semea zaindu
ezin zutela ziurtatzen duen dokumentazioa.
2007ko urriaren 15ean Defentsa Erakundearen
egoitzan Burofax bat sartu zela erregistratu zen
eta bertan, interesdunaren lan-kontratua eta bere
senarra den _______ jaunak egun hartan izan zuen
egutegia jaso ziren.
2007ko azaroaren 21ean Defentsa Erakundeak
alde biei jakinarazi zien entzunaldi izapidea hasiko
zela eta horretarako, 15 eguneko epea ezarri zen.
Ikerketa prozedurako fase horretan aldeek ez
zuten espedientearen inguruko alegaziorik edo
bestelako agiririk aurkeztu.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeari dagokio 4/2005 Legeko 64.2
artikuluko a) eta b) ataletan ezarritakoaren arabera
"sektore pribatuan sexuaren ondoriozko zuzeneko
zein zeharkako ustezko diskriminaziozko egoerak
argitzeko ikerketak gauzatzea, bai ofizioz, bai alde
batek eskatuta" eta "negoziazio bideak erraztea
eta pertsona fisiko eta juridikoei gomendioak ema
tea sektore pribatuan sortzen diren sexuaren on
doriozko diskriminaziozko egoera edo praktikak
zuzentzeko helburuarekin eta gomendio horiek
betetzen diren ala ez ikusteko jarraipen bat egitea".
Halaber, 119/2006 Dekretuko 5. artikuluko i) atalak
Defentsa Erakundeari egozten dio "ikerketa pro
zedura bat hasi eta ebazteari buruzko erabakia
hartzeko zeregina".
Ikerketa prozedura ekainaren 13ko 119/2006
Dekretuak xedatzen duenaren arabera arautzen

Urteko Txostena 2007
da, edo bestela, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea
ren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen arabera.
119/2006 Dekretuak 18.3 artikuluan ondorengoa
ezartzen du: "kexa zuzendu zaion pertsonak ez
baldin baditu Defentsa Erakundeak emandako
gomendioak betetzen, Erakundeak eragina jasaten
duen pertsonari laguntza teknikoa eskainiko dio
administrazioko beste instantzia batzuen edo beste
instantzia judizial batzuen aurrean helegiteak iza
pidetzeko".
Emakumeen eta Gizonezkoen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak badaki Eroski S. Coop. erakundeak gizon eta emakumeen artean benetako
berdintasun eraginkorra lortzeko lan egiten duela.
Horren adierazgarri da Emakundek (Emakumearen
Euskal Erakundeak) 2006ko abuztuaren 3ko era
bakiaren bitartez eman dion Emakume eta Gizo
nezkoen Aukera Berdintasuneko Erakunde Lanki
dearen bereizgarria.
Konstituzio Auzitegiaren urtarrilaren 15eko epaiak
berdintasunerako eskubidearen ikuspuntutik eta
sexuaren ondorioz diskriminaziorik ez jasateko,
besteak beste, Legean ezartzen diren gurasotasun
eskubideak erabiltzeko ukoak daukan alderdi
konstituzionala onartu du, eta horien artean dago
kasu zehatz honetan epaitzen dena, adingabeko
bat zaintzearen ondorioz lanaldi murriztua izatea,
hain zuzen.
Laneko bizitza, familiakoa eta bizitza pertsonala
bateratzeko eskubidearen dimentsio horretatik
baloratu behar da kasu honetan bezala enpresaren
behar ekonomiko eta antolakuntza beharrak eta
langileen familiako behar espezifikoen artean
sortzen den interes arteko gatazka, eta aipatzekoa
da azken horiek laneko bizitza, familiakoa eta
bizitza pertsonala bateratzeko eskubidea daukatela
eta horiek legeak onartzen dituela.
Horrez gain, aipatutako epaiak adierazten duen
bezala "LEL 37. artikuluko 5. eta 6. ataletan jasotzen

den neurriaren dimentsio konstituzionalak, eta oro
har, langileen laneko eta familiako bizitza bateratzea
errazteko joera daukaten neurri guztiek, bai emaku
mezko langileak sexuaren ondorioz diskriminatuak
ez izateko daukaten eskubidearen (EK 14. artikulua)
ikuspuntutik, bai familia eta haurrak babesteko
aginduarenetik (EK 39. artikulua), interpretazioaren
inguruan sortzen den edozein zalantza ebazteko
orientazio gisa balio izan eta gailendu behar dute.
Horri legezko aginduak berak laguntzen dio. Bertan
ez da inolako zehazpenik jasotzen lanaldi murriz
tuaren ordutegia zehaztearen inguruan, eta ez da
ezartzen ordutegia ezartzerakoan langilearen iriz
pide eta beharrek ala enpresaren antolamendu
beharrek gailendu behar duten, horren ondorioz,
jokoan dauden interes desberdinak bateragarri
egitera bideratutako baldintzak baloratzea ahalbi
detzen du".
Aurreko premisak kontuan izanez analizatu eta
baloratu ondoren, kasu honetan adierazi diren
baldintzetan oinarrituz, eta kontuan izanik ez direla
alde bien alegazioen bitartez ezeztatu, Koopera
tibaren zuzendaritzak bere erabakia hartzean,
hots, bazkidea zigortzean, ez duela baloratu eta
kontuan hartu haren ohiko ordutegitik kanpo
egiten den inbentarioa gauzatzearen inguruan
aukeraren bat hitzartzeko aukera, ezta horrek
lanaldi murriztua izateko eskubidea erabiltzean
azpian dauden familiako beharretan nola eragingo
zuen ere, eta horixe bera aditzera eman da De
fentsa Erakundean aurkeztu diren alegazioetan,
bertan, antolamenduarekin lotutako arrazoiak
soilik azaltzen baitira. Beren alegazioetan honakoa
azaldu eta errepikatu dute: "erakundeak urtero
egiten dituen inbentarioetan bazkide guztiek parte
hartzen dutela errepikatu nahi dugu, hau da, adingabekoak zaintzeagatik lanaldi murriztuak dauzka
ten ala ez edo gizonezkoak ala emakumezkoak
izatea kontuan izan gabe, eta horrek ez du inolaz
ere diskriminazioa eragiten, izan ere, enpresaren
antolamenduaren arrazoizko behar objektiboaren
ondorio baita eta haren asmoa ez da inolaz ere
inolako eskubide urratzea".
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Ekoizpen antolamenduan eta antolamendu eko
nomikoan enpresaren alde azaltzen diren eskubi
deen onarpenetik, eta hori dela eta, urteko inben
tarioak egokitzat jotzen duen moduan eta aldizkakotasunarekin egiteko gaitasunetik, eta hartu
behar dituen erabaki legitimoetatik, halabeharrez
kontuan hartu behar da bere gaitasunak erabiltzean langileen eskubide legitimoei eragiten diela.
Kasu honetan inbentarioak egiteak langileak aldi
batean zehar ohiz kanpoko ordutegian lan egiteko
libre egotea exijitzen duela ziurtatu da, nahiz eta
lanaldiaren ordu kopuru osoa ez areagotu, adie
razten denaren arabera, konpentsazio zehatzak
ezartzen dira langileen bateratzeko eskubidea
errespetatzeko eta derrigorrezkoa da, STC
3/2007ren ondoriozko dotrinaren arabera, kasu
bakoitzeko baldintza zehatzak baloratzea langi
learen eskubidea errespetatzen saiatzeko eta
enpresaren antolamendu beharrekin bateratu ahal
izateko.
Bateraezintasun argia dagoenean, gatazkan zein
interes gailentzen diren baloratu behar da, gutxien
gailentzen direnak sakrifikatzeko, enpresa aska
tasun eskubidea eta antolamenduaren inguruan
hartzen dituen erabakien zilegitasuna eta batera
tzeko eskubideen ikuspegitik eta berdintasunerako
eskubidetik.
Alde bien alegazioak ikusita (Eroskik 2007/09/3an
eta interesdunak 2007/10/16an egindakoak),
sexuaren ondoriozko diskriminazioa izan dela
baieztatu ezinik, Defentsa Bulego honek Koope
ratibaren Zuzendaritzak ez duela inbentarioaren
antolamendua familiako arrazoien ondorioz lanaldi
murriztua daukan _______ bazkidearen behar
zehatzekin bateratzeko ahaleginik egin ikusten
du, eta baliteke bere senarrak inbentarioa egiteko
exijitzen zen ordutegian lan egin behar izatea.
Beharrak bateratzeko ahalegina egin ondoren,
bateratzea ezinezkoa zela planteatuko balitz, eta
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kasu honetan posiblea zen, egungo justizia auzi
tegien joeraren arabera, erabakia bazkidearen
eskubidea gailentzearen aldekoa izango zatekeen.
Zentzu horretan eman dira, beste epai judizial
batzuen artean, 2007ko otsailaren 8ko Audientzia
Nazionalaren epaia (AS 2007/853).
Ikuspegi hori Emakumeen eta Gizonen Berdinta
sun Eraginkorrerako martxoaren 13ko 3/2007
Legeko 44. artikuluan jazoera hori gertatu ondoren
jaso da eta bertan, ondorengoa ezartzen da: "langileei bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa
bateratzeko eskubideak onartuko zaizkie beren familiako erantzukizun orekatua sustatzeko modua,
eta hori erabiltzean oinarritutako diskriminazio oro
saihestuko da".
Bazkide-langileak inbentariora ez joateko zeuzkan
arrazoiak baloratzeko negoziazio bat gauzatu
behar zen, baina ez zen negoziaziorik egon, eta
berdintasun eskubidearen ikuspegitik bere eskubi
dea gailentzen denez, baliteke ezarri zitzaion
zigorra konstituzioaren arabera babesten duen
eskubidearen kontrakoa izatea.
Euskadiko Kooperatibei buruzko 1993ko Legearen
arabera (testu aldatua), sozietate kooperatiboaren
I. Tituluan, xedapen orokorretako I. atalburuko 1.
artikuluan ondorengoa adierazten da: "kooperatiba
enpresa batek garatzen duen sozietatea da eta
haren lehentasunezko helburua beren kideen
jarduera ekonomiko eta sozialak sustatzea eta
haien beharrak beren parte-hartze aktiboaren bitartez asetzea da, kooperatibismoaren oinarriak
betez eta bere inguruko komunitateari erantzunez".
_______ bazkidea zigortzeko erabakiarekin ez da
kooperatibaren definizioaren edukia betetzen
beren kideen beharrak asetzeari buruz dioenari
dagokionean. Izan ere, Eroski Leioa S. Coop.
kooperatibak, entitate demokratikoak, bazkide
horren halabeharrezko egoera batean ez du be
tebehar hori bete.
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Halaber, Manchesterren 1995ean egin zen Nazio
arteko Aliantza Kooperatiboaren (ACI) Kongresuan
onetsitako kooperatibismoaren balore etikoen
ikuspuntutik besteengatik kezkatzearen garrantzia
azpimarratzen da. Kasu honetan, Eroski Leioa S.
Coop. kooperatibak kooperatibatik kanpoko per
tsonez, eta bereziki, haren parte diren pertsonez
kezkatu beharko lukeela pentsatu beharko litza
teke.
Kooperatibismoaren beste balore etikoetariko
batek elkarrekiko laguntza boluntarioaren garran
tziari erreferentzia egiten dionez, Eroski Leioa S.
Coop. kooperatibako lankideen artean laguntza
hori egotea espero zitekeen, baita aipatutako baloreen arabera, eztabaidapean dagoen gai honetan
azkenean diziplina espediente bat ez irekitzea ere.
Azkenik, gogoratzekoa da kooperatibismoa per
tsonei kapitalari baino lehentasun gehiago ematen
dioten irizpideetan oinarritzen dela. Kasu honetan
ere Eroski Leioa S. Coop. kooperatibak hartutako
erabakia kapitalarekin lotutako irizpideek baldin
tzatu zutela ondorioztatu liteke.
Erabakia
Q/09/2007 ikerketa espedientean gauzatutako
ekintzak eta aplikatzen den arau esparrua ikusirik
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeak Eroski S. Coop. kooperatibari
ondorengo gomendio hauek proposatzen dizkio:
- _______ bazkide andreari ezarri zaion zigorra
baliogabetzea.
- Berdintasunaren oinarria Eroski Leioa S. Coop.
Kooperatibaren lanaren antolamenduaren ku
deaketan modu eraginkorrean barneratzeko
helburuarekin, urteko inbentarioak egitea ohiz
kanpoko lana denez eta ohiko lanalditik kanpo
Euskadiko Emakume Enpresaburu, Zuzendari eta Profesiona
len Federazioa-FEDEP ASPEGI (Gipuzkoako Emakume Profe
sional eta Enpresaburuen Elkartea), AED (Bizkaiko Emakume
Enpresaburu eta Zuzendarien Elkartea) eta AMPEAk (Arabako
Emakume Profesional eta Enpresaburuen Elkartea) osatzen
dute.
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egin behar direnez, lehenago planifikatzea eta
familiako zereginak dauzkaten langileekin, be
reziki, lanaldi murriztuak edo baimenak dauzka
ten langileen kasuetan beren familiarekin lotuta
eta modu objektiboan justifikatuta dauden arra
zoien ondorioz lana langileentzako ezinezkoa
ez izateko edo enpresaren eskakizunei erantzuteko zailtasun handiak ez izateko modua
negoziatzea gomendatzen da, beti ere, enpre
saren eta familiako zamarik ez daukaten gaine
rako langileen aurrean beren eskubidearekiko
gehiegikeria ez baldin bada.
Q/27/2007 Eskaera
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNE
RAKO DEFENDATZAILEAREN 2007KO ABEN
DUAREN 17KO ERABAKIA, Q/27/2007 ESPE
DIENTEARI BURUZKO IKERKETA PROZEDURA BUKATZEN DUENA
Gertakizunaren aurrekariak
2007ko uztailaren 30ean _______ andreak Euska
diko Emakume Enpresaburu, Zuzendari eta Pro
fesionalen Federazioak (aurrerantzean FEDEP2),
Q/27/2007 kexa aurkeztu zuen Euskal Enpresarien Konfederazioaren aurrean (aurrerantzean
Confebask3) eta bertan, ondorengo gertakizun
hauek azaltzen ziren:
"Euskadiko Emakume Enpresaburu, Zuzendari eta Pro
fesionalen Federazioko (FEDEP) Presidentea naizenez,
idazki hau bidaltzen dizuet ondorengo kexaren berri
emateko:
Behin baino gehiagotan jo dugu CONFEBASKera beren
egungo organizazioan sartzeko eskatzeko eta horrela,
geure patronalaren barruan emakumezko enpresarioen
ordezkaritza ikusgarria izatea lortzeko.
Beti erantzun digute banaka sar gaitezkeela, baina ez
kolektibo gisa, izan ere, CONFEBASK sektoreka egitu
ratuta dago.
3 Euskal Enpresarien Konfederazioa (CONFEBASK) lurralde
mailako hiru erakundek osatzen dute: ADEGI (Gipuzkoako
Enpresarien Elkartea), CEBEK (Bizkaiko Enpresa Konfederazioa)
eta SEA (Arabako Enpresarien Sindikatua).
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Hala ere, gainontzeko Autonomia Erkidegoetako enpresa
organizazioek bertako Emakume Enpresaburuen Elkarte
eta Federazioak barneratuta dauzkate, eta ordezkaritza
osoa daukate. Eta gainera, paradoxa bat ere gertatzen
da, izan ere, FEDEP OMEGAren parte da, eta hura,
osorik dago CEOEn sartuta, eta ondorioz, geuk ere parte
hartzen dugu azken horretan, OMEGAren bitartez.
Hortaz, diskriminazio bikoitza jasaten dugula ulertzen
dugu: izan ere, alde batetik CONFEBASKera emaku
mezko enpresaburuen kolektibo gisa sartzeko aukera
ukatzen digute, eta bestetik, hau da emakumeak, emaku
me gisa, dagokien enpresa organizazioan sartuta ez
dauden Autonomia Erkidego bakarra.
Hori guztia jakinarazten dizuegu interesgarritzat joz gero,
erakunde horretan sartzeko egokiak diren izapideei
ekiteko".

2007ko uztailaren 31n, Arabako Emakume Profe
sional eta Enpresaburuen Elkarteak (AMPEA)
ondorengo agiri hauek bidali zituen:
- Espainiako Autonomo eta Profesionalen Kon
federazioak (CAYPE) jaulkitako ziurtagiria, AM
PEA bertan sartzeari buruzkoa.
- CAYPEren Estatutuak.
- CAYPEk legeriak ezartzen dituen irizpideak
betetzeari buruzko ziurtagiria, Lan eta Gizarte
Gaietarako Ministerioko Lan Autonomoaren eta
Gizarte Funtsaren Gizarte Ekonomiako zuzendari
nagusia den _______ jaunak izenpetua.
2007ko abuztuaren 2an AMPEAk Defentsa Erakun
dera Burgosko Enpresa Elkarteen Federazioko
idazkariak izenpetutako ziurtagiria bidali zuen.
Bertan, Miranda de Ebroko eta Eskualdeko Emaku
mezko Enpresarien Elkartea haren parte dela
adierazten zen.
2007ko abuztuaren 14an Defentsa Erakundeak
(irailaren 11 eta 13an jakinarazpen gisa) Confebaskek FEDEP elkartea kolektibo gisa sartzeari
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ezezkoa ematean, elkarte horrek sexuaren ondo
rioz diskriminazioa jasaten omen duelako Confe
basken kontra aurkeztu zen kexaren inguruan ikerketa prozedura bat hasiko zela jakinarazi zien
aldeei. Jakinarazpen horretan 15 eguneko epea
ezarri zen alegazioak egiteko eta komenigarritzat
jotzen zituzten agiri eta informazio guztiak aurkez
teko.
2007ko irailaren 19an Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundean idazki
bat sartu zen. Idazkia _______ jaunak bidali zuen
Confebasken ordezkari gisa eta bertan, honako
alegazio hauek azaltzen zituen:
"Andre agurgarria:
2007ko irailaren 14an ikerketa espediente bat (Q/27/2007)
irekiko dela jakinarazten zigun idazki bat jaso nuen.
Oso harrituta nago, baita erakundea ere, bertan azaltzen
diren jazoerak ikusita.
Lehenengo eta behin, esan beharra daukat Confebaskera
ez direla zuzendu ez Federazioa, ez haren Presidentea,
eta Presidentea ez dut ezagutzen ere.
Hark, adierazten duen bezala, ezagutzen nauela uste
baldin badu, mesedez, egin omen dituen eskaeren datuak edo ziurtagiriak helarazi.
Hori ez dela egia adierazten duen frogarik argiena "izan
ere, CONFEBASK sektoreka egituratuta dago" diotela
da.
Alderantziz, Confebask lurraldeetan oinarrituz dago
egituratuta, ez sektoreka, eta hori erakusten dute Estatutu
Sozialek (1,8 art.) eta sektore erakundeek atxikitako
kide izatera soilik iritsi daitezke. Aipatutako Estatutuak
erantsi ditut informazioa emateko.
Bigarrenik, esan beharra daukat Confebask osatzen
duten enpresa erakundeen barruan ez dela generoarekin
lotutako inolako bereizketarik egiten eta biltzeko elementu
bakarra beren enpresa izaera dela. Ezin da bestela izan,
izan ere, afiliatua izatea enpresari dagokio, haren titularra
edo legezko ordezkariaren ezaugarriak kontuan izan gabe.
Bestalde, afiliatzeko modua Langileen Estatutuetako
Seigarren Xedapen Gehigarrian erakunde ordezkaritzaren
ondorioetarako ezartzen dena da. Nolanahi ere, aipatze
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koa da titulartasuna edo ordezkaritza emakumeen esku
daukaten enpresak asko eta gero eta gehiago direla.
Hirugarrenik, beste enpresa erakunde batzuetan gertatzen
denak ez dio Confebaski inolaz ere eragiten, izan ere,
haien asoziazio ereduak ez du zertan bat etorri geure
erakundearenarekin, elkarte askatasunaren printzipioaren
arabera, baina seguruenik beren Estatutuek ezartzen
dituzten betekizunak betetzen dituzte.
Azkenik, Confebask beti izan dela emakume eta gizo
nezkoen arteko berdintasunaren defendatzaile adierazi
nahi dut, eta horren ondorioz, Legearen Aurreproiektua
lantzean egiteko bereziki aktiboa izan zuen eta haren
ondorioz, otsailaren 18ko 4/2005 Legea egin zen, baina
ez zuen bere uste sendoen ondorioz soilik egin, Confe
baskeko kide diren lurralde mailako erakunde askotako
enpresen emakumezko titular eta ordezkari anitzak de
fendatzeko baizik.
Geure ustez, salaketa horrek ez dauka oinarririk eta bertan
egotzi zaiguna nahikoa argitu izana espero dut. Hala ere,
Berdintasunerako Defentsa Bulegoaren eskura gaude
egokitzat jotzen dituen gaiak xeheago azaltzeko edo
argitzeko".

Confebaskek osaketaren eskritura erantsi du eta
bertan, Estatutuak erantsi zituen.
2007ko irailaren 24an (irailaren 27ko jakinarazpe
naren ondorioz), Emakumeen eta Gizonen Berdin
tasunerako Defentsa Erakundeak FEDEP elkarteari
Emakume Enpresaburuen Elkartea Confebasken
sartzeko egin zuten eskaera egiaztatzeko agiriak
eta Confebaskek erakunde horretan kolektibo gisa
sartzeari emandako ezezko erantzuna egiaztatzeko
agiriak bidaltzeko eskatu zion. Horretarako ezarri
tako 15 laneguneko epea igaro ondoren, FEDEP
erakundeak ez ditu kasua argitzeko eskatu dituen
agiriak aurkeztu.
2007ko urriaren 31n Defentsa Erakundearen egoi
tzan ondorengo informazio hau sartu zen: Bizkaiko
Emakume Enpresaburu eta Zuzendarien Elkarteak
(aurrerantzean AED) Bizkaiko Industria eta Merka
taritza Zentroan (aurrerantzean CIMV) sartzeko

egin zuen eskaera; 1996ko maiatzaren 16ko akta,
bertan AED CIMVn sartzeko erabakia jasota dago
eta _______ jaunak CIMV zentroaren zuzendari
gisa eta _______ andreak AED elkarteko presidente
gisa izenpetu zuten; eta _______ andreak eta
_______ andreak AED erakundearen izenean eta
haren ordezkari gisa izenpetutako hiru gutun,
bertan, CIMV zentroari dagokionez, emakumezko
enpresaburu eta zuzendari horiek zenbait oztopo
izan dituztela adierazi dute:
2007ko urriaren 16an Defentsa Erakundeak
Confebaski Barne Erregimeneko Arautegia eskatu
zion.
2007ko urriaren 23an Confebaskek ondorengoa
erantzun zuen:
"Hilabete honetako 16an jaso dugun eskaerari erantzunez,
"Confebask"ek sortu zenetik ez duela Barne Erregime
neko Arautegirik landu ezta onetsi ere jakinarazi nahi
dizut. Hori dela eta, ezinezkoa zaigu egindako eskaerari
erantzutea.
Hala ere, aipatzekoa da Estatutuetan Barne Erregimeneko
Arautegi batekin arautu ahalko liratekeen egoera moduan
jasotako ustezko bat ere ezingo litzateke kasu honetan
aplikatu.
Azkenik, irailaren 17an bidali duen jakinarazpenean
adierazitako guztia errepikatzen du eta bai neu, bai geure
erakundea, egokitzat jotzen den informazio guztia ema
teko prest gaudela adierazi nahi dut".

Zuzenbideko Oinarriak
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeari dagokio 4/2005 Legeko 64.2
artikuluko a) eta b) ataletan ezarritakoaren arabera
"sektore pribatuan sexuaren ondoriozko zuzeneko
zein zeharkako ustezko diskriminaziozko egoerak
argitzeko ikerketak gauzatzea, bai ofizioz, bai alde
batek eskatuta" eta "negoziazio bideak erraztea
eta pertsona fisiko eta juridikoei gomendioak ematea sektore pribatuan sortzen diren sexuaren
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ondoriozko diskriminaziozko egoera edo praktikak
zuzentzeko helburuarekin eta gomendio horiek
betetzen diren ala ez ikusteko jarraipen bat egitea".
Halaber, 119/2006 Dekretuko 5. artikuluko i) atalak
Defentsa Erakundeari egozten dio "ikerketa pro
zedura bat hasi eta ebazteari buruzko erabakia hartzeko zeregina".
Ikerketa prozedura 119/2006 Dekretuak xedatzen
duenaren arabera arautzen da, edo bestela, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legean ezarritakoaren arabera.
2007ko irailaren 27an Defentsa Erakundeak FEDEP
elkarteari Confebask erakundean kolektibo gisa
sartzeko egin zuen eskaerarekin lotutako informa
zioa bidaltzeko eskatu zion, baita Confebaskek
bidalitako ezezko erantzunaren agiria ere, eta 15
eguneko epea ezarri zuten informazio hori bidal
tzeko.
Defentsa Erakundeak ezarritako legezko epean
FEDEP elkarteak ez zuen eskatutako dokumen
tazioa aurkeztu, eta behin baino gehiagotan eskatu
zitzaion, baina eskatutakoa ez den beste doku
mentazio bat bidali zuen. Hori dela eta, eta 30/1992
Legeko 71. artikuluan ezarritakoaren arabera,
Defentsa Bulegoak FEDEP elkarteak bere eskaera
bertan behera uzten duela ulertzen du, eta ondo
rioz, hona hemen hartutako
Erabakia
- Ikerketa prozedura hau burututzat jotzea eta
Q/27/2007 espedientea artxibatzea.
D/06/2006 Eskaera
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNE
RAKO DEFENDATZAILEAREN 2007KO MAIA
TZAREN 3KO ERABAKIA GOMENDIOAREKIN,
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D/06/2006 ESPEDIENTEARI BURUZKO IKER
KETA PROZEDURA BUKATZEN DUENA
Gertakizunaren aurrekariak
Bilboko jaietan (2006ko abuztuaren 23an) Emaku
meen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundean Bizkaiko Emakumeen Asanbladak
eta Mamiki konpartsak eskaera bat aurkeztu zuten
Bilboko Etxeberria parkean zegoen "Etxe Beldur
garria" barrakarekin lotuta, izan ere, haren kanpoko
aldean ikus zitezkeen irudietan gizon txanodun
batzuk Erdi Aroan bezala jantzita azaltzen ziren
eta irudietan emakumeak torturatzen azaltzen
ziren.
Defentsa Erakundean salatutako gertakizun hori
Bilboko Udaleko Kultura Sailari jakinarazi zitzaion.
Erakunde honek Protokolo bat jarraitzen du aisial
dia eta ikuskizunekin lotutako jarduerak garatzeko
baimenak eman baino lehen informazioa biltzeko.
Euskadiko Ferietako Salerosleen Elkarteak (AFA
DE), Bilboko Udalak azokak eta barrakak jartzeko
emandako baimenaren titularrak, ez zuen Pro
tokolo hori erabili.
Defentsa Erakundea Bilboko Udaleko Emakumea
ren Esparruko zuzendariordearekin eta Kultura
eta Euskara Esparruko zuzendariorde juridiko
administratiboarekin harremanetan jarri zen Bizkaiko Emakumeen Asanbladak eta Mamiko konpartsak jarritako kexaren berri emateko.
Bilboko Udaleko Kultura eta Euskara Esparruko
zuzendariorde juridiko administratiboak Defentsa
Erakundeari ebazpena jakinarazi zitzaion eta
AFADE elkarteak eskatuta (Udalak emandako
baimenaren titular gisa) kexa eragin zuten irudiak
estaltzea erabaki zen.
Zuzenbideko Oinarriak
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeak ikerketa prozedura hau ebaz
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teko eskumena dauka Emakumeen eta Gizo
nezkoen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legeko 64.2 artikuluko b) atalean ezarritakoaren
arabera (martxoaren 2an argitaratu zen EHAAn).

sustatzen duten publizitate iragarkiak egin, igorri
eta erakustea".

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundearen antolamendua eta funtzio
namenduaren Arautegia onesten duen ekainaren
13ko 119/2006 Dekretuak ondorengoa xedatzen
du: "Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundearen helburuak Euskal Autono
mia Erkidegoan emakumeen eta gizonezkoen tratu
berdinaren oinarria betetzea sustatzea eta sektore
pribatuan sexuaren ondoriozko diskriminazio egoeren aurrean herritarrak defendatzea dira" (2.1. artikulua).

Gomendioa

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai
laren 18ko 4/2005 Legeak ezartzen duenaren
arabera, honakoa Defentsa Erakundeare zeregi
netariko bat da: "negoziazio bideak erraztea eta
pertsona fisiko eta juridikoei gomendioak bidaltzea
sektore pribatuan gertatzen diren sexuaren ondo
riozko diskriminaziozko egoerak edo praktikak zuzentzeko eta gomendio horiek betetzen direla
ikusteko jarraipena egiteko helburuarekin" (63.1.
artikulua).
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai
laren 18ko 4/2005 Legeko 26.2. artikuluak ondo
rengoa ezartzen du: "Debekatuta dago pertsonak
beren sexuaren arabera duintasunari dagokionez
nagusi edo menpeko gisa, edo sexu objektu huts
gisa irudikatzen dituzten edo emakumeen kontrako
indarkeria justifikatu, hutsal gisa aurkezten edo
sustatzen duten publizitate iragarkiak egin, igorri
eta erakustea".
4/2005 Legeko 26.2. artikuluak ondorengoa ezar
tzen du: "Debekatuta dago pertsonak beren
sexuaren arabera duintasunari dagokionez nagusi
edo menpeko gisa, edo sexu objektu huts gisa
irudikatzen dituzten edo emakumeen kontrako
indarkeria justifikatu, hutsal gisa aurkezten edo

Eta hona hemen bidalitako

- "Euskadiko Ferietako Salerosleen Elkarteak
(AFADE), herri erakundeek emandako baimenen
titular gisa, bere elkarteko kide batek ere doazen
lekuetan berdintasunaren esparruan eta sexua
ren ondorioz diskriminaziorik ez egiteko legezko
aginduak betetzen ez dituzten barraka edo
azokak ez instalatzeko lan egin beharko dute,
Udalarekin dagokion hitzarmena hitzartuta izan
zein ez.
- Horretarako, eta azokak eta barrakak instalatu
baino lehen, beharrezkoa da AFADEk instalatzen
diren barrakek legeak ezartzen dituen betekizu
nak betetzen dituztela ziurtatzeko neurri era
ginkorrak hartzea, hori guztia Euskal Herriko
Autonomia Erkidego osoan benetako berdinta
sun eraginkorra lortzeko helburuarekin".
D/02/2007 Eskaera
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNE
RAKO DEFENDATZAILEAREN 2007KO
AZAROAREN 23KO ERABAKIA, D/02/2007
ESPEDIENTEARI BURUZKO IKERKETA PRO
ZEDURA BUKATZEN DUENA
Gertakizunaren aurrekariak
2007ko otsailaren 13an _______ jaunak, _______
NAN daukanak, D/02/2007 salaketa aurkeztu
zuen S.A.S. System Automotive enpresaren kontra
eta bertan, ondorengo gertakizun honen berri
eman zuen:
"Urtarrilaren 5ean, ostirala, Giza Baliabideen sailean
( _______ da saileko zuzendaria) adingabeko bat
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aukeraren inguruan edukitako elkarrizketarekin, izan ere,
kaleratzeko erabakia hartu zuten zuzendariek ez baitzekiten
ezer hari buruz, neurekin soilik izan baitzuen elkarrizketa
hura.
4.- Enpresak 119 langile dauzka eta horien %55 emaku
mezkoak dira; horietako % 6,7k adingabeko bat zaintzeko
lanaldi murriztua daukate; eta gaur egun amatasun baja
bi daude eta haurdunaldiko arriskuaren ondoriozko beste
baja bi daude ( )".

2007ko irailaren 12an sexuaren ondoriozko ustezko
diskriminazio baten ondorioz S.A.S. System Au
tomotive enpresaren kontra jarritako salaketaren
inguruko ikerketa prozedura hasi zen.
2007ko irailaren 19an enpresari erabaki horren
berri eman zitzaion eta 15 eguneko epea eman
zitzaion egokitzat jotzen zituen alegazio, agiri eta
informazio guztiak egin eta aurkezteko.
2007ko urriaren 3an Defentsa Erakundean alegazio
idazki bat sartu zen. Idazkia _______ jaunak,
_______ NAN daukanak aurkeztu zuen S.A.S.
Autosystemtechnik S.A. erakundearen izenean
eta haren ordezkari gisa eta bertan, ondorengo
alegazio hauek azaltzen zituen:
"Lehenengoa.- _______ jaunak azaltzen duen bertsioa
ez dela egia adierazi nahi dugu, bereziki Giza Baliabideen
Saileko buruarekin hitz egin zuen egunari dagokionean,
hark langilearekin izan zuen elkarrizketa bere semea jaio
zelako gertatu zen, hura jaio zen egunetik hurbil hitz egin
zuten, eta haren semea 06/09/29an jaio zen.
Bigarrena.- _______ jaunak 07/01/08an Lantegiko zuzen
dariarekin ( _______ ), Logistikako buruarekin ( ______ )
eta Giza Baliabideen Saileko buruarekin izan omen zuen
bilerari dagokionez, ez zela horrela gertatu argitu nahi
dugu; izan ere bertan ez baitzioten inolaz ere galdetu
eszedentzia eskatzeko asmorik zeukan. Kontuan izan
behar da ez Lantegiko buruak, ez Logistikako buruak, ez
zekitela ezer egindako galderari buruz, eta zela inoiz eskaera bilakatu, eta kasu horretan, erantzun behar izango
zatekeen. ( ).

Hirugarrena.- _______ jaunaren eraginez eragindako
kalte ekonomiko eta bezeroen aurreko irudiaren gaineko
kalteen ondorioz, lantokiko zabarkeriaren ondorioz, diziplinaz kanporatzea erabaki zen, baina hari gehiegizko
kalterik eragin nahi ez geniola eta, kaleratzea bidegabea
zela onartzea erabaki zen eta gehienezko kalte-ordainketa
ordaindu zitzaion, interesdunak adierazi duen bezala.
Laugarrena.- Ez da egia, inolaz ere, _______ jaunak
kalte-ordainketa onartzea baino beste aukerarik ez
zeukala, izan ere, berak adierazten duen bezala, berriz
laneratzeko ere eska zezakeen, bere Funtsezko Eskubi
deak urratzen omen zituen kaleratze batean oinarrituz,
baina argi dago ez zuela hori egitea onartu, zalantzarik
gabe, horren inguruko argumentu faltaren ondorioz; gainera, kontuan hartzekoa da langilearen berme gisa prozedura hauetan sortzen den froga zama, hots, enpresak
derrigorrez frogatu behar duela langilea kaleratzeko
arrazoiak idazkian adierazitakoak direla eta ez besterik.
( ).
Bosgarrena.- Argi geratu behar da ez dela inolaz ere
semea zaintzeko eszedentzia ukatu, izan ere, inoiz ez
baitzuen eskakizun hori gauzatu eta gainera, eszedentzia
eskatzearen inguruan egin zuen aipamena eta kaleratzearen artean hiru hilabete igaro ziren.
Seigarrena.- Lehenago ere aipatu den bezala, enpresak
119 langile dauzka eta horien arteko %55 emakumezkoak
dira: horietako %6,7k lanaldi murriztua eta txanda auke
ratua dauka adingabeko bat zaintzeko; gaur egun ama
tasun baja bi eta haurdunaldiko arriskuaren ondoriozko
baja bi daude; eta horrek legearen arabera ezarritako
arautegia zorroztasunez betetzen dela ziurtatzen du, eta
ez da inolako funtsezko eskubide urratzearen ondorioz
kondenatu edo zigortua izan.
Hori dela eta;
ESKATZEN DUT: Idazki hau eta bertan azaldutako adie
razpenak aurkeztutzat jotzea egokitzat jotzen diren izapideak gauzatu ondoren, aipatutako espedientea artxiba
tzeko eta ordezkatzen dudan pertsonari inolako erantzukizunik ez egozteko.
BESTELAKO ADIERAZPENAK: Alde honek ondorengo
froga hauek erabiltzeko asmoa daukala:
ONDORENGO HAUEN ADIERAZPENAK: _______ (Lan
tegiko zuzendaria); _______ (Logistikako burua) eta
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_______ (Giza Baliabideen Saileko burua) instrukzioegileak zehazten duen unean gauzatuko dira.
AGIRIAK: Kaleratze gutuna, kitapenaren agiria, _______
jaunari egozten zaizkion jazoeren erregistroa, dauden
langileak, lanaldi murriztua daukaten eta txanda hautatzeko aukera daukaten pertsonak; amatasun bajak eta
haurdunaldiko arriskuaren ondoriozko bajak, instrukzioegileak eskatzen duenean aurkeztuko dira".

2007ko irailaren 24an, Defentsa Erakundeak
_______ jaunari (salaketa jarri duena) berak plan
teatzen duen antzeko egoera jasan duten beste
pertsona bati edo batzuei buruzko datuak eskatu
zizkion, baina hark ez zuen inolako daturik eman.
Zuzenbideko Oinarriak
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundeari dagokio 4/2005 Legeko 64.2
artikuluko a) eta b) ataletan ezarritakoaren arabera
"sektore pribatuan sexuaren ondoriozko zuzeneko
zein zeharkako ustezko diskriminaziozko egoerak
argitzeko ikerketak gauzatzea, bai ofizioz, bai alde
batek eskatuta" eta "negoziazio bideak erraztea
eta pertsona fisiko eta juridikoei gomendioak ematea sektore pribatuan sortzen diren sexuaren ondoriozko diskriminaziozko egoera edo praktikak
zuzentzeko helburuarekin eta gomendio horiek
betetzen diren ala ez ikusteko jarraipen bat egitea".
Halaber, 119/2006 Dekretuko 5. artikuluko i) atalak
Defentsa Erakundeari egozten dio "ikerketa prozedura bat hasi eta ebazteari buruzko erabakia
hartzeko zeregina".
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baldin baditu Defentsa Erakundeak emandako
gomendioak betetzen, Bulegoak eragina jasaten
duen pertsonari laguntza teknikoa eskainiko dio
administrazioko beste instantzia batzuen edo beste
instantzia judizial batzuen aurrean helegiteak iza
pidetzeko".
Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bateratua
onesten duen Testu Bateratuko 55.4. artikuluak,
martxoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegi
leak onetsiak, ondorengoa xedatzen du:
"Enpresarioak ez dituenean artikulu honetako 1.
atalean ezartzen diren betekizunak betetzen edo
enpresarioaren kaleratzeko erabakia Konstituzioan
edo Legean debekatutako diskriminazio kauseta
rikoren baten ondorioz hartzen denean edo langi
learen funtsezko eskubideak eta askatasun pu
blikoak urratuz gauzatzen denean, kaleratzeko erabakia baliogabea izango da eta agintaritza judizialak
ofiziozko adierazpena egin beharko du. Aldez
aurretiko ohartarazpena ez emateak ez du kalera
tzea baliogabetuko, baina enpresariak, egokiak
diren gainerako ondorioei kalterik egin gabe, epe
horri dagozkion soldatak ordaindu beharko ditu.
Enpresarioak geroago betekizunak betetzeak ez
du, inolaz ere, hasierako kaleratze ekintza konpon
duko, egun hartatik aurrera eragina izango duen
beste kaleratze erabaki bat baizik".
3/2007 Lege Organikoa baino lehen indarrean
zegoen idazketan artikulu horretako 5. atalak
ondorengoa xedatzen du:

Ekainaren 13ko ikerketa prozedura 119/2006
Dekretuak xedatzen duenaren arabera arautzen
da, edo bestela, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea
ren azaroaren 26ko 30/1992 Legean / otsailaren
20ko 2/1998 Legean ezarritakoaren arabera.

"Konstituzioan edo Legean debekatutako diskri
minazio kausetarikoren baten ondorioz hartzen
denean edo langilearen funtsezko eskubideak eta
askatasun publikoak urratuz gauzatzen denean,
kaleratzeko erabakia baliogabea izango da".

119/2006 Dekretuak 18.3 artikuluan ondorengoa
ezartzen du: "kexa zuzendu zaion pertsonak ez

Eszedentzia ez zuela eskatu, baina hura eskatzeko
aukeraz hitz egin zuela egiaztatu da.
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Ezinezkoa da Langileen Estatutuaren Legearen
Testu Bateratua onesten duen Testu Bateratuko
55.5. artikulua familiako baimen edo eszedentziak
izatearen ondorioz kaleratzearekin loturako balio
gabetzeari dagokionean aplikatzea aginduak dio
enak ezinezko egiten baitu, azkenean ez baitzen
eszedentzia eskatu.
Ikerketan bildutako datuen arabera, langilea eta
enpresa bide judiziala baino lehenagoko adostasun
administratibo batera iritsi ziren eta alde biek
kaleratzea bidegabe gisa kalifikatu dute. Horri
esker, langileak ez zuela kontratua ez betetze
larririk gauzatu pentsa daiteke, baina baliteke
enpresak exijitzen diren legezko formaltasunak
ez bete izana. Lehenengo hipotesiaren ondorioz,
langileak egin duen alegazioarekin batera (hau
da, enpresak hartu zuen erabakia adingabeko bat
zaintzeko eszedentzia eskatzeko asmoa zeukala
adierazi zuela) kaleratzeko arrazoia salatutakoa
izan ote zen baloratu behar da, izan ere, hala izan
bazen, Langileen Estatutuko 55. artikuluko 5. atala
aplikatu liteke kaleratzeko arrazoien atzean funtsezko eskubideen urraketa egoteari dagokionean,
eta kasu honetan, emakume eta gizonezkoen
arteko berdintasuna familiako baimen eta esze
dentziak gozatzeari dagokionean.
Langilearen funtsezko eskubideak gailentzea eta
urraketa hori frogatzeko zailtasun bereziak dira
konstituzioaren jurisprudentziak lan-harremanetan
frogen zamaren banaketa zehatza egitean aplika
tzen dituen premisak (gaur egun Laneko Jokabi
deari buruzko Legeko 96 eta 179.2. artikuluetan
dago jasota).
Diskriminazioa frogatzearen inguruan konstituzioan
ezartzen den dotrina maiatzaren 6ko 90/1997
epaian laburbiltzen da eta honakoa erakusten
du: "laneko prestazioak antolatzeko laneko arauek
onartzen dituen eskubide eta gaitasunak formalki
betetzean enpresarioak langilearen funtsezko

eskubideak ezagutzen dituela bermatzeko beha
rrarekin batera, kontuan hartzekoa da askotan
konstituzioko urraketa bati dagozkion prozedura
judizialak argitzeko zailtasun handiak egoten
direla, izan ere, askotan, ustezko enpresa ekintza
gisa legezkotasunez ezkutatzen dira. Lana ematen
duenaren kontratuko antolamendu eta diziplina
gaitasunak zenbat eta eskumenekoagoak izan,
orduan eta handiagoa da behar hori".
Konstituzioko dotrinaren arabera "frogatzeko
zamaren inbertsioa" funtsezko eskubideak urratu
direla adierazten den kasuetan, frogatzeari buruzko
arau orokorra ez den bestelako banaketa bat
egiten da, eta diskriminazio hori egon dela adie
razten duten seinaleak aurkezten direnean soilik
onartuko da, hori dela eta, ez da nahikoa izango
salaketan diskriminazio tratu bat egon dela adie
raztea. (SSTC, 166/1987; 114/1989; 21/1992;
266/1993; 293/1993; 180/19994; 85/1995;
136/1996; 29/2002; 17/2005).
Salaketa jarri duen pertsonaren egitekoa da ha
sieratik frogatzeko jardueraren bat gauzatzea.
Hortaz, langileak honakoa egin behar du: "enpre
saren ekintzak funtsezko eskubidea urratzen duela
adierazten duen arrazoizko seinale bat aurkeztea
(STC 38/1986) lehenengo aurre-suposizio saihestezina bete ondoren salatutako aldeak izango
du bere ekintzaren kausak benetakoak direla eta
ez dutela funtsezko eskubideak urratzeko asmorik
izan frogatzeko ardura, baita erabakia hartzeko
adina entitate izan zuenak ere, eta hori da seinaleek
sortutako irudi kaltegarria suntsitzeko modu baka
rra " (STC114/1989, besteak beste).
Alde biek onartu dute langileak eszedentzia eskatzeko asmoa zeukala eztabaidatu zutela, baina
ez dute zein egunetan eztabaidatu zen frogatu,
hau da, langileak dioen bezala kaleratu baino
pixka bat lehenago gertatu zen, ala enpresak
adierazten duen bezala, semea jaio zen egunetik
hurbil. Langileak eszedentzia eskatzeko asmoa
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zeukala adieraztea eta kaleratzearen arteko lotura
faltaren eta beste jazoera batzuen inguruko frogarik
ez egotearen ondorioz, ezinezkoa da enpresari
kaleratzeko arrazoiak objektiboak eta arrazoizkoak
izan zirela eta ez zutela emakume eta gizonezkoen
arteko berdintasun printzipioa urratu frogatzeko
zama egozteko seinaleak daudela pentsatzea.
Kausa horiek ezezagunak dira, baina horrek ez
du esan nahi ez direla existitzen. Enpresak diziplina
arrazoiak izan direla adierazi du eta ez da beha
rrezkoa horien inguruan ikertzea, langileak ez
baititu enpresaren erabakia berak eszedentzia bat
eskatzeko asmoa zeukalako hartu zela adierazten
duten seinaleak aurkeztu, hori dela eta, ezinezkoa
da enpresari alde bien adostasun ekintzan onar
tutako arrazoiak kaleratzearen benetako arrazoiak
izan zirela frogatzeko betebeharra egoztea. On
dorioz, ezinezkoa da diskriminazio edo funtsezko
eskubideak urratu izanaren susmagarritzat jotzea.
Ikerketa egin ondoren ezin izan da enpresak diskriminazio egoera eragiten duenik edo diskriminazio
girorik edo laneko bizitza, familiakoa eta bizitza
pertsonala bateratzeko eskubideak berdinta
sunezko baldintzetan erabiltzearen kontrako girorik
dagoenik ondorioztatu, izan ere, ez da beste langile batzuei, beren sexua zeinahi izanda ere,
indarrean dagoen legeriak onartzen dituen eskubi
deak erabiltzeko eragozpen edo zailtasunik jarri
zaienik adierazi.
Erabakia
- Ikerketa espedientean gauzatutako ekintzak
ikusita, ezin da ondorioztatu sexuaren ondoriozko diskriminazio ekintza bat gauzatu denik,
hortaz, D/02/2007 salaketa bukatutzat jo da eta
artxibatuta geratu da.
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DUAREN 17KO ERABAKIA GOMENDIOARE
KIN, D/30/2007 ESPEDIENTEARI BURUZKO
OFIZIOZKO IKERKETA PROZEDURA BUKATZEN DUENA
Gertakizunaren aurrekariak
2007ko irailaren 11n, _______ jaunak idazkia
aurkeztu zuen Emakumeen eta Gizonen Berdin
tasunerako Defentsa Erakundean eta bertan,
ondorengoa adierazi eta eskatzen zuen:
"1. Eskaera aurkezten zuen pertsona GURI ZER Elkarteko
bazkidea zela
2. Elkartearen Estatutuetan titularraren lagapenaren
bitartez, "inter vivos" edo "mortis causa" egoeretan,
bazkide izaera hark izendatutako GIZONEZKO oinorde
koari transmititzeko aukera kontuan hartzen dela, oinor
dekoa hirugarren mailakoa ere izan daiteke baina esklu
siboki da horrela, hau da, EMAKUMEZKO oinordekoak
kanpoan uzten dira.
3. Emakume eta Gizonezkoen arteko Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legean adierazten dena betetzeko, transmisioen inguruan horrelako baldintza xeda
tzea, hau da, emakumezkoak kanpoan uztea, arautegi
horretarako egokia den eta bazkide izaera transmititzeko
baldintza hori generoa kontuan izan gabe egiteko esta
tutuetan adierazten den betekizuna aldatzea komeni den
jakin nahi dut".

Aldez aurretiko ekintzen fasean, 2007ko irailaren
16an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko Elkarteen Erregistroari "Guri Zer" Elkartearen
Estatutuen kopia eskatu zion.

D/30/2007 Eskaera

2007ko irailaren 20an Munguiako "Guri Zer" Elkar
tearen Estatutuen idazketaren ondorioz sexuaren
ondoriozko diskriminazioa egon daitekeelako
susmoa dela eta, ofiziozko ikerketa prozedura
hasteko erabakia hartu zen.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNE
RAKO DEFENDATZAILEAREN 2007KO ABEN

2007ko irailaren 24an "Guri Zer" Elkarteari erabaki
horren berri eman zitzaion eta 15 eguneko epea
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eman zitzaion egokitzat jotzen zituen alegazio,
agiri eta informazio guztiak aurkezteko, baita
frogatze epe bat hasteko eskatzeko eta egokitzat
jotzen zituzten frogatzeko bideak proposatzeko.
2007ko urriaren 4an, Defentsa Erakundearen
egoitzan _______ jaunak bidalitako idazki bat sartu
zen. "Guri Zer" Elkartearen izenean eta hura or
dezkatuz eta haren presidente gisa aurkeztu zuen
idazki hura eta bertan, ondorengo hau azaltzen
zuen:
Alegazioak
LEHENENGOA: 2007ko ekainaren 23an ohiz
kanpoko asanblada egiteko deialdia egin zen
elkartearen estatutu batzuk eta aurreko araubideko
gauza batzuk aldatzea bozkatzeko, hain zuzen,
emakume eta gizonezkoen arteko eskubideak
berdintzeko eta horren inguruko sentsibilitatearen
ondorioz, Elkartearen estutuei dagokienez, 27.
eta 28. artikuluetarako ondorengo testua proposatu
zen. "Aipatutako artikuluen idazketa". Bozketaren
estatutuak aldatzearen aldeko %60,60ko emaitza
lortu zen, baina estatutuetako 42. artikuluan ezar
tzen denaren arabera, beharrezkoa da bertaratu
tako bazkideen %75ak baiezko botoa ematea
estatutuak aldatzeko, hortaz, aldaketa proposamen
hura ez zen onetsi. Proposatutako testuan ondo
rioztatzen den bezala, zuzendaritza batzordearen
asmoa emakume eta gizonezkoen eskubideak
berdintzea zen eta gainera, bertaratu ziren bazkide
gehienek horren aldeko botoa eman zuten, baina
estatutuak aldatzeko eragozpena baiezko botoen
kopuruak %75ekoa izan behar duela da. Hala ere,
asanbladak onartu egin zuen barne erregimeneko
araudia aldatzeko egin zitzaion proposamena, eta
horren inguruko daturik esanguratsuena emaku
meek txokoko sukaldean sartzearen inguruko
debekua jasotzen zuen artikulua arauditik ezabatu
zela da.

BIGARRENA: Elkarte hori duela 40 urte baino
gehiago sortu zuten, eta garai hartako testuingurua
eta gaurkoa oso desberdinak dira. Bazkide batek
baino gehiagok 80 urte baino gehiago dauzkate
eta bazkide kopuru handi batek 70 urte baino
gehiago dauzkate. Beren pentsamoldea dela eta,
bizikidetzarekin lotutako aldaketak pixkanaka
sartu behar izan dira. Hasieran emakumeak urtean
bi egunetan soilik sar zitezkeen eta urte batzuk
geroago igande, jaiegun eta jaiegunen bezperetan
soilik sar zitezkeen.
Geroago, emakumeak txokoan egunero sar zi
tezkeen ostiraletan izan ezik, izan ere, ostiralak
bazkidearen eguna ziren. Duela gutxi emakumeak
urteko egun guztietan sar zitezkeela onetsi zen.
Urte guzti hauetan, aurreko araubideko arautegian
emakumeek txokoan ezin zutela janaria prestatu
ezarrita zegoen, ezin ziren ezta sukaldera sartu
ere, eta hori iaz uztailaren 23an egin zen asanbla
dan aldatu zen, eta harrezkero, emakumeak sukal
dean gizonak sartzen diren bezala sar daitezke.
Gizon gazteagoen lana zaharragoak direnak kon
bentzitzen eta hezten joatea izan da, gizonen eta
emakumeen eskubideak berdintzea beharrezkoa
dela ikus dezaten eta zuzendaritza batzordean,
2008ko urtarrileko bazkideen asanbladan estatu
tuak aldatzeko proposamena, emakume eta gi
zonezkoen eskubideak berdintzen dituena, berriz
aurkezteko asmoa geneukan.
Alegazioen puntu horretan, iraganeko gertakizun
batzuen adibideak jartzen zituzten, eta egoera
horietan sexuaren ondoriozko diskriminazioa
egoera arrunta zen, adibidez: 1972ra arte bankuan
kontu bat irekitzeko beharrezkoa zen senarraren
idatzizko baimena; Athletic-en emakumeak duela
gutxira arte harpidedunak soilik izan zitezkeen,
hots, ezin zitezkeen klubeko bazkide izan; Irun
eta Hondarribiko alardeak; emakumeak sartzea
debekatzen duen Elkarte bateko urrezko danborra
emateko ospakizuna eta tronua jasotzeko Espai
niako monarkiaren Lege salikoa.
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HIRUGARRENA: Ez dutela ulertzen zergatik salatu
den egoera hau Defentsa Bulegoaren aurrean,
haiek elkartearen estatutuak aldatzeko proposa
menarekin emakume eta gizonezkoen arteko
berdintasuna lortzeko lan egiten ari baitira.
LAUGARRENA: Espedientea bazkideei helarazte
ko, alegazioak aurkezteko epea luzatzeko eskatu
zuten".
2007ko urriaren 8an "Guri Zer" Elkarteari alega
zioak aurkezteko epea beste 15 egun luzatuko
zela jakinarazi zitzaion. Bigarren epea igaro ondo
ren, "Guri Zer" Elkarteak ez zuen alegazio osaga
rririk aurkeztu.
Zuzenbideko Oinarriak
4/2005 Legeko 64.2. artikuluko a) eta b) ataletan
ezarritakoaren arabera, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeari dagokio
"sektore pribatuan sexuaren ondoriozko zuzeneko
zein zeharkako ustezko diskriminaziozko egoerak
argitzeko ikerketak gauzatzea, bai ofizioz, bai alde
batek eskatuta" eta "negoziazio bideak erraztea
eta pertsona fisiko eta juridikoei gomendioak
ematea sektore pribatuan sortzen diren sexuaren
ondoriozko diskriminaziozko egoera edo praktikak
zuzentzeko helburuarekin eta gomendio horiek
betetzen diren ala ez ikusteko jarraipen bat egitea".
Halaber, 119/2006 Dekretuko 5. artikuluko i) atalak
Defentsa Erakundeari egozten dio "ikerketa pro
zedura bat hasi eta ebazteari buruzko erabakia
hartzeko zeregina".
"Guri Zer" Elkartearen Zuzendaritza Batzordeko
kideek Defentsa Erakundera bidalitako idazkiaren
arabera, gobernu eta administrazio organo hori
Elkartearen egungo Estatutuak aldatzearen eta
emakumeak bazkide bilakatzeko debekua (27 eta
28. artikuluetan dago jasota) kentzearen alde
dagoela dirudi.
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Beren adierazpen eta alegazioak ikusirik, bai
Zuzendaritza Batzordeak, bai bazkideen gehien
goak (%60) emakumeak kanpoan uztea ez dato
rrela egungo gizarteko errealitatearekin bat uste
dutela ondorioztatzen da. Hori dela eta, horretarako
egin zen asanbladan gizon eta emakumezkoen
eskubideak berdintzeko proposamena mahairatu
zen, baina bertan, ez zen lortu Estatutuetako 42.
artikuluan exijitzen den boto kopuruaren gehien
goa.
Emakumeak emakumezkoak izateagatik soilik,
ondasun eta eskubide politiko, sozial, ekonomiko
eta kulturalak osoki izatetik salbuestea zuzeneko
diskriminazioa da.
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna oinarri
juridiko unibertsal bat da eta nazioarteko testuetan
onartuta dago. Testu horien artean ondorengo
hau gailentzen da: emakumezkoaren kontrako
diskriminazio modu guztiak ezabatzeari buruzko
Hitzarmena, 1979ko Nazio Batuen Asanblada
Orokorrak onetsia. Emakume eta gizonezkoen
arteko berdintasuna Europar Batasunaren funtsezko Eskubide bat da eta Itunetan ezarrita dago;
are gehiago, Europar Batasunaren eta Estatu
Kideen politika eta ekintza guztien helburu bat
da. Emakume eta gizonezkoen arteko berdintasun
eraginkorra lortzeko, ezinbestekoa da sexuaren
ondoriozko diskriminazio modu guztiak ezabatu
eta debekatzea arau juridikoen bitartez antolatu
tako errealitate ekonomiko, politiko, sozial edo
kulturalaren alderdi guztietan.
Azken hamarkadetan berdintasunerako eskubidea
eraginkorra izatea eta emakumezkoen diskrimi
nazioa ezabatzea lortzeko aurrerapen asko egin
dira. Aurrerapen garrantzitsuenen artean, hezkun
tzaren eta lan munduaren alorretan egin direnak
gailentzen dira. Emakumea lan-merkatutik kanpo
egotetik (kualifikatuta ez zegoen tradiziozko eskulan sektore batzuetan izan ezik) lanaren alorrean
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eta profesionalki kualifikatuago dagoen biztanleria
aktiboaren parte izatera igaro da. Ekoizpen ereduko
aldaketek familiako zereginetan aldaketa bat eragin
dute eta gizartean gero eta onartuago dago. Emakumeak espazio publikoetatik kanpo uzteko tra
dizioa desagertzen ari da bai lanari dagokionean,
bai enpresa, ekonomia eta politikaren munduan
ere, hala ere, oraindik ez da orekatu guztiz.
Emakumeen zereginaren bilakaera bultzatu duten
faktoreen artean, oso garrantzitsuak izan dira
azken urteotan onetsi diren lege aldaketak. Erre
forma horiek esparru publikoaren antolamendu
juridikoko sail askori eragin diete, baina ez dira
izaera pribatuko harreman juridikoko alderdi ba
tzuetara guztiz iritsi, esate baterako, Elkarteen
legeriak arautzen dituen alderdi batzuetara.
Partikular edo pribatuen harremanetan sakonago
eragin behar da gizartearen esparru guztietan
berdintasunaren oinarria eta diskriminazioaren
debekua eraginkor bilakatzeko eta hori azken
lege aldaketek proposatu duten helburu bat da.
Helburu hori Eusko Jaurlaritzak onetsitako Emaku
meen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legearen emaitza da. Lege horren
2. artikuluak 3. artikuluan ezartzen diren oinarriak
ondorengo hauei aplika dakizkiela adierazten du:
"Euskal Autonomia Erkidegoko herri-aginte guztiei
aplikatuko zaizkie. Erakunde pribatuei ere aplika
tuko zaie, baldin eta Erkidegoko herri-aginteetako
batekin kontratuak edo lankidetza-hitzarmenak
sinatzen badituzte, edo herri-aginte horiek eman
dako laguntzen edo diru-laguntzen onuradunak
badira". Halaber "Euskal Autonomia Erkidegoko
unibertsitateetan eta sektore pribatuan" ere aplika
tzen dela adierazten da. Lege horretako 3. artiku
luko oinarrien artean, tratu berdintasuna jasotzen
da eta honakoa adierazten da: "Debeku da pertsonen sexuan oinarritzen den bereizkeria oro,
zuzenekoa zein zeharkakoa, edozein delarik ere
hartarako erabilitako era".

Oinarri horiek tradizioz jasotzen ez diren jardue
retan eraginkor egiteko, Legeak zuzeneko edo
zeharkako diru-laguntzen politiken egokitzapena
ren, diru-laguntzen, jardueretan autoritateen partehartzearen, espazio publikoak erabiltzeko debe
kuaren, etab. bitartez berdintasuna sustatzeko
neurriak aurrez ikusi ditu (otsailaren 18ko 4/2005
Legeko 24. eta 25. artikuluak). Hori guztia, harre
man pribatuen esparruan emakume eta gizo
nezkoen arteko berdintasun handiago batera
aurrera egiteko helburuarekin.
Helburu berarekin sortu zen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea, eta
besteren artean, ondorengo eskumena egotzi
zitzaion: "sexuaren ondoriozko zuzeneko zein
zeharkako ustezko diskriminazio egoerak argitzeko
ikerketak egitea, bai ofizioz, bai alde batek eskatuta"
"sektore pribatua"ren esparruan.
Halaber, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun
Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoak "partikularren arteko harremanen orbitan" berdintasunaren sustapena proposatzen du
eta enpresetan neurri jakin batzuk ezartzen dira
kontratazio edo diru-laguntza publikoen alorrean
edo Administrazio kontseiluen inguruan.
Europar Batasuneko legeriaren esparruan, zu
zenbide pribatuko harremanei berdintasunaren
oinarriaren eraginkortasuna aplikatzeko beharra
ondasun eta zerbitzuak eskuratzeari dagokionean
gizon eta emakumeen arteko tratu berdintasunaren
oinarria aplikatzeari buruzko 2004/113/EE Zuzen
tarauaren helburua da. Zuzentarau hori martxoaren
22ko 3/2007 Lege Organikora igaro da eta ondasun
eta zerbitzuen alorreko neurriak gaineratu ditu.
Gizon eta emakumezkoen arteko berdintasuna
Europar Batasuneko funtsezko oinarri bat dela
gogoratu ondoren, Zuzentarauak aplikazio esparru
bat mugatzen du eta horren arabera "helburu
legitimo batek justifikatzen dituenean soilik onartu
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ahalko dira tratu desberdintasunak"; eta ondoren
honakoa eransten da: "helburu legitimotzat jo
ahalko dira, esate baterako, sexuaren ondoriozko
indarkeriaren biktimak babestea (sexu jakin bateko
pertsonentzako babeslekuak sortzea bezalako
balizko egoeretan), intimitatea eta lotsa direla eta
(pertsona batek bere etxebizitzan ostatua eskain
tzen duen balizko egoeretan), genero edo gizon
eta emakumeen interesen berdintasunaren susta
pena (esaterako, sexu bereko boluntarioen orga
nizazioak), elkartzeko askatasuna (sexu bakarreko
klub pribatuen afiliazio kasuetan), kirol jardueren
antolamendua (adibidez, sexu jakin batentzako
kirol jarduerak). Hala ere, ondorengoa adierazten
da espresuki: "muga guztiek egokiak eta beha
rrezkoak izan beharko dute Europako Erkidegoe
tako Justizia Auzitegiaren jurisprudentziatik erato
rritako irizpideen arabera".
Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren
jurisprudentziak zuzeneko edo zeharkako diskri
minazioa eragiten duten tratu desberdintasuna
dakarten neurrien beharra eta egokitasuna epai
tzen du. Helburu horrekin, lortu nahi diren hel
buruak, helburu horiei erantzuten dien tratu des
berdin baten beharra eta desberdintasuna markatzen duen neurriaren egokitasuna analizatu
behar dira sexuaren ondoriozko tratu desberdina
objektiboki justifikatuta dagoen zehazteko eta ez
dela zuzeneko diskriminazio bat ikusteko edo
sexuetariko baten kontrako eragina edo eragin
kaltegarria zeharkako diskriminaziotzat jo daite
keen zehazteko.
"Guri Zer" Elkartearen Estatutuetako 2. artikuluak
haren helburuak ondorengo hauek direla ezartzen du:
1.Ongi pasatzeko moduko entretenimenduak,
kulturalak eta kirolezkoak eskaintzea eta berebi
ziko garrantzia dauka bazkideen eta zaleen
arteko laguntasunaren alde egiteak.
2. Elkartearen jarduera eremuaren barruan garapen
pertsonalari eta kolektiboaren garapenari lagun

tzen dioten kultura eta kirol jarduerak eta ongi
pasatzeko orotariko jarduerak sustatu eta gara
tzea.
Estatutuetan islatutako Elkartearen helburu eta
xedeak bazkideen arteko harremanak egon dai
tezen saiatzeko eta bazkideen eta zaleen arteko
laguntasuna sustatuz ongi pasatzeko jardueren
eta kultura eta kirol jardueren bitartez garapen
pertsonala lortzeko nahi askearen ondorio dira.
Horien arabera Elkarteak garatzen dituen hel
buruak eta jarduerak Euskadiko elkarteen multzo
handia osatzen duten beste elkarte edo sozieta
teek garatzen dituztenen antzekoak dira. Elkarte
horiek euskal gizartearen kultura ondarea dira eta
haren idiosinkrasiaren parte dira eta kultura he
rrikoia eta ohitura aberatsak sustatzen dituzte.
Haren jatorriak, garapena eta azken aldiko bilakae
ra ezagutu ondoren, tradizioaren indarra eta an
tzinako baloreenganako begirunea zaindu behar
diren ondasun sozialak dira, baina egungo errea
litatearekin bateratu daitezkeela egiaztatu daiteke,
eta elkarte horietariko asko gizartearen aurrerakun
tza batekin bat datoz. Bilakaera hori etengabe
antzeko helburuak dauzkaten elkarte berriak
sortzen direla eta gaur egun existitzen direnetara
eta elkarte zaharretara sexu bietako gazteak
sartzen direla ikusita baieztatzen da. Aldaketaren
adierazgarri da ere tradiziozko arau batzuk malgutu
izana, esate baterako, emakumeak bertan parte
hartzetik salbuesten zituzten arauak. Hortaz, kasu
batzuetan emakumezkoen eskubideak berdindu
egin dira bazkide bilakatzeko baldintzei dagokie
nez, hori elkarte askok egin duten zerbait da, eta
beste elkarte batzuetan, elkartea ireki egin da
ordutegi, egun edo toki mugatu batzuk ezarriz,
eta hori garai berriekin bat datorren bilakaera bat
da4 .
"Guri Zer" Elkartearen Estatutuak irakurrita, elkar
tearen bazkideen artean zalantza bat sortu da,
hau da, emakumeak kanpoan uztea diskrimina
Bilakaera berri horren ingurukoak dira azken aldian egin diren
ikerketa batzuk, zehazki, Gipuzkoan gertatutakoari buruzkoak
dira, esaterako Rafael Aguirre Francoren "Las Sociedades
Popularen" Donostia 1870-2005, Hiria Liburuak.
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tearentzako izan litzakeen ondorioak, esate bate
rako, sektore publikoaren laguntzak edo onurak
(zuzenekoak nahiz zeharkakoak) jasotzea eragoz
tea; eta bazkideek emakumeak salbuestean gai
hori kontuan hartu beharko lukete.

estatutuetan jasotzen den arauketaren justifikazioa
desagertu egiten dela da eta ondorioz, justifikazio
bakarra eta nagusia kutsu sexista daukan tradizio
bat mantentzea da, eta hori ikuspegi honetatik
diskriminazioaren adierazle izan liteke.

Elkartzeko funtsezko eskubidearen edukiaren
inguruan lehen arrazoitutakoa ikusita, ezin baiezta
daiteke emakumeak kanpoan uztea arautegi juri
dikoak debekatzen duen diskriminazioa denik,
izan ere, haren bazkideek kultura eta kirol jardueren
eta ongi pasatzeko jardueren bitartez lagunez
osatutako espazio pribatu bat banatzeko askata
sunez adierazitako nahia eta elkartea sexu bateko
pertsonak kanpoan utziz antolatzea bidezkotzat
jo baitaiteke, izan ere, Elkartea oinarritzen dutenak
laguntasunaren sustapena eta aisialdiaren goza
mena dira. Horri buruzkoa da gorago aipatu dudan
2004/113/EE Zuzentaraua.

Geure gizartean benetako berdintasun eraginko
rrak lortzeko beharrezkoa da subjektu publikoen
konpromisoaz gain, harreman partikularren espa
rruan ere sustatzea.

Hala ere, elkartearen egungo errealitatea ikusita,
aurkeztu diren alegazioak ikusirik ondorioztatu
daitekeen bezala, Defentsa Erakunde honen ustez,
komenigarria da emakumezkoak bazkide izateko
aukeraren inguruko debekua Estatutuetatik eza
batzea.
Estatutuak berdintasunezkoak izateko erreforma
ren alde egiten duten baldintzen artean, azpima
rratzekoa da bazkide gehienak aldaketaren alde
daudela. Kontuan hartu da ere, emakumeak elkar
tearen egoitzara normaltasunez sar daitezkeela,
izan ere, horrek elkartearen ohiko jardueretan
parte hartzen dutela esan nahi du, baina kasu
honetan desberdintasun egoeran esku hartzen
dute, eta errealitate horrek argi uzten du emaku
meak bazkide gisa sartzeko debekuak zentzua
galdu duela, izan ere, elkartearen jardueretan parte
hartzen dute, mugekin bada ere, eta hori horren
inguruan sortu da. Eskubide osoz bazkide izateko
ezintasuna tratu kaltegarria da, eta haren arrazoi
nagusia ez dator helburuekin bat. Horren helburua
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Alde batetik, hasi berri den XXI. mende honetako
gizartearen errealitatea, hau da, bertan emaku
meek eta gizonek modu berean parte hartzen
dute gizarteko jarduera guztietan, baita kultura
eta kirol jardueretan eta jarduera artistikoetan ere,
eta bestetik, "Guri Zer" Elkartearen helburu soziala
kontuan izanik, hots, haren helburu nagusia baz
kideen eta zaleen arteko laguntasuna da, eta
horretarako, orotariko kultura eta kirol jarduerak
eta ongi pasatzeko bestelako jarduerak sustatu
eta antolatzen dira, emakumeak bazkide izatea
debekatzeak gainditutako egoera sozial bati da
gokion debeku bat da.
Elkartearen Estatutuak idatzi zirenetik igaro diren
41 urteetan, elkarteak aurrerapenak egin ditu eta
emakumeen ehuneko handi bat etxeko eta fami
liako lanak gauzatzearen inguruko esparrura soilik
mugatzen zituzten arau eta ohitura zaharrak alda
tzen joan dira. Gaur egun emakumeak osoki eta
eskubide osoz parte hartzen du gizartearen alor
guztietan. Hori guztia dela eta, ongi pasatzeko
elkarteek ere errealitate horren isla izan behar
dute.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 64. artikuluko c) atalaren
arabera, "Defentsa Erakundeak sektore pribatuan
sexuaren ondoriozko ustezko diskriminazio egoeren
aurrean herritarrei aholkularitza eta laguntza es
kaintzeko funtzioa betetzen du".

Urteko Txostena 2007
Ondorioz, hona hemen bidalitako

Euskadiko Ferietako Salerosleen Elkarteari,
AFADEri (Bizkaia), 2007/05/03an bidalitako
GOMENDIOA

Gomendioa
- "Guri Zer" Elkartearen Estatutuak aldatzea eta
elkartean onartua izateko edo "Guri Zer" elkar
teko bazkide izaera jaraunsteko baldintzetatik
sexuari buruzko aipamen guztiak ezabatzea
(hori 27. eta 28. artikuluetan aurrez ikusten da
espresuki).
- Halaber, Estatutuen idazketa berrikusi eta behar
izanez gero, aldatzea ere gomendatzen da hizkeraren erabilera sexista ekiditeko.

3.5. Gomendioak betetzea
4/2005 Legearen 64.2. artikuluko b) ataleko azke
neko esaldian ezartzen denaren arabera, Defentsa
Erakundeak "aipatutako gomendioak bete diren
ala ez ikusteko jarraipen bat" egin behar du eta
119/2006 Dekretuko 19.2. artikuluko a) atalean
adierazten denaren arabera, Eusko Jaurlaritzarako
urteroko txostenean "egin diren gomendioak eta
onartuak izan diren ala ez" barne hartu behar da.
Zentzu horretan, eman diren hiru gomendioren
inguruko informazioa eman daiteke, eta hori on
doren adierazten da xehetasunekin.

D/06/2006 Espedientea, emakumezkoen irudia
iraintzen duten panelak ikusgai dauzkan barraka
bati buruzkoa. Emakumeen eta Gizonen Berdin
tasunerako Defentsa Erakundearen erabakiak
ondorengo gomendioa barne hartzen du:
- AFADEk (Euskadiko Ferietako Salerosleen Elkarteak), herri erakundeek emandako baimenen
titular gisa, bere elkarteko kide batek ere doazen
lekuetan berdintasunaren esparruan eta sexua
ren ondorioz diskriminaziorik ez egiteko legezko
aginduak betetzen ez dituzten barraka edo
azokak ez instalatzeko lan egin beharko dute,
Udalarekin dagokion hitzarmena hitzartuta izan
zein ez.
- Horretarako, eta azokak eta barrakak instalatu
baino lehen, beharrezkoa da AFADEk instalatzen
diren barrakek legeak ezartzen dituen betekizu
nak betetzen dituztela ziurtatzeko neurri era
ginkorrak hartzea, hori guztia Euskal Herriko
Autonomia Erkidego osoan benetako berdinta
sun eraginkorra lortzeko helburuarekin.
Defentsa Erakundeari jakinarazitako ekintzak
- Salaketa hau eragin zuten barraketako irudi edo
marrazki iraingarriak guztiz ala zati batean aldatu

10. irudia, gomendioak betetzea, 2006 eta 2007 urteak
ESPEDIENTE
ZKIA.

GOMENDIOAREN HARTZAILEA

D/06/2006

Euskadiko Ferietako Salerosleen Elkartea, AFADE (Bilbo, Bizkaia) eguna 2007/05/30

QA/14/2006

Zubía Argitaletxea (Etxebarri, Bizkaia), eguna 2006/12/21

D/30/2007

Guri Zer Elkartea (Mungia, Bizkaia) eguna 2007/12/17
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dira, adibidez, "Etxe Beldurgarria" barrakan eta
antzekoetan.
- Laneko protokoloan (pleguak, kontratuak, etab.)
berdintasuna lortzeko klausula bat sartu da eta
bertan, ondorengoa adierazten da hitzez hitz:
"Debekatuta dago pertsonak beren sexuaren
arabera duintasunari dagokionez nagusi edo
menpeko gisa, edo sexu objektu huts gisa iru
dikatzen zituzten edo emakumeen kontrako
indarkeria justifikatzen, hutsal gisa aurkezten
edo sustatzen duten publizitate iragarkiak egin,
igorri eta erakustea".
ZUBIA Argitaletxeari (Bizkaia) 2006/12/21ean
bidalitako GOMENDIOA
QA/14/2006 Espedientea, legezko zaintzaren
ondoriozko lanaldi murriztuaren ordutegia finkatzeko zailtasunei buruzkoa. Emakumeen eta Gizo
nen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
erabakiak ondorengo gomendioa barne hartzen
du:
- Interesdunari lehenbailehen jakinaraztea idatziz
bere lanaldi murriztuari dagokion 2007ko ordu
tegiaren finkapen proposamena onartzen dela,
bere laneko bizitza eta familiakoa bateratu ahal
izatea errazteko eta bere enpresatik, praktikan
emakume eta gizonezkoen laneko bizitzaren
garapenean diskriminazioa eragin ditzaketen
egoerak zuzentzen laguntzeko.
Defentsa Erakundeari jakinarazitako ekintzak
Zubia Argitaletxeak Santillana Argitaletxearen
(haren filiala da) Giza Baliabideen Zuzendaritzaren
bitartez, ondorengoaren berri eman du: "elkarri
emandako kontzesioen ondoren, bere garaian
(abenduan) 2007rako egutegi murriztu bat adostu
genuen, horixe da martxan dagoena eta gaur arte
ez da inolako arazorik azaldu". " zati batean
onetsi zitzaion egutegi pertsonalaren eskaera, hala
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ere, osoki onestea ezinezkoa zela azaldu zitzaion,
izan ere, atseden hartzeko proposatutako egun
batzuk bat zetozen enpresarentzako jarduera anitz
eta oso garrantzitsuko garai batzuekin. Bere zuze
neko nagusiarekin elkarlanean eta haren adosta
sunarekin enpresaren jardueraren funtzionamendu
egokia larriki kaltetzen ez duen beste proposamen
bat aurkezteko eskatu zaio ( ) enpresaren jardue
raren goreneko uneetan antolamendu egokia arriskuan ez jartzeko".
GURI ZER Elkarteari (Bizkaia) 2007/12/17an
bidalitako GOMENDIOA
D/30/2007 Espedientea, Elkartearen Estatutuetan
sexuaren ondoriozko diskriminazioa eragiten duten
klausula batzuei buruzkoa. Emakumeen eta Gizo
nen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
erabakiak ondorengo gomendioak barne hartzen
ditu:
- GURI ZER elkartearen estatutuak aldatzea eta
elkartean onartua izateko edo GURI ZER elkar
teko bazkide egoera jaraunsteko baldintzetatik
sexuari buruzko aipamen guztiak ezabatzea
(hori 27. eta 28. artikuluetan aurrez ikusten da
espresuki).
- Halaber, Estatutuen idazketa berrikusi eta behar
izanez gero, aldatzea ere gomendatzen da hizkeraren erabilera sexista ekiditeko.
Defentsa Erakundeari jakinarazitako ekintzak
- Azken Asanblada Orokorrean Estatutuen aldaketa gehiengo soilaz egin ahal izatea erabaki
zen (ordura arte gehiengo kualifikatuak soilik
egin zezakeen), eta ondorioz, hurrengo Asan
blada Orokorreko Gai-Zerrendan Estatutuen
aldaketa sartzea aurrez ikusten da, Defentsa
Bulegoaren gomendioei jarraiki.

Urteko Txostena 2007
3.6. Gomendioak ez betetzea
4/2005 Legeko 64.2 artikuluko b) atalean eta
119/2006 Dekretuko 19.2 artikuluko a) atalean
ezartzen denaren arabera, ondoren, erakunde
hartzaileek onartu ez dituzten gomendioen kasuak
xehetasunekin azaltzen dira, baita horren inguruan
eman duten erantzuna ere.

horrekin, gaur egun Elkartea osatzen duten
gizonezko bazkide kopuruaren pareko emaku
mezko bazkideen kopurua sartzera bideratutako
ekintza positiboko neurriak garatzea.
Defentsa Erakundeari jakinarazitako ekintzak
- "Txoko Eder" Elkarte Gastronomikoak beste
eskaera bat jaso du senide bat hil dela eta ema-

11. irudia, gomendioak ez betetzea, 2006 eta 2007 urteak
ESPEDIENTE
ZKIA.

GOMENDIOAREN HARTZAILEA

QA/11/2006

Txoko Eder Elkarte Gastronomikoa (Larrazubi, Araba), eguna 2007/06/29

QA/18/2006

Gasteizko Klub Nautikoa Elkartea (Gasteiz, Araba), eguna 2007/01/17

QA/09/2007

EROSKI, Sozietate Kooperatiboa (Leioa, Bizkaia), eguna 2007/10/18

Larrazubiko (Araba) "TXOKO EDER" Elkarte
Gastronomikoari 2007ko/06/29an bidalitako
GOMENDIOA

kume bat bazkide gisa sartzeko, eta Elkarte
horretako bazkideek (guztiak dira gizonezkoak)
eskaera horri ere ezezko erantzuna eman diote.

QA/11/2006 Espedientea, bere aita hiltzean eta
"Txoko Eder" Elkarte Gastronomikoaren Estatutuen
adierazten duten oinordekotzaren babesarekin
bazkide gisa ez onartzeari buruzkoa, elkarte hori
gizonez soilik dago osatuta eta horren inguruan
ondorengoa gomendatu da:

GASTEIZKO KLUB NAUTIKOA Elkarteari (Ara
ba) 2007/01/17an bidalitako GOMENDIOA

- Larrazubiko "Txoko Eder" Elkarte Gastrono
mikoak _______ and. eskubide osoko bazkide
gisa onartzea.
- Larrazubiko "Txoko Eder" Elkarte Gastrono
mikoak bere praktika eta osaketan emakume
eta gizonezkoen arteko tratu berdintasunaren
oinarria aplikatzea, baita Zuzendaritza Batzor
dean berdintasun irizpideak ere, eta hori bere
estatutu eta arautegietan azaltzea, eta helburu

QA/18/2006 Espedientea, Kirol Klub horrek era
bakiak hartzeko jarraitzen dituen prozesuek era
giten duten ustezko diskriminazioari buruzkoa.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundearen erabakiak ondorengo go
mendioak barne hartzen ditu:
- Estatutuetako IX. artikuluaren idazketa aldatzea,
ezkontideak, izatezko bikoteak eta adinez na
gusiak diren seme-alabak bestelako aldez au
rretiko betekizunik gabe bazkide zenbakidun
gisa sartu ahal izateko, emakumeek Gasteizko
Klub Nautikoa Elkartearen zuzendaritza orga
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noetan zein erabakiak hartzeko prozesuetan
parte hartzen dutela bermatzeko. Hori guztia
orain arte egiten den bezala, familiako zuzeneko
loturaren ondoriozko kuotei hobariak aplikatzeari
kalterik egin gabe.
- XI. artikuluko h) atalaren idazketa aldatzea eta
ezkontideen inguruan egiten den erreferentzia
kentzea, emakumeek gaur egun Gasteizko Klub
Nautikoa Elkartean erabakia hartzeko prozesue
tan jasaten duten diskriminazioak irautea ekidi
teko, eta aipatzekoa da jasotako informazioaren
arabera, diskriminazio hori egiaztatu egin dela.
- Gasteizko Klub Nautikoa Elkartearen Estatutuen
idazketa aldatzea, hizkeraren erabilera sexista
kentzea eta emakumeek Elkarte horretan dauka
ten presentzia eta parte-hartzea ikusgarri jartzea.
Defentsa Erakundeari jakinarazitako ekintzak
- "Estatutuak gizartearen errealitatera egokitzeko
aldatzea.
- Bazkidea ez dagoenean, ezkontidearen boto
eskubidea izan dezakete, beren sexua kontuan
izan gabe".
EROSKI, Sozietate Kooperatiboari (Bizkaia)
2007/10/18an bidalitako GOMENDIOA
QA/09/2007 Espedientea legezko zaintzaren on
dorioz lanaldi murriztua izateko eskubidea erabil
tzen duen langile-bazkide bati inbentario bat
egitera ez joateagatik egin zaion zigor espedien
teari buruzkoa da. Emakumeen eta Gizonen Ber
dintasunerako Defentsa Erakundearen erabakiak
ondorengo gomendioak barne hartzen ditu:
- _______ bazkide andreari ezarri zaion zigorra
baliogabetzea.
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- Berdintasunaren oinarria Eroski Leioa S. Coop.
Kooperatibaren lanaren antolamenduaren ku
deaketan modu eraginkorrean barneratzeko
helburuarekin, urteko inbentarioak egitea ohiz
kanpoko lana denez eta ohiko lanalditik kanpo
egin behar direnez, lehenago planifikatzea eta
familiako zereginak dauzkaten langileekin, be
reziki, lanaldi murriztuak edo baimenak dauzka
ten langileen kasuetan beren familiarekin lotuta
eta modu objektiboan justifikatuta dauden arra
zoien ondorioz lana langileentzako ezinezkoa
ez izateko edo enpresaren eskakizunei erantzuteko zailtasun handiak ez izateko modua
negoziatzea gomendatzen da, beti ere, enpre
saren eta familiako zamarik ez daukaten gaine
rako langileen aurrean beren eskubidearekiko
gehiegikeria ez baldin bada.
Defentsa Erakundeari jakinarazitako ekintzak
Eroski S. Coop. erakundeak honakoaren berri eman
du: "ez da gomendioa jarraitu zigor hori ez duelako
Kooperatibaren Zuzendaritzak jarri, haren organo
sozialek baizik. Zentzu horretan, Sozietatearen
Kontseiluak 2007ko otsailaren 1ean egin zuen
bileran aho batez gaitzetsi zuen bazkideak jarritako
helegitea eta hutsegitearen tipifikazioa eta zigorra
berretsi zituen. Ondorioz, Sozietatearen Zuzenda
ritzak ezin du Kooperatibako bazkideen ordezkaritza
organoak bidezko prozedurari jarraiki hartu zuen
erabakiaren kontra egiteko eskumena beretzat
hartu. Eskumen hori justizia auzitegiek soilik dauka
te ( )".

3.7. Araudiaren azterketa
Arautegiaren azterketa hau eskaera baten ondo
riozkoa da. Eskaera ekainaren 28an aurkeztu zen
eta Bizkaiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergari buruzko Foru Arautegiaren arauketako
sexuaren ondoriozko ustezko diskriminazio bati
buruzkoa zen.

Urteko Txostena 2007
Eskaera hura egin ondoren, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
Arabako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren
29ko 3/2007 Foru Arauko 75., 82., 99. eta 100.
artikuluei dagokien analisia egiten du 64.2. artiku
luko f) atalaren; Bizkaiko Lurralde Historikoko
abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauaren; eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoko abenduaren
29ko 6102006 Foru Arauaren arabera. Ondoren
emaitza eta proposamenen inguruko xehetasunak
azaltzen dira.

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINE
KO ZERGARI BURUZKO FORU ARAUARI
DAGOKION ALDAKETA PROPOSAMENA, GU
RASO BAKARREKO FAMILIEN KASUAN
ERRENTAREN AITORPENA ELKARREKIN EGI
TEKO SEME-ALABEN ADINAREN MUGA 18
URTEKOA IZATEARI BURUZKOA
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundea sorkuntza berriko organo publiko
bat da eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasune
rako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko IV. Tituluan
zehaztu eta sortu da. 4/2005 Legeko 64.2 artiku
luko f) atalean ezarritakoaren arabera, Defentsa
Erakunde honek eskumena dauka "diskriminazio
aren kontrako jurisprudentzia eta legeria aztertzeko
eta legegintzako eta legeak aldatzeko proposame
nak lantzeko".
Bestalde, 4/2005 Legeko 19.1 artikuluak euskal
herri-administrazioen menpeko edo horiekin lotu
tako sail, organismo eta erakunde publikoei "arauan
edo administrazioko ekintzan aurrez ikusitako pro
posamenak ondorio positiboak edo negatiboak
emakume eta gizonezkoen arteko desberdintasunak
ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko helburu
orokorretan izan ditzakeen analizatzeko" balioko
dieten prozedurak zehazten ditu.

Aurrekariak
2007ko ekainaren 28an Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundean Bizkaiko
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko Foru Arautegiko arauketako sexuaren
ondoriozko ustezko diskriminazio bati buruzko
eskaera bat sartu zen. Eskaera horretan, interes
dunak guraso bakarreko familia gisa (normalean
ama da guraso bakarra) errentaren aitorpena
elkarrekin egitearen ondorioz zerga oinarria mu
rrizteko onura, seme-alabetariko txikienak 18 urte
bete dituenean, mugatuta dagoela azpimarratzen
zuen; bestalde, arau berbera 30 urtera arte man
tentzen da kenkari gisa elkarrekin bizi ez den
ezkontideak (normalean aita da) ordaintzen duen
elikatzeko pentsioan, eta era berean, 30 urtera
artekoa da guraso bientzako seme edo alaba
bakoitzeko % 50rainoko kenkaria.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko Foru Arauaren aldaketa proposamen
hau ondoren deskribatzen den azterlanean oina
rritzen da.
Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko PFEZn
Guraso Bakarreko Familien tratamendu fiska
laren analisia
Azterlan hau egiteko aukera hau banatuta dagoen
eta bere ardurapean bi seme-alaba dauzkan
emakume batek Emakumeen eta Gizonen Ber
dintasunerako Defentsa Erakundean aurkeztu
duen kexaren ondorioz sortu da. Emakumeak
bere zergak igotzen ikusten ditu, eta zehazki, bere
seme-alabetariko gazteena adin nagusitasunera
iristen denean, Pertsona Fisikoen Errentaren
Gaineko Zerga dela eta sartu behar duen kuotari
dagokionean.
Eskaera egin duen emakumearena bezalako fa
miliek, hau da, guraso bakarrekoek, bakarrik bizi
den pertsona batez osatuek (pertsona hori emaku
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me zein gizon izan daiteke) eta familiako zamak
dauzkatenek, hots, seme-alaba bat edo bat baino
gehiago dauzkatenek, beren egoera zibila kontuan
izan gabe, azken hamarkadetan gizarteak jasan
dituen aldaketa sakonen ondorioz (adibidez, lan
dako gizartea uztea eta hiriko gizarte industrial
batera joatea, emakumeak lan-merkatuan pixka
naka sartzen joatea etab.) gizartean daukaten
garrantzia areagotzen ikusi dute. Eta hasiera batean trantsizio eredu gisa ikusi zena, gaur egun
finkatutako eredu bat dela eta mendebaldeko
herrialdeetan asko hazten ari dela baieztatu da.
Zuzeneko ezarpenaren sistema gizartearen egitu
rako eredu berri horietara egokitzera behartuta
dago. Txosten honen helburua zerga-ordainketa
pertsonala arautzen duen arautegia gizartearen

rrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan
definitua.
Arautegiaren bilakaera
1979an ezarri zenetik, PFEZ izaera pertsonal eta
subjektiboko zerga gisa zehaztu zen, hau da,
definizioz, haren arauketak kontuan hartu behar
ditu subjektu pasiboen baldintza zehatzak, eta
haiek gizarteko izaki gisa, beren inguruko egitu
raren menpe daude eta hura osatzen dute. Horren
guztiaren ondorioz, legegileak behin eta berriz
sartu behar izan ditu aldaketak ezarpena etengabe
aldatzen den errealitatera egokitzeko. Zehazki,
zerga-ordainketa unitatearen tratamenduari da
gokionean, honako bost fase hauek bereiz ditzakegu:

Ekitaldiak

Zerga-ordainketa unitatea

1979-1984

Familia unitatea

Elkarrekin derrigorrez

Kenkari finkoak

1985-1987

Familia unitatea

Elkarrekin derrigorrez

Kenkari aldagarriak

1988-1991

Familia unitatea

Elkarrekin eta bereizirik

Kenkari aldagarriak

1992-1998

Banakoa

Elkarrekin eta bereizirik

Tarifa bikoitza

1999-...

Banakoa

Elkarrekin eta bereizirik

Murrizketa finkoa

egungo errealitatea zein mailatan egokitzen den
zehaztea da.
Ondorioz, azterlanaren eredu zentrala familia eta
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan
jasotzen duen tratamendua da, izan ere, teknikoki
neutroa den arren, baliteke horren atzean zehar
kako diskriminazio bat ezkutatzea, eta horrela
ulertzen da Emakumeen eta Gizonen Berdinta
sunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta
Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginko

Modalitateak

Hobari fiskalak

1979-1984 aldia
Aldi honetan, gizartea nagusiki ezkontideek eta
beren seme-alabek osatzen zituzten elkarbizitza
nukleoek osatzen zuten (% 67 1981n, guraso
bakarrekoak, aldiz, % 7,4 ziren)1. Errenta nagusia
guraso batek soilik lortu ohi zuen, nagusiki gizo
nezkoak (familiaren buruak), eta seme-alabek
familiaren etxea uzten zutenean 24 urte izaten
zuten batez beste. Gizonezkoak lan-merkatu
ordaindura batez beste 19 urterekin sartu ohi ziren,
1 Iturria: FLAQUER, L., GINER, S. eta MORENO, L., "La socie
dad española en la encrucijada". GINER, S. (dir.). Espainia:
Sociedad y Política, Espasa, Madrid, 1990.
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emakumezkoen kopurua, aldiz, oso txikia zen
esparru horretan.
Testuinguru horretan, zerga-ordainketa pertsona
laren sistema sartu zenetik 1984 urtera arte, or
daintzeko unitatea familia zen, eta haren kide
bakoitzak eskuratzen zituen errentak pilatuz or
daindu behar zen derrigorrez. Orduantxe zehaztu
zen seme-alabek familia unitatearen parte izateko,
aita eta amarekin bizi behar izateaz gain, 18 urte
baino gutxiago izan behar zituztela. Zergaren gehikortasuna saihesteko, ondorengo zuzenketa me
kanismo hauek sartu ziren:
- Ezkontzagatik kenkari finko bat.
- Ezkonduta egonez gero, justifikatu gabeko
gastuen kenketa bikoiztu egin zen.
- Kenketa orokorraren zenbatekoa areagotu egin
zen familiako kide batek baino gehiagok laneko
edo jarduera ekonomikoetako errentak jasotzen
zituztenean.
1985-1987 aldia
Aldi honetan ere familia zen zerga ordaintzen zuen
unitatea eta elkarrekin ordaindu behar zuten; hala
ere, beste mekanismo batzuk ezarri ziren progre
sibotasuna zuzentzeko: ezkonduta egotearen
ondoriozko kenketa eta kenketa orokorraren hedapena mantentzen da, baina justifikatu gabeko
gastuen kenketa ezabatu zen eta arau polinomiko
baten bitartez kenketa aldagarri bat sartu zen eta
hori lanetik errendimendua jasotzen zuen bigarren
hartzaile bat daukaten senar-emazteek soilik aplika
zezaketen.
1988-1991 aldia
Garai honetan ere familia zen zerga-ordainketarako
unitatea, eta horixe zen gizartean indarrean jarrai
tzen zuen bizikidetza unitatearen isla. Hala ere,
Konstituzio Auzitegiaren 45/1989 Epaiak konsti
tuzioaren kontrakotzat jo zuen zergak elkarrekin

ordaintzeko betebeharra, eta horren ondorioz,
PFEZren Legea aldatu behar izan zen. Arautegi
berriak zerga banaka ordaintzea ezartzen du,
baina zerga elkarrekin ordaintzeko aukera man
tentzen zen.
Epe horretan zuzenketa teknikak mantendu ziren
zerga elkarrekin ordaintzeko aukera hautatzen
zuten familietarako: ezkonduta egotearen ondo
riozko kenketa zerga elkarrekin ordaintzekoak ordezkatu zuen; kenketa aldagarria aldatu egin zen,
hori familia unitatearen errentaren eta bigarren
hartzaileak lortutako errenten ehunekoaren arabera
kalkulatzen hasi zen; eta kenketa orokorra ezabatu
zen.
1992-1998 aldia
Aldaketa garrantzitsu bat egin zen: zerga-ordainketa unitatea ez zen familia, gizabanakoa baizik.
Hala ere, zerga elkarrekin ordaintzeko aukera ere
ematen zen, eta kasu horretan, beste tarifa mu
rriztuago bat aplikatzen zen.
1999-gaur egun arteko aldia
1999an gertatu ziren aldaketarik garrantzitsuenak;
gainera, gaur egungo legeriak urte hartan sartu
ziren aldaketen funtsa mantentzen dute.
38/1997 Legeak Kontzertu Ekonomikoan sartu
ziren aldaketen artean, aipatzekoa da Lurralde
Historikoetako erakunde eskudunek arauketan
eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
ordainarazpenean eskumen berri eta handiagoak
onartu zituztela, eta horrela, erkidegoko arauketako
zerga gisa geratu zen zerga-ordaintzaile biztanleei
dagokienean.
"Euskal Herriko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga Aldatzeko Proposamena" dokumen
tuan (Liburu Zuria gisa ezagutzen da eta 1998an
argitaratu zen)2, Zergaren aldaketarako ildo nagu
2

Euskadiko Zerga-Kideketarako Saila. 1998ko ekaina.
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siak adierazten ziren eta helburu batzuk betetzera
bideratzen zen. Horien artean, berariaz aipatzen
dira Zerga errealitate ekonomikora eta gizartearen
errealitatera egokitzea eta familiaren tratamendu
fiskala hobetzea.
Aurrekoarekin bat etorriz, Lurralde Historikoetako
Biltzar Nagusiek PFEZ arautzeko norbere Foru
Arauak onetsi zituzten eta bertan, arrazoien azal
penetan, subjektu pasiboa gizabanakoa dela
adierazi ondoren, ondorengoa esaten da:
"Hala ere, Foru Arauak oso kontuan hartzen du zergapekoaren familia babestea erreforma honen
helburuetariko bat izan daitekeela. Hori dela eta,
ondorengo alderdi hauek hartzen dira aintzakotzat,
besteak beste: zerga elkarrekin ordaintzea, kon
pentsazio pentsioetarako edo mantenu-pentsioetarako tratamendu berezia eta ondorengo eta arba
soengatiko kenketak. Titulu horretan ezartzen dira
errentak elkarrekin lortzen direnean banaka egiteko
arauak ere".
Arauketa testu horiek indarrean sartu ziren garaiko
gizartearen testuingurua asko aldatu zen hasierako
baldintzekin alderatuta; izatez, EAEko guraso
bakarreko familien ehunekoa 1981eko %7tik
2001ean %11 izateraino hazi zen; eta 25 eta 29
urte bitarteko biztanleriaren % 75 bere gurasoekin
bizi zen 2001ean3. Lehenengo lana lortzeko adina
ere igo egin zen eta nabarmena zen ordaindutako
lan-merkatura sartu ziren emakumeen kopuruak
gora egin zuela.
Egungo egoera, Zergaren Mekanika
Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan gaur egun
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ho
nako hauek arautzen dute: Arabako Lurralde
Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergari buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru
Arauak, Bizkaian abenduaren 29ko 6/2006 Foru
Arauak eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan
abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak.
3
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Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta Etxebizitzen erroldak.

Arau horiek osatuta dauden moduari dagokionean,
zergapekoaren irudiaren arauketak ez du aldaketa
garrantzitsurik izan aurreko arauekin alderatuta.
Egin diren aldaketen artean, aipatzekoa da zero
tasako tarifaren tartea kuotan egiten den kenketa
finko batek ordezkatzen du eta hori likidazio bakoitzari aplika dakioke.
Familia unitatearen kontzeptua, zerga elkarrekin
ordaintzearen jatorria eta horren kenketa eta
ondorengoen kenketa (azterlan honetan esku
hartzen duten arauak dira) aipatutako Arauketa
Testu bakoitzeko 75., 82., 99. eta 100. artikuluetan
jaso dira, izan ere, testu horien idazketa berbera
da.
Familia Unitatea
Bi motatakoa izan daiteke:
- Legalki bananduta ez dauden ezkontideek eta
haiekin bizi diren seme-alaba adingabekoek
eta judizialki ezinduta eta luzatutako edo birgai
tutako guraso-ahalaren menpe dauden adin
nagusiko seme-alabek osatzen dutena, kontuan
izan gabe norekin bizi diren.
- Legalki bananduta baldin badaude edo ezkon
tzaz lotuta ez baldin badaude, familia unitatea
aitak ala amak eta bere seme-alaba adingabe
koek eta judizialki ezinduta eta luzatutako edo
birgaitutako guraso-ahalaren menpe dauden
adin nagusiko seme-alaba guztiek osatuko du,
kontuan izan gabe norekin bizi diren.
Azken kasu horretan, aita eta amak adostutakoaren araberakoa da familia unitatea bietariko
zeinek osatuko duen; adostasun hori egon ezean,
seme-alabak zaintzeko ardura daukan gurasoak
osatuko du familia unitatea.
Lehenengo modalitatea Zergaren jatorritik ezarri
takoa da. Bigarrena 1998ko erreforman azaldu
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zen eta gizartearen errealitate berrira egokitzeko
ezarri zen. Dagoeneko esan den bezala, 18 urteko
adin muga 1978an ezarri zen eta harrezkero ez
da aldatu.
Zerga elkarrekin ordaintzea
Zerga elkarrekin ordaintzeko modalitatea zergaren
Zerga Oinarria familia unitate bateko kide guztien
errentak pilatuz zehaztean datza. Horrekin batera
zerga oinarriaren murrizketa bat egiten da eta
horren zenbatekoa desberdina nukleo-familia
ala guraso bakarreko familia izatearen arabera
(3.800 eta 3.300, hurrenez hurren, 2007ko eki
taldirako). Ondorioz, guraso bakarreko familiek
zerga-ordainketa modalitate hori aplikatzeko auke
ra galtzen dute seme-alaba txikienak 18 urte betetzen dituenean.
Ondorengoengatiko kenketa
Kuota gutxitzen da eta aita eta amarekin bizi den
eta 30 urte baino gutxiago dauzkan seme-alaba
bakoitzagatik egiten da.
Ondorioen analisia
Goiko azalpenetan adierazitakotik ondorioztatzen
den bezala, edozein bikotek (ezkontideek zein
izatezkoek) beren errentak pilatuz ordaintzeko aukera ere izango du, beren ondorengoen adina zeinahi
izanda ere. Ondorioz, seme-alabak adinez nagu
siak izatearen eragin fiskala guraso bakarreko
familien kolektiboan kontzentratzen da.

Horien arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan,
1981etik goranzko joerarekin, amaren menpe
dauden guraso bakarreko familia nukleoak 2001.
urtean familia nukleo guztien %8,6 izan ziren,
aitaren menpekoak, aldiz, %2,2 izan ziren. Horrek
esan nahi du, 2001ean Euskal Autonomia Erkidegoko guraso bakarreko familia guztien
%79,63tan ama zela seme-alabez arduratzen
zena. Are gehiago, banaketa eta dibortzio proze
suetan, amaren aldeko zaintza-eskubidea adosten
da kasuen % 93an5.
Zifra horiek 2007ko ekitaldian ondorioak ateratzeko aplikatzeari dagokionez, azken urteotako
joera ikusita, guraso bien arteko banaketak ez
duela aldaketa handirik jasan ikus daiteke, eta
ondorioz, antzeko zifrak izan direla pentsa daiteke.
Zifra horien arabera, guraso bakarreko familia
nukleorik erakusgarriena emakume batek eta
bere semeak edo/eta alabak edo seme-alabek
osatzen dutena da.
Datu ekonomiko gisa 2003ko mota horretako
familientzako baliabideak hartuko ditugu6, urte
arteko KPIren hazkuntzarekin. Zergaren Zerga
Oinarria Familiaren batez besteko Errentak osa
tuko du 7, baina laneko eta jarduera ekonomikoe
tako errentak soilik hartuko ditugu, izan ere,
2007ko ekitalditik, aurrezkietakoak %18an tribu
tatzen dute eta elkarrekin ala bananduta ordain
tzeak ez dauka eraginik horretan.
Halaber, transferentzia publikoak baztertu egiten
dira diru-laguntza gehienak zergetatik salbuetsita
egoten direlako.

Eragin hori ebaluatzeko egokiena 2007ko ekitaldiko
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
likidazioaren simulazio bat egitea da. Ahalik eta
emaitzarik errealistena lortzeko, eskuragarri dauden
datu sozioekonomikoak kontuan hartu behar dira4.

Ondorioz, egin den azterlana 2007rako egunera
tuta, 20.228 euroko laneko eta jarduera ekono
mikoko errenta garbia eta seme ala alaba bakarra
daukan ama baten ingurukoa da.

4

Iturria: Eustat. Biztanleriaren erroldak. Biztanleriaren eta Etxe
bizitzen estatistikak.

6 Iturria: Eustat. Datu bankua: Familiaren errenta lurralde histo
rikoa, sexua, familia mota eta aldiaren arabera.

5 Amatasunaren babesa banaketa eta dibortzio prozeduretan.
Bartzelonako Emakume Abokatuen Elkargoa. Varela AbokatuBulegoa 2004.

7 Familiaren errenta guztira: Familia bereko adinez nagusiak
diren kide guztien errenta pertsonalak eranstea.
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PFEZ

<18 seme edo alaba

> 18 seme edo alaba

Zerga Oinarri Orokorra

20.228

20.228

Laneko Hobaria

3.000

3.000

Oinarri Likidagarria Orokorra

17.228

17.228

Elkarrekin Ordaindutako Zerga Murrizketa

3.300

Oinarri Likidagarria

13.928

17.228

Kuota osorik
Kenketak

3.203

4.124

Orokorra

1.250

1.250

Ondorengoak

Kuota Likidoa
Hau da, ceteris paribus, bakarrik bizi diren amen
batez bestekoaren adierazgarri den ama batek
Zergan 921 gehiago ordaindu behar ditu bere
semeak edo alabak 18 urte betetzen dituelako
soilik. Hortaz, egitate zergapegarririk gauzatu ez
arren, eta familia unitate horren zergapeko ahalmen
ekonomikoa aldatzen ez den arren, ezartzen zaion
zama areagotu egiten da.
Gainera, zerga zamaren igoera hori seme-alaben
18 urteekin batera familiaren errentak jasaten
dituen aldaketak, oro har, positiboak ez direnean
gertatzen da. Berez, Gazteriaren Euskal Behatokiak
2007ko egin duen azterlana ikusita, seme-alabek
familiaren etxea uzten dutenean batez beste 31
urte izaten dutela; geure Autonomia Erkidegoko
gazteak beren hezkuntza Estatuko gainontzeko
eremuetan baino luzeagoa delako lan-merkatura
beranduago sartzen direla; eta sartzen diren lanmerkatuaren bereizgarri nagusia kolokatasuna
dela berretsi da. Laburbilduz, 18 urterekin aita eta
amarekin bizitzen jarraitzen dute, aitzitik, gazteak
ez dira modu masiboan ordaindutako lan-merkatura sartzen; bestalde, liberaltasunak izan litezkeen
gastuen inguruan aintzakotzat hartzeko beste
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250

250

1.500

1.500

1.703

2.624

alderdi batzuetan sartu gabe, egiatan derrigorrezko
hezkuntzaren osteko hezkuntzatik (batxilergoa
eta Maila Ertaineko Lanbide Heziketa Espezifikoa,
EAEko hezkuntzaren egituraren arabera) Adminis
trazioek sustatzen dituzten eta geure Lurralde
Historikoetan garrantzi handia daukaten unibertsitateko ikasketetara eta goi-mailako heziketa
zikloetara igarotzeak gastu handi gehiago eragiten
dituzte (matrikula, garraioa, mantenua eta kasuan
kasu, egonaldia).
Egia da erakundeek egoera berri horiek kolektibo
kaltetuetan daukaten eragin ekonomikoa arintzen
saiatzen diren neurriak jartzen dituztela, baina,
benetan, laguntza horiek ez daude familia ertai
nerako diseinatuta. Hortaz, diru-laguntzen kasuan,
zehazki, -bestalde, inoiz ez dute planteatu den
familiak dauzkanen antzeko gastuen zenbateko
osoa hartzen (gogora dezagun guraso bakarreko
familien batez bestekoa dela)- 2007-2008 ikastur
terako ez luke diru-laguntza jasoko, bere familiako
errentak diru-laguntza orokorretara sartzeko muga
gaindituko lukeelako, izan ere, hori 2007ko ekai
naren 26ko Aginduaren arabera, 15.186 eurokoa
da.

zaintza eta babespe eskubidea amak dauka eta
harekin bizi da, eta aitak urtean elikagaietarako
ordaindu behar duena zehazten duen arauketa
hitzarmen bat dago.

Dagoen murrizketa bakarra, kasuan kasu, zergaordainketa elkarrekin egitearen ondoriozkoa da.
Erreferentzia gisa hartzen den ekitaldia: 2007

a) Amak ordaintzen duen zerga lehen ikusi duguna da, eta semea edo alabaharekin bizi da:

Amaren PFEZ

<18 seme edo alaba

>18 seme edo alaba

Zerga Oinarri Orokorra

20.228

20.228

Laneko Hobaria

3.000

3.000

Oinarri Likidagarria Orokorra

17.228

17.228

Elkarrekin Ordaindutako Zerga Murrizketa

3.300

Oinarri Likidagarria

13.928

17.228

Kuota osorik

3.203

4.124

1.250

1.250

Kenketak
Orokorra
Ondorengoak

250

250

1.500

1.500

1.703

2.624

<18 seme
edo alaba

>18 eta < 30
semea/alaba

> 30 seme
edo alaba

Zerga Oinarri Orokorra

20.381

20.381

20.381

Laneko Hobaria

3.000

3.000

3.000

Oinarri Likidagarria Orokorra

17.381

17.381

17.381
0

Kuota Likidoa
b) Aitak ordaintzen duen zerga:

Aitaren PFEZ

0

0

Oinarri Likidagarria

17.381

17.381

17.381

Kuota osorik
Kenketak

4.167

4.167

4.167

Orokorra

1.250

1.250

1.250

250

250

Elkarrekin Ordaindutako Zerga Murrizketa

Ondorengoak
Elikagaiengatiko urteko zenbatekoa

Kuota Likidoa

114

150

150

150

2.517

2.517

2.767
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Familia unitateko kide den gurasoak ordaindu
behar duen zerga areagotu egin ohi da seme edo
alabarik gazteena adin nagusitasunera iristen
denean; aitzitik, horrek ez dio elikagaiengatiko
urteko zenbatekoak soilik ordaintzen dituen gura
soari eragiten, izan ere, hark zerga gehiago ala
gutxiago ordaintzea, seme-alabek 30 urte bete
arte, Epaileak jarri dion betebeharra benetan
betetzearen, hots, urteko zenbatekoak ordaintzea
ren araberakoa izango da soilik. Errenta berdina
izanez gero, ordaindu behar duten zerga semealabek 30 urte betetzen dituztenean soilik berdin
tzen da. Ordura arte, aitak amak baino gutxiago
ordainduko du elikagaiengatiko urteko zenbatekoak
ordaintzeagatik, hau da, 12 urtez gutxiago ordain
duko du.
Azken finean, horrek esan nahi du 18 urtetik aurrera,
zergei dagokienean, urteko zenbatekoak ordaintzen
dituen pertsonak ordaintzen duen mantenua soilik
hartzen da kontuan, eta alde batera uzten da
seme-alabekin bizitzen den gurasoak ordaintzen
duena.
Familiaren Errenta Garbian daukan eragina
Halaber, interesgarria da horrek familia bien erren
taren gainean daukan eragina ikustea. Adin nagu
sitasunera iristeak zergan daukan eragina isolatzeko, aurreko hipotesiarekin jarraituz, demagun
pertsonak urtero egin behar duen gastua G dela
eta elikagaiengatiko urteko zenbatekoa A dela.
A) 18 urte baino gutxiagoko semea edo alaba
- Amaren familia unitatearen errenta eskuragarria:
amE - 2G - ordaindutako zergak + A =
20.228 - 2G - 1.703 +A (1)
- Aitaren errenta eskuragarria (s. pasiboa, f. unitatetik kanpo dagoena):
aiE - G - ordaindutako zergak - A =
20.381 - G - 2.516 - A (2)

- Aita eta ama berdintsu geratuko dira (1) = (2)
baldin bada soil-soilik:
20.228 - 2G - 1.703+A = 20.381 - G - 2.516 - A
G-660 = 2 A
A = G/2 - 330
Kasu honetan, guraso bien errenta eskuragarria
berdina izango da elikagaiengatiko urteko zenba
tekoek semea edo alabaren urteko gastu osoaren
erdia ken gurasoek ordaintzen duten zergaren
arteko aldearen erdia, batez besteko diru-sarrerek
zuzenduta, hartzen baldin badute.
B) 18 urte baino gehiagoko semea edo alaba
- Amaren familia unitatearen errenta eskuragarria:
amE - 2G - ordaindutako zergak + A =
20.228 - 2G - 2.624 +A = 17.604 - 2G + A
- Aitaren errenta eskuragarria (s. pasiboa, f. unitatetik kanpo dagoena):
E - G - A- Ordaindutako Zergak =
20.381 - G - 2.516 - A =17.865 - G - A
- Errenta biak berdintzeko:
17.604 - 2G + A =17.865 - G - A
2A= G + 261
A = G/2+130.50
Seme-alabek 18 urte bete ondoren, aldiz, errentak
berdinak izateko, beharrezkoa izango litzateke
elikagaiengatiko urteko zenbatekoak bien semea
edo alabaren urteko gastuen erdia baino altuagoak
izatea.
Hortaz, Zergak familiaren errentan daukan eragina
ez dela neutrala ikusten dugu, aitzitik, diru-sarrera
eta gastu baldintza berberetan, semeak edo alabak
18 urte baino gehiago dauzkanean, gurasoen
baldintza ekonomikoak berberak izateko, beha
rrezkoa izango litzateke seme-alabekin bizi ez
den gurasoak semea edo alabaren gastuen erdia
baino gehiago bere gain hartzea, eta adin nagu
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sitasunera iritsi arte kontrakoa gertatzen da. Elika
gaiengatiko urteko zenbatekoak ez direnez fiska
litate irizpideetan oinarrituz berrikusten, hau da,
A zergei dagokienez egonkorra da, argi dago
seme-alabak berarekin dauzkanak, gehienetan
amak, kalteak jasaten dituela eta hori bere errentak
zenbat eta altuagoak izan, orduan eta handiagoa
izango da.
Azken oharrak
Estatuko PFEZren egungo antolamendua, erren
taren gainean benetan eragiten duen zamari da
gokionez, 1978an egin zen, Fernández Ordóñez
Ogasun ministroak babestutako zerga erreforma
ren barruan. Horrela, eta formalki subjektu pasibo
tzat jotzen zen arren, pertsona fisiko bakoitza
banaka hartuta, familia unitateak, eta horien mo
dalitaterik hedatuena, hau da, ezkontideek eta 18
urtetik beherako adingabekoek osatzen dutena,
aitorpena elkarrekin aurkeztera derrigortuta zeu
den, eta bertan, familia unitate horretako kide
bakoitzak jasotako errendimenduak eta irabaziak
sartu behar zituzten.
Pertsona desberdinek sortutako errenten derrigo
rrezko pilaketa, PFEZ bezalako zerga progresibo
batean kaltegarria zena, bi euskarri nagusitan
bermatu zen. Alde batetik, PFEZn arbitratutako
oinarrizko familia unitatearen formatua neurri handi
batean garai hartan zegoen gizarteko patroiaren
araberakoa zen, izan ere, egia da, seme-alabak
adin nagusitasunera iristen zirenean, gutxi gora
behera, ordaindutako lan-merkatura sartzen ziren
edota familiaren etxebizitza uzten zuten. Bestalde,
-jarraian zehazten den ñabardurarekin- senaremazteen artean lanen esleipen eta espezializazio
hedatu eta argia ikusten zen, eta ondorioz, oro
har, senarrak bere lana kanpoan gauzatzen zuen
jardueraren bitartez diruzko errentak lortzen zituen
eta emaztea etxeko lanez eta zaintzaz arduratzen
zen. Egoera horren ondorioz, errentak pilatu behar
izateak ez zituen gehiegizko distortsioak edo erre-
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zeloak eragiten, izan ere, benetan gutxitan egiten
baitzen.
Hala ere, ezaugarri horietariko batzuek 1978an
jada eraldatzen zeuden, izan ere, lehenago ere
herrialde garatuetan emakumea ordaindutako lanmerkatura sartzeko prozesu garrantzitsu bat bizi
zen eta horren ondorioz, senar-emazteak antola
tzeko modua eta horien ondarearen egoera asko
aldatu zen. Ezkontide biek lanaren edo jarduera
ekonomikoaren bitartez errentak jasotzen zituzte
nez, errentak pilatu behar izatea garrantzia hartzen
hasi zen: PFEZ bezalako zerga progresibo batean,
derrigorrezko pilaketa horrek, lehen esan bezala,
zerga elkarrekin ordaintzeak banaka ordaintzeak
baino zama handiagoa izatea eragin zuen.
Testuinguru horretan, Konstituzio Auzitegiak
1989an zerga elkarrekin ordaintzea derrigorrezko
izatea konstituziotik kanpo egotea erabaki zuen;
horren ondorioz aldatu zen arautegia eta horrela,
familiak zerga banaka ala elkarrekin ordaintzeko
aukera zeukan, eta azken aukera horretan zu
zenketa teknikak aplikatzen ziren eta horiek tarifa
bikoitzetik oinarrizko murrizketetara aldatzen joan
dira (beste kasu batean beti izango litzateke
onuragarriagoa banaka ordaintzea).
Aldi berean, familien egitura eta osaketak ere aldaketa nabarmenak jasan ditu eta horren ondorioz,
anitzagoak bilakatu dira eta gaur egun ez dira
hain homogeneoak. Ezkontza Elizaren jurisdikzioak
soilik baliogabetu zezakeen sistema batetik dibor
tzioa eta banaketa zibila arautzen dituen gorte
europarreko antolamendu batera igarotzearen
ondorioz, ezkontide bikote bat hautsi izanagatik
sortutako guraso bakarreko familia unitateek
pixkanakako hazkuntza garrantzitsua izan dute.
Horrez gain, beste esperientzia batzuek ere ga
rrantzia kuantitatibo handiagoa bereganatu zuten,
esaterako, izatezko elkarketak, duela oso gutxira
arte horiek guztiak zergaren arauketak, semealaba adingabeak baldin badaude, fikziozko gu
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raso bakarreko familia unitate bihurtzen zituen.
Eta azkenik, ez da ahaztu behar azken aldian
hedatu eta ugaldu diren formulak, guraso baka
rreko familiak sortzea eragiten dutenak, esate
baterako, pertsona bakar batek adingabe bat
adoptatzea, edo ama biologiko batek berariaz
erabakitzea bere seme-alabekin soilik bizitzea.
Horiek ez dira egon diren aldaketa nabarmen
bakarrak -ez dugu ahaztu behar, adibidez, sexu
bereko ezkontideen arteko ezkontzak baimentzen
dituen legeria-, baina horiek dira guraso bakarreko
familiak areagotu eta ezartzean eragin argia dauka
tenak.
Bestalde, seme-alabek etxean igarotzen duten
aldiak ere ohiz kanpoko luzapena jasan du, izan
ere, gorago aipatu den bezala, gaur egun gurasoen
etxea uzten dutenean 31 urte izaten dituzte, batez
beste. Seme-alaben emantzipazioaren atzerape
nak asko luzatzen du gurasoekin bizitzen ematen
duten aldia eta ondorioz, familia unitateek gehiago
irauten dute, eta zehazki, guraso bakarreko familien
kasuan. Horren guztiaren ondorioz, diru-sarreren
komunitate ekonomikoa, eta batez ere, elkarrekin
bizitzeak eragiten dituen gastuak, denbora gehiago
mantentzen dira.
Hala ere, aipatu diren gizarteko aldaketak PFEZren
legeria fiskalean oso berandu eta gutxi sartu dira
(eta beste zerga eta fiskalitate esparru batzuetan
ere ez dira egokitzapen nahikoa egin, hori anali
zatzeko toki egokia ez den arren). Egokitzapen
bat edo beste egin da gurasoen integrazioari
dagokionean, hortaz, lehen ez bezala, izatezko
bikoteetako kideek dagoeneko familia unitate bat
osa dezakete elkarrekin, beren adingabeko semealabekin, noski (horri buruzkoa da Gipuzkoaren
10/2006 FAko 100. artikulua eta beste Lurralde
Historikoetako PFEZri buruzko artikulu baliokideak).
Aitzitik, seme-alabak atxikitzeko arau eta beteki
zunak ez dira inola ere aldatu 1978an zerga onetsi
zenetik.

Baliteke hori familia unitatearen tratamendua
PFEZn ezartzeko helburuaren beraren ondorioz
ahaztu izatea: hori zerga oinarria zehazteko bide
gisa osatzen da eta haren kide bakoitzak eskura
tutako errenta pilatzera debekatzen du, hortaz,
zerga elkarrekin ordaintzearen ondoriozko kenketa
ez da onura fiskal gisa ikusten, esan bezala,
tarifaren progresibitatearen ondorioz errenta pi
laketak eragiten duen zama handiagoa zuzentzeko
mekanismo gisa baizik. Familia unitateentzako
aitorpena elkarrekin egitea derrigorrezkoa zen,
bestalde, adinez nagusiak ziren seme-alabak
kanpoan uztea familientzako mesedegarria izan
zen eskuratutako errendimenduak pilatzeko be
tebeharraren irismena eta horren eragin kaltega
rriak murrizten zituelako.
Aitzitik, legegileak, Konstituzio Auzitegiak behar
tuta, banakako zerga-ordainketa erregimen bat
ezarri zuen unetik egoera erabat aldatu zen. Komenigarria denean eta banakako sistemaren zerga
murrizten duenean soilik joko da zerga elkarrekin
ordaintzeko formulara, noski. Horren ondorioz,
zerga elkarrekin ordaintzea eta horrek dakarren
murrizketa subjektu pasiboek onura fiskal gisa
hartzen dute (horixe delako), eta dagoeneko ez
dago 18 eta 30 urte bitarteko seme-alabak dauzka
ten guraso bakarreko familiak baztertzeko inolako
justifikaziorik. Murrizketa galtzea azkenean zigor
bat da, ez dator errealitate ekonomikoarekin bat
eta ez dauka horretaz arduratzeko adina oinarri
juridiko. Errenta igo ez den arren, zerga gehiago
ordaintzen dira, eta are gehiago, gastu fiskal hori
familiaren errenta eskuragarria gutxitzen den une
batean handiagotzen da. Hortaz, familia unitatea
ren menpekotasun adina (31 urte Euskal Autono
mia Erkidegoan) eta adin fiskalaren (18 urte) arteko
aldearen ondorioz, zerga-ordainketan distortsio
nabarmenak eragiten dira eta horiek jasaten di
tuzten biztanle taldeak gaur egun lehentasunez
babes daitezkeen taldetzat jotzen dira, hain zuzen
ere.
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izan liteke, hortaz, kasu bietarako 30 urteko muga
ezarri liteke eta horrela, guraso bakarreko familia
unitatea osatuko luketen kideak ama ala aita (kasu
bakoitzean bata ala bestea) eta 30 urte baino
gutxiagoko seme-alabak izango lirateke.
Aldaketa hori egiteko elkarrekin egindako aitorpena
familia unitateko adinez nagusiak diren eta gaitasun
juridiko osoa daukaten kide guztiek izenpetu eta
baimentzea da beharko litzatekeen gauza bakarra,
ezkontide edo izatezko bikoteekin gertatzen den
bezala.

rritzat eta egokitzat jotzen duenean, erakunde
publiko eskudunen txostena edo irizpena jaso
ahalko du".
2007an organo juridiko batek ere ez dizkio irizpen
horiek eskatu Emakumeen eta Gizonen Berdinta
sunerako Defentsa Erakundeari, hala ere, 2007ko
abenduaren 12an ahalmen horren berri emateko
idazki bat bidali zaie EAEko erakunde judizial
guztiei (Aretoetako Magistratuei eta Lan Arloko
Epaitegiei, baita Fiskalburuei ere).

2008ko otsailaren 27an, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak araua
aldatzeko proposamen hau Araba, Bizkaiko eta
Gipuzkoako Biltzar Nagusien Presidenteei bidali
zien, baita Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru
Aldundien Ogasun Sailetakoei ere.

3.8. Irizpenak
119/2006 Dekretuko 19. artikuluan ezartzen de
naren arabera, Defentsa Erakundeak txosten
honetan 4/2005ko Legeko 75. artikuluan ezarri
takoarekin bat etorriz jaulki diren irizpenen zerrenda
sartu behar du. Defentsa Erakundea lege horren
arabera da Lan Prozeduraren 2/1995 Legeko 95.
artikuluko 3. paragrafoan aurrez ikusten diren
irizpenak jaulkitzeko eskumena daukan erakundea.
Azken artikulu horrek ezartzen du lan prozedurak
sexuaren ondoriozko diskriminazio kontu bat piztu
duenean, Auzitegiko epaileak Erakunde publiko
eskudunen irizpena eskatu ahalko duela.
Zentzu horretan bertan, 3/2007 Lege Organikoak
sexuaren ondoriozko diskriminazioa egon dela
adierazi daitekeen beste edozein gairen inguruan
irizpen horiek lantzeko aukera sartzen du, eta
zehazki, ondorengoa dio 13.1 artikuluan: "aurreko
paragrafoan adierazitakoaren ondorioetarako,
erakunde judizialak, alde batek eskatuta, erabilga
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Laburpena
Urteko txosten honek 2007ko ekitaldia barne hartzen du eta helburua Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak gauzatu
dituen ekintza anitzak xehetasunekin deskribatzea
da. Bertan, lehenengo Urteko Txostenean sartu
ziren edukien zati bati heltzen zaio, izan ere,
horrek 2006ko maiatzaren 24a eta 2007ko maia
tzaren 24a bitarteko aldiaren berri ematen zuen,
hau da, Defentsa Bulegoa izendatu zenetik mar
txan jarri zen lehenengo urtearen berri ematen
zuen.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako De
fentsa Erakundea erakunde independente bat da,
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundera
atxikita dago, sortu berria da, eta bere helburua
Euskal Autonomia Erkidegoan emakume eta gi
zonezkoen tratu berdintasunaren printzipioa be
tetzearen alde lan egitea eta herritarrak sektore
pribatuan sexuaren ondoriozko zuzeneko zein
zeharkako diskriminazio egoeretan defendatzea
da.
Erakunde hau Eusko Legebiltzarraren otsailaren
18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
4/2005 Legeko IV. Tituluaren bitartez sortu zen.
Eta erakundearen izaera, mugak, zereginak, an
tolakuntza eta funtzionamendua Gobernuaren
Presidentetzaren ekainaren 13ko 119/2006 De
kretuak, erakunde horren antolamendu eta fun
tzionamendurako Arautegia onartzen duenak,
arautzen ditu.
2007ko Urteko Txosteneko lehenengo atalean
emakume eta gizonezkoen arteko berdintasune
rako eskubidea zaintzeko prozesuko Defentsa
Erakundearen administrazio prozedurarekin lotu
tako gaiei heltzen zaie. Atal horren helburua
honako alderdi hauen berri ematea eta horiek
analizatzea da: Defentsa Erakundeak 4/2005
Legeak zehaztutako zereginek pilatzen dituzten
ikuskapen, adierazpen eta aholkularitza eskume
nekin lotuta izan dituen esku-hartzeak; jarduteko
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mugak, esaterako, testuinguruaren arabera eskuhartzea sektore pribatura edo pertsonen intimi
tatera mugatzen duena; eta erakunde eskumenen
aurrean elkarlanean mekanismoak zehazteko
beharra, erakundeen eskumen esklusiboen ka
suan ez bezala.
"Sektore pribatua" terminoa definitu eta mugatzeko hurbilketari dagokionez, lehenengo Urteko
Txostenean maila teorikoan oraindik konpondu
ez den gai bat dela adierazi zen. Euskadiko
Ondareari buruzko azaroaren 17ko 5/2006 Legetik
eta zuzenbide pribatuko arauak egin zirenetik
funtsezko eskubideen eraginkortasun juridikoaren
eta partikularren arteko diskriminaziorik ezaren
alorrean egin diren proposamenak izan ziren
Defentsa Erakundearen jarduera testuingurua
zehazteko erabili ziren erreferentziak.
Gai honen analisian aurrera egiteko, 4/2005 Le
geak bere 64.2. artikuluko a), b) eta c) ataletan
erakunde horri egozten dizkion eskumenekin
Defentsa Erakundearen jarduera esparrua sektore
pribatura mugatu duela ondorioztatu da. Baliteke
hori erakunde berriaren jarduera eta erakunde
orokorrarena, hots, Arartekoarena, mugatzeko
beharraren ondoriozkoa izatea, izan ere, "organo
horren funtzioa Administrazioa kontrolatzea da
herritarrek ongi tratatuak izateko daukaten eskubi
dea defendatzeko eta legezkotasun printzipioaren
berme gisa".
Defentsa Erakundearen ardurapean jarri den helburua herritarrak sexuaren ondoriozko zuzeneko
zein zeharkako diskriminazio egoeren aurrean
defendatzea eta tratu berdintasunaren oinarria
sustatu eta zaintzea da eta hori 4/2005 Legeko
64.2 artikuluan esleitzen zaizkion eskumenen
bitartez zehazten da. Hau da, sustapena eta zaintza zeregin homogeneoen zerrenda batean ze
hazten da eta bertan, ongi zehaztutako egitekoak
nahiz betebehar orokorrak sartzen dira, eta horiek
gauzatzeko modu bat baino gehiagotan jokatzeko
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aukera dago. Defentsa Bulegoak herritarrei es
kaintzen dizkien zerbitzuen eta instituzionaltzat
jo daitezkeenen arteko bereizketa analizatzen da
eta horien artean ere, berez gauzatu behar dituzten
jarduerak eta aldez aurretiko eskaera baten on
doriozkoak bereizi behar dira.
Garrantzitsua da Defentsa Erakundeak tratu ber
dintasunaren oinarria betetzearen inguruko beha
toki espezializatu gisa, proposamenak botere
legegileetara eramateko eta sexuaren ondoriozko
zuzeneko zein zeharkako diskriminazio egoeretan
esku hartzeko erakunde espezialista gisa daukan
egitekoa azpimarratzea. Gailentzekoa da ere bere
zereginak ez direla ikerketa prozedura kudeatzera
soilik mugatzen. Herritarren eskura tratu berdin
tasunaren eta sexuaren ondoriozko diskrimina
ziorik ezaren esparruan espezializatutako erakun
de batek kudeatutako babes prozedura hau egoteak babesteko erantzukizuna espezializazioare
narekin finkatzen du.
Txosten honetako bigarren atala Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea
martxan jartzeko garatu diren ekintzen deskripzio
an zentratzen da, eta funtzionatzeko oinarrizko
tresnei (egoitza, ekipamendua, etab.), hedapenera
eta komunikaziora zuzendutako jarduerei, koor
dinazio eta lankidetza mekanismoen sustapenari
eta erakunde honek eskatuta egin diren azterlanei
erreferentzia egiten zaie.
Lehendakariak, Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundeko zuzendariak eta Defendatzaileak
2007ko otsailaren 21ean Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen egoitza
ireki eta inauguratzeak erakunde honen ibilbidea
ren hasiera modu garrantzitsuan markatu zuen,
izan ere, egun hartatik aurrera egon zen martxan
zegoen egoitza bat, Gasteizko Gaztela Kaleko
25. zenbakian ikus zitekeen, baita bertara joan
ere, eta gainera, Eusko Jaurlaritzaren sarearekin
informatikoki konektatuta zegoen, baita atxikitako

langileekin ere, eta langileria 6 profesionalek
osatzen zuten, beren titularra barne.
Defentsa Erakundearen azpiegiturei dagokienez,
honako hauek dira aipagarrienak: eskaerak (gal
dera, kexak eta salaketak) izapidetzeko aplikazio
informatiko bat diseinatu eta landu izana, Eusko
Jaurlaritzaren EJIE-Sozietate Informatikoarekin
egin den hitzarmena eta web orrialdea diseinatu
izana. Administrazioko Modernizaziorako Idazka
ritza Orokorrak ezarritako oharren arabera, Eus
kadi.net erakundearen web orrialdean sartuta
egongo da eta Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundearen anagramaren barruan sartuko da.
Tresna bi horiek, hots, aplikazio informatikoa eta
web orrialdea, 2008ko ekitaldian jarriko dira
martxan.
Defentsa Erakundea ezagutzera emateko Auto
nomia Erkidegoko herritarrei orokorrean eta ze
hazki, sektore pribatuari (ekonomia eta gizarte
eragileak, langileak, profesionalen elkarteak,
emakume elkarteak, elkarteak orokorrean, etab.)
zuzendutako eta komunikabideei zuzendutako
jakinarazpen eta hedapen jarduera batzuk gauzatu
dira. 40 elkarrizketa egin dira komunikabide
desberdinekin, 3 iritzi artikulu argitaratu dira eta
komunikabideetan guztira 70 agerraldi izan dira.
Halaber, froga moduan 4 kasu puntualetan publi
zitate faldoiak sartu dira. Horrez gain, Defentsa
Erakundeari buruzko informazio liburuxka bat
argitaratu eta banatu da (4.000 ale) eta inprima
tzeaz gain, euskarri digitalean ere banatu da.
Bereziki aipagarria da 2007ko irailean antolatu
eta egin zen Europako Genero Berdintasunerako
Defentsa Erakundei buruzko Nazioarteko Minte
gia, baita 2007ko urrian Eusko Legebiltzarrari
aurkeztutako lehenengo Urteko Txostena, izan
ere, jarduera bi horiek erakunde hau zabaltzen
eta herritarrei horren berri ematen lagundu baitute.
Elkarlana garatzeko helburuarekin, erakunde
publiko eta pribatuekin harremanetan egon dira
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eta bilerak egin dira Defentsa Bulegoa ezagutzera
emateko helburuarekin, eta zehatzago esateko,
koordinazioa sustatzeko eta, egokia izatekotan,
lankidetza mekanismoak proposatzeko. Hori
gertatu da ondorengo erakunde hauekin: Ararte
koaren erakundea, Emakunde-Emakumearen
Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritzaren Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza Saila eta Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Honako hauekin harremanetan egon da: Euskal
Autonomia Erkidegoko erakunde publiko batzuk
(Eusko Legebiltzarra, Eusko Jaurlaritza, Bizkaia
eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak, Gasteiz, Bilbo
eta Donostiako Udalak, EUDEL-Euskadiko Udalen
Elkartea, etab.), Estatuko erakunde publiko batzuk
(Berdintasun Politiketarako Estatuko Idazkaritza,
Emakumearen Erakundea, Andaluziako Emaku
mearen Erakundea, Gobernuak Euskadin daukan
Ordezkaritza, Espainiako Irrati-telebista Erakun
dea, Bizkaiko Lan Ikuskaritza eta Arabako Pro
bintzia Auzitegiko Fiskaltza, etab.), Europako
erakunde batzuk (Europako Erkidegoen Berdin
tasunerako Batzordea, Lituaniaren Berdintasune
rako eta Noruegaren Antidiskriminazio Defentsa
Erakundeak eta Finlandiako Berdintasunerako
Defentsa Erakundea) eta sektore pribatuko zenbait
erakunde (sindikatuak, aurrezki kutxak, enpresa
elkarteak, EAEko emakumeen elkarteak, geure
autonomia erkidegotik kanpoko emakumeen
elkarteak, talde politikoak, etab.).
2007ko irailaren 3, 4 eta 5ean Donostian Europako
Genero Berdintasunerako Defentsa Erakundei
buruzko Nazioarteko Mintegia egin zen eta hori
jarduera garrantzitsua izan zen Defentsa Erakunde
honentzat. Mintegia Euskal Herriko Unibertsita
tearen Udako Ikastaroen Zuzendaritzarekin elkar
lanean antolatu zen eta Unibertsitate horretako
Berdintasunerako Zuzendaritzarekin batera zu
zendu zen. Horrek herrialde eskandinaviarretako
Berdintasunerako Defentsa Erakundekin (20 urte
baino gehiago daramatzate tratu berdintasunaren
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printzipioa defendatzen eta herritarrak sektore
pribatuan nahiz publikoan sexuaren ondoriozko
zuzeneko zein zeharkako diskriminazio egoeren
aurrean defendatzen) lankidetza harremanak
garatzeko eta hedatzeko lagundu zuen. Mintegi
horretan 94 pertsonak parte hartu zuten eta
mintegiaren edukien oso ebaluazio positiboa egin
zuten.
Defentsa Erakundearentzako interesgarriak diren
gai jakin batzuen inguruan ezagutza izateko
helburuarekin hiru azterlan egiteko eskatu zaio
Unibertsitate Publikoan gai zehatz batzuetan
adituak diren irakasleei: 1) Sektore pribatuko
enpresetako kudeaketa eta zuzendaritza lanpos
tuetan zenbat emakume dauden, zenbakiekin:
nazioarteko, Europako, Espainiako eta Euskal
Herriko ikuspegia; 2) EAEko sektoreetako kolektiboen hitzarmenei buruzko azterlana generoaren
ikuspegitik; 3) Emakume eta gizonen tratu ber
dintasunaren oinarria betetzeari buruzko behato
kiaren diseinua.
Halaber, 2007ko Urteko Txostenaren 3. atalean
12 hilabetetan zehar herritarrei arreta eskainiz
gauzatu diren jarduerei buruzko azalpenak ematen
dira. Sektore pribatuan sexuaren ondoriozko
diskriminazio egoeren aurrean herritarrak defen
datzea da Defentsa Erakundeari dagokion arreta
eredu espezifiko eta berezitua, 4/2005 Legeko
64.2. artikuluak egotzi dizkion zereginen arabera.
2007an Emakumeen eta Gizonen Berdintasune
rako Defentsa Erakundeak sexuaren ondoriozko
ustezko diskriminazioen inguruan egin diren 51
eskaera berriri erantzun die. Eskaera horien %
60,8 emakumeek egin dituzte, %19,6 gizonek
eta %19,6 erakundeek (sindikatuak, udalak, elkar
teak eta alderdi politikoak). Eskaera horien erdia
baino gehiago (%62,7) idatziz egin dira eta gai
nontzekoak ahoz (%37,2). Hizkuntzari dagokionez,
% 90,2 gaztelaniaz egin dira eta % 9,8 euskaraz.
Eskaeren bi heren inguru (% 64,7) lan arloari
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buruzkoak dira eta gainontzekoak elkarteei, ko
munikabideei, merkataritzari, osasunari, kirolari
eta beste gai batzuei buruzkoak izan dira. 51
eskaera horietatik 34 (% 66,6) kontsulta gisa egin
dira, 10 (% 19,6) salaketa gisa eta 7 (% 13,7) kexa
gisa.

ikerketa 2 (salaketen ondoriozkoak), alde batek
eskatutako 2 (kexen ondoriozkoak) eta 2006ko
ekitaldian hasitako ikerketa prozedura 2 burutu
ditu. Ikerketa horiek sektore pribatuko sexuaren
ondoriozko ustezko diskriminazio egoerei buruzkoak dira eta honako hauekin lotuta daude:

9 kontsulta beste erakunde batzuetara bidali dira:
7 Arartekoaren erakundera bidali dira, 1 Espai
niako Gobernuko Emakumearen Erakundera eta
Herriaren Defentsariari eta 1 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundera.

- Elkarte gastronomikoren batera bazkide gisa
(emakumezkoa) ezin sartzea (egoera desberdi
nei buruzko kexa bat eta salaketa bat). Azke
nean horien inguruko erabakiak eta gomendioak
bidali dira, baina kasu batean soilik onartu dira.

Halaber, aplikatu beharreko legeria, erakunde
arduraduna eta bere kokapena zein diren argitzeko
aldez aurretiko lan garrantzitsu baten ondoren,
emakume eta neskatxentzako iraingarria den eta
Internet bidez zabaldu den abesti bati buruzko
salaketa bat Katalunia, Balearrak eta Madrilgo
Autonomia Erkidegoetako Emakumeen Erakun
deetara bidali zen legearen kontrako publizitatea
geldiarazteko eskatzeko jarduera egokiak gauza
zitzaten. Horrez gain, Arabako Probintzia Auzite
giaren Fiskaltzari aldez aurretiko jardueretan
antzeman diren kriminaltasun seinaleen berri ere
eman zaio. Azkenean, emakumearen irudia modu
iraingarrian erabiltzearen ondorioz legearen kon
trako publizitate kasu bat zela eta Interneteko
zerbitzarietan helbideratzea (salatutako abestiari
publizitatea ematearen arduradunak ziren heinean)
Defentsa Bulegoaren eskumen esparru geogra
fikotik kanpo zeudela egiaztatu zen.

- Enpresa konfederazioan emakumeen kolektibo
gisa ezin sartzea (kexa bat). Azkenean espe
dientea artxibatu egin da alde interesatuak etsi
duelako (hori da ulertu duguna, izan ere, ez ditu
eskatutako agiriak aurkeztu).

4 kexa ez dira onartu, hiru kasutan pertsona haiek
erakunde judizialetara jo zutelako eta bestean,
planteatutako gaiaren inguruko eskumen faltaren
ondorioz, hau da, planteatutako gaiak ez zeukan
loturarik sexuaren ondoriozko ustezko diskrimi
nazioarekin. Halaber, ekitaldia bukatzean, kexa
bat balorazio fasea zegoen.
Ikerketa prozedurei dagokienez, Defentsa Erakun
deak honako hauek hastea erabaki du: ofiziozko

- Laneko bizitza, familiakoa eta bizitza pertsonala
bateratzeko eskubidearekin lotutako gatazkak
(kexa bat eta salaketa bat). Azkenean, kasu
baten inguruan erabakia hartu eta gomendioa
bidali da, baina ez da onartua izan, eta bigarren
kasua artxibatu egin da sexuaren ondoriozko
diskriminazioa egon dela adierazteko argumen
turik egiaztatu ez delako.
- Emakumeen irudi iraingarriak ikusgarri jartzea
(salaketa bat). Salaketako irudiak kendu egin
dira eta azkenean kasuaren inguruko erabakia
hartu eta gomendioa bidali da eta alde ardura
dunak onartu egin du.
Defentsa Erakundeak bidalitako gomendioei
dagokienez, hiru kasutan onartuak izan dira eta
beste hirutan ez dira onartu.
Azkenik, Defentsa Erakundeak 4/2005 Legeko
64.2 artikuluko f) atalaren arabera gauzatu duen
azterlan bati buruzko xehetasunak eman dira.
Azterlan hori PFEZ arautzen duen Foru Arauko
arautegia aldatzeko proposamen bat da. Propo
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samen hori sexuaren ondoriozko zeharkako diskriminazioaren ondoriozkoa da, zehazki, guraso
bakarreko familien kasuan seme edo alabarik
gazteenak 18 urte betetzen dituenean aitorpena
elkarrekin egiteko aukerarik ez egoteari buruzkoa
da.
Txosten honetan, hiritarren arretarako egindako
jarduketetan, populazioak sexuagatiko diskrimi
nazio egoeren hautemateen ezaugarriak jasotzeaz
gain, alor honetan erakundeari egotzi zaion es
pezializazioa ere biltzen da.
Garrantzitsua da kontutan hartzea, Defentsa Erakundearen berdintasunerako oinarrizko eskubi
dearen babes espezializatuaren eginkizuna ezin
dela soilik eskaera edo ikerketa kopuruaren ara
bera ebaluatu. Ebaluazioa, jarduketek izan duten
inpakto ahalmena eta esleitutako helburuaren
lorpenaren kalitatean oinarritutakoa izan behar
da. Hiritarren babesa jasotako kasu kopuruaren
arabera ebaluatzea iruzurra zatekeen, horren
atzean jarduketaren bidez eragin positiboa jaso
duten pertsonak ezkutatzen baitira. Horren lekuko
da Defentsa Erakundeak PFEZ-aren inguruan
egindako proposamena. Aipatu azken proposa
mena eskumena duten organismoen eskutik
onartua izanez gero, EAEko guraso bakarreko
familia kopuruaren estimazioa kontutan hartuta,
22.000 emakume eta 4.000 gizonezko baino
gehiagok izango lukete eragina. Balorazio bera
egin daiteke Internet bidez hedatu eta doako
sarrera duen abesti umiliagarriaren kasuan egin
dako jarduketaren gainean edo berdintasunari
buruz hainbat kasutan emandako informazio zehatzaz, hau da, aholkularitza, enpresa batzorde
eta giza baliabideen zuzendaritza taldeen bidezko
eragin biderkatzaileaz.
Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako De
fentsa Erakundeak etorkizunari begira hurrengo
bost urteetarako dituen erronkei dagokienez
adierazi behar da, planifikaziorako ardatz nagusia
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eratu berria den organoa martxan jartzea dela;
ez da soilik alderdi materialei begirakoa, baizik
eta tresna eta prozeduren definizio eta operatibi
zazioa ere bada. Defentsa Erakundearen jarduke
tak finkatzeko, tresnak definitu eta garatu behar
dira. Horien bitartez, Defentsa Erakundeari eslei
tutako berdintasunerako oinarrizko eskubidea
betetzen dela zaintzeko helburuari eta funtzioei
kalitatez, efikaziaz eta berme juridikoz erantzuteko,
eta gizarte pedagogia batetaz ere baliatuz, zuze
neko edo zeharkako sexuagatiko diskriminazioa
ezabatzeko jarduerak egin eta bereziki, ikerketa
prozesuak garatzea.
Esandako horretarako, aurrerantzean eta datozen
urteetarako, lehendabiziko Urteko Txostenean
aurreratzen zen bezala, beharrezkoa izango da
hainbat tresna eta jarduketa aztertzea, definitzea,
ekitea eta ebaluatzea. Horien artean:
Hiritarrentzako arreta protokolo bidezkoa izatea
fase guztietan: lehenengo arreta, informazioaholkularitza eskaera, ikerketa prozedura, irizpe
nak eta ebazpenak egitea kontziliazio edo adis
kidetze-neurriak eta gomendioak proposatuz.
Sektore pribatuan sexuagatiko praktika diskri
minatzaileak identifikatu, aztertu eta azaltze
aldera, ezagutza corpusa edo doktrina garatu
esparru ezberdinetako (juridikoa, estatistikoa,
antropologikoa, soziala, historikoa, etab.) ekar
penetan oinarrituta.
119/2006 Dekretuko 18.2 artikuluak ezartzen
duen legez, emakumeen eta gizonen aukeraberdintasuna oztopatu dezaketen egoera edo
praktikak erauzteko asmoz, ikerketa prozesuan
ebazpen bidean dauden alderdiei proposatu
beharreko bitartekaritza prozesuak eta kontzi
liazio edo adiskidetze-neurriak garatu eta sis
tematizatu.
Espedienteak izapidetzeko eta Urteko Txoste
nerako datuak izateko, sistema informatiko
globala inplementatu.
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EAEko sektore pribatuan tratu berdinaren prin
tzipioaren betetze-maila aztertzea ahalbidetzen
duen tresna garatu Tratu Berdinerako Behatoki
formatuan.
Hiritarrek baliabide honetaz informazioa eskura
izateko eta berdintasunerako eta sexuagatiko
ez diskriminatua izateko oinarrizko eskubidea
egikaritzeko, komunikabideekin harremana,
hedapen kanpainak, merkatu-azterketak, web
orriaren bidezko hedapena eta abar barne
hartzen duen komunikazio plana garatu.
Autonomia, estatu eta nazioarte mailan, entita
te publiko zein pribatuekin lankidetza harrema
netarako koordinazio mekanismoak garatu eta
finkatu.
Ezagutzan sakontzeko eta sektore pribatuan
sexuagatiko diskriminazio egoeretan babesa
hobetzeko, beka edo diru laguntza egokiak
eskaintzeko deialdia edo deialdiak egin, baita
Ezohiko Txostenak ere.

EAEgoko hiritarrei Defentsa Erakundearen
egoitza fisikoki gerturatzeko asmoz, Bilbo eta
Donostia-San Sebastian hiriburuak bulegoz
hornitu.
Erakundearen ekimenez, diskriminazio egoerak
eta praktikak identifikatzeko eta lehentasunak
definitzeko ofiziozko ikerketak egin.
Egokiak izan daitezkeen lege moldaketak pro
posatzeko, legearen eta araudiaren azterketa
egin.
Defentsa Erakundeak emandako gomendioak
betearazteko eta aldeek ebazpenak errekurritu
ahal izateko, zehatzeko ahalgoa duen Apelazio
Tribunala eratu.
Defentsa Erakundean talde multiprofesionala
garatu, egokitu eta finkatu.
Honenbestez, 2007 urteari dagokion Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakun
dearen Urteko Txostena horrela amaitzen da,
2007a Europan Berdintasunerako Nazioarteko
Urtea izendatu izan denekoa.
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I. ERANSKINA
SEGIMENDU-GALDETEGIA
Otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 64.2 b) artikuluari
jarraiki, eta eskuinaldean aipatzen den espedien
teari buruz, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak emandako gomendioak edota adiskidetze-neurriak bete diren egiaz
tatzeko informazioa eskatzen dizuegu. 15 eguneko
epea daukazue erantzuteko. Eskatutako informa
zioari buruzko zalantzarik izanez gero, badaukazu
Defentsa Erakunde honetara deitzeko aukera.
Espediente zenbakia: 2007ko ____/____
1. Data: 200_ /______________ /___
2. Galdetegia betetzen duenaren izen-abizenak:
__________________________________________
__________________________________________
3. Kargu edo lanpostua:
__________________________________________
4. Mesedez, markatu "x" batez Defentsa Erakun
deak zure erakundeari jakinarazitako hurrengo
gomendioaren edo adiskidetze-neurriaren be
tetze-maila:
EZ Zatibat BAI
1
2
3
- _______________________________________
5. Mesedez, markatu "x" batez Defentsa Erakun
deak zure erakundeari jakinarazitako hurrengo
gomendioaren edo adiskidetze-neurriaren be
tetze-maila:
EZ Zatibat BAI
1
2
3
- _______________________________________
6. Mesedez, markatu "x" batez Defentsa Erakun
deak zure erakundeari jakinarazitako hurrengo

gomendioaren edo adiskidetze-neurriaren be
tetze-maila:
EZ Zatibat BAI
1
2
3
- __________________________________________
7. Azaldu egindako jarduerak aurreko galderen
gomendioak edota adiskidetze-neurriak bete
tzeko:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
8. Honekin batera bidali behar dizkiguzue aurreko
galderen gomendioak bete dituzuela egiazta
tzen dituzten agiriak. Oraingo honetan eskatzen
dizkizuegu hurrengo agiri hauek:
9. Galderetan (4, 5 eta 6) aipatutako gomendioak
edota adiskidetze-neurriak, eraginkorrak izan
al dira? Beste aldaketarik sortu dute emaku
meen benetako berdintasun eraginkorraren
alde?:
EZ. Azaldu:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
BAI. Azaldu:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZARENGATIK
Sartu galdetegi hau honekin batera doan gutunazalean, eta postaz bidali 15 egun igaro baino lehen.
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II. ERANSKINA
GOGOBETETASUN-GALDETEGIA
Galdetegi honen bidez zure iritzia eskatzen dizue
gu. Zuk egindako eskaeraz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
emandako arreta eta egindako jarduerari buruzko
iritzia, hain zuzen. Zuk emango diguzun informa
zioak erakunde honen jarduerak hobetzea du
helburu. Eskatzen den informazioak zalantzarik
sortzen baldin badizu, baduzu Defentsa Erakunde
honetara deitzeko aukera.
1. Data: 2007ko_________ /_____
2. Nola jakin duzu badagoela Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakun
dea?
Idatzizko Prentsaren bidez.
Irratiaren bidez.
Telebistaren bidez.
Lagunen bidez.
Sindikatuen bidez.
Beste batzuen bidez __________________
_____________________________________
_______________________________________
Mesedez, datozen esaldietan, markatu "x" batez
esaldi bakoitzari dagokion gogobetetasun maila:
3. Defentsa Erakundeak azkar erantzun dio zure
eskaerari:
Ezer ez
1

Zerbait
2

Nahiko
3

Guztiz
4

4. Defentsa Erakundeak informazio argia eta
zehatza eman dizu:
Ezer ez
1

Zerbait
2

Nahiko
3

Guztiz
4

6. Ona izan da Defentsa Erakundetik jasotako
arreta:
Ezer ez
1

Zerbait
2

Nahiko
3

Guztiz
4

7. Ona izan da Defentsa Erakundearen eskuhartzea:
Ezer ez
1

Zerbait
2

Nahiko
3

Guztiz
4

8. Defentsa Erakundearen Ebazpenaren edukie
rek gogobete zaituzte:
Ezer ez
1

Zerbait
2

Nahiko
3

Guztiz
4

9. Defentsa Erakundearen esku-hartzearen
emaitzak gogobete zaituzte:
Ezer ez
1

Zerbait
2

Nahiko
3

Guztiz
4

10. Zure ezagunen bati, sektore pribatuko ustezko
sexuaren ziozko diskriminazio edo jazarpen
sexistako kasuren batean egonez gero, Emaku
meen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundera jotzeko gomendatuko zenioke?:
BAI.
Azaldu ________________________________
______________________________________

5. Defentsa Erakundeak emandako informazioa
berehala erabilgarria izan da:

EZ.
Azaldu ________________________________

Ezer ez
1

______________________________________

Zerbait
2

Nahiko
3

Guztiz
4
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11.Defentsa Erakundetik jasotako arretan, zer
aldatu edo hobetuko zenuke?:

13. Defentsa Erakundeak emandako ebazpe
nean, zer aldatu edo hobetuko zenuke?:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

12. Defentsa Erakundeak egindako jardueretan,
zer aldatu edo hobetuko zenuke?:

14. Defentsa Erakundearen jarduera hobetzeko
asmoz, beste iradokizunik ba al daukazu?:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZARENGATIK
Sartu galdetegi hau honekin batera doan gutunazalean, eta postaz bidali 10 egun igaro baino lehen.
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