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1. AURKEZPENA 

Dokumentu honetan, Vitoria-Gasteizko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. 
Plana egiteko prozesuaren barruan egin diren hausnarketa estrategikoko saioen 
laburpena jasotzen da. Vitoria-Gasteizko Udalaren Berdintasunerako Zerbitzuak sustatu 
zituen baterako lana egiteko gune horiek, xede hauekin: 

� 1.X: Berdintasun-arloan aurretik egin diren esku-hartzeak hobetzeko eremuak eta 
horien indarguneak identifikatzea, IV. Plana bideratze aldera. 

� 2.X: Tokiko berdintasun-politika egiteko prozesuan nahiz politika horren 
plangintza estrategikoan aintzat hartu behar diren kontu giltzarrien inguruan 
hausnartzea.  

� 3.X: Udal-eremutik eta gaurko testuinguruan berdintasunerako agenda politiko bat 
egiteko gakoei eta lehentasunei buruz hausnartzea. 

� 4.X: IV. Plana eratzeko lan-ildo posibleak zehaztea eta berori ezartzeko jarduera 
hobeak identifikatzea. 

Xedeei erantzuteko asmoz, hiru saio deitu ziren, udal barruko eta kanpoko agente 
giltzarriekin. Saioak apirilaren 26an (1. eta 2. xedeak) eta maiatzaren 12an (3. eta 4. 
xedeak) egin ziren, eta Ibain Consultoría SLko Ángeles Gonzálezek eta Sara Ibarrolak 
dinamizatu zituzten. Taula honetan hausnarketa estrategikorako fasean parte hartu zuten 
profilak eta pertsonak jasotzen dira, azaldutako xedeen arabera sailkatuta. 

 

 

XEDEA AGENTE GILTZARRIEN 

PROFILA 
PARTE-HARTZAILEAK 

1.X. 

Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Berdintasunerako 
Zerbitzuko taldea. 

Mireia Espiau, Berdintasunerako Zerbitzuko 
burua. 
Laura Gómez, berdintasunerako agentea. 
Itziar Abad, berdintasunerako agentea. 
Esther Retegui, laguntzaile teknikaria. 
Ana Soto, indarkeriaren arloko teknikaria. 

2.X. 

Vitoria-Gasteizko Udaleko 
pertsonak, berdintasun-
arloko plangintzan, parte-
hartzean eta lanean 
eskarmentua dutenak.  

Mireia Espiau, Berdintasunerako Zerbitzuko 
burua. 
Laura Gómez, berdintasunerako agentea. 
Kotelo Pérez, Partaidetza eta Gizarte Etxeen 
Zerbitzuko burua. 
Jose Antonio Agiriano, Udaltzaingoko 
zuzendaria 
Reina Ruiz, Hezkuntza Zerbitzuko burua. 
Txaro Basterra, Gizarteratzeko Zerbitzuko 
burua 
Gizarte-hezkuntzako teknikaria 
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Inma Alecha, Funtzio Publikoaren Saileko 
berdintasunerako agentea. 

3.X. 
 

Pertsona adituak, 
berdintasun-arloan 
ezagutza zabala, 
hausnarketa franko egina 
eta eskarmentua 
dauzkatenak; batez ere, 
ikuspuntu akademikoa, 
tekniko-instituzionala 
edota aktibista daukate 
oinarri. 

Mireia Espiau, Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Berdintasunerako Zerbitzuko burua. 
Ana Agirre, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Foru Organoko burua. 
Alba Alonso, doktorea Zientzia Politikoetan eta 
aditua berdintasun-politiketan. 
Ander Bergara, Emakunde-Emakumearen 
Euskal Erakundeko Erakundearteko Lankidetza 
Arloko burua. 
Marta Cruells, Bartzelonako Udaleko 
Feminismoen eta LGTBIren Zinegotzigoko 
aholkularia, eta aditua genero-teorian, 
desberdinkeria konplexuetan eta politika 
publikoen analisian nahiz ebaluazioan. 
Leire Groven, berdintasun-teknikaria eta 
Basauriko Marienea elkarteko eta Feministalde 
talde feministako kidea. 
María Naredo, aditua indarkeria matxistaren 
arloan eta ohiko kolaboratzailea EAEko 
erakunde eta antolakundeetan.   
Dominique Sayllard, aditua genero-plangintza 
estrategikoan eta mendekotasunaren arretan, 
eta Oreka Sarearen sortzaile kidea. 
Norma Vázquez, aditua indarkeria 
matxistaren arloan, eta Sortzen aholkularitza-
enpresako zuzendaria. 

 

Hausnarketa estrategikoko hiru saioetan atera ziren ideiak eta idatzi ziren eztabaida eta 
erronka nagusiak elkarrekin jasotzen ditu ondoren emango den informazioak. Alabaina, 
bereizitako bi bloketan multzokatu dira edukiak: 

� Lehenengo blokean, IV. Planean aintzat hartu behar diren zenbait kontu jorratzen 
dira, berdintasun-politiken erronkekin eta politika horiei eusten dieten 
interpretazio-esparruekin zerikusia daukaten askotariko gaietarako. 

� Bigarren blokean, berriz, IV. Planaren ikuspegiarekin, egiturarekin eta erronka 
nagusiekin zerikusia daukan informazioa jasotzen da.
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2. GAUR EGUN BERDINTASUN-

POLITIKETAN DAUDEN ERRONKA 

NAGUSIAK IDENTIFIKATZEA 

 

2.1. TESTUINGURU MODURA   

Oro har, ados gaude esatean berdintasun-politiken garapenean, ikuspegietan eta 
praktiketan dagoen aniztasun handiak ezaugarritzen duela egungo egoera. Azken 
urteotan, prozedurak, egiturak eta praktikak –arrakasta handiagoz edo txikiagoz– 
abiaraztea ahalbidetu duten esperientziak garatu dira, eta, horiei begiratuta, 
erakundeetako berdintasun-politikak (zehazki, zeharkakotasun-politikak) bateratzen ari 
direla dirudi.  
 
Egiten diren berdintasun-politikek, itxuraz xede bera duten arren, ikuspegi politiko 
ezberdin eta askotan antagonikoetatik abiatzen dira. Berdintasun-politiketan, gainerako 
politiketan bezalaxe, kutsu neoliberal eta kontserbadorea duten ikuspegiak ezarri dira, 
munduan oro har eta Europan zehazki bizitzen ari den une sozialari erantzuten diotenak. 
Ikuspegi horiekin, egokitzapen-eredu bat sendotu da. Azken urteotan, baina, eta aurreko 
aldiekin alderatuta, atzerakada nabarmena eduki du eredu horrek, krisiaren eta 
murrizketen ondorioz.  
 
Beste ahots batzuek uste dutenez, ordea, eraikitzen jarraitzeko beharraz hitz egiten 
jarraitu beharko litzateke –jarrera kritikoei eutsita–, politika sendotuez hitz egin 
beharrean, berdintasun-politika ez baitago behar beste eraikita. Erakunde gehienetan, 
praktika erabat boluntaristak egiten dira, eta jarduera horiek garatzen dituzten edo horien 
gaineko ardura duten pertsonen ezagutza teorikoaren eta ikuspegiaren mende egoten 
dira, guztiz. Horrek berdintasun-politikak ahultzen ditu, askotan ez baitira 
pertsonengandik harago joaten eta, ondorioz, ez baitira finkatzen. 
 
Badirudi adostasun zabala dagoela adieraztean hainbat kontu ARGITZEA dela une 
honetako erronka nagusia. Berdintasuna zer den eta horrek zer dakarren, emakumeen eta 
gizonen berdintasuna kudeaketa instituzionalera sartzeak zer esan nahi duen, zer egiten 
den eta egiten den hori zertan eta norentzat den erabilgarria edota aurrera norantz egin 
nahi den argitzeko ahalegina egin behar da; eztabaida sakona behar da. Era berean, 
horrelako prozesuek gordetzen duten konplexutasunari buruz hausnartu behar da, bai eta 
prozesuok politika publikoan lurreratzeak dakarren kostu handiari buruz ere, eta agerian 
jarri behar dira prozesu horiek oztopatzen dituzten eta gehiegitan defizit teknikotzat 
jotzen diren erresistentzia pertsonal zein instituzionalak. Berdintasun-politikak eta, 
zehazki, zeharkakotasuna proiektu politiko gisa definitu behar dira. Horretarako, xede 
estrategiko-politiko argiak eta partekatuak ezarri behar dira, eta lortu nahi diren 
aldaketen gaineko erantzukizuna hartu behar dute erakundeek. 
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Ikuspegi horietarantz abiatzeko, erakundeek hainbat erronkari egin behar diete aurre: 
berdintasuna politiken eremu sektorialean garatu behar da, zeharkako ikusmoldea 
txertatuz eta berdintasun-politikek erakunderako zein zeregin duten zehaztuko duen 
benetako proiektu politikoa eraikiz. Hala ere, eskakizun eta baldintza jakin batzuk dauzka 
norabide horretan aurrera egiteak; adibidez, hauek: esparru arautzaile zehatza garatzea, 
berdintasunerako lantaldeak baliabide nahikoz hornitzea eta sendotzea (prozesuan 
teknikoki lagundu ahal izan dezaten), lantaldeak espezializatzea eta aliantzak, taldeko lana 
eta erakundearteko lana ezartzea.  
 
Ondoriorako, esan genezake berdintasun-politikek xede politiko estrategiko argietarantz 
egin beharko luketela aurrera, edukia eman beharko lioketela zeharkakotasunari, eta 
genero-ikuspegitzat zer hartzen den argitu beharko luketela, zeharkakotasuna 
berdintasun-politiken euskarri gisa sendotzea nahi badugu. 
 

2.2. GOBERNAMENDUA, ZEHARKAKOTASUNA, GENERO-

ARKITEKTURA, ERAKUNDEEN KOORDINAZIOA ETA 

ALIANTZAK. GENERO-MAINSTREAMINGAREN ESTRATEGIA 

Praktika, esperientzia eta ikuspegi aniztasun bera agertzen da hausnarketa-taldeetan. 
Jorratu diren gaiak multzoan hartuta, ideia orokor eta partekatua da argi eta garbi bereizi 
behar dela noiz hitz egiten den teoriatik eta noiz praktikatik, azken hori beti izaten da-eta 
konplexuagoa, aurreikusten ez diren eta alderdi kontzeptualenean aintzat hartzen ez diren 
alderdi ugarik eragiten duten errealitatean aplikatu behar baita teoria. 
 
Zentzu horretan, zeharkakotasunaren edukiekin eta ikuspegiarekin, zeharkakotasuna 
ezartzeak eskatzen dituen lan-mailekin eta erakunde-arkitekturaren zehaztapenarekin 
zerikusia daukaten eztabaidak planteatu dira, beste alderdi batzuen artean: 
 

� Gobernamenduaren kontzeptuari buruzkoa da sortzen den lehenengo eztabaidetako 
bat, eta gobernamenduaren eta gobernu onaren irismenarekin eta definizioarekin 
edukitzen du zerikusia. Gobernamenduaren kontzeptua udal batek dituen 
betebeharrekin lotzeko beharra azaldu da. Horren arabera, zerbitzuak ematearen 
ikuspegitik eskubideak bermatzen dituen ikuspegirako jauzia egin behar da, eta 
horrek halabeharrez aldatzen ditu erakundean jarduteko ikuspegia eta moduak. 
Gobernamendu-eredu partaidetua proposatzen da, herritarren eskubideak (besteak 
beste, tratu- eta aukera-berdintasuna, segurtasuna eta indarkeriarik eza edota 
udalerriko gizon-emakumeen interesaren zerbitzurako aurrekontuak eta kudeaketa 
publikoa) bermatuko dituena eta emakumeen berdintasuna kudeaketaren funtsezko 
elementutzat hartuko duena. 

� Genero-mainstreamingaren estrategiara eta zeharkakotasunera biltzen du gogoa 
bigarren eztabaidak. Zeharkakotasunaz hitz egitea praktiken balorazioa orokortzea 
eragozten duen praktika aniztasun handiaz hitz egitea da.  
 
Ez dago orain arte egindakoaren/bizitakoaren eta horrek ekarri duenaren gaineko 
iritzi homogeneorik. Genero-mainstreamingaren praktika oso konplexua dela 
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nabarmentzen du alde batek, eta oso gutxi aurreratu ahal izan dela –ez baikara 
benetan iritsi horretarako baldintzak edukitzera–; beste aldeak, berriz, prozeduran 
edo prozesuaren norabide teknokratan gehiegi jardun dela azpimarratu du, gehiegi 
eutsi zaiola zati organikoari eta ez hainbeste erabaki politikoari. Hain justu ere, horixe 
da indartu behar den kontuetako bat.  

 
Agerian jarri da alderdi komun instrumental bat edo prozesu komunak daudela, baina 
baita xedea galtzen dela ere, xedea ez baita genero-klausulak egitea; klausula horiek 
gizarte-aldaketarako duten eragina edo inpaktua dira xedea, edo diru-laguntza batek 
berdintasuna eremu bakoitzean nola sustatuko duen. Hori guztia arauz erregulatzen 
den neurrian, sailetara sartzea errazten da. Ez da nahikoa jendeari zer egin behar duen 
esatea, sailetan ere bidelagun izan behar da, eta gaikuntza-prozesuak egin 
(prestakuntza beste zerbait da). Horretarako, oso garrantzitsua da berdintasunerako 
organismoak indartsuak izatea eta, berdintasunean espezializatuta egonik, 
prozesuetan aurrean joan daitekeen jendea edukitzea.  
 
Zeharkakotasuna lehentasuna izan dadin, berdintasunerako organismoek agintaritza 
bat eraiki behar dute. Sarreran esan den moduan, argitasuna eskatzen du horrek; izan 
ere, batzuetan, udaleko beste eremu batzuek bere egiten dituzte kontzeptuak, eta 
edukiz husten. Generoarekin gertatu zen, eta zeharkakotasunarekin eta 
ahalduntzearekin ari da gertatzen orain. Zeharkakotasunak politiken kalitatea oro har 
hobetzen duela erakutsi behar da, eta maila teknikoan nahiz politikoan funtzionatzen 
du horrek. Zerbait zehaztapenera eramaten denean eta jendeak hobekuntza-elementu 
gisa ikusten duenean, zerbait hori egin egiten da. 

 
Eusko Jaurlaritzaren adibidea ekarrita, IV. Planari balio baldin badio ere, sailez sail 
lehentasunezko proiektuak identifikatzeko lantaldea sortu dela esan da, eta, talde 
horretan, saileko berdintasun-unitateko berdintasun-teknikariak, Emakundek eta sail 
bakoitzeko beste eremu aliatu batzuek hartuko dutela parte. Beren sailean 
lehentasunezkoa zer den identifikatuko dute (ez du Emakundek egiten), eta politika 
"gogorrera" sartzea ahalbidetzen du horrek. Lehentasunezkoa identifikatu ondoren, 
Emakundek ahalegin estra egiten du, eta politika sektorial horretan genero-ikuspegia 
duen kontuan laguntzen die. Horrela, aliantzak lehenesten eta lantzen dira.  

 

� Aurreko eztabaidarekin lotuta, kalitatea, kantitatea, prozesua eta edukia bezalako 
kontzeptuen arteko konparaketan zentratu da eztabaida. 

Kalitatea/kantitatea bikoteari dagokionez, batetik, kalitatearen alde baino 
kantitatearen alde egin delako ideia dago, eta, hortik begiratuta, kontzeptuen inguruan 
galdetzeko beharra ikusten da. Esate baterako, zein kalitate motaz dihardugun eta zer 
esan nahi duen kalitateak berdintasunean eta politika publikoetan oro har. Eta 
elementu giltzarria da hori, baina, lehen esan den bezala, ezingo litzateke aztertu 
berdintasun-politikak garatzeko baldintzekin lotu ezean.  
 
Beste ahots batzuek diotenez, ezin izan da kantitatea ere lehenetsi, eta orokorrean 
nahiko gutxi egin dela uste dute. Jada adierazi dugun konplexutasunaren diskurtsoa 
hartu da berriro, eta zein zaila den kudeaketa publikoaren eredu berdinzaleagoak 
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eraikitzea erakundeetatik. Zentzu horretan, hau galdetzen dute: nola hitz egin 
dezakegu kalitateaz, eraikitzen den hori egun batetik bestera suntsitzen bada 
gobernua edo teknikariak aldatzearekin batera? Beraz, honako hau litzateke galdera: 
nola egin? Zein estrategia jarri behar dira jokoan, eraikitzen den horri eusteko? Gai 
giltzarria, beraz, iraunkortasunaren kontzeptua izango litzateke. Eraikitzen dena, gutxi 
ala asko izan, antolakundean sendotzea. Berdintasun-politikek iraunkortasuna 
ziurtatuta eduki dezatela tokiko eremuan. Hori da estrategikoa. Eta, politika publikoak 
tokiko mailan sendotzeko eta horiei eusteko, gutxienez lau tresna behar dira: 
aurrekontua, araudi propioa, erakundearteko akordioak eta egitura teknikoa. 
Prozesua/edukia bikoteari dagokionean, ezagutzen diren esperientziak prozesuan 
gehiegi zentratu direla eta edukiaz ahaztu direla balioesten da, edukia funtsezko beste 
elementu bat izaki. Galderek, oraingo honetan, politiketan aldatu beharko genukeen 
edukiarekin edukiko lukete zerikusia, begirada aldatzen baitigu horrek, bai 
begiratzeko moduan, bai zeri begiratu erabakitzean. Azken batean, ikuspegiak aldatzen 
dira. 
 
Orain arte, erremintatzat hartu da zeharkakotasuna; haatik, ematen diogun 
edukiarekin eduki izan behar du zerikusi handiagoa; hots, politiketan eragin nahi diren 
aldaketekin eta ikuspegi horiek praktikan jartzearekin. Eta hori ez da adostasunik eta 
akordio politikorik gabe gertatzen. Hortaz, gaur gaurkoz, zentzu bikoitzean begiratu 
behar diogu zeharkakotasunari: erreminta gisa (ezarpena) eta proiektu 
politiko/negoziaketa gisa. 
 
Zeharkakotasunaren tratamenduan eta genero-ikuspegiaren ezarpenean bi maila 
daudela ikusaraztea komeni da: bata komuna da antolakundearen multzorako, eta 
bestea zehatza da (sailen eskumeneko politika publikoaren inguruko maila sektorialak 
lirateke).  
 
Maila komuna edo prozesu komunak instrumentalak dira guztiz, eta horri deitu 
dakioke erreminta. Bada, xedera iristeko bidea da, eta ez xedea bera. Maila honek 
arauz erregulatuta egon behar du erakundeetan, ordenantzen, jarraibideen eta 
abarren bidez; prozesu komunak ulergarri egitea errazteaz gain, aldaketarako 
lehenengo erremintak dira-eta. Barnekoa funtsezkoa da; beti ere, edukiz hornitzen 
bada eta behar bezala dinamizatzen bada.  Berdintasunerako Zerbitzua, berdintasun-
arloa eta berdintasun-politika bera legitimatzen laguntzen du horrek, ezagutza eta 
ikaskuntza transferitzearekin batera. 
 
Maila zehatz edo sektorialari dagokionez, ez da komeni kontu guztietara iritsi nahi 
izatea, eta lehentasuna eman behar zaie eremu estrategikoenei, aurreikusi den 
proiektu politikoa garatzeko. Eremu guztiek ez dute garrantzi-maila bera. Lortu nahi 
diren aldaketen arabera identifikatu behar da garrantzia. 
 

� Laugarren eztabaidan, zeharkakotasuna erakundearteko koordinazioarekin 
bakarrik ulertzeak dakartzan mugak  jorratu dira. Adierazi denez, zeharkakotasuna ez 
da sailarteko koordinazioarekin nahastu behar, ez eta taldeko lanarekin ere, nahiz eta 
biak ala biak ezinbestekoak izan zeharkakotasunaren ezarpenean aurrera egin nahi 
bada. Diziplina-aniztasunean lan egitea da kontua, eraginkortasunez aritzea, 
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zeharkakotasunak politikaren –oro har– eta programaren edo plan estrategikoaren –
zehazki– kalitatea hobetzen duela erakutsiz eta frogatuz.  

 

� Zeharkakotasunari buruzko hausnarketaren bosgarren elementuak bi mailetan –
politikoan eta teknikoan– funtzionatzeko beharrarekin dauka zerikusia, eta bi maila 
horiek erritmo berean mugitu behar direla adierazi da. Hori gertatzen denean sortzen 
dira aldaketa gehien, eta emaitzak ikusgarri egiten dira. 

Planteamendu horrek egituren gaia dakar eztabaidara. Ezinbestekotzat jotzen da 
langile politikoak eta teknikoak konbinatzen dituzten sailarteko egitura 
instituzionalen eredua egotea, batzordeen, lantaldeen edo elkarreragina, konpromisoa 
eta negoziatzeko esparrua ahalbidetuko dituen bestelako edozein modalitateren bidez. 
 
Egitura horiek funtsezkoak dira, erakundearteko lana egonkortzeko dinamikak 
sortzen baitituzte, egitura bakoitzean berdintasunaren arloan lortu nahi diren politika 
eta xedeak lerrokatzea ahalbidetzeari begira. Gainera, adierazi denez, berdintasun-
politikak sustatzeko orduan, oro har, egiturak (hala nola, berdintasunerako zerbitzuak 
eta organismoak) sortu badira ere, oraingo helburua ekonomiara sartzea bada, zein 
estrategia jarraitu behar den galdetu behar da. Ea Berdintasun Sailak balio digun, edo 
berdintasun-unitate bat jarri behar den ekonomian. Gero beren eragin organikoa 
edukiko duten erabakiak dira. 
 
Aldaketa instituzionalean sartzeko eta eragiteko bi mekanismo giltzarri aipatu dira: 
irudi profesional "horizontalak" (besteak beste, idazkaritza nagusiak edo 
erakundeetan horien baliokideak direnak) inplikatzea, aldaketekiko konpromisoa 
bermatzen baitute, antolaketa-jarduera komunetako egiteko moduetan eragitea 
ahalbidetzen dute-eta.  Lan sektorialetan, positibotzat hartzen da eskumen-eremu 
bakoitzak erakundearteko batzordean politikariei "kontu eman" behar izan diezaiela, 
politikariak baitira herritarren aurreko erantzuleak. 
 
Mekanismo horiek emaitza ikusgarriak emango dituzte; beti ere, jarraibide argiekin 
egiten bada lan, zertarako gauden argi edukita, zorroztasunez eta arduraz jardunez, 
eta horretarako behar den gaikuntza bermatuta. Horiexek dira aldaketa politikoak eta 
berdintasun-politiken iraunkortasuna indartzen dituzten agintaritza-guneak 
irabazteko gutxieneko baldintzetako batzuk. 
 

� Aurreko puntuan sakonduz, eta seigarren puntuari helduz, zeharkakotasuna ezarri 
nahi bada erakunde-arkitektura definitu behar dela zehaztu da, eta toki-
erakundeetan onartu eta sartu behar direla zeharkako ikuspegia lantzea ahalbidetuko 
duten egiturak. Zentzu horretan, tartean dauden eragileek edo taldeek bat egiteko 
premia ikusi da; behintzat, bi maila hauetan egin dezaten bat: 
Maila politikoa: 

- Gobernuko taldea, azken erabakiak hartzen dituena.  
- Batzorde politikoa, udalean ordezkaritza daukaten alderdi politikoen 

multzoak osatzen duena. 
Maila teknikoa: 

- Sailarteko talde teknikoa, bi zuzendaritza-taldek osatzen dutena. 
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- Arduradun teknikoek osatzen duten talde teknikoa, edo agendarekin 
zerikusia daukaten programen arabera osatutakoa. 
 

Adierazitako alderdiez gain, zeharkako ikuspegia ezin hobeto jorratu ahal izateko behar 
diren baldintzetan sakondu da, eta hauek identifikatu dira: 

� Lan-ikuspegi bateratua partekatzea eta gobernuaren lehentasunak ezartzea. 
Elkarrekin zehaztea garatu nahi den proiektu politikoa eta lortu nahi diren emaitzak. 
Aldaketak negoziatzea. 

� Eremu politikoa zuzenean tartean sartuko duen berdintasun-arkitektura 

ezartzea eta adostea, arkitektura horrek dituen zentzua eta erabilgarritasuna 
ezagutuz. 

� Prozesua erabakitzeaz eta dinamizatzeaz arduratuko den organoak hierarkia-

maila gorenean egon behar du. Erakundeak berdintasun-organismo indartsua eduki 
behar du, ondo kokatua eta hierarkia-maila gorenean jarria; izan ere, horrek berak, 
berez, balio sinboliko handia dauka, nahiz eta nahikoa ez izan. 

� Prestakuntza edukitzea, baina ez ikaskuntzaren zentzu klasikoan. Orain arte 
eman direnak baino prestakuntza sakonagoa izan behar du, eragin handiagoa duena, 
aldaketa eta aldaketa horren emaitzak agerian jarri ahal izateko lan-prozesuetan 
laguntzeko gaitu behar baitu. 

� Praktikak duen zailtasuna handia delako aitortzatik abiatzea. 
Zeharkakotasunaren ezarpena prozesu konplexua da, erresistentzia asko dituena. 
Gainera, ezagutza teknikoa eta babes politikoa eskatzen ditu. 

� Aurrean joan ahalko den barne- edota kanpo-talde tekniko espezializatua 
edukitzea, prozesuetan laguntzeko eta gainerako taldeekin batera lan egiteko 
agintaritza duena. Barne-unitate espezializatua bada, lanpostu eta egitura finkoak 
eduki beharko ditu. Hauek izango lirateke unitate horren baldintza onenak:  

- Berdintasun-arloko gaikuntza edukitzeko betekizunarekin estaltzea 
lanpostuak. Baina estali behar den lanpostuaren baldintza izan dadila, eta ez 
iritsiko den pertsonarena. 

- Sailetan unitateak edo erreferenteak edukitzea, zehatza den horretan eragin 
ahal izateko, praktika politikoan benetan eragite aldera. 

- Barne-mailako jarraibideak onartzen lagundu behar dute planek, esku-
hartzeko gutxieneko esparrua sortzeko. 

- Taldean egitea lan, bai aliantzak eratzeko eta talde tekniko bat edo 
diziplinarteko talde teknikoak sor daitezen, bai, lehentasun politikoen berri 
emateari begira, sail guztiekin elkartzeko xedez, bai sail bakoitzak genero-
ikuspegia txertatzeko bina gai edo plan estrategiko hauta ditzan (pertsonekin 
zerikusia duten gaiei eman dakieke lehentasuna –Funtzio Publikoa–, hortik 
prestakuntza jorratu, administrazioa modernizatu, kudeaketa publikoaren 
eredua landu eta abar egin daitezke eta). 
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Ondoriorako, askotariko praktikak daudela esan dezakegu; halaber, askotariko 
ikuspuntuek ere ikuspegi eta emaitza ugari daudela iradokitzen dute, ikuspegi horiek 
dimentsio teknokratagoa, apurtzaileagoa edo eraldatzaileagoa duten arabera. Horiexek 
dira erakundeek eztabaidatu behar dituzten kontuak, benetan egin nahi denarekin eta lor 
daitekeenarekin bat egiten duten estrategiak eta planak egin nahi badituzte. Nolanahi ere, 
benetako ezagutza falta dela dirudi, erakundeetan genero-mainstreamingaren estrategia 
zabaltzeko egin diren esperientziei eta horien emaitzei dagokienez. Oraindik gutxi ikertu 
da. 
 

2.3. ZEHARKAKO IKUSPEGIA TOKIKO POLITIKAN 

Zeharkakotasunaren teoriarekin berdintasuna zabaltzen dela azaldu da, eta 
zeharkakotasuna bera aniztasunaren kontzeptuarekin zabaltzen dela. Emakumeak 
askotarikoak garelako eta genero-ikuspegiak aniztasun hori bere egin behar duelako 
ideiatik abiatzen da intersekzionalitatea. Ikuspegi horretan, zalantzan jartzen da emakume 
subjektu bakar eta neutroaren kontzeptua, ez baita erreala. Guztiok gara anitzak; 
askotariko rolak betetzen ditugu, eta identitate ezberdinak dauzkagu, testuinguruen 
arabera. Maila politikoan, ideia hori oso garrantzitsua da, ikuspegia zabaltzera eramaten 
gaitu-eta. Baina, nola eraman praktikara? Gaur egun, ez daude intersekzionalitatearen 
esperientzia argiak, horietatik edateko moduan, esperientzia edo praktika oso zehatzak 
bazter utzita. Horrek galdera asko sorrarazten dizkigu, nola jardun beharko genukeen 
argitze aldera.  
 
Nabarmendu beharra dago ikuspegi intersekzionala sartzeak erronka handia ekarri diola 
berdintasun-politikari, genero-mainstreamingaren ikuspegia bera zalantzan jartzeraino, 
duda egin baita desberdinkeriak elkarrekin lotzen ez dituen ikuspegiaren gainean. 
Diskriminazio-ikuspegia bera jarri da zalantzan. Intersekzionalitatea lantzean, politikaren 
subjektuak aldatzen dira, eta, ondorioz, generoa aldatzen da. 
 
Era berean, eztabaida interesgarria dago aniztasunaren kontzeptuaren inguruan. 
Emakumeak anitzak direla esateak, besterik gabe, askotarikoak eta ezberdinak direla 
adierazten du, baina ez du zertan esan nahi berdintasun-gabeziak daudela beren artean.  
Eta horixe da, hain zuzen ere, fokua jartzeko gunea, politika publikoetan desberdinkeria 
horiek guztiak kontuan hartzea baita intersekzionalitatearen erronka. 
 
Hala ere, talde osoak adierazi du intersekzionalitatea onartu onartzen dela, diskurtso 
politikoki indartsu gisa onartu ere, baina praktikara eramateko oso zaila dela. Ahal teoriko 
izugarria baina ahal praktiko txikia duen gaitzat hartzen da. Intersekzionalitatea 
"lurreratzeko" orduan aurrera egiteko, generoaren zeharkakotasuna baino gai are 
konplexuagoa dela balioetsita, kontu hauek adierazten ditugu: 

� Ez dugu beste esperientzia batzuen berri  –doktoretza-tesietan edo lan 
akademikoetan aztertu diren batzuk eta Bartzelonako Udalak sustatu berri duena, 
zeina gero komentatuko den, salbu–; beraz, praktikan aurrera nola egin daitekeen da 
oraintxe bertan dugun erronka handiena.  

� Intersekzionalitatea zer den zehazteko orduan adostasuna dagoela dirudi, baina ez 
nola landu behar den finkatzeko orduan. Sarri, galderak honako hauek izaten dira: 
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nola sartu intersekzionalitatea politika ezberdinen artean? Zer-nolako 
intersekzionalitateak ezarri behar dira? Nola erabaki? Argi eta garbi adierazi da 
erabakiak beste behin ere politikoa izan behar duela. Abiaraziko den proiektu politiko 
motak zehaztuko du zein intersekzionalitate mota jorratuko den legegintzaldian edo 
planak iraun bitartean. 

� "Pixkanaka" joatea gomendatzen da; hau da, gauzak zergatik egiten diren eta nola 
ezarriko diren jakinda aritzea. Adostasuna dago emakumeok anitzak garela eta 
aniztasun hori politika publikoetan jorratu behar dela esatean, baina ez dago 
adostasunik kategorien arteko intersekzionalitatean; hots, berdintasun-politikak eta 
LGTBI politikak lotzean.  

� Praktikotasunaren eremuko gaia ere hor dago, hautatu den gobernamendu-ereduaren 
araberakoa hori. Adibidez, Bartzelonako Udalean, intersekzionalitatea egiturazkoari 
helduz lantzeko asmoa dago, baina ez dira intersekzio guztiak jorratu. LGTB 
politikaren eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikaren intersekzioaren 
alde egin da, bi borroka sozial horien zapalketek sexismoa daukalako atzean. Beste 
borroka eta gizarte-mugimendu batzuek baino gauza gehiago dauzkate komunean.  

Bartzelonako esperientziarekin jarraituz, eta, aipatu denez, askotariko diskriminazio-
ardatzak lantzen dituen zinegotzigo edo egitura bat edukitzeak ez du esan nahi 
diskriminazio-ardatz horiek modu intersekzionalean lantzen direnik. Hala ere, bi plan 
egin dira, egitura bera dutenak; LGTB politikan, ordea, umiltasun-ariketa egin zen, 
genero-desberdinkeriak LGTB politikari eragiten ez dioten eremu asko ukitzen dituela 
ikustean; hau da, beste dimentsio bat zegoela ikustean. Hori ikustea oso positiboa izan 
zen. Era berean, berdintasun-politikek aitortu egin zuten indarkeria-arloan LGTBI 
bikoteak baztertzen direla, maskulinotasun- eta feminitate-patroiak errepikatzen 
direnean. Orduan, emakume trans bat harrera-etxera joan daiteke? Arreta emango 

diozu? LGTB politikak agerian jarri du gorputz batzuk baztertu egiten direla, eta 

zapalketa berbera denean intersekzioak nola egin jakiteko elkarrizketa hasi da".  

� Berretsi egin da intersekzionalitatearen kontzeptuak sekulako ahal teorikoa duela, 
baina praktikari eszeptizismoz begiratzen zaio. Ikuspegi hori ez da barne-mailako 
eztabaidez libratzen, erakundeetan aukeratu beharreko estrategiei dagokienez. 
Askotan, honelako galderak agertzen dira: kolektibo horien arretak zergatik izan 
behar du genero-berdintasuneko arloaren eskumenekoa? Sustrai sexistak elkar 
gurutzatzen diren arren, une berean gaude ezarpenari dagokionez? Debate batzuek 
diskriminazio-ezarekin interpretatzen dute intersekzionalitatea, giza eskubideen 
kontu batekin, eta, uste horretan, planteamendu horrek, genero-berdintasuna 
instituzio bihurtzen lagundu ordez, genero-berdintasunari atzera eginaraz diezaioke. 
Esate baterako, praktikan, datuak sexuaren arabera bereizteko borroka dagoen 
honetan, zein puntura arte sar daitezke beste sexu-entitate batzuk? Une honetan, 
estrategikoa da hori? Edo estrategikoagoa da klasea, adina eta abar bezalako aldagaiak 
sartzea? 

 
Orduan, nola landuko dugu intersekzionalitatea, daturik eduki gabe? 
Intersekzionalitatearen ardatza parte-hartzearekin koordinatu behar da: askotariko 
desberdinkeriak ordezkatzen dituzten emakumeen antolakundeek ezartzeko moduko 
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ideiak eman ditzakete. Hortaz, garrantzitsua da desberdinkeria ezberdinak 
konbinatzen dituzten emakumeen elkarketa sustatzea. Ikuspegi intersekzionaletik 
begiratuta, datuak edo ikerketak sortzea ez da batera bideragarria; udalaren 
testuinguruan, funtsezkoagoa da parte-hartzea. 

 

� Genero-berdintasuna beste eskakizun-, txertatze- eta inplikazio-maila batean dagoela 
balioesten da, politika publikoei dagokienez, eta ez dagoela diskriminaziorik ezan 
bakarrik zentratuta. Bestalde, intersekzionalitatea lantzeko, kasu bakoitza 
pentsatu/aztertu behar da; prozesuak ad hoc izan behar du intersekzio-nukleo 
bakoitzerako. Horrek, ordea, egiturazko tratamendua ematea zailtzen du. 

� Aipatu den bezala, oro har onartu egiten da ez dagoela horrelako esperientzia 
instituzionalik, ez dakigula zer egin, eta ziurgabetasun ugaridun eremua dela, 
erakundeek beste lehentasun eta apustu batzuk finkatu gabe baitauzkate oraindik. 
Oraintxe bertan genero-ikuspegiaz eta beste intersekzio batzuez (adibidez, LGTBaz) 
maila berean hitz egiteak erakundeen ekintza zailtzen duela ematen du.  

� Beste adibide batzuek, hala nola, indarkeria sexistaren jorraketak, praktika batzuk 
argitu litzakete. Esaterako, indarkeria matxistaren kontzeptua indarkeria-arloko esku-
hartzean txertatzeko zailtasunaren aurrean, arretari dagokionean emakumeengan 
(emakumeen aurkako indarkerian) zentratzen dira esperientzia batzuk, baina, 
prebentzioaren arloan, ikuspegia zabaldu eta beste kolektibo batzuk sartzen dira, 
LGTBIfobia landuz. 

� Bartzelonako Udaleko esperientzia da zehatzenetako bat, non, jada aipatu denez, 
LGTB kolektiboaren eta emakumeen intersekzioaren ildoa jorratuz esperimentatu 
den. Horretarako, aurretiko lan kontzeptuala egin da; hau da, intersekzionalitatetzat 
zer hartzen den eztabaidatu dute, gutxieneko akordioetara iristeko asmoz. Bestetik, 
arlo horretan prestatu dira, eta askotariko kolektiboekin egin dira eztabaidak, 
askotariko ikuspuntuak hartu ahal izateko kontuan. Dena dela, ez da lan erraza izan, 
batzuetan ez baitzen argi ikusten (genero-ikuspegietatik eta alderantziz).  Estilo 
honetako galderei emandako erantzuna izan da konpondu beharreko kontu 
giltzarrietako bat: zein elementu landu behar dira maila praktikoan? Adibidez, 
emakumeen aurka ezartzen den indarkeria eta LGTB kolektiboaren aurka erabiltzen 
dena berberak ez direla ikusi dute, portaera ezberdinak agertzen direla, eta, hortaz, 
ezberdin jorratu behar direla. 

Ildo horretan, zinegotzigoan erabili behar den terminologiaz ere eztabaidatu zen. 
Berdintasunaz ez hitz egitea erabaki zuten. Feminismoez eta genero-justiziarako plana 
egiteaz hitz egiten dute, eta nahita ez dira aipatzen emakume eta gizon kategoriak. 
Argitu nahi da garrantzitsua dela testuinguru espezifikoak kontuan hartzea. 
Bartzelonan, esate baterako, pisu handia eduki du desberdintasunaren feminismoak, 
eta eztabaida batzuetan sumatu daiteke hori. Barne-mailako borroka asko sortu dira, 
eta ikuspegi baten alde egin behar da azkenean.  
 
Baterako lanaren beste esperientzia batzuk ere oso aberasgarriak izan dira; adibidez, 
behartutako ezkontza-kasuetarako egin dena. Berdintasunetik eta migraziotik 
elkarrekin egin dute lan, horiek baitaukate harreman zuzena komunitate horiekin. 
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"Politika hau ezin daiteke behar bezala garatu, ardatz horiek maila berean jarri eta 

debatea hasten ez badute". 

 

� Azkenik, egiturei dagokienez, eremu bakoitzeko interpretazio-esparruak ezagutzeko, 
errespetatzeko eta ordezkatzeko beharra aipatu da, bateratasunak identifikatzeari 
begira, eta ez horrenbeste genero-berdintasunaren printzipioa bestearen politikan 
jartzeko egiturak eraikitze aldera. Elkarrekikoa izan behar da, gai horiek konpondu 
nahi baditugu. Bestalde, mainstreaming-logikak maila berean ez egotea eragiten du; 
esparru arautzaileetan, adibidez. Politiketan intersekzionalitatea horrela sartzea zaila 
da, eta berdintasun-politikaren indarrak beste politika batzuk bultza ditzake. 
Berdintasuneko eragileek politika publikoan dauden askotariko interpretazio-
esparruak ezagutu behar dituzte, eta genero-mainstreamingaren esparru zorrotzetik 
irtenarazten die horrek.  

Adierazi denez, Gasteizen lan-ibilbide handia egin da migratzaileekin, eta aliantza 
handia dago emakume migratzaileen taldeen eta Berdintasunerako Sailaren artean. 
Emakumeok anitzak garela baieztatzen den arren, ez da baieztatzen emakumeen 
artean desberdinkeriak daudela. Emakumeen arteko aniztasuna eta emakumeen 
arteko berdintasunik eza daude. Emakume migratzaileengan, indarkeria espezifikoa 
dago, emakumeak, pobreak eta migratzaileak izatearekin duena zerikusia. Elementu 
horiek gurutzatzen direnean, desberdinkeriak areagotzen dira. Begirada berri hori 
beren politiketan txertatzeko erronka daukate administrazioek.  
 

Ondorio gisara, ikuspegi intersekzionalak genero-zeharkakotasunaren ikuspegia 
aberasten duela esan liteke, eta praktikak zabaltzea ahalbidetzen duela. Hala ere, esan 
beharra dago erakundeen praktikan aurrera egiteko ereduen eztabaida- eta zehaztapen-
fasean gaudela oraindik. 
 

2.4. INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO BORROKA-POLITIKA 

Talde adituak argi eta garbi egiten du emakumeen aurkako indarkeriaren kontzeptua 
zabaldu eta indarkeria matxista erabiltzearen alde. Fokua zabaltzea da kontua, indarkeria 
matxista zer den, zeren aurrean erantzuten den eta zeren aurreko erantzukizunak dauden 
pentsatzean. Bereizitako bi fokurekin dauka harremana horrek: kausekin eta 

inpaktuekin. Ikuskera zabalago hori erronka orokorra da udal-politikarako, eta ekintza 
zehatzetan zehaztu beharko da gero. 
 
Jarduerak bikoteen eta bikote ohien indarkeria-kasuak gainditu behar dituela balioesten 
da. Indarkeria indarkeriaren kontinuumtzat hartu behar da, Istanbuleko Hitzarmenak 
ezartzen duen bezala. Bestalde, indarkeria-arloko arreta ez da Berdintasunerako 
Zerbitzuaren eskumenekoa, zerbitzuaren ahala, funtsean, sentsibilizazioarekin, 
prebentzioarekin, ikerketarekin eta koordinaketaren hobekuntzarekin baitago lotuta.  
 
Indarkeria matxista giza eskubideen urraketa larritzat jo gabe jarraitzen dugu, inpaktuei 
dagokienez (produktu matxistaz, desberdinkeriaz... hitz egiten da), baina inpaktu horiek 
garrantzi handia dute, erakundeen erantzukizunen irismena markatuko dutelako.  
Erakundeetan, oraindik ez da horrela kokatu. Dena dela, politiken eta ikuspegien izaerari 
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eragiten dio, giza eskubideen ikuspegia ikuspegi integratzailea baita, ikuspegi feminista 
eta intersekzionala aintzat hartzen dituena. Diskriminaziorik gabeko jarduera dakar 
ikuspegi horrek, eta intersekzionalitatearen kontura itzularazten gaitu horrek, baina ez 
horra bakarrik. Erakundeak eskubide batzuen bermatzaileak direlako eta biziraun 
dutenak eskubide horien titularrak direlako ikuspegiaz ari gara. Erakundeetan, oraindik 
ez da erakundeek eskubideen bermatzaile izan behar dutelako ideia hartu, eta ez dira giza 
eskubideen ikuspegitik jarraitu behar den ibilbide-orria (prebentzioa, arreta, justizia eta 
erreparazioa) jarraitzeak duen garrantziaz jabetu. Gizarte-zerbitzuen ikuspegi osoak talka 
egin dezake hemen, ez baitago ikuspegi partekaturik. Ikuspegi horrek, esku hartzen duten 
alde guztientzat, honako hauek hartu beharko lituzte: generoa, intersekzionalitatea eta 

giza eskubideak.  
 
Adierazi denez, indarkeria-arlorako baliabideen mapak gutxienez hiru estandar hauek 
hartu beharko lituzke aintzat, emakumeen agentzia aitor dadin eta emakumeak 
eskubidedun subjektutzat har daitezen: 

� Eskuragarritasuna: neskatilentzat, emakume helduentzat, adineko 
emakumeentzat eta abarrentzat, baita behar duten kolektibo mota guztientzat ere. 
Indarkeriaren zein agerraldiren aurrean irekitzen dugun fokua. 

� Irisgarritasuna: salatzen duten nahiz salatzen ez duten emakumeentzat, beste 
kultura batzuetako emakumeentzat. Aldagai guztiak hartu behar dira kontuan, eta 
ez ezintasuna bakarrik. 

� Kalitatea: emakumeak ahalduntzea helburu duen ikuspegi homogeneoa ezartzea 
esku-hartzean. Emakumeek kalitate mota bat edo beste bat ez edukitzea, bizi diren 
lurraldearen edo arreta ematen dien erakunde motaren arabera.  

Bizirik atera diren emakumeen ibilbideetan agerikoa da babesa eta justizia direla puntu 
ahula; justizia, batez ere. Eta, justizia udalen eskumena ez den arren, laguntza eta 
aholkularitza indartu ahalko lituzkete, justiziarako eskubidea handitzeko zentzuan, gaur 
murrizten ari baita, edo, bestela, ez baita oso-osorik garatzen ari.  
 
Kaltearen erreparazioa da beste gai garrantzitsu bat. Berdinsarean landu da hori, eta 
kontu nagusitzat hartzen da. Zerbitzu bat emanez jarduten da, hortik ateratzean arazoa 
konponduko balitz bezala. Baliabideak diseinatzen dituztenean, emakumeak besterik gabe 
indarberritzen direla ematen du, egoera gainditzea erraza balitz bezala.  
 
Erreparazioak, gainera, bi dimentsio eduki behar ditu: norbanakoari dagokiona bata, 
taldeari dagokiona bestea, zeinak emakume eta gizarte gisa eragiten digun. Garrantzitsua 
da erreparazioa lantzeko modua. Hor, ezinbestekoa da justizia eta aitortza egotea, arazoa 
argitara ateratzea, salaketa egotea eta, era berean, baita arazoa ikusgarri egitea ere, 
omenaldien, topaketen, istorioen edota narrazio dokumentatuen bidez, baina, batez ere, 
emakumeen kontakizunak benetan barneratu eta onar daitezela da funtsezkoa. 
Eragileekin jorratu behar dira bai kontakizunaren benetakotasuna, bai berbiktimizaziorik 
eza, eta udalek asko egin dezakete hor. 
 
Agerian jarri da aurrera egin beharra dagoela indarkeria-kasuak hautemateko eta 
identifikatzeko orduan. Horixe da premia handiena duen erronketako bat; hots, 
baliabideen sistemara sartzeko zailtasunak ezagutzea eta aztertzea. Trabak daude, 
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indarkeria matxista segurtasun- edo polizia-kontua baita iruditerian. Txipa aldatu 
behar dugu, profesionalen gaia da-eta. "Kale-heziketan edo bestelako edozein eremutan 

eskatzen zaizun profesionaltasun bera eskatu behar da; egoera horiek identifikatzen jakin 

dezazun eta lehenengo erantzuna eman dezazun eskatu behar da". Gainera, tratu txar-
emaileen seme-alabengana hedatu behar da identifikazioa. Haurrekin lan egiten duten 
zerbitzuek neska-mutilen bidez identifikatu behar dituzte kasu horiek, eta zerbitzu 
horietan lan egiten dutenek haurren interesa genero-ikuspegi intersekzionaletik nola 
landu jakin behar dute. 
 
Zentzu horretan, honako hau litzateke galdera giltzarrietako bat: nola hobetu liteke 
tokikotik kasuen identifikazioa? Premiazko gaia da, baina oso konplexua. Une honetan, 
zerbitzu espezializatuen kontua dela uste da, baina jende guztiak (are toki ez-formaletan 
ere) indarkeria-egoerak hautemateko gaitasuna edukitzea ari da planteatzen. Kontua 
honako hau da: eremu horietan gaitasun berezirik ez dagoelako ideia dago, eta jorratu 
beharreko gaia da hori. Garrantzitsua da "sistemaz" kanpoko detekzioa egotea; hala nola, 
eskoletan, farmazian, elkarteetan eta abar. Esaterako, gizarte-zerbitzuek pertsonak etxean 
artatzeko kontratatzen dituzten zaintzaileak presta daitezke, indarkeriak hauteman 
ditzaten. 
 
Edonola ere, aldaketa egin behar da arretan. Arreta bikoitza eman behar da; izan ere, 
sarrera irekitzen bada, ematen den arreta aldatu behar da, askotan sarrera irekitzen baita, 
arreta hobetu eta egokitu gabe. Gero, salaketaren arazoa iristen da. Oro har, ibilbideak eta 
ordutegiak zabaldu eta aldatu behar dira; emakume migratzaileentzat, adibidez; izan ere, 
nork artatzen ditu arratsaldeko zortzietatik aurrera, larunbat eta igandeetan, elkarteetatik 
aparte? Arreta emateko beste modu batzuk pentsatu behar dira, beste zerbitzu ibiltari 
batzuk; ez dugu emakumeak zerbitzuetara etortzeko zain egon behar. Emakumeak dauden 
tokietara hurbildu behar da zerbitzua.  
 
Bestetik, indarkeriaren gaia ikusgarri egin behar da, eta politika guztietatik jorratu: 
isilarazitako indarkeria normalizatua hautsi behar da. Erakundeetan indarkeria 
interpretatzeko dagoen modua aldatzea dakar horrek, kontua ez delako gero eta salaketa 
gutxiago egotea, are gehiago isilarazten edo normalizatzen baita horrela. Zenbat eta kasu 
gehiagoren berri izan, hobeto, eraginkorragoak izaten ari garen seinale. Zentzu horretan, 
esparru argi batek egon behar du; idatzita egon behar da, eta entzuteko jarraibideak eman 
behar ditu, baita adingabeei entzutekoak ere. 
 
Vitoria-Gasteizko Udalak indarkeria matxistaren arloan egiten duen esku-hartzea 
hobetzeko hiru erronka zehatz planteatzen dira gutxienez: 

� Kausetan sakontzea. Hauek argi daude paperean, baina ez praktikan. Ez da giza 
eskubideen arloko arazotzat jotzen, segurtasunaren eta poliziaren eremukotzat baizik. 
Horregatik izaten da ekimena polizia-taldeena, horiek diseinatzen baitute babes-
politika, eta ez berdintasunerako organismoena. Legeak esaten duenera mugatzen da 
indarkeria, eta ez hizpide dugun indarkeriaren kontzeptura. Indarkeriaren kausak 
zehazteko eta indarkeria hori poliziaren ikuspegi bakarretik bereizteko ekintza 
irmorik egon ezean, ezingo ditugu posible dena eta legezkoa dena bereizi.  

� Egiturak/protokoloak hobetzea. Taldearen ustean, konpartimentu hermetikoak 
eratzen dira, energia gehiegi eskatzen eta kontsumitzen duen arreta zatikatua. Jende 
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guztiak dauka bere protokoloa, zer egin behar duen jasotzen duten gidalerroak, eta 
norberaren lan-eremuan sartzearen aurreko erresistentziak daude. Ondorioz, 
segurutzat jotzen da jende guztiak arreta ona ematen duela; esku-hartzea, ordea, 
zatikatua da. Egiturei eta erakundearteko itunei zentzua eman behar zaie, teknokratak 
izatetik berdintasun-politikak egitera igaro nahi bada. Gai honi dagokionez, teknikoa 
gaindimentsionatu dela uste da, eta arreta gutxi eman zaiola politikoari. Politikariek 
kontu eman dezatela eskatu behar da, eta emakumeen aurkako indarkeriaren arloko 
erantzukizunak bete ditzatela; aurrera egin behar da exijentzia horietan. Konpromiso 
politikoak egon direnean sortu dira esperientzia arrakastatsuenak. 

� Prebentzioaren ikuspegia. Prebentziozko ekintzek ikuspegietan politika maltzurren 
ukitua dutela ematen du, eta gazteei bakarrik bideratzen zaizkie. Hori egitea akatsa da. 
Prebentzioa emakume guztiei zuzendu behar zaie, baita indarkeria jasaten dutenei ere. 

Indarkeria-arloko esku-hartzeak ikuspegi anitzekoa izan behar duela balioesten da, 
erronka gisara; hau da, ikuspegi intersekzionala, ikuspegi feminista eta giza eskubideen 
ikuspegia bildu behar ditu. Ikuspegi horiek berekin eduki behar dituzte heziketa, 
prestakuntza eta tresna sozial zein instituzionalak, abiarazi daitezen eta denboran iraun 
dezaten, eta oinarrietako bat dute diskriminaziorik eza. Beraz, erabat ezinbestekoa da 
zeharkako diskriminazioa –zuzena argiago ikusten da– identifikatzen eta lantzen jakitea, 
askotariko prozesuetan, hainbat desberdinkeriak gurutzatzen dituzten pertsonek 
baliabideetarako sarbidean dauzkaten oztopo erantsiak identifikatu ahal izateari begira.  
 
Gauzak horrela, herriari dagokiona nahiz erakundeei dagokiena eratzea proposatzen da, 
baina ez bereizita, mintzaira bera hitz egin dezakeen eta ados dagoen, ulertzen den eta 
xedeak partekatzen dituen kate modura baizik. Horretarako, parte-hartzea zabaldu 
daiteke bizirik iraun duten emakumeei eta neskatilei zuzendutako politikak egitean. 
 
Era berean, gizonen eginkizunaren gainean ere hausnartzen da; hau da, indarkeria-
egoerak horien bitartez ere hautemateko premiaren inguruan. Oinarrizko zerbitzuetan 
hauteman beharko lirateke egoera horiek, gizonek horietan azaltzen baitituzte beren 
arazoak, edota horietan adierazten baitute indarkeria ezartzen egon daitezkeela. Bada, 
oinarrizko zerbitzu horietan dago galderak egiteko eta beste zerbitzu batzuekin adierazle 
zehatzak adosteko aukera, indarkeria identifikatzeko eta horren segimendua egiteko 
orduan aurrera egiteari begira.  Adibidez, Bartzelonako Udalean, gizonak indarkeria-
gaietan artatzeko zerbitzua dago, emakumeei zuzendutako zerbitzuetatik argi eta garbi 
bereizia. EAEn ez dago horrelako esperientziarik. 
 

2.5. EREDU EKONOMIKOA ETA ZAINKETEN BERRANTOLAKETA 

SOZIALA, TOKIKO EREMUAN DUTEN HORNIDURA 

BIRBANATZEKO 

Zainketak nahitaez aipatu behar dira ekonomikoa denaz aritzean, baita denborak, 
gizartearen ardura erantzunkidea eta abar ere; beti ere, esparru ekonomiko feminista 
batetik aztertzen ari bagara, zeinak harremana duen denboren ekonomiarekin eta gizarte-
ekonomiarekin.  
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Planetan, enpleguaren ardatza beti egon bada ere, ez da gai ekonomikoa berrikusten. Beti 
izaten da eremu ahulenetako bat, bai ez delako jakiten zer egin, bai egin nahi den hori nola 
jorratu jakiten ez delako. 
 
Zainketen jorraketa diskurtso-mailan egoten da gehiago, eta gaiak aipatu egiten dira, gai 
horien lanketak eskatzen duen sakontasunera sartu gabe askotan. Hala, biztanleria 
zahartzen ari dela esaten da sarri, familia-ereduak aldatzen ari direla, edo guraso 
bakarreko familiak nahiz bi aitak edo bi amak osatutako familiak daudela aipatzen da, 
baina ez dira gaiak aldatzen, eta ez dira krisiaren ondoriozko gai giltzarriak ukitzen; esate 
baterako, gazteenen mugikortasuna, seme-alabak urte askotan mantentzen dituzten 
gurasoak, beste herrialde batzuetara egiten den erbeste ekonomikoa, belaunaldien arteko 
distantzia handitu izana eta abar. 
 
Ezartzen diren politika motak eta horien ondorioak azter litezke. Adibidez, 
mendekotasun-egoeran daudenen autonomia pertsona eta arreta sustatzeko abenduaren 
14ko 39/2006 Legea erreferentziatzat hartuta, agerikoa da inflexio-puntua ekarri zuela 
lege horrek, hobetu daitekeen arren. Bada, kontu positiboak eta negatiboak azter litezke. 
Esaterako, alde positiboan adierazi beharra dago lehenengoz jarri zela zainketen gaia 
mahai gainean, bai maila horretan, behintzat, eta mugimendu feministak zaintzaileak 
gizarte-segurantzan alta emateko gaian eduki duen eragina mugarria izan dela. Alde 
negatiboan, berriz, legea baliabide urriz hornitu dela esan behar dugu, eta, lehentasunezko 
gaia ez zenez, arauak aitortzen zituen eskubideak galarazi dituela ekonomia-krisiak; 
besteak beste, familia-inguruneko zaintzetarako prestazioa, gehienbat emakumeei ematen 
ziena onura. Lege horrek aldaketa estetikoak egin ditu, baina ez eraldatzaileak.  

 
Adierazi denaren arabera, gehiago hausnartu beharko litzateke gertatzen ari denaren 
inguruan, eta gai ezberdinen artean dagoen harremana zehaztu beharko litzateke; 
adibidez, enplegu-tasa, egoitza-eskaerak eta beste aldagai batzuk hartu beharko lirateke, 
eta errealitate horietako bakoitza nola erlazionatzen den eta nola portatzen den ikusi, 
galdera zehatzei erantzuten saiatuz. Esaterako, egoitza-eskaera igo egiten da lan 
femeninoa dagoenean? Ordainketa partekatuaren erabilera aztertzen bada, galdera hauek 
egin ditzakegu: etxeko laguntzaren eskaria murrizten ari da? Ordainketa partekatuarekin 
dauka zerikusia, erosteko ahalmena galdu izanagatik? Edo beste arrazoi batzuk daude 
tartean? Nola eragiten du emakumeen langabezia handiagoa izateak?  Zerbitzuetan 
gertatzen diren aldaketei eta gorabeherei erreparatzea da kontua. Adibidez, egoitzak 
oheratutako jendez jositako zentro ari dira bihurtzen. Zainketen gaian, gurpil zoroa 
sortzen da. Azpimarratu egin dute aldaketa estetikoak gertatzen direla diskurtsoan, baina 
ez dela benetako aldaketarik egiten. 
 
Zainketen arloko lanean, bi eredu profesional daude: etxeetakoa, lan-baldintza oso 
eskasak edukitzen dituena oro har, eta enpresena, gehienetan egoitzetan zentratzen dena. 
Ekimen berri bat aipa dezakegu, ordezko eredu bat, hirugarrena: emakume zaintzaileen 
kooperatibak.  
 
Enpleguaren eta horren prekarizazioaren gaiari heltzen diogunean, gertatzen ari diren 
aldaketak oso kanpoan egoten dira. Krisiaren gaiarekin, adibidez, klase ertaineko jende 
bat guztiz ukituta dago: ez dira gizarte-zerbitzuetako betekizunak betetzera iristen, 
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errenta handiagoa dutelako, eta zerbitzu pribatuetara bakarrik sar daitezke, baina ezin 
ditzakete beti ordaindu.  Galdera honako hau litzateke: zein puntura arte estaltzen dira 
horien eskubideak? Zerbitzu horiek pribatizatzea al da irtenbidea? Beste herrialde 
batzuetan, gai hori lantzen ari dira. Udalak zer eskaintzen die? Etxebizitza komunitarioen 
gaia pentsa liteke, adibidez, bestelako proposamenak bilatu ahal izateko horietatik? 
Horiek dira enpleguaren eta zainketen ardatzetik egin beharko liratekeen galderetako 
batzuk. 
 
Bartzelonako Udalaren esperientzia berrartuz, ekonomia feministaren ikuspegiari eutsi 
diote. Ekimen batean hiriko zainketen diagnostikoa egin zela azaldu da. Diagnostikoa 
egiteko, elkarrizketak egin zizkieten zaintzaileei, zainduei eta zerbitzuetako langileei, eta 
zainketa-hornidurarako esperientzia komunitarioak aztertu ziren, besteak beste. Aldi 
berean, sailarteko zerbitzuen mahaia eratu zen, zainketei buruz elkarrekin hitz egin ahal 
izateko. Aurrekontuen, zerga-sistemaren, feminismoen, gizarte-ekonomiaren, haurren, 
osasunaren eta abarren arloetako ordezkariek eratu zuten mahaia. Esperientzia 
interesgarria izan zen, arlo horiek normalean ez dutelako elkarrekin lan egiten eta 
jarduera integralagoak proposatu ahal izan direlako. Adibidez, pedagogia egin zen, 
zainketen ekonomia feministaren ikuspegitik zainketei buruz hitz egiten denean zeri 
buruz hitz egiten den partekatze aldera. Bestalde, jada egiten zena aitortu zen –giltzarria 
hori, gainerako arloak inplikatzeko–, eta, horrekin, zainketetan zuzeneko edo zeharkako 
eragina duten zerbitzu, programa eta proiektu guztien mapa egin zen. Guztira, 39 
programa zenbatu ziren, eta 163 milioi euroko gastua (etxeko arreta, mugikortasun 
murriztua dutenentzako proiektuak, telelaguntza eta abar). Erkaketa egin zen ekonomia 
sozial, kooperatibo eta solidarioarekin, emakume migratzaile antolatuekin eta mugimendu 
feministarekin, eta gobernu-neurri bat ezarri zen, zainketak aitortzeari, gizarteratzeari eta 
horiei balioa emateari begirakoa, zainketa-hornidura birbanatze aldera. Zainketak 
sozializatzean, pisu handia eman zaie kooperatibei eta zainketen kolektibizazioari. 
Eguneko amak (4 urte arteko haurrak zaintzen dituzten eta araudirik ez daukaten 
emakumeak). Beste herrialde batzuetako ereduak aztertu dira, zer-nolako zainketak nahi 
dituen eta zein konponbide eman aukeratu ahal izan dezan jendeak, interes publikoaren 
defentsan. Hobekuntza gisara, esan beharra dago zainketen inguruko ikerketa, datu eta 
kanpaina asko daudela egiteko, zaintzaileen eta zaintzeko moduen gaineko iruditeriak 
alda daitezen; izan ere, esploratzeko eremu zabala dago. 
 
Zainketen gaia lantzeko, xede eta gomendio hauetan oinarritutako planteamendua aintzat 
hartzea proposatzen da: 

� Zainketak aitortzea eta ikusgarri egitea, ikerketen, mintegien eta kanpainen bidez. 
Zaintzen dutenei aitortza egitea, zertarako zaintzen duten ikusaraztea, zainketen 
kalitateaz hitz egitea eta abar. Aitortza horrek berekin ekarri behar du eskubideen 
aitortza; argi geratu behar da zerbitzu horiek ezin daitezkeela estali beste pertsona 
batzuen eskubideak urratuz. 

� Zainketak gizarteratzea eta birbanatzea. Neurri irmoekin jarri behar da hau 
agerian; adibidez, zainketak erakundeen eta aurrekontuen lehentasuna direla 
nabarmenduz, edo lehen aipatutako bezalako jarduerak diseinatuz, non interes 
publikoa ikusgarri egin eta defendatuko den. Horixe da benetako ikuspegi-aldaketa.  
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� Ikuspegi erreformistetatik ikuspegi eraldatzaileetara igarotzea. Beharbada, aldi 
iragankorrean gaude. 

� Gero ekintzetan jasoko ez diren azalpenezko esparruak edo esparru 

kontzeptualak ez hartzea, edukiz husten baitira eta diskurtso feministari 
zilegitasuna kentzen baitzaio. 

� Dagokion tokira itzultzea zainketen politikak. Berdintasunaren arloan, goia jo da; 
beraz, gizarte- eta ekonomia-politikak hartu behar ditu bere gain planteamendu berri 
horiek. 

� Zerbitzuen zorroa aztertzea eta, adibidez, emakumeen papera zein zerbitzuk 
indartzen duten aztertzea. 

 

2.6. EMAKUMEAK AHALDUNTZEA ETA MUGIMENDU FEMINISTAK 

ETA BERDINTASUNAREN ALDEKO EMAKUMEEN 

MUGIMENDUAK PARTE HARTZEA, HITZ EGITEA ETA HORIEK 

INDARTZEA, POLITIKA PUBLIKOEN GARAPENEAN ERAGIN 

DEZATEN 

� Parte-hartzearen inguruko gaia kontzeptualki jorratzeko lehenengo oharra: parte-

hartzea ez da a posteriori egiten den kontsulta-mekanismotzat hartu behar. Lan 
egiteko nahi den kolektiboa edozein izanda ere, hasieratik bertatik hartu behar du 
parte dena delako tokiko politika diseinatzeko orduan, gizarte zibilak politika 
publikoan eragitea nahi bada benetan. 

 

� Erakunde batek proposatzen duen parte-hartze motak egin nahi den esku-hartze 
motaren inguruko zertzeladak eman ditzake. Bada, erakundearen erabakiak 
justifikatzeko elementu baliagarri gisa erabili nahi badira pertsonak, parte-hartze 
mota bat diseinatuko da, herritarrek politika publikoa lurraldeko emakumeen eta 
gizonen beharrei egokitzeko egiten dituzten proposamenak benetan kontuan hartu 
nahi badira diseinatuko den parte-hartzea ez bezalakoa. 

 

� Emakumeek politika publikoen garapenean duten parte-hartzeari dagokionez, 
nolabaiteko borondate txarra dagoela ikus daiteke. Batzuetan ez da argi hitz egiten, 
edo ez da erakundeek jartzen dituzten mugez informatzen. Horrek parte-hartzea 
baldintzatzen duten frustrazioak sorrarazten ditu. 

 

� Gaur egun, mugimendu feministak eta berdintasunaren aldeko emakumeen 
mugimenduak kontsulta-gune ez-erabakitzaileen bidez hartzen dute parte, eta, beren 
ekarpena ukaezina den arren –"mugimendua zenbat eta indartsuagoa izan, orduan eta 
puntakoagoak dira abiarazten diren politikak"–, parte hartzeko formulak birpentsatu 
beharko lirateke, benetako eragin politikoa eduki ahal izan dezaten, bai diseinuan, bai 
politika publikoen ebaluazioan. 

 
Gauzak horrela, ezinbestekoa da argi hitz egitea, parte-hartzea hornitzeko dauden 
baliabide motak azaltzea eta emakumeei parte hartzeko eskaintzen zaizkien 



VITORIA-GASTEIZKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO IV. PLANAREN INGURUKO HAUSNARKETA 

ESTRATEGIKORAKO FASEAREN SISTEMATIZAZIOA Ikaskuntzak eta erronkak. 2017ko maiatza  19 

informazioa eta prestakuntzaren berri ematea, askotan egiturak eratzen baitira, baina 
edukiei eta konpromisoak lantzeari denborarik eskaini gabe. 

 

� Erakundeek berena egiten dute parte-hartzearen diskurtsoa, baina ez dute 

jarduera politikoan ezartzen. Askotan, presentzia gisa ulertzen da parte-hartzea, 
edo politikariak data jakin batzuetan (azaroaren 25ean edo martxoaren 8an, adibidez) 
agertzearekin azaltzen, baina erakundeak ez dira hain ados egoten aurrekontu gehiago 
eskatzen denean edo parte-hartze hori jarduera eta egitura zehatzetan gauzatu dadila 
eskatzen denean.  

 

� Parte-hartzea metodologiatzat hartzea da gakoa, ez dadin unean-uneko prozesutzat 
jo. Politika publikoa egiteko behar den baliabidea izan behar du, bertatik galdera 
batzuk egin ahal izan daitezen. Esaterako, gobernamenduaz hitz egitean, zer-nolako 
parte-hartzea proposatzen da? Erakundeek argitu egin behar dute zertarako 
zuzentzen zaien mugimendu feministari. Eta erantzun horrek zehaztuko du egin nahi 
duten jarduera politikoa. Denborak eta ardurak eskatzen direla pentsatu behar dute, 
baina, gero, emakumeen mugimenduak ez dira talde giltzarritzat edo benetako 
solaskidetzat hartzen. Besterik gabe, emakumeen talde batzuk egotearekin 
justifikatzen dira politikak; mugimendu feministaren diskurtsoak erabiltzen dira, 
baina beren esanahiak galtzen dira. Beren aldarrikapenak despolitizatzen dira. 

Beraz, hauek izan litezke galdera giltzarri batzuk: zenbateraino nahi dugu mugimendu 
feminista erreferentea izan dadila gure politikak diseinatzean? 

 

� Parte-hartzea gai konplexua da, eta mugimendu feministen ordezkaritza daukaten 
erakundeetan, tokiaren arabera, nork bere erara ulertzen du (batzuetan, kontseiluak 
izaten dira; beste batzuetan, emakumeen etxeak, elkartzeko etxeak, jabekuntza 
eskolak eta abar), nahiz eta guztiek partekatzen dituzten xede batzuk; hala nola, 
emakumeek gizartean duten parte-hartzea sustatzea, asoziazionismoa eta parte-hartze 
publikoa indartzeari begira. Alabaina, helburu bera dute? 

 
Bartzelonako Udalean, beste egitura batzuen alde egin da. Kontseiluen bitartezko 
parte-hartze klasikoa agortuta dago, eta egiteko beste modu batzuk esperimentatu 

behar dira. Belaunaldi-eten handia dago, eta eragina ezberdina da. Kanpoan, egitura 
horiek erakargarri egiten ez zaizkion mugimendu feminista gaztea dago. Hori dela-eta, 
hobetzeko bideetan pentsatu behar da; lan egiteko beste bide batzuk –behetik gora 
gehiago egingo dutenak– esploratzeko saiakera egin behar da. 
 
Zentzu horretan, Basauriko Emakumeen etxea hartuko dugu adibidetzat. Parte 
hartzeko beste eredu bat ekarri du etxe horrek, eta jauzi kualitatiboa egin da 
emakumeen ahalduntzean, parte-hartzeari begira. Baterako kudeaketa-eredua da, 
udalaren eta emakumeen artean egiten dena. Formula garrantzitsua da hori, hainbat 
kontu definitzen baitituzte emakumeek; funtzionatzeko modua, adibidez. Gaur egun, 
jabekuntza eskola parte hartzeko, prestatzeko eta indarkeriak hautemateko ate 
pribilegiatua da. Erreparaziorako guneak ere badira, eta genero-ikuspegiarekin egiten 
zaie jarraipena, eta laguntza ematen, bizipen traumatikoaren bat eduki duten 
emakumeei. Lan kolektiboa, genero-kontzientzia sorrarazteaz gain, prozesu 
sendatzailea da. 
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3. IV. PLANA ZEHAZTEKO 

ORIENTABIDEAK 

 

3.1. IV. PLANAREN EZAUGARRIAK 

Gaurko garaia berdintasun-politikak planifikatzeko abagunea denez, esku hartzeko eredua 
birpentsatu behar da, estrategia berriak probatu behar dira, eta proposamen berriak 
diseinatu behar dira. Hortaz, IV. Planak: 

� Egiten ari denari buruz eta egiten ari den horren erabilgarritasunari buruz 
hausnartzeko balio behar du, politika publikoa berdintasunari bide ematen dion 
tresna izan dadin. 

� Aginte politikoa (agenda posiblea) eta Berdintasunerako Zerbitzuak esleituta duen 
aholkularitza-lana bereizi behar dira. 

� Datozen lau urteetarako lehentasun politikoak jasoko dituen dokumentu estrategikoa 
izan dadin sortu behar da; beraz, udaleko Berdintasunerako Batzordearen oniritzia eta 
konpromiso politikoa beharko ditu.  

� Udalak berdintasun-arloan dituen politika eta konpromisoa zein diren adierazi behar 
du. Ondorioz, agenda politiko jasangarria jaso behar du, tokiko esparru 
instituzionalean tokia edukiko duena eta erakundeak oro har onartuko duena. 

� Egin eta lortu nahi denaren inguruan orientatu behar du, dokumentu gidatzaile gisara, 
hautua (ez egin behar den guztia, egin daitekeena baizik) zehaztu duten arrazoiak eta 
irizpideak azalduz, testuingurua, giza baliabideak, denbora eta aurrekontua kontuan 
hartuta. Barne-mailako ikaskuntzak sortuko dituen estrategia argi eta denboran 
iraunkorra ezarri behar da. 

� Konpromiso politikoak, teknikoak eta herritarrak aldi berean adieraziko dituen 
agenda politiko batean oinarritu behar dute IV. Planean jasotzen diren konpromisoek. 

 

3.2. IKUSPEGIA  

� Aukerarako baldintzak sortzen lagundu behar du; hortaz, zeharkakotasun-ikuspegia 
eremu guztietan ezartzea ahalbidetuko duten barne-mailako baldintza instituzionalak 
sortzeari eman behar dio lehentasuna. Beraz, pertsonei lotutako konpromiso –
boluntarista eta indibidual– batetik udalaren eskumenekin bat egingo duen 
konpromiso politiko eta instituzionalerako bilakaera gertatu behar da. 

� Emakumeengan oinarritutako ikuspegitik benetako genero-mainstreamingaren 
ikuspegira igaro behar du. Zentzu horretan, erakundean jorratu nahi den estrategia 
zehaztu behar da, eta ezarri nahi den zeharkakotasun motari buruz eztabaidatzeko eta 
ados jartzeko espazioak eman.  

� Aukeratzen diren eduki edo gaiek eta hartzen diren erabakiek lotura argia eduki behar 
dute eztabaidekin. 
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� Esparru kontzeptual argia ezarri behar du, eta, horretarako, estrategiak 
interpretatzeko azalpen-esparruak adostu behar ditu; behintzat, kontzeptu hauen 
inguruan: berdintasuna, zeharkakotasuna, intersekzionalitatea, gobernamendua, 
zainketak eta abar. 

� Pixkanaka, aurrera egin behar da politika eta jarduera sektorialak indarreko 
berdintasun-arloko araudiari, gardentasunari eta parte-hartzeari egokitzeko orduan. 

 

3.3. ANTOLAKETA ETA EGITURA 

� Plana estrategien eta prozesuen bidez (ez ardatzen bidez) egituratzea proposatzen da. 

� Plan malgua diseinatzea gomendatzen da, hobekuntza-arloak eta premia berriak nahiz 
arazo larriak etengabe sartzea ahalbidetzeko. 

� IV. Plana ezin daiteke ekintzen pilaketa bat izan, eta ekintza horiek adostu den agenda 
politikoari, proposatu diren printzipioei eta planteatu diren estrategiei erantzun 
beharko diete.  

� Ildo estrategikoek, prozesuek eta jarduerek ageriko eragina eduki behar dute 
administrazio-prozesuetan, lan-prozesuetan eta programen diseinuan.  

� Epe luzerako (agendan lau urterako jasotzen diren xedeak eta estrategiak) eta epe 
laburrerako (sailetako edo sailarteko bi urteko1 programak) begirada eduki behar du. 

� Edukiek herritarren proposamenak jaso behar dituzte, eta biurteko programaren 
berrikuspen partaidetua sartzeko mekanismoak eratu.  

� Adierazle giltzarrietan oinarritutako ebaluazio jarraitua.  

� IV. Planak gainerako planekin konektatuta egon behar du. 

� Barruko eta kanpoko lana konbinatzea eta orekatzea funtsezkoa den arren, barruan 
egiten den lana oinarrizkoa delako ideia azpimarratzen da, egiteko moduetan 
gertatzen diren aldaketak nahitaez igarotzen baitira barruko jarreratik eta 
konpromisotik. 

 

3.4. UDALAREN ARAUDIAREN BIDEZKO KONPROMISOA 

Tresna juridikoak sortzeko unean aurrera egitea proposatzen da, bai eta askotariko 
arauak (ordenantzak, erregelamenduak, jarraibideak...) egiteko beharraren inguruan 
hausnartzea ere, erakundeek genero-ikuspuntua eta kudeaketa publikoaren ikuspegi 
feminista txertatzeko duten ustezko konpromisoaren eta horretarako behar diren 
elementuen eskuragarritasunaren artean dauden kontraesanak eta tentsioak ordenatzeari 
begira. Elementu horien artean sar ditzakegu honako hauek: erakunde-arkitektura argia, 
genero-mainstreaminga ezartzeko prozesuak desburokratizatzea, horretarako behar diren 

 
1 

 Hezkuntza Zerbitzuak proposatu duen esperientzia baliatuz. 
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funtsezko denbora eta pertsonak edukitzea eta, programak edo plan sektorial 
estrategikoak diseinatzeko orduan, Berdintasunerako Zerbitzuaren aholkua edukitzea. 

Udalaren berdintasun-araudiak markatuko lituzke ildoak, eta  erakundearen genero-
arkitektura nahiz Berdintasunerako Zerbitzuak politika sektorialekin duen harremana 
zehaztuko lituzke.  

 

3.5. PARTE-HARTZEA 

Benetako parte-hartzerik ez dagoela uste da, eta, beraz, egiazko kanpo- nahiz barne-
eragina edukiko duen parte-hartzea jorratu beharko litzateke IV. Planean: 

� Barne-eragina: Nola?  

Sailen konpromisoarekin eta lanarekin, eta planaren edo estrategiaren erreferenteen 
edo arduradunen  irudia txertatuz sail bakoitzeko erakunde-arkitekturan. 

� Kanpo-eragina: Nola? 

• Politika publikoak diseinatzean emakumeak egotea bermatuz, batera nahiz banaka 
ahalduntzeko bide gisa.  

• Herritarrei erakundeak bere gain hartu dituen xedeen eta agendaren berri emanez, 
eta elkarrekin lan eginez, agendan aurrerapenak egiteko. Zentzu horretan, 
erakundeen lana herritarrek sentitzen dituzten arazoekin lotzea proposatzen da, 
eta udalak ikusgarri egin ditzala erakundeek herritarren arazo zehatzei ematen 
dizkieten erantzunak. 

• Udalaz gaindiko egiturekin eta beste sare batzuekin lan politikoa eginez. Hurrengo 
planean, alderdi hori indartzeko asmoa dago. Lan hori ikusarazteko eta 
planifikatzeko beharra dagoela gogorarazi nahi da, aliantzak eraikitzea 
ezinbestekoa delako berdintasunean aurrera egiteko.
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3.6. UDALEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA 

Berdintasun-arloko ezagutzak sustatzen jarraitzeko beharra dagoela proposatzen da, 
oinarrizko prestakuntza eta prestakuntza espezializatua emanez, baina ezartzen ari den 
aldaketa-prozesuren bateko parte-hartzeari lotuta beti. 

 

3.7. KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN-EREDUA 

IV. Planaren berri emateko egiten diren jardueren jarraipena egiteaz gain, tartean dauden 
eragileen artean hausnartzeko, hitz egiteko eta ikasteko bitarteko espazioen diseinua 
sartu behar da kudeaketa-eredura, gune horietatik eztabaidatu dadin aurrerapenei buruz, 
eta, beharrezkoa izanez gero, estrategiak alda daitezen, estrategien malgutasuna eta 
iraunkortasuna bermatzearekin batera.  

Zentzu horretan, egiten dena sailekin batera aztertzeko espazioak ematea proposatzen da, 
bai eta sail horiek zer-nolako ikuspegia duten eta agenda politikoan proposatzen diren 
estrategiekin bat nola egiten duten egiaztatzeko ere. 

Laguntzeko egitura modura, zuzendaritza-taldetako langileek edo pertsona giltzarriek 
eratutako lan-sare bat antolatzeko aukera azter daiteke, eta erakundeko askotariko 
ikuspuntuen ordezkaritza egotea bermatu beharko luke lan-sare horrek2. 

Azkenik, tokiko erakundean onartuko eta tokia edukiko duen zeharkako ikuspegia lantzea 
ahalbidetuko duten erakunde-arkitektura eta egiturak zehazteko beharra dago. 
Zehaztapen horrek, zeina beharrezkoa den zeharkakotasuna benetan eta modu 
eraginkorrean jorratzeko, prozesu honetan sartuta dauden eragileak edo taldeak elkartzea 
eskatzen du. Zentzu horretan, eta, hasiera batean, maila hauek proposatzen dira: 

� Maila politikoa: 

•  Gobernuko taldea, azken erabakiak hartzen dituena.  

• Batzorde politikoa, udalean ordezkaritza daukaten alderdi politikoen 
multzoak osatzen duena. 

� Maila teknikoa: 

• Sailarteko talde teknikoa, bi zuzendaritza-taldek osatzen dutena. 

• Arduradun teknikoek osatzen duten talde teknikoa, edo agendarekin 
zerikusia daukaten programen arabera osatutakoa.

 
2 

 Proposatzen den kontraste-taldea izan liteke hau. 
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3.8. IV. PLANAREN ERRONKAK 

� Mugimendu feministaren eta berdintasunaren aldeko elkarteen ahotsa bilduko 
duen parte-hartze legitimatua sustatzea berdintasun-politiken diseinuan, 
garapenean eta ebaluazioan. 

� Genero-ikuspegitik premiazkoak (gizartearen beharrak arintzen dituzte) eta 
estrategikoak (gizarteko eta generoko desberdinkerien egiturazko kausak 
iraultzen dituzte) diren esku-hartzeak identifikatzea eta lehenestea. 

� Zeharkako ikuspegia eta intersekzionalitatea kontzeptualizatzea eta zehaztea, eta 
politika publikoan lurreratzea. 

� Gobernamenduaren eta emakumeen ahalduntzearen inguruan zabalik dauden 
debateei bidea egiteko zeharkako metodologia ezartzea, non ikusgarri egingo 
diren erakundean eta udaleko egitura politikoetan dauden botere-harremanak. 

� Gobernamendu kontzeptua eta udalaren betebeharrak lotzea, zerbitzuak emateko 
ikuspegitik eskubideak bermatzeko ikuspegira igarotzeko. Ondorioz, 
gobernamendu-eredu partaidetua proposatzen da, herritarren eskubideak 
(besteak beste, tratu- eta aukera-berdintasuna, segurtasuna eta indarkeriarik eza 
edota udalerriko herritarren interesaren zerbitzurako aurrekontuak eta kudeaketa 
publikoa) bermatuko dituena eta emakumeen eta gizonen berdintasuna 
kudeaketaren funtsezko elementutzat hartuko duena. 

� IV. Planean bertan begirada berriak sartzeko beharra dagoela azpimarratzen da, 
elementu metodologiko eta lan-prozesurako elementu gisa. Horretarako, IV. 
Planaren diseinua zentratzeko oinarrizko gai edo estrategiak identifikatzea 
proposatzen da, eta eztabaidarako edo baterako hausnarketarako gai-kopuru jakin 
bat identifikatzea. Atal hori "begirada berriak" izendatu daitekeela iradokitzen da; 
izan ere, behin eztabaidatu direnean, gainerako eremuetako lana orientatzeko 
gakoak eta argitasuna emango dituzte.  

 

3.9. KOMUNIKAZIOA 

Komunikazioa zeharkako ikuspegia ezartzeko eta proposatu diren xedeak lortzeko 
funtsezko prozesutzat hartzea proposatzen da. Komunikazioak barnekoa nahiz kanpokoa 
izan behar du. Horretarako, komunikatzeko uneak eta komunikazioaren edukia pentsatu 
behar dira, zer eta nola egiten den, bai eta komunikabideekiko harremanaren gainean eta 
komunikabide horiek daukaten eta IV. Planaren inguruan egiten duten kontakizunaren 
garrantziaren inguruan pentsatu ere. 

 

3.10. BERDINTASUNERAKO ZERBITZUA 

Agenda zehaztu eta gero, daukagun Berdintasunerako Zerbitzu mota aztertu beharko da, 
hausnartzeko eta, hala badagokio, IV. Planean aurreikusten den esku-hartzeko ereduak 
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eskatzen dituen aldaketak proposatzeko. Horrela, ezin hobeto argituko dira agenda modu 
eraginkorrean ezartzeko behar diren baliabideak eta Berdintasunerako Zerbitzuaren 
eskumenak. Zentzu horretan, Berdintasunerako Zerbitzuak ezaugarri hauek edukitzea 
proposatzen da: 

� Aginte argia eta babes politiko nahikoa eduki ditzala, aholkularitza eta koordinaketa 
legitimatzeko. 

� Antolakuntzarako erreferentziazko zerbitzua izan dadila, onartzen den agenda 
politikoaren garapena gidatu eta sustatuko duena. Bada, komeni da ziurtzat ez jotzea 
Berdintasunerako Zerbitzuak IV. Plana ezartzeko prozesua argi daukala; zerbitzuko 
langileekin egiteko lansaio tekniko esklusiboak aurreikusi behar dira, edota beren 
lanean laguntzeko moduren bat. 

� Egiten denaren balorazioan –"ikuskaritzan"– aurrera egin dezala, eta, egokia bada, 
sailaren jarduera berbideratzeko eta araudia betetzea eskatzeko txostenak egin 
ditzala, behar besteko babes politikoa duela jakinda. 

 

Bestalde, Berdintasunerako Zerbitzuaren eskumenei dagokienez, hau balioesten da: 

� Erakundeak aitortu egin behar du saila dela bere politiketan genero-analisia sartzen 
ikasi behar duena, eta Berdintasunerako Zerbitzuak egiteko moduaren gaineko 
aholkua eman dezakeela, onartuz politika horien arduradunek daukatela eskumen 
sektorial bakoitzaren eduki zehatza –Berdintasunerako Zerbitzuak ez daki guztia–. 
Berdintasunerako Zerbitzua bidelagun izateaz hitz eginarazten du horrek, eta 
batzuetan askotariko gaietan adituak diren pertsonak sartzeko aurrekontua 
aurreikustea eskatzen du. Ondoriorako, Berdintasunerako Zerbitzuak ez du sailen lana 
egin behar: sailek hausnarketa egin eta aldaketarako konpromisoa hartu behar dute. 

� Agenda argi batekin, Berdintasunerako Zerbitzuaren lana dimentsionatu eta ordenatu 
ahalko da, eta zerbitzuak eman behar dituen erantzun motak mugatu, dituen 
baliabideen arabera. 

 
 



 

 


