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1
SARRERA

1.1 Sarrera eta testuingurua
Tradizioz emakumezkoek eta gizonezkoek gizartean gauzatu duten eginkizuna nabarmen
aldatzen ari da, eta gizarte aldaketa handiak egin dira berdintasuna lortzeko bidean. Aldaketa
horiek ezin izango ziratekeen gauzatu emakumeen Elkarte Mugimenduen eta Mugimendu Feministaren funtsezko ekarpenik gabe, ez eta, izenik agertu gabe, berdintasuna lortzean aurrera egitea ahalbidetu duten eta horretan lan egin duen emakume eta gizon guztien ahaleginik
gabe ere.
Duela hogeita bost urte baino gehiago, Espainiako Konstituzioak sexuagatiko diskriminazio
ezaren eta berdintasunaren printzipioa ordenamendu juridikoko goi balio gisa hartu zuen, bai
eta lan merkatuaren inguruko datuak, parte eta erabakiak hartzea, etxeko lana gauzatzea eta
mendeko pertsonak zaintzea, emakumeen aurkako indarkeria eta emakumeen kontrako desberdintasuna eta berdintasun eraginkorra eta benetakoa eragotziko duten oztopoak kentzeko botere
publikoei zuzendutako agindua ere. Hala ere, emakumeen aurkako diskriminazio eta desberdintasun egoerek agertzen jarraitzen dute.
Hori dela eta, une honetan, Gasteizko udala berdintasunerako udal politiken bigarren fasea
landu dadin bultzatzen ari da, Gasteizko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Udal
Planaren (2009-2011) (aurrerantzean, II. Plana) bitartez.
II. Plana genero berdintasunaren alorreko legegintza esparruaren babespean sortu zen; alegia, 3/2007 Lege organikoaren (2007ko martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrari buruzkoa) eta 4/2005 Legearen (2005eko otsailaren 18koa, Emakumeen
eta Gizonen berdintasunerakoa) babespean. Bestalde, plan horren helburuak bat datoz Euskal
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Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako IV. Planeko (VIII. Legegintzaldikoa, 2006ko irailaren 26an Eusko Jaurlaritzako Batzordeak onartua) esku‑hartze ildoekin eta
zuzentarauekin, bai eta nazioz gaindiko bestelako dokumentuekin ere.
Gasteizen Emakumeentzako ekintza positiboko I. Udal Planaren (1999-2003) eta Emakumeen
aurka gauzatutako indarkeriari aurre egiteko I. Udal Planaren (2003-2005) ezarpenen eta balioztatzeen emaitza gisa sortu zen, bai eta emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunerako
politika publikoei dagokienez udalak egindako esku‑hartzearen diagnostikoaren (Gasteizko Udalak 2006ko ekitaldian egina) emaitza gisa ere.
Berdintasunerako politika publikoek Gasteizko Udalean, tokiko euskal Administrazioan eta,
oro har, Euskal Autonomia Erkidegoan izan duten bilakaeraren eta esperientziaren emaitza ere
izan zen, bai eta genero berdintasunaren arloan aditu direnek eta emakumeen elkarte mugimenduak eta mugimendu feministak egindako gogoeta eta proposamenen ondorio ere.
1.2 Kontzeptu esparrua
II. Planak bere egin du 4/2005 Legean (2005eko otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoa) jasotako «berdintasuna» kontzeptua, eta ulertzen du zentzu zabalean
hartu beharko dela, ez soilik eskubideak, boterea eta baliabide eta onura ekonomiko eta sozia‑
lak eskuratzeko abiatze‑baldintzei dagokienez; bai eta horiek gauzatu eta modu eraginkorrean
kontrolatzeko baldintzei dagokienez ere. Halaber, berdintasun horrek aniztasuna errespetatzen
du, emakume eta gizonezkoen espezifikotasunak gizarteratzen ditu eta gizonezkoen eredua
ezartzeko eta orokortzeko gaur egun dagoen joera zuzendu beharko du. Legeak dioenaren
arabera, azken finean, emakumezkoak eta gizonezkoak desberdintasunean berdinak izan dai‑
tezen lortzean datza.
Berdintasunean, hortaz, bestelakoa izateko eskubidea sartzen da. Baina ez dira aintzat hartu
behar aldeak; aldeek emakumeen eta gizonen bizitzan eragin negatiborik izan ez dezaten eta
diskriminazio eta desberdintasun kausa izan ez daitezen hartu behar da kontuan. Dema da, beraz, berdintasuna eraikitzeak aldeari lekua utziko diola ziurtatzean, eta ez dadila eraiki tradizioz
gizonei loturiko bizimodua, pentsamendua eta interesak oinarri hartuta.
Dema, baina, haratago doa. Emakumeek bestelako alderdietatik eratorritako diskriminazio
edo desberdintasun egoerak ere jasan ditzakete; besteak beste, sorterria, etnia, adina, ezgaitasunak, sexu orientazioa eta antzekoetatik eratorria. Horrek, hainbat kasutan, herritarrei
berez datxezkien eskubideak osorik erabiltzea baldintzatzen du. Hori gertatzen den bitartean,
beharrezkoa da emakumeen aniztasuna aintzat hartzetik eta, batzuetan, gero eta konplexuago agertzen zaigun gizarte errealitatean diskriminazio anizkoitzeko egoeretan esku hartzeko
beharretik abiatzea.
1.3 II Plana egin, gauzatu eta balioztatzeko aldia
II. Plana 2008ko ekitaldian egin da. Gero, Udalbatzan onartu da, eta 2009. eta 2011. urteen
artean gauzatuko da. II. Planaren balioztatzea 2011ko bigarren seihilekoan egingo da.
1.4 Berdintasunerako II. Planaren lan printzipioak
II. Planak lan printzipio hauek ditu abiapuntu:
• Diziplinartekotasuna. Hau da, emakumeen aniztasunaren gogoeta, bai eta gizonena ere,
abiapuntu hartuta, II. Plan horrek agerian jartzen du, jardueren diagnostikoa eta diseinua
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egitean, sexuaz gain, bestelako aldagaiak ere kontuan hartzeko beharra, hala nola, adina,
diru sarrerak, sorterria, ezgaitasunak, eta abar.
Horrek bide ematen du II. Planak arreta berezia jar dezan zaurkortasun handiagoa izan
dezaketen emakumeen sektoreetan, eta talde horiei zuzendutako berariazko jarduerak
diseina ditzan.
Desberdintasuna eguneroko bizitzako hainbat esparrutan aurki daitekeen bitartean, beharrezkoa da Udaleko askotariko departamentuen inplikazioa. Hori dela eta, udaleko
departamentuen arteko lankidetza eta koordinazioak II. Plan hau garatzeko oinarrizko
lan printzipioa du oinarri.
Baina, gainera, beharrezkoa da beste Administrazio, elkarte eta gizarte eragile batzuekin
eta, oro har, herritarrekin lankidetzan aritzea eta/edo haiekiko koordinazioa, beren helburu
edo eginkizunen arabera, hirian berdintasuna lortzen lagun dezaten.
Bigarren Plan honek garapenik hoberena izango badu, noraezekoa du hiriko emakume eta
gizonei eta erakundeei parte harraraztea. Horregatik, parte‑hartzea eta komunikazioa, dela
barnekoa dela kanpokoa, beste lan kultura bat bihurtzen dira, eta horrek udaleko langileen
eta hiritarren parte‑hartzea barne hartu behar du, bai gauzatzean, bai eta abian jartzean ere.

1.5 Berdintasunerako II. Planaren lan estrategiak
II. Plana diseinatzean eta abian jartzean, aipatutako printzipioak aintzat hartuko dituen lan
estrategia diseinatu da. Hala ere, merezi du lan estrategiaren zenbait alderdi nabarmentzea:
• II. Planak estrategia bikoitz eta osagarria garatzeko beharra du abiapuntu, jardueren izaerarekin lotuta:
-- Udalean genero arloko zeharkako politikarantz aurrera egitea ahalbidetuko duten
neurriak abian jartzea. Hau da, udal jarduera guztietan emakume eta gizonen askotariko egoera, baldintza, jomuga eta beharrak sistematikoki kontuan hartzea.
-- Udalean berdintasunerako berariazko politika garatzea; eta, horretarako, emakumeen desberdintasuna desagertzera edo murriztera bideratutako berariazko eta aldi
baterako neurriak abian jartzea.
• Halaber, II. Plana sartutako udal sail guztiek gauzatzeko beharra ere badu abiapuntu. Horregatik eta horretarako, esku hartzen duten departamentuek plana gauzatzean parte hartu
dute hasieratik. Lanerako hainbat batzorde eratu dira, eta batzordeok indarrean izango dira
gauzatze eta balioztatze aldian ere.
• Parte hartzeko eskubide demokratikoa modu eraginkorragoan garatze aldera, eta
II. Planaren diseinu eta garapen hoberena (emakume eta gizonen behar eta eskaeretara egokitua izango da eta, horrela, emaitza hobeak emango ditu) lortzeko xedearekin,
hiritarren parte‑hartzea ez da lan printzipioan bakarrik eratzen; plan hori egin eta gauzatzeko estrategian ere eratzen da.
• Azkenik, eta II. Planaren ahalik eta kudeaketa hoberena lortze aldera, plana departamentu arteko programetan egituratu da. Programak bakoitza bere aldetik garatuko dira, baina
esparru teoriko eta eragile beraren estalduraren pean izango dira, bai eta askotariko lan
egituren bultzada, koordinazio eta jarraipenaren pean ere.
1.6 Berdintasunerako II. Plana osatzen duten programak
Honako irizpide hauen arabera ezarri dira:
• Gizarte beharreko irizpideak.
• Aldaketarako indar estrategikoko irizpideak.
• Emakumeen elkarte mugimenduaren eta Mugimendu Feministaren gogoeta eta proposamenak, bai eta tokiko eta autonomia erkidegoko foroetan berdintasuneko adituenak ere.
• Tokiko Administrazioaren eskumen esparrua.
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• Aipatutako berdintasunerako legeen legegintza mandatua.
• II. Plana egokitzea Eusko Jaurlaritzaren EAEko emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko IV. Planeko (VIII. legegintzaldia) zuzentarau eta esku‑hartze ildoetara, eta
nazioz gaindiko bestelako dokumentuetara.
Hauek dira programak:
• Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko programa.
• Erantzukidetasunari eta denboraren erabilerei buruzko programa.
• Emakumeek boterea lortzeko eta parte hartzeko programa.
• Ekonomia arloan ari diren emakumeei buruzko programa.
II. Planak, gainera, beste hauek ere baditu:
• 0 gunea edo programa guztietarako neurri komunen gunea eta genero berdintasunean heztekoa.
• Eta kudeaketa eremua, lehen aipatutako printzipioak eta lan estrategiak garatzeko; programa guztietarako izango da eremu hori ere.
1.7 Zerbitzu sustatzailea eta Berdintasunerako II. Planean sartutako sailak
Herritar Harremanen Sailari atxikita dagoen Berdintasunerako Zerbitzuak sustatuko du II. Plana. Azken urteotan, Herritar Harremanen Sailak zeharkako eta/edo sail arteko lan prozesuak bultzatu ditu, prozesu parte‑hartzaileez gain. Horrek, udal organigraman kokaleku hobezina eman
dio Berdintasunerako Zerbitzuari, eta, hortaz, zerbitzu horrek II. Plana garatzeko dituen erantzukizun eta eginkizunei.
Berdintasunerako Zerbitzuak, II. Plana bultzatzeko ardura duen zerbitzua den aldetik, eginkizun hauek ditu:
• II. Plana bultzatu eta koordinatzea.
• Esku hartuko duten eragile guztiekin elkarrizketa egitea.
• Informazioa eta komunikazioa.
• Aholkularitza eta prestakuntza.
• Jarraipena eta ebaluazioa.
Hauek dira II. Planaren garapenean sartuta dauden —eta, hortaz, plana gauzatzean ardura
duten— udal sailak:
• Kultura Saila
• Kirol Saila
• Hezkuntza Saila
• Funtzio Publikoaren Saila
• Gizartegintza Saila
• Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
• Herritar Harremanen Saila
• Osasun eta Kontsumo Saila
• Informazioaren Teknologien Saila
• Komunikazio eta Protokolo Saila
• Herritarren Segurtasunerako Saila
• Hirigintza Saila
• Ogasun eta Ekonomia Saila
• Ensanche XXI Zabalgunea
• Ingurumen Saila eta Ingurumen Ikasketetarako Zentroa / Ingurugiro Gaietarako Ikastegia
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1.8 Berdintasunerako II. Plana egitean parte hartu duten elkarteak eta gizarte agenteak
Honako elkarte eta gizarte agente hauek hartu dute parte Berdintasunerako II. Planeko programa bat edo gehiago egitean:
• AFOGASCA
• AJEBASK
• Amnistia Internazionala / A.I.
• Lopez de Gereño Lehen Hezkuntzako ikastetxeko Guraso Elkartea
• Arabako Atzeratuen Elkartea (APDEMA)
• Arabako Emakumeen Batzarra
• Asociación AFROAMERICANA
• AGLE elkartea
• Bizilagun Elkartea
• Clara Campoamor Elkartea
• Colombia-Euskadi elkartea
• Arabako Amen Elkartea / AMA
• Arabako Emakume Profesional eta Enpresaburuen Elkartea / AMPEA
• GURE SOROA Landako Emakumeen Elkartea
• Arabako Gorren Guraso eta Adiskideen Elkartea / ASPASOR
• Ezgaitasun Fisikoak dituzten Pertsonen Elkartea / EGINAREN EGINEZ
• «Gizarterako» elkartea
• Lurberritua Elkartea
• AIZAN Elkarte Psikosoziala
• Zazpigarren Alaba Elkartea
• Berritzegune, Eusko Jaurlaritza
• CCOO sindikatua
• Emaize Sexologia Zentroa
• SEXAGERIAN Elkarte Sexologikoa
• Arabako Gurutze Gorria
• GURUTZE GORRIA – Gazteria
• Gazteekiko Ordezkaritza Pastorala
• Divino Maestro Guraso Eskola
• UPV/EHUko Gizarte Laneko Unibertsitate Eskola
• DENON ESKOLA Federazioa
• Gasteiz On
• Grupo de Hombres por la Igualdad / Berdintasunaren aldeko gizon sarea
• ATSEDEN TALDEAK aisialdi taldeak
• Arabako Gizarteratze Institutua (IRSE)
• LAB
• LSB‑USO
• AMANDA Plataforma
• Sartu Álava elkartea
• Gorrentzako Lan Zerbitzua
• EHNE eta UAGA sindikatuak
• ESK Sindikatua
• Euskadiko UGT
• UNED
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2
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI
AURRE EGITEKO PROGRAMA

2.1 Sarrera
Emakumeen aurkako indarkeria emakumeen giza eskubideen urratze larria da. Gizarteko arazo
larria ere bada, alde batetik, hiritarrengan eragin handia duelako; eta, bestetik, biktimengan eta, maiz,
beren kargu dauden mendeko pertsonengan, ondorio fisiko zein psikologiko larriak eragiten dituelako.
Indarkeria horren jatorria gizartean gizonek eta emakumeek duten botere egoera desberdinean kokatu behar da, baina gogoan izan behar da, gainera, emakumeen kolektiboa ez dela
homogeneoa. Askotarikoa da, bai eraketari bai arazoei dagokienez. Izan ere, diskriminazio
eta zaurkortasun handiagoa eragin dezakete; hauek, besteak beste: aniztasun funtzionala edo
ezgaitasuna, sexu aukera, immigrazioa eta bizi zikloko askotariko aroak, hala nola, haurdunaldia eta hirugarren adina. Alderdi horiek «diskriminazio bikoitza» esaten zaiona sortzen dute.
Gizarteko gaitz larri hori aipatzeko hainbat termino dauden arren, «emakumeen aurkako indarkeria» terminoa erabiliko da; alde batetik, termino soila eta argia delako, eta, bestetik, nazioarteko
esparru juridikoan horixe erabiltzen delako eta gizartean eta politikan adostasun handiena duelako.
Gainera, argi eta garbi nabarmentzen du nork jasaten duen indarkeria hori; alegia, emakumeek.
Emakumeen aurkako indarkeriatzat jotzen da «sexu arrazoiengatiko indarkeriazko edozein
ekintza, kalte fisikoa, sexuala edo psikologikoa edo emakumearengan sufrimendua eragiten duena edo eragin dezakeena, ekintza horiek egiteko mehatxuak, askatasuna kentze arbitrarioa edo
bortxa barne, horiek jendaurrean edo bizitza pribatuan gertatzen direnean»1.
1 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeko (4/2005 Legea, 2005eko otsailaren
18koa) 50. artikulua, eta emakumeak indarkeriatik babesteari buruz Europako Kontseiluko
Ministroen Batzordeak Estatu kideei egindako gomendioa (2002ko apirilaren 30ean onartua).
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Etxeko tratu txarraren biktima diren emakumeen arreta hobetzeko Erakunde arteko Hitzarmenarekin bat2, emakumeen aurkako etxeko indarkeria terminoa erabiltzea proposatu da, hau
aipatzeko: «indarkeriazko edozein ekintza, emakumeengan kalte edo sufrimendu fisikoa, sexuala
edo psikologikoa eragiten duena edo eragin dezakeena, eta gaur egungo edo lehenagoko familia
harremana eta/edo harreman afektiboa oinarri izanik sortzen dena». Indarkeria modu jarraituan
gauzatzen bada emakumea kontrolatzeko, azpiratzeko, menderatzeko eta harremanean agintea
eta boterea izateko helburuarekin, emakumeen aurkako etxeko tratu txarra3 terminoa erabiliko
da. Tratu txar hori lau motatakoa izan daiteke: fisikoa, psikologikoa edo emozionala, sexuala eta/
edo ekonomikoa. Sexu indarkeria esaten zaio beste pertsonaren baliozko onespenik gabe gauzatutako sexu jokabide orori. Barne hartzen ditu zenbait jokabide, besteak beste, exhibizionismoa, hitz lizunak, ukitzeak, bortxaketak eta abar. Hiru motatako sexu indarkeria bereiz daiteke:
sexu erasoak, sexu abusuak eta sexu jazarpena.
Bestalde, emakumeen aurkako beste indarkeria mota bat jazarpen sexista da, hau da:
«jokabide hitzezko, ez hitzezko edo fisiko ez egoki oro, pertsonaren baten aurrean sexu arrazoiengatik izaten dena, eta pertsonaren baten duintasuna erasotzea edo giro beldurrarazle,
etsaitasunezko, laidogarri, umiliagarri edo mingarria sortzeko helburua edo eragina duena».
Jokabide horrek sexu izaera duenean sexu jazarpena4 esaten zaio». Jazarpen horri aurre egiteko ekintzak ez dira programa honetan sartuko; Emakumeak Ekonomia Arloan Programan sartuko da, lan giroan baino ez baita gertatzen.
Gasteizko Udala gizarte arazo horren larritasunaren jakitun da, eta modu koherentean, ekintza
soil, zehatz eta isolatuak gaindituz arazoari aurre egiteko gogo argia eta konpromisoa erakutsi
ditu. Horrela, 1999ko apirilaren 23an, Udalbatzak Gasteiz hirian Emakumeentzako Ekintza Positiborako Udal Plana onartu zuen. Plan horretan zenbait jarduera ildo zehaztu ziren, emakumeen
aurkako indarkeriaren arloan Udalaren esku‑hartzea zuzentzeko. Gainera, 2000ko uztailaren
21eko eta abenduaren 22ko osoko bilkurek eta 2001eko azaroaren 16koak, bai eta Berdintasunerako Batzordeak eta tratu txar eta/edo sexu erasoen aurrean arreta emateko udaleko baliabideen baliozkotze azterlanak (2001) ere, agerian jarri zuten sektorekako eta departamentu
arteko lehenengo udal plana egin eta ezartzeko beharra. Plan hori 2003ko apirilaren 16an onartu
zuen Udalbatzak.
Emakumeen Aurkako Indarkeriari Aurre Egiteko I. Udal Plan horren indarraldia (2003-2005)
bukatu zenean, 2006ko ekitaldian plan haren balioztatzea eta emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta emateko udaleko zerbitzu eta baliabideei zegokien balioztatzea egin ziren. Balioztatze horien emaitzek, 2003. eta 2005. urteen artean biktima izan ziren emakumeei
arreta ematean lortutako aurrerapenak jasota uzteaz gain, ildo horretan lanean jarraitzeko
beharra ere berretsi zuten.
Arazoaren inguruko eskaerari dagokionez, eta taulan ikus daitekeen bezala, bilakaeran bi
mugimendu bereizi izan ziren. Alde batetik, 2003. eta 2004. urteen artean kasu berriak %42
areagotu ziren, baina horrek behera egin zuen 2004. eta 2005. urteen artean, alegia, %16 egin
zuen behera. Bestalde, kasuen jarraipenak %76ko etengabeko hazkundea erakutsi du 2003. eta
2004. urteen artean, eta %43koa 2004. eta 2005. urteen artean.
2 Emakunde, 2001eko urriaren 18a.
3 Etxeko tratu txarraren eta sexu erasoen biktima diren emakumeen arreta hobetzeko
erakunde arteko Hitzarmenaren Jarraipen Batzordearen «La violencia contra las mujeres.
Propuestas terminológicas» artikulutik ateratako definizioa.
4 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoa.
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ESKAERAREN HAZKUNDEA, EHUNEKOTAN, 2003. ETA 2005. URTEEN ARTEAN1
Erabiltzaileak

2003‑2004

2004‑2005

Kasu berriak

% +42

% -16

Kasuen jarraipena

% +76

% +43

(Emakumeen Aurkako Indarkeriari Aurre Egiteko I. Udal Planaren balioztatzearen datuak)
1 Iturria: Genero indarkeriaren biktimei arreta emateko udal zerbitzu eta baliabideen
balioztatzea (2003-2005).
Urteak igaro ahala, kasuak gero eta konplexuagoak direla ikus daiteke, eta bestelako arazoak
agertu dira biktima diren emakumeengan.
2003. eta 2005. urteen artean Gasteizko Udaleko Gizarte Zerbitzuetan, guztira, bikotekideen
tratu txarra jasan zuten 280 emakume artatu ziren. Jarraian, emakume horien ezaugarri soziodemografikoak laburbildu dira, hau da, 2003. eta 2005. urteen artean indarkeriaren biktima izan ziren eta zerbitzu publikoetan (kasu honetan, udalerriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan) laguntza
eskatu zuten emakumeenak. Hortaz, ez da ulertu behar mota horretako indarkeria jasaten duten
emakumeen profil bakar gisa.
• %73,5 Estatuko emakumeak izan ziren, eta %26,5 atzerrikoak. Datu hori adierazgarria da,
garai hartan Gasteizen zeuden atzerritarren ehunekoa askoz txikiagoa zela jakinda.
• Atzerriko emakumeak, nagusiki, Latinoamerikatik, Magrebeko herrialdeetatik eta Afrika
subsahariarretik etorriak ziren.
• Horien % 61ek 26 eta 45 urteen artean ditu, hau da, beren bizi proiektua garatzen bete‑betean
dauden emakume gazteak dira.
• Egoera zibilari dagokionez, gehienak ezkonduak dira, edo izatezko lotura dute (%31) eta
«erlaziozko egoera»ri egokitzen zaio. Egoera hori hiru emakumetik baten aldatu da Gizarte
Zerbitzuetatik pasatu ondoren.
• Emakumeen % 72k seme‑alabak ditu; % 28k ez du mendeko pertsonarik bere kargu, eta
gehienak Estatuko emakumeak dira.
• Lanari dagokionez, egoera ezegonkorrean daude gehienak; hamarretik batek baino ez du
lan finkorik.
• %76,5ek oso txartzat, txartzat edo halamoduzkotzat jotzen du bere ekonomia egoera. Gasturik
handienak etxebizitzak eta bere kargura dituzten seme‑alabak mantentzeak eragiten dizkiete.
• Eragin handiena duen arazoa tratu txar fisikoa da (%56), eta tratu txar psikologikoa, gero
(%35). Nabarmentzekoa da soilik kasuen % 5ean artatu diren emakumeek mota horretako
indarkeriaren biktimatzat jotzen dutela beren burua.
Lehen Planaren indarraldiaren ostean, eta, beste zenbait helbururen artean, zerbitzu eta arreta egonkorra ezartzeko balio izan zuenez, planak abian jarri zituen baliabide guztiak eskaintzen
jarraitu zuten. Jarraian, 2005, 2006, 2007 eta 2008ko ekitaldietan zerbitzu horiek eman dituzten
datu batzuk aurkeztu dira:
• INDARKERIAREN BIKTIMENTZAKO BERARIAZKO GIZARTE LARRIALDIKO PISUetan
hartu den familia kopurua: 16 familia 2005ean, 16 familia 2006an, 19 familia 2007an eta 23
familia 2008an (horietatik 17 sarrera berriak izan ziren).
• BEREHALAKO HARRERAKO ZENTROetan hartutako emakume kopurua: 74 emakume
2005ean, 108 emakume 2006an, 116 emakume 2007an eta 109 emakume 2008an.
• 24 orduko zerbitzua ematen duen telefonoan jasotako deiak: 394 dei 2005ean, 383 dei
2006an, 362 dei 2007an eta 257 dei 2008an.
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2003. eta 2005. urteen artean aurrerapenak izan badira ere, bi balioztatzeetako emaitzek
ildo horretan lanean jarraitzeko beharra aditzera eman dute. Bi balioztatze horietako emaitzek
ez ezik, hainbat legek ere bermatzen eta babesten dute behar hori. Emakumeen Aurkako Indarkeriari Aurre Egiteko Programa hiru Legeren aginduak ikusita sortu zen, hain zuzen, 1/2004
Lege Organikoaren (2004ko abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren Aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzkoa), 3/2007 Lege Organikoaren (2007ko martxoaren 22koa, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun eraginkorrari buruzkoa) eta 4/2005 Legearen (2005eko otsailaren
18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa) aginduak.
Bestalde, bat dator Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako IV. Planeko (VIII. legegin
tzaldikoa, Eusko Jaurlaritzako Batzordeak 2006ko irailaren 26an onartua) zuzentarau eta
esku‑hartze ildoekin. Plan horren ardatz estrategikoetako bat, 4/2005 Legean (2005eko otsai
laren 18koa) bezala, emakumeen aurka gauzatutako indarkeria da. Planak modu osoan eta
sektore artekoan heldu dio emakumeen aurkako indarkeriari, eta 4/2005 Legean (2005eko
otsailaren 18koa) zehaztuta dauden bi ildotatik aurre egitea proposatzen du: alde batetik, prebentziotik, horixe baita fenomeno hori errotik kendu ahal izateko funtsezko lan ildoa; eta, bestetik, arretatik, indarkeria egoeretan premiaz eta modu eraginkorrean jardute aldera.
Nabarmentzekoa da, baita ere, programa bat datorrela Nazio Batuen 1993ko Emakumeen
aurkako indarkeria desagerrarazteari buruzko adierazpenean jaso ziren kontzeptuzko esparruarekin eta zuzentarauekin.
Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko programa 65 ekintzak osatzen dute, eta
ekintza horiek bost esku‑hartze arlotan sartzen dira. Banaketa ez da kasualitatez hala egin; banaketaren xedea da emakumeen aurka gauzatzen den indarkeria arazoari erantzun osoa eta
koordinatua eskaintzeko lehentasunezkotzat jotzen diren jarduerak antolatzea.
Prebentziorako informazio, hezkuntza eta sustapen arloan zenbait neurri barne hartu dira
gasteiztarrak, oro har, eta zaurkortasun bereziko talde jakin batzuk, bereziki, arazo larri horren
inguruan informatzeko eta hezteko. Eragin nabarmena egingo du haur eta gazteengan, eskubide
berdintasun balioak eta aldeak errespetatzeko balioak barnera ditzaten bultzatzeko.
Informazio arloak arazo honen prebentzioan nahiz arreta ematean sartuta egon daitezkeen
talde profesionalen eta gizarte taldeen prestakuntza lantzen du.
Hirugarren arloa udalaren esku‑hartzea da, eta xede du arazo hori konpontzeko etengabe
hobetzen jarraituko dela bermatzea. Eragin berezia egingo du Emakumeen Aurkako Indarkeriari
Aurre Egiteko I. Udal Planaren balioztatzearen arabera, bereziki aintzat hartu behar diren taldeetan:
biktima diren emakumeen seme‑alabetan eta emakume horiek beren kargu dituzten adinekoetan.
Erakunde arteko koordinazio arloaren bitartez zenbait ekintza proposatu dira, tokian bertan eta
tokitik haraindi hainbat Administrazioren arteko koordinazioa mantendu eta hobetzeko. Azkenik,
baliabideak sortu edo egokitzeko eta baliabideok mantentzeko arloak xedetzat du, gaur egun,
biktima diren emakumeei eskaintzen zaizkien baliabide eta zerbitzuen zabaltasuna eta kalitatea
hobetzen eta egokitzen jarraitzea.
Programan indarrean dira oraindik Emakumeen Aurkako Indarkeriari Aurre Egiteko I. Udal
Plana sustatu zuten helburuak, baina gaur egungo egoerara egokitu dira:
• Gizon eta emakumeen arteko desberdintasunaren adierazpen gisa emakumeen aurka gauzatzen den indarkeriari aurre egitea, indarkeria errotik kentze aldera.
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• Udalaren esku‑hartzea hobetzea, gizonek bikote harremanetan gauzatzen duten indarkeriaren biktima diren emakume guztientzat, bai eta sexu erasoen biktimentzat ere, arreta
osoa, berariazkoa eta askotarikoa emate aldera.
• Kasu berriak errazago ikustea, eta emakumeen aurkako indarkerian espezializatuta dauden zerbitzu eta gizarte zerbitzuetarako sarbidea erraztea.
• Fenomeno horrek hiriko gazteen artean eragina izan dezan prebenitzea.
Programa horretan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Udal Plana osatzen duten
gainerako programetan bezala, diziplina arteko lana beharrezkoa da eta, beraz, bai eta hainbat
Sail eta Zerbitzuren eta Udal elkarteen inplikazioa ere. Horietako askok hartu zuen parte Emakumeen Aurkako Indarkeriari Aurre Egiteko I. Udal Plana (2003‑2005) gauzatzean, eta orain ere,
gehienek, programa hau gauzatzen parte hartu dute. Hauek dira aipatutako sail eta elkarteak:
• Gizartegintza Saila
• Hirigintza eta Plangintza Saila
• Kirol Saila
• Hezkuntza Saila
• Herritar Harremanen Saila
• Herritarren Segurtasunerako Saila - Tokiko Polizia
• Informazioaren Teknologien Saila
• Funtzio Publikoaren Saila
• Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
• Ensanche XXI, Udaleko hirigintza elkartea.
Halaber, hiriko hainbat gizarte eragilek izandako parte‑hartzea eta haiek egindako ekarpenak
ere nabarmentzekoak eta eskertzekoak dira, besteak beste, hauek:
• Arabako Gorrak
• ENHE eta UAGA sindikatuak
• Colombia-Euskadi Elkartea
• Arabako Emakumeen Batzarra
• Emaize Sexologia Zentroa
• Grupo de Hombres por la Igualdad de Género de Álava / Arabako Berdintasunaren aldeko
Gizon Taldea
• Lurberritua Elkartea
• Bizilagun Elkartea
• Zazpigarren Alaba Elkartea
• «Gizarterako» elkartea
• AIZAN Elkarte Psikosoziala
• Eginaren Eginez Elkartea
• AGLE elkartea
Programa hau, nagusiki, emakumeei dago zuzenduta. Hala ere, garrantzitsua da nabarmen
tzea programa honetan aurreikusitako zenbait ekintza hiritarrei, oro har, daudela zuzenduta. Eta
bereziki nabarmentzen dira gazteak, biktima diren emakumeen seme‑alabak eta atzerritarren
taldeak eta aniztasun funtzionala dutenak, eta gure hiriko elkarteak, bai eta mota horretako indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta ematen dieten udaleko langileak ere.
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1. ILDO ESTRATEGIKOA

Hezkuntza

Hezkuntza

---

---

---

Herritar Harremanen
1.1.2. Ikasleen Gurasoen Elkarteetan eta ikastetxeetako
Saila
gurasoen eskoletan emakumeen aurkako indarkeria(Berdintasunerako
ri buruzko hamar informazio-hitzaldi.
Zerbitzua))

Herritar Harremanen
1.1.3. D.B.H.ko bigarren mailako neska ikasleei zuzenduSaila (Berdintasunetako autodefentsarako hamar lantegi, urteko.
rako Zerbitzua)

1.1.4. Urtean behin informazio kanpaina bat egitea, sin- Herritar Harremanen
dikatuei zuzendua, askotariko ekintzak eta kanpai- Saila (Berdintasunenak lantokietara hurbiltzeko.
rako Zerbitzua))

1.1.5. Gizonezkoei zuzendutako liburuxka argitaratzea,
Herritar Harremanen
emakumeen aurkako indarkeriazko jokabideak
Saila (Berdintasuneonartzeak edo ez salatzeak dituen ondorioak nabarrako Zerbitzua)
menduko dituena.

1.1.6. Urtean emakumeentzako autodefentsarako sei ikas- Herritar Harremanen
taro egitea, harreman afektibo «ez mesedegarriak» Saila (Berdintasuneezagutu, salatu eta ukatzen gaitu daitezen.
rako Zerbitzua)

SAIL
LAGUNTZAILEA
---

SAIL
ARDURADUNA

1.1.1. Emakumeen aurkako indarkeriaz informatzeko eta Herritar Harremanen
indarkeria hori prebenitzeko urteko kanpaina gara Saila (Berdintasunetzea, erakunde artekoa eta Berdinsarearen bitartez. rako Zerbitzua)

JARDUERAK

2009-2010
2010-2011

2010eko bigarren
seihilekoa

2009ko bigarren
seihilekoa
2010eko bigarren
seihilekoa

2009/2010 ikasturtea
2010/2011 ikasturtea

2009/2010 ikasturtea
2010/2011 ikasturtea

2009ko bigarren
seihilekoa
2010eko bigarren
seihilekoa

EPEAK

HELBURUA
1.1. Emakumeen aurka gauzatzen den indarkeriari buruzko informazio gehiago ematea herritarrei eta udalerriko gizarte agenteei, eta
gai horren aurrean sentikortze handiagoa izatea gizartean.

PREBENTZIORAKO INFORMAZIOA, HEZKUNTZA ETA SUSTAPENA.

2.2 Esku-hartze ildoak
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Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)

--Gizartegintza Saila
Tokiko Polizia
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)
---

1.2.2. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko inHerritar Harremanen
formazio hitzaldia ematea, Arabako Atzeratuen
Saila (BerdintasuneElkarteko (APDEMA) ezgaitasun psikikodun
rako Zerbitzua)
emakumeei zuzendua.

1.2.3. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazio Herritar Harremanen
ekintza egitea, adineko emakumeei zuzendua, adi- Saila (Berdintasunenekoen 14 zentro soziokulturaletako bakoitzean.
rako Zerbitzua)

1.2.4. Etorkinen taldeak ohiz erabiltzen dituen komunikabideetan publizitate eta iritzi eremuak kontratatzea, Gizartegintza Saila
informazioa emateko eta sentikortzeko.

1.2.5. Talde topaketak Gizarte Etxeetan, emakumeen
aurkako indarkerian aditu direnek eta jatorri taldea- Gizartegintza Saila
ren inguru soziokulturaletik datozenek zuzenduak.

1.2.6. Gizarte harremanetako eremu esanguratsuetara
hurbiltzea eta eremu horiek ezagutzea, atzerritarren
Gizartegintza Saila
taldeekin harremanak izateko eta informazioa eman
eta eskuratzeko kanal gisa erabiltzeko.

1.2.7. ASAFES eta APDEMA elkarteetako profesionalei
Herritar Harremanen
aniztasun psikikoa duten emakumeen aurkako indarSaila (Berdintasunekeriari goiz antzemateko irizpideak jasotzen dituen
rako Zerbitzua)
«dekalogoa» ematea.

SAIL
LAGUNTZAILEA
---

SAIL
ARDURADUNA

Herritar Harremanen
1.2.1. Aniztasun funtzional psikikoa dutenen taldeari egokiSaila (Berdintasunetutako informazio gida egitea.
rako Zerbitzua)

JARDUERAK

HELBURUA
1.2. Zaurkortasun bereziko taldeei emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko informazioa ematea.

1.1.7. Gizonei zuzendutako jarduerak eta/edo lantegiak gara
tzea, emakumeekin dituzten harremanetako berdinta- Gizartegintza Saila
sunezkoak ez diren uste eta jokabideak alda ditzaten.

2009ko
lehen seihilekoa

2009

2009ko bigarren
seihilekoa
2010

2009ko bigarren
seihilekoa
2010

2010eko lehen
seihilekoa

2010eko bigarren
seihilekoa

2010eko lehen
seihilekoa

EPEAK

2010-2011
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---

---

Gizartegintza Saila

1.2.10. Bi informazio ekintza, aniztasun funtzional psikikoa Herritar Harremanen
duten taldeekin lan egiten duten elkarteei eta elkarte Saila (Berdintasunesareei zuzenduak.
rako Zerbitzua)

1.2.11. Bi informazio ekintza, zentzumenen aniztasun fun- Herritar Harremanen
tzionala duten taldeekin lan egiten duten elkarteei Saila (Berdintasuneeta elkarte sareei zuzenduak.
rako Zerbitzua)

Herritar Harremanen
1.2.12. Urtero informazio hitzaldi bat, etorkin taldeekin lan
Saila (Berdintasuneegiten duten elkarteei eta elkarte sareei zuzendua.
rako Zerbitzua)

SAIL
LAGUNTZAILEA
Gizartegintza
Herritar Harremanen
Saila
(Gazteria Zerbitzua)
(Asexoria eta
Psikoasexoria)

SAIL
ARDURADUNA

1.3.1. Berariazko kanpaina bat, emakume gazteei zuzendua, Herritar Harremanen
harreman afektibo «ez mesedegarriak» ezagut ditzaten Saila (Berdintasuneeta harreman eredu positiboak sustatze aldera.
rako Zerbitzua)

JARDUERAK

EPEAK

2009ko
bigarren seihilekoa

EPEAK

2009ko bigarren
seihilekoa
2010eko bigarren
seihilekoa

2009ko lehen
seihilekoa
2011ko lehen
seihilekoa

2009ko lehen
seihilekoa
2011ko lehen
seihilekoa

2009ko lehen
seihilekoa
2011ko lehen
seihilekoa

2009ko bigarren
seihilekoa

HELBURUA
1.3. Gazteen artean eskubide berdintasunerako eta desberdintasunak errespetatzeko balioak sar daitezen laguntzea.

---

1.2.9. Bi informazio ekintza, aniztasun funtzional fisikoa du- Herritar Harremanen
ten taldeekin lan egiten duten elkarteei eta elkarte Saila (Berdintasunesareei zuzenduak.
rako Zerbitzua)

SAIL
LAGUNTZAILEA
Gizartegintza Saila

SAIL
ARDURADUNA

1.2.8. Etorkinen elkarteetako profesionalei indarkeriari goiz Herritar Harremanen
antzemateko irizpideak emango dizkieten lau infor- Saila (Berdintasunemazio ekintza gauzatzea.
rako Zerbitzua)

JARDUERAK
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---

1.3.3. Emakumeen aurkako indarkeria egoerak prebenitu, haiei antzeman eta biktimei arreta emateko
estrategiei buruzko gida banatzea, aisialdi eremuak kudeatzen dituzten erakundeei: indarkeria
prebenitzeko, indarkeria egoerei antzemateko eta
biktimei arreta emateko estrategiak.

Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)
---

1.3.5. Ikastetxeetako eskola kontseiluetara baterako hez
kuntzako eta berdintasuneko printzipioen curriculum Hezkuntza
garapenari buruzko proposamenak eramatea.

1.3.6. Abusu harremanak prebenitzeko bi lantegi, uniHerritar Harremanen
bertsitateko jendeari zuzenduak, pertsonen arteko
Saila (Berdintasuneabusuzko harremanak eta abusuzkoak ez direnak
rako Zerbitzua)
bereizten irakaste aldera.

SAIL
ARDURADUNA

Gizartegintza
Tokiko Polizia
1.4.1. Barneko protokoloa ezartzea, genero indarkeriari
Herritar
dagokionez, komunikabideei eskainiko zaien inforHarremanen Saila
mazio motaren inguruan.
(Berdintasunerako
Zerbitzua)

JARDUERAK

---

SAIL
LAGUNTZAILEA

2009ko
bigarren seihilekoa

EPEAK

HELBURUA
1.4. Udalerrian protokolizatzea komunikabideei eman behar zaien emakumeen aurkako indarkeriari lotutako berrien gaineko informazioa.

2009ko bigarren
seihilekoa
2010eko bigarren
seihilekoa

2008‑2009
2009‑2010
2010‑2011

Hezkuntza
Herritar Harremanen
2009ko bigarren
Saila(Gazteria Zerbitzua) seihilekoa
Gizartegintza

2009ko lehen
seihilekoa

2009‑2010

1.3.4. Emakumeen aurkako indarkeria egoerei antzemateko Herritar Harremanen
irizpideei buruzko jolas eta prestakuntza jarduerak Saila (Berdintasuneegitea, udalerrian eta gazteei zuzenduta
rako Zerbitzua)

Herritar Harremanen
Saila
(Berdintasunerako
Zerbitzua)
(Gazteria Zerbitzua)

Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)

1.3.2. Abusuzko harremanak prebenitzeko bi lantegi, erresHerritar Harremanen
petuzko jokabideak eta balioen garapena sustatze
Saila
aldera, Gauekoak programan, gazteen klubetan eta
(Gazteria Zerbitzua)
ludoteka klubetan.
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2009ko bigarren
seihilekoa

2009ko lehen
seihilekoa

EPEAK

SAIL
ARDURADUNA

Tokiko Polizia

SAIL
LAGUNTZAILEA

SAIL
ARDURADUNA

2.3.1. Hiru prestakuntza mintegi, urtero, emakumeen Herritar Harremanen
aurkako indarkeriari buruzkoak, aisialdi eskoletako Saila (Berdintasunebegiraleei zuzenduak.
rako Zerbitzua)

JARDUERAK
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Herritar Harremanen
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SAIL
LAGUNTZAILEA

HELBURUA
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HELBURUA
2.2. Udalekoak ez diren baina arreta zuzena ematen duten langileek emakumeekin Esku Hartzeko, haiek Bideratzeko eta Jarraipena
egiteko Protokoloa hobeto aplikatzea.

Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)
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Gizartegintza
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2.1.1. Bi mintegi edo prestakuntza lantegi,«ideia kulturalei»
buruzkoak, arazo horiei zuzenean arreta ematen die- Funtzio Publikoa
ten udaleko langileei zuzenduak.

JARDUERAK

HELBURUA
2.1. Lanbide gaitasunak hobetzea, indarkeriaren biktima diren emakumeei antzemateko eta arreta emateko.

PRESTAKUNTZA
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Herritar Harremanen
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seihilekoa
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3.1.3. Arreta emateko Udaleko zerbitzuetako arretaren biziGizartegintza Saila
tasunari eta lan zamari buruzko azterketa.

SAIL
LAGUNTZAILEA
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)
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seihilekoa
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3.2. Indarkeriaren biktima diren emakumeekin esku hartzean, haien seme‑alaben berariazko beharrak identifikatzea.

Gizartegintza Saila
Tokiko Polizia
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)

3.1.2. Bi maila bereiziko lanerako eremua sortzea. Horrek
aukera emango die zuzeneko arreta ematen duten
profesionalei esku‑hartze doituagoa egin dezaten,
Informazioaren Teknobai eta jardunbide egokien bilduma laburbildu eta,
logien Saila
gero, zabal dezaten ere. Eremu horretan, gainera,
beren intereseko informazioa eta dokumentuak aurkitu ahalko dituzte.
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LAGUNTZAILEA
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)
Arreta emateko sailak
eta zerbitzuak,
sartuta daudenak

SAIL
ARDURADUNA

3.1.1 Udaleko profesional arteko taldea sortzea, etxeko
eta genero indarkeriaren biktima diren emakumeekin Esku Hartzeko, haiek Bideratzeko eta Jarraipena
Gizartegintza Saila
egiteko Protokoloa etengabe balioztatzeko, eta kasuistikaren aniztasunari arreta emateko estrategia
berriak aztertzeko.
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----Gizartegintza Saila
Tokiko Polizia

3.4.2. Tokiko Poliziak erasotzailea kontrolatzeko neurriak
Tokiko Polizia
ezartzea, gauzatutako arrisku balioztatzearen arabera.

3.4.3. Esku hartzen duten zerbitzuen artean arriskugarrita- Gizartegintza Saila
suna balioztatzeko irizpideak baliozkotzea.
Tokiko Polizia

3.4.4. Arazo horiei zuzeneko arreta ematen dieten udaleko Herritar Harremanen
profesionalei prestakuntza ikastaroa ematea, egoera Saila (Berdintasunehorietan arriskua balioztatzearen ingurukoa.
rako Zerbitzua)
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Gizartegintza Saila
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3.4.1. Esku‑hartzearen zati gisa, arreta eman zaien emakume biktimei autobabeseko banakako prestakuntza Tokiko Polizia
eskaintzea, bereziki arrisku handiena dutenei.

JARDUERAK

HELBURUA
3.4. Biktima diren emakumeen segurtasuna hobetzea, bestelako alternatibak aztertu eta ezartzearen bidez.

3.3.1. Lehentasuna ematea etxeko indarkeriaren biktima diren
emakumeen ardurapean dauden adinekoek hirugarren Gizartegintza Saila
adinekoei zuzendutako baliabideak eskuratzeari.

JARDUERAK
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2009-2011
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HELBURUA
3.3. Esku‑hartzea egokitzea indarkeriaren biktima diren emakumeen ardurapean diren adinekoen berariazko beharretara.

3.2.2. Indarkeriaren biktima diren emakumeen seme‑alabak
udal haur eskoletara zuzenean sartzeari lehentasuna Hezkuntza Saila
ematea, betiere lekua baldin badago.
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3.5.1. Berriro erortzean eragina duten alderdiei buruzko
kasuen luzetarako azterketa egitea. Azterketa horre- Gizartegintza Saila
tan diagnostikoa eta esku hartzeko proposamenak Tokiko Polizia
barne hartu beharko dira.

JARDUERAK
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LAGUNTZAILEA
2010

EPEAK

HELBURUA
3.5. Emakumeen aurkako indarkeria kasuetan berriro erortzean eragina duten alderdiak identifikatzea, esku‑hartzea hobetzeko.
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4.1.2. Bestelako Administrazioekin elkarlana, emakumeen
Herritar Harremanen
aurkako indarkeriari aurre egiteko erakunde arteko
Saila (Berdintasuneprogramak eta azaroaren 25aren inguruko sentikor
rako Zerbitzua)
tze kanpainak garatzeko.

---

---

Gizartegintza Saila
4.2.2. Prozeduren aldizkako analisia eta haien era- Tokiko Polizia
ginkortasunaren azterketa ahalbidetuko duten Herritar Harremanen
adierazleak ezartzea.
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)

SAIL
ARDURADUNA

4.2.1. Osasun arloko profesionalekin harremanetan hastea, emakumeen aurkako indarkeria egoeretan
Gizartegintza Saila
arreta emateko eta indarkeria hori errotik kentze
aldera erantzukidetasunean eragiteko.

JARDUERAK

HELBURUA
4.2. Osasun arloan protokoloak eta/edo koordinazio bideak ezar daitezen sustatzea.
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SAIL
ARDURADUNA

4.1.1. Berdinsarean lan talde bat sor dadin proposatzea,
EAEko bestelako udal eta erakundeetako baliabi- Herritar Harremanen
de espezializatuen sarea erabiltzeko proposamena Saila (Berdintasuneegite aldera, dagokion Autonomiako Gobernuko rako Zerbitzua)
Sailari zuzendua.
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seihilekoa
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4.1. Baliabide espezializatuen erabilera optimizatzea eta indarkeriari aurre egiteko sentikortze kanpainak garatzean lankidetza erraztea, tokiko administrazioen arteko harremana areagotzearen bidez.

ERAKUNDE ARTEKO KOORDINAZIOA.
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Gizartegintza Saila
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LAGUNTZAILEA
2010

EPEAK

-------

5.2.2. Kultura arteko Gizarte Bitartekotzarako Zerbitzuaren
urteko proiektuan emakumeen aurkako indarkeria- Gizartegintza Saila
ren inguruko prestakuntza arloa sartzea.

5.2.3. Arazo horiek tratatzean zuzeneko arreta ematen duten profesionalen artean Itzulpen eta Interpretazio Gizartegintza Saila
Zerbitzuaren erabilera sustatzea.

SAIL
ARDURADUNA

5.2.1. Kultura arteko Gizarte Bitartekotzarako Zerbitzutik
arreta emateko udal zerbitzuetako profesionalei Gizartegintza Saila
laguntza ematea.

JARDUERAK
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EPEAK

HELBURUA
5.2. Berariazko baliabide eta zerbitzuetarako sarbidea eta haien erabilera egokitzea atzerriko emakume etorkinen bestelako beharrei.

5.1.1. Udal sustapeneko etxebizitza eskuratzeko neurriak
ezartzea, etxean tratu txarra jasaten duten emakume- Ensanche XXI
entzako Laguntza Programa Arautzen duen Dekretua- Zabalgunea
ren zirriborroan ezarritakoari jarraikiz.

JARDUERAK

HELBURUA
5.1. Biktima diren emakumeei etxebizitza eskuratzeko bidea erraztu eta sustatzea, udal mailan.

BALIABIDEAK SORTZEA EDO EGOKITZEA, ETA MANTENTZEA

5. ILDO ESTRATEGIKOA

< índice

2009 - 2011

5.3.7. Arabako Foru Aldundiarekin lankidetza teknikoa eta
ekonomikoa mantendu eta sustatzea, emakumeen
aurkako indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta
Gizartegintza Saila
psikologikoa emateko zerbitzuak, emakumeentzako
aholkularitza juridikoa eta gizon erasotzaileei arreta
psikologikoa emateko zerbitzuak garatze aldera.
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2009 - 2011
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5.3.4. Etxeko indarkeriaren biktima diren adineko emakumeek
Hirugarren Adinekoentzako egoitza baliabideetarako Gizartegintza Saila
sarbidea izan dezaten lehenestea.

2009

5.3.6. Mota horretako indarkeriaren biktimentzako larrialdiko etxebizitzetako oinarrizko ekipamendua eta
Gizartegintza Saila
bizitzeko egokitasuna izateko gastuak estaltzea
(altzariak, makinak, eta abar).
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5.3.3. Gaur egungo harrera sistemaren beharrak aztertu eta berregituratzea (berehalako harrera eta Gizartegintza Saila
programatutako harrera).
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2010

EPEAK

2009 - 2011
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5.3.2. Biktimak hartzeko eta ostatua emateko berariazko
zerbitzuak 148/2007 Dekretura (2007ko irailaren
11koa, etxean tratu txarren biktima diren emakuGizartegintza Saila
meen harrerarako baliabideak arautzen dituena)
nola egokituta dauden aztertzea. Ezarriko den
epean aldaketak egitea.

SAIL
LAGUNTZAILEA

5.3.5. Mota horretako indarkeriaren biktimek larrialdiko
pisuez gozatzeko behar duten mantentze gastuak Gizartegintza Saila
estaltzea (argia, gasa, ura, eta abar).
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SAIL
ARDURADUNA

5.3.1. Berariazko harrera pisuen sarea egokitzea, pisu hoGizartegintza Saila
riek eskuratzeko araudira.

JARDUERAK

HELBURUA
5.3. Etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeak aldi baterako hartzeko eta haiei arreta emateko baliabideak mantentzea eta indarrean den araudira egokitzea.
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5.5.2. Azterketaren emaitzak oinarri hartuta, eta egoki
Gizartegintza Saila /
bada, sortzen ari den mota horretako indarkeriaren
Foru Aldundia
aurrean ematen den arreta psikologikoa egokitzea.

SAIL
LAGUNTZAILEA
Énfasis

SAIL
ARDURADUNA

Herritar Harremanen
5.5.1. Mota horretako indarkeriak udalerrian duen eragina
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EPEAK
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seihilekoa
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seihilekoa

EPEAK

2010eko lehen
seihilekoa

HELBURUA
5.5. Mota horretako indarkeriak bikote lesbianetan duen intzidentzia ezagutzea, eta, egoki bada, esku‑hartzea doitzea.

Tokiko Polizia
5.4.1. Hirian sexu erasoak gertatzen diren eremuei, uneei Herritar Harremanen
eta haien intzidentziari buruzko azterketa egitea.
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)

JARDUERAK
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5.3.8. Larrialdiko pisuen udal sarean biktima diren
emakumeei arreta emateko programa mantentzea Gizartegintza Saila
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5.7.1. Telefono bidezko Arretarako 24 orduko Zerbitzua
(900 01 700 telefono zenbakia) EAEko errealitate, Gizartegintza Saila
behar eta baliabideetara egokitzea.

JARDUERAK
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SAIL
LAGUNTZAILEA
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seihilekoa

EPEAK

EPEAK

SAIL
LAGUNTZAILEA

HELBURUA
5.7. Berariazko baliabideen erabilera optimizatzea, EAEko baliabide eskaintzaren arabera.

5.6.1. Fenomeno horrek programa gauzatu den denbora
Informazioaren
aldian udalerrian izan duen bilakaeraren inguruko
Teknologien Saila
azterlana egitea.

JARDUERAK

HELBURUA
5.6. Ezagutza espezializatua eta udalerriko errealitatera mugatutakoa sustatzea.
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3
ERANTZUKIDETASUNARI ETA DENBORAREN
ERABILEREEI BURUZKO PROGRAMA

3.1 Sarrera
Erantzukidetasunari eta Denboraren Erabilerei buruzko Programa bi legeren agindupean eta
babespean sortu zen, alegia, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrari buruzko
Lege Organikoaren (3/2007 Legea, 2007ko martxoaren 22koa) eta Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Legearen (4/2005 Legea, 2005eko otsailaren 18koa) babespean.
Bestalde, bat dator Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planeko (VIII. legegin
tzaldikoa, Eusko Jaurlaritzako Batzordeak 2006ko irailaren 26an onartua) zuzentarau eta
esku‑hartze ildoekin eta nazioz gaindiko bestelako dokumentuekin.
Gasteizko Udalak dokumentu horretan garatuko diren zenbait neurri ezartzen ari den arren,
udalaren esku‑hartzean programa berritzat jo behar da denboraren erabilerak eta erantzukidetasunari dagokiona. Horregatik, programa hori lanerako beste lerro baten irekiera gisa
hartu behar da. Ezartzen denean, heldu egingo da eta beste helburu eta jarduera batzuk
sortuko ditu, bai eta bestelako lan prozesuak ere, eta sartuta dauden beste eragile batzuk
aurkituko ditu.
Aipatutako esparru legegile eta arauemaileak agerian jartzen du emakume eta gizonen berdintasuna aintzat hartzeko beharra, ez soilik eskubide, botere eta baliabide eta onura ekonomiko
eta sozialak eskuratzeko abiapuntuko baldintzei dagokienez; bai eta horiek modu eraginkorrean
gauzatu eta kontrolatzeko baldintzei dagokienez ere.
Emakumeei berdintasuna lortzea izugarri zailtzen dien alderdi bat laneko sexu banaketa da
eta, ondorioz, besteak beste, oso garrantzitsuak diren zenbait baliabidetarako (denbora eta dirua,
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esate baterako) sarbide, gauzatze eta kontrol desberdina. Emakumeek eta gizonek lan eta eginkizun desberdinak gauzatzen dituzte gizartean. Eta zeregin horiek, gainera, oso bestelako gizarte
balorazioak dakartzate atxikita. Emakumeei, historian, etxean eta etxekoak zaintzen eman zaizkie rolak, zereginak eta ardurak (ugaltze lana, ordaindu gabekoa). Eta, gizonezkoei, jendarteko
rolak, zereginak eta ardurak, oro har, eta lan merkatukoak, bereziki (ekoizpen lana edo enplegua,
lan ordaindua).
Laneko sexuen banaketa etengabe ikusten da lanaren antolaketan, gizarte eta kultura guztietan. Izan ditu, baina, aldaketak, espazio eta denbora koordenatuen arabera. Hala ere, beti
agertzen den elementua da «... toki eta garai guztietan, “balioak” bereizten du gizonen eta
emakumeen lana: ekoizpenak gehiago “balio” du ugalketak baino, gizonezkoen ekoizpenak
gehiago “balio” du emakumezkoenak baino» (Hirata eta Kergotal, 2000:142).
Gure inguruan, genero berdintasunak aurrera egin izanari esker eta XX. mendeko bigarren
erdiari dagokionez, emakumeak lan mundura sartzen joan dira 70eko hamarkadaz geroztik. Horrela, 2008ko lehen seihilekoan, Arabako emakumeei dagokienez 56,6ko jarduera tasa lortu da5.
Etengabe hazten ari den tasa esanguratsua den arren, Arabako gizonezkoen jarduera tasarekiko
20 puntu baino gehiagoko aldea du (gizonezkoen jarduera tasa 77,7 puntutan dago). Tasa horiek
bestelako aldagaien arabera aldatzen dira, hala nola, adina, jatorri herrialdea, ezgaitasuna, eta
abar. Horrela, zenbait kasutan, diskriminazio anizkoitzeko egoerak sortzen dira.
Bereizgarri hori azaltzen duten arrazoien artean, arrazoi bat da emakumeek eta gizonek oso
bestelako parte‑hartzea dutela etxeko eginkizun eta arduretan eta mendeko pertsonak zaintzeko
lanetan. Horrek emakumeak desabantaila handian jartzen ditu lan mundura sartu, han mantendu
eta sustatzeko orduan, gizartean eta politikan parte hartzeko unean eta kulturara eta kirol, aisialdi, atseden eta antzekoetara sartzeko orduan.
Jarraian ikusiko dugun bezala, azken urteotan emakumeen okupazio tasaren6 igoera askoz
handiagoa izan da emakumeek etxeko lanetan eta etxekoak zaintzen duten parte‑hartzearen
jaitsiera baino. Hortaz, emakumeen guztizko lan zamak nabarmen egin du gora 1993. eta 2003.
urteen artean. Horrek esan nahi du emakumeak lan produktibora sartzen ari diren arren, gizonak
ez direla sartu —edo ez direla sartu, behintzat, neurri berean— ugaltze lanera. Hortaz, emakumeentzako lanaldi bikoitza sortu da.
Etxeko, zainketetako eta enpleguko lanetan partaidetza tasek
izandako bilakaera, sexuka, Euskal Autonomia Erkidegoan (1993‑2003)
Emakumezkoak
1993

1998

Gizonezkoak
2003

1993

1998

Etxeko lana

93,4

93,1

90,7

60

68,6

65,6

Pertsonen zainketak

26,2

23,4

24,4

16

16,3

14,7

Enplegua

18,9

38,7

40,2

58,2

53,3

57,4

Iturria: Cristina García Sainz. «Tiempo de trabajo no remunerado en la C.A. de Euskadi»
artikulua, Eustat erakundearen Denbora Aurrekontuen Inkestan (2003) oinarritua.
5 Jarduera tasa: 16 urte eta hortik gorako biztanleen guztizkoaren aldean, lana duten
pertsonen edo lan bila ari direnen ehunekoa adierazten du.
6 Okupazio tasa: lan merkatuan lan egiteko adinean (16 – 64 urte) diren biztanle guztien
aldean, enplegua duten pertsonek duten ehunekoa adierazten du.
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Ondoko grafikoan, gizonezkoen eta emakumezkoen guztizko lan zama ikus daiteke, bai eta
haien banaketa ere, lan produktiboari eta ugalketa lanari dagokienez. Horren ondorio den denboraren eta burujabetasun ekonomikoaren bestelako erabilera ere erakutsi da. Datuek erakusten
dute Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeek egunero 6h 35’ lan egiten dutela. Lan zama horretatik, 2h 35’ lan produktiboari dagozkio eta 4h, ugaltze lanari. Hau da, emakumeen lanaren 2/3
ordaingabea da eta 1/3 da lan ordaindua. Euskadiko gizonek, berriz, egunero 5h 36’ egiten dute
lan; hau da, emakumeen baino ordubete gutxiago. Gizonei dagokienez, datuak alderantzikatzen
dira, lanaren banaketari dagokionez: 4h 14’ eskaintzen dizkiete lan produktiboari eta 1h 22’, ugaltze lanari. Hau da, gizonen lanaren 1/3 ordaingabea da eta 2/3 da lan ordaindua.
Lan ordainduari eta ordaingabeari eskainitako eguneko batez
besteko denbora, sexuka, Euskal Autonomia Erkidegoan
7:12
6:00
4:48

2:35

3:38
2:24
1:12
0:00

4:14
4:00
1:22
Emakumeak

Enplegua / Lan ordaindua
Ugaltze lan ez ordaindua

Gizonak

Iturria: Cristina García Sainz. «Tiempo de trabajo no remunerado en la C.A. de Euskadi»
artikulua, Eustat erakundearen Denbora Aurrekontuen Inkestan (2003) oinarritua.
Horregatik guztiagatik, Erantzukidetasunari eta denboraren erabilerei buruzko programa
esku‑hartze ildo hauetan eragiteko beharra ikusi da:
• Generoaren araberako rolak eta estereotipoak, emakumeek eta gizonek etxeko eta zainketa
eginkizun eta arduretan duten erantzukidetasunari eta denboraren erabilerei lotuta. Hau da,
etxeko nahiz jendarteko ardurak eta eginkizunak berdintasun baldintzetan parteka ditzaten
hezi behar dira haurrak eta gazteak, eta sentikortu behar dira emakumeak eta gizonak. Programa hau gizonek etxeko eginkizun eta arduretan duten parte‑hartzea sustatzera bidera
tzen da eta, horrela, bereziki nabarmendu dira gizonezkoen eginkizunak eta estereotipoak.
• Etxeko eta zainketa lanetan eta arduretan gizonezkoek duten erantzukidetasuna. Etxeko
eginkizunen gaineko sinesmenak eta jarrerak aldatzeaz gain, jokabidea aldatzea ere beharrezkoa da. Horretarako, esku‑hartze ildo honek arreta jartzen du, funtsean, gizonak etxeko
eta zainketa lanak egiteko gaitzean, bai eta udal instalazioak egokitzean ere, erantzukidetasuna lortze aldera.
• Emakumeen eta gizonen denboraren erabilerak eta etxeko eta zainketa lanen gizarte eta
ekonomia balioa ikusgai jartzea. Beharrezkoa da etxean gauzatzen den lanaren ekarpen
handia ageriko egitea, ikusteko eta ezagutzeko, balioesteko eta emakume eta gizonen artean banatzeko, gehiegizkoa denean murrizteko, eta abar. Baina, baita ere, epe labur eta
ertaineko plangintzan sartzeko eta gizarteko errealitatea ikusteko modura eta hobetzeko
proposamenetara sartzeko.
• Emakume eta gizonen bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukidetasunez bateratzea. Lan produktiboaren eta ugaltze lanaren guztizko zamak eta, maiz, lanen arteko
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ordutegi bateraezintasunak lan arloari eskatzen die enplegu egiturak bizitzako askotariko
esparruetako beharretara egokitzea. Beharrezkoa da, gainera, gizonek lan arloan ezarri
diren bateratze neurriak balia ditzaten sustatzea, etxean haien erantzukidetasuna sustatze
aldera. Arrazoi hori dela eta erabiltzen da programa honetan «erantzukidetasunezko bateratzea» terminoa, bateratzea aipatzeko.
• Gizarte eta komunitaterako zerbitzuak sortzea edo emakume eta gizonen bizitza pertsonala, familiakoa eta lana bateratzeko helburu orokorrera egokitzea, beste neurri batzuez
gain, bizitzako askotariko arloak bateratzeko gizarte eta komunitateko zerbitzu publikoak
egokitzea eta, kasuan kasu, sortzea ere beharrezkotzat jotzen delako, pertsonei eta familiei
bizitzako arlo bakoitzak eskatzen dituen eginkizun eta ardurak garatzea errazte aldera.
• Denboraren erabilera hirian. Denbora izateko eta hartaz gozatzeko, garrantzi handia du
hiriaren diseinuak, antolaketak eta kudeaketak. Horregatik, modu hasiberrian, programa
honetan esku‑hartze ildo hori ere barne hartu da, etorkizunean emakume eta gizonen bizi
kalitatea hobetzea ekarriko duten jarduera eraginkorrak garatu ahal izateko.
Helburuak betetzeko aurreikusi diren jarduerak gizon eta/edo emakumeei, hiriko gizarte eragileei eta elkarte sareari eta abarri zuzendua daude. Udalera bertara zuzendutako helburuak eta
jarduerak ere jaso dira, alde batetik, jotzen delako udalaren esku‑hartzea berrantolatu eta hobe
tzeak eragin positiboa izango duela programa honen helburuak betetzean. Beste aldetik, Udala
ere erakundea delako eta, hortaz, udaleko enplegu egiturak bere zerbitzura dauden langileen
bizitzako askotariko esparruetako beharretara egokitu daitezen hobetzen jarraitu beharko da.
Jarduera ildo horietako helburuak betetze aldera, diziplina arteko lana behar da eta, hortaz,
udaleko askotariko sailen parte‑hartzea ere bai. Horregatik, programa egin eta garatzean, sartuta
izango dira Udaleko sail hauek:
• Kultura Saila
• Kirol Saila
• Hezkuntza Saila
• Funtzio Publikoaren Saila
• Gizartegintza Saila
• Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
• Herritar Harremanen Saila
• Osasun eta Kontsumo Saila
• Informazioaren Teknologien Saila
• Ingurumen eta Iraunkortasun Saila/Ingurugiro Gaietarako Ikastegia
Bestalde, eta herritarren parte‑hartzeari dagokionez, hauek dira programa egiten lagundu
duten elkarteak:
• Arabako Amen Elkartea / AMA
• Arabako Emakume Profesional eta Enpresaburuen Elkartea / AMPEA
• Grupo de Hombres por la Igualdad de Álava/Arabako Berdintasunaren aldeko Gizon Taldea
• Arabako Pertsona Gorren Elkartea / ARABAKO GORRAK
• Arabako Gorren Gurasoen eta Lagunen Elkartea / ASPASOR
• Ezgaitasun Fisikoak dituzten Pertsonen Elkartea / EGINAREN EGINEZ
• SEXAGERIAN Elkarte Sexologikoa
• AMANDA Plataforma
• Elkarte Afroamerikarra
• Divino Maestro Guraso Eskola
• López de Guereño Lehen Hezkuntzako ikastetxeko Guraso Elkartea
• DENON ESKOLA Federazioa
• Gazteekiko Ordezkaritza Pastorala
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ATSEDEN TALDEAK aisialdi taldeak
GURUTZE GORRIA - Gazteria
LAB sindikatua
CCOO sindikatua
ESK Sindikatua
Euskadiko UGT sindikatua
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1. ESKU‑HARTZE ILDOA

SAIL
LAGUNTZAILEA

Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua1)

Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua2)

Gizartegintza Saila
(Haurtzaro eta Familia
Zerbitzua)
(Komunitate Ekintza)
(Gizarteratze Zerbitzua)

1.1.1. Prestakuntza mintegi bat, zazpi ordukoa, generoaren
araberako rol eta estereotipoei buruzkoa, bereziki
nabarmenduz gizonezkoenak. Hori guztia lanaren
sexukako bereizketari eta emakumeen eta gizonen
denboraren erabilerei lotuta.
Funtzio Publikoaren
Hezkuntza Saileko, Gizartegintza Saileko (Haurtzaro
Saila
eta Familia Zerbitzua), Herritar Harremanen Saileko
(Gazteria Zerbitzua eta Gizarte-Etxeen Zerbitzua)
eta Kirol, Osasun eta Kontsumo eta Kultura Sailetako programazioaren ardura duten teknikariei zuzendutako mintegia.

1.1.2. Prestakuntza mintegi bat, zazpi ordukoa, generoaren
araberako rol eta estereotipoei buruzkoa, bereziki
nabarmenduz gizonezkoenak. Hori guztia lanaren
Funtzio Publikoaren
sexukako bereizketari eta emakumeen eta gizonen
Saila
denboraren erabilerei lotuta.
Haur Hezkuntzako Udal Eskoletako hezitzaileei
zuzendutako mintegia.

1.1.3. Hiru prestakuntza mintegi, zazpi ordukoak, generoaren araberako rol eta estereotipoei buruzkoa,
Herritar Harremanen
bereziki nabarmenduz gizonezkoenak. Hori guztia
Saila (Berdintasunelanaren sexukako bereizketari eta emakumeen eta
rako Zerbitzua)
gizonen denboraren erabilerei lotuta.
Gizartegintza Saileko hezitzaileei zuzendutako mintegia.

JARDUERAK

SAIL
ARDURADUNA

2009

2009

2009

EPEAK

HELBURUA
1.1. Udalaren esku-hartzean sartzea haurren, nerabeen eta gazteen baterako hezkuntza, laneko eta denboraren erabilerako partaidetzan.

GENEROEN ARABERAKO ROLAK ETA ESTEREOTIPOAK, ETXEKO ETA ZAINKETA EGINKIZUN ETA ARDURETAN EMAKUMEEK
ETA GIZONEK DUTEN ERANTZUKIDETASUNARI ETA DENBOREN ERABILEREI DAGOKIENEZ.

3.2 Esku-hartze ildoak

< índice

Kultura eta Kirol Saila
Osasun eta Kontsumo Saila
Gizartegintza Saila
(Haurtzaro eta Familia
Zerbitzua)
Herritar Harremanen
Saila
(Gazteria Zerbitzua)
(Berdintasun Zerbitzua)

1.1.5. Sail arteko lantalde teknikoa sortzea, udal irizpideak
ezartzeko jostailuak, liburuak eta hezkuntza materia- Hezkuntza Saila
la erosteko eta jolasak garatzeko.

1 Berdintasunerako Zerbitzuak lankidetzan jardungo du Funtzio Publikoaren Sailarekin, prestakuntza horretako irakasleen, edukien
eta metodologiaren inguruko proposamena egiteko. Proposamen hori prestakuntza jasoko duten sailekin ere landu eta adostuko da,
proposamena prestakuntzaren errealitatera eta beharretara egokitze aldera.
2 Berdintasunerako Zerbitzuak lankidetzan jardungo du Funtzio Publikoaren Sailarekin, prestakuntza horretako irakasleen, edukien eta
metodologiaren inguruko proposamena egiteko. Proposamen hori Hezkuntza Sailarekin ere landu eta adostuko da, proposamena
prestakuntzaren errealitatera eta beharretara egokitze aldera.
3 Berdintasunerako Zerbitzuak lankidetzan jardungo du Funtzio Publikoaren Sailarekin, prestakuntza horretako irakasleen, edukien
eta metodologiaren inguruko proposamena egiteko. Proposamen hori prestakuntza jasoko duten sailekin ere landu eta adostuko da,
proposamena prestakuntzaren errealitatera eta beharretara egokitze aldera.

2009

Herritar Harremanen
2009
Saila (Gazteria Zerbitzua)

1.1.4. Prestakuntza mintegi bat, zazpi ordukoa, generoaren
araberako rol eta estereotipoei buruzkoa, bereziki
nabarmenduz gizonezkoenak. Hori guztia lanaren Herritar Harremanen
sexukako bereizketari eta emakumeen eta gizonen Saila (Berdintasunedenboraren erabilerei lotuta.
rako Zerbitzua3)
Ludoteka, jolasklub eta gazteen klubetako kolektibo
profesionalei zuzendutako mintegia.
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2009/2010
2010/2011

2009/2010
2010/2011

EPEAK

---

---

1.3.2. Udal Liburutegien Sarerako materiala eskuratzea,
haur eta gazteei zuzendua, generoaren araberako Kultura Saila (Kultura
rol eta estereotipoei, erantzukidetasunari eta denbo- Ekintzako Zerbitzua)
raren erabilerei buruzkoa.

SAIL
ARDURADUNA

1.3.1. Udal Liburutegien Sarerako materiala eskuratzea,
gurasoei zuzendua, generoaren araberako rol eta Kultura Saila (Kultura
estereotipoei, erantzukidetasunari eta denboraren Ekintzako Zerbitzua)
erabilerei buruzkoa.

JARDUERAK

SAIL
LAGUNTZAILEA

2009
2010
2011

2009
2010
2011

EPEAK

HELBURUA
1.2. Haurren, nerabeen eta gazteen baterako hezkuntza sustatzea, laneko eta denboraren erabilerako partaidetzan, Udal Liburutegien
Sarearen bitartez.

Hezkuntza Saila

1.2.2. Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako
Eskola Kontseiluetara eramatea «baterako hezikeHezkuntza Saila
ta eta erantzukidetasuna» printzipioen curriculum
garapenaren gaineko proposamenak.

SAIL
LAGUNTZAILEA

Hezkuntza Saila

SAIL
ARDURADUNA

1.2.1. Prestakuntza mintegiak, lau eta sei ordu artekoak,
generoaren araberako rol eta estereotipoei buruzkoa,
bereziki nabarmenduz gizonezkoenak. Hori guztia
Herritar Harremanen
lanaren sexukako bereizketari eta emakumeen eta
Saila (Berdintasunegizonen denboraren erabilerei lotuta.
rako Zerbitzua)
Guraso elkarteei eta Gurasoen Eskolei zuzendutako
mintegiak. Ikasturte bakoitzerako, gehienez ere, lau
mintegi sartu dira aurrekontuan.

JARDUERAK

HELBURUA
1.2. Hezkuntza komunitatean, lanean eta denboraren erabileran parte hartzeko arloan haurrak eta nerabeak batera hezteko helburua
sar dadin laguntzea.

< índice

---

---

1.3.3. Familiei zuzendutako bibliografia erakusketak, generoaren araberako rol eta estereotipoei, erantzu- Kultura Saila (Kultura
kidetasunari eta denboraren erabilerei buruzkoak, Ekintzako Zerbitzua)
Liburutegien Sarearen esparruan.

1.3.4. Aitek eta bestelako gizon zaintzaileek Familia Liburutegien Zerbitzuan duten parte‑hartzearen diagKultura Saila (Kultura
nostikoa eta, kasuan kasu, erantzukidetasuna eta
Ekintzako Zerbitzua)
zerbitzu horretan duten parte‑hartzea sustatzera
zuzendutako proposamenak.
2009

2009
2010
2011
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SAIL
ARDURADUNA
Programako Sail arteko
2011
Batzorde Teknikoa

SAIL
LAGUNTZAILEA

Komunikazio eta
Protokolo Zerbitzua

2.2.3. Gida bat argitaratzea, Lan Aurreko Eguneko Zentroan gauzatzen den hezkuntza esperientzia zabal- Gizartegintza Saila
tzeko, zentro horretako gazteekin egiten den etxeko (Haurtzaro eta Familia
lanetan eta (norbere buruaren) zaintzan gaitze eta Zerbitzua)
trebatzeari buruzkoa.

2010

2009/2010
2010/2011
---

EPEAK

2.2.2. Hiru lantegi, hiruhilero, «Sukaldaritza familian» ikasOsasun eta Kontsumo
taro bakoitzean, haurrei eta gurasoei zuzenduak
Saila
(ikasturtean bederatzi lantegi, guztira).

SAIL
LAGUNTZAILEA

2009/2010
2010/2011

SAIL
ARDURADUNA

EPEAK

2.2.1. Etxeko lanetan eta (beren buruaren) zaintzan gaitze- Herritar Harremanen
--ko eta trebatzeko jarduerak, Ludoteka Zerbitzuan.
Saila (Gazteria Zerbitzua)

JARDUERAK

HELBURUA
2.2. Haur eta gazteak etxeko lanetan eta (beren buruaren) zaintzan gaitu eta trebatu daitezen sustatzea.

2.1.1. Emakumeen eta gizonen denboraren erabileren ar- Herritar Harremanen
teko aldearen eta lanerako proposamenen inguruko Saila (Berdintasunejardunaldiak egitea.
rako Zerbitzua)

JARDUERAK

HELBURUA
2.1. Berdintasunerako politiketan eta denboraren erabileretan sartuta dauden hiriko askotariko eragileen artean gogoeta eta proposamenak egiteko topaketa gunea era dadin bide ematea.

GIZONEN ERANTZUKIDETASUNA, ETXEKO ETA ZAINKETA LAN ETA ARDURETAN

2. ESKU‑HARTZE ILDOA

< índice

---

--Osasun eta Kontsumo
Saila
Osasun eta Kontsumo
Saila
-----

2.3.2. Bederatzi lantegi, ikasturteko (10h lantegi bakoitzak),
haurrentzako masajeari buruzkoak, gizonezkoei zuHerritar Harremanen
zenduak: hiru lantegi, ikasturteko, 0 eta 7 hilabete
Saila (Berdintasunearteko haurrei buruzkoak; hiru lantegi, 8 eta 12 hilarako Zerbitzua)
bete arteko haurrei buruzkoak; hiru lantegi, 13 eta 24
hilabete arteko haurrei buruzkoak.

Herritar Harremanen
2.3.3. Hiru lantegi, ikasturteko (16h lantegi bakoitzak), adiSaila (Berdintasunenekoen zaintzari buruzkoak, gizonezkoei zuzenduak.
rako Zerbitzua)

Herritar Harremanen
2.3.4. Lau lantegi, ikasturteko (30h lantegi bakoitzak), etxeSaila (Berdintasuneko lanei buruzkoak, gizonezkoei zuzenduak.
rako Zerbitzua)

Herritar Harremanen
2.3.5. Bost lantegi, ikasturteko (20h lantegi bakoitzak),
Saila (Berdintasunesukaldaritzari buruzkoak, gizonezkoei zuzenduak.
rako Zerbitzua)

2.3.6. Lau lantegi, ikastaroko (16h lantegi bakoitzak), lisa Herritar Harremanen
tzeari, joskintzari eta arropa konpontzeari buruzkoak, Saila (Berdintasunegizonezkoei zuzenduak.
rako Zerbitzua)

2.3.7. Hiru lantegi, hiruhilabeteko, «Elikadura eta osasuna»
Osasun eta Kontsumo
ikastaro bakoitzean, gizonezkoei zuzenduak (bedeSaila
ratzi lantegi, guztira, ikasturtean).

SAIL
LAGUNTZAILEA
---

SAIL
ARDURADUNA

2.3.1. Hamar lantegi, ikasturteko (16,5h lantegi bakoitzak), Herritar Harremanen
0 eta 3 urte arteko haurren zainketei buruzkoak, Saila (Berdintasunefuntsean gizonezkoei zuzenduak.
rako Zerbitzua)

JARDUERAK

HELBURUA
2.3. Gizonezko helduak etxeko lanetan eta (beren buruaren) zaintzan gaitu eta trebatu daitezen sustatzea.

2009/2010
2010/2011

2009/2010
2010/2011

2009/2010
2010/2011

2009/2010
2010/2011

2009/2010
2010/2011

2009/2010
2010/2011

2009/2010
2010/2011

EPEAK
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SAIL
ARDURADUNA
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)

SAIL
LAGUNTZAILEA

SAIL
LAGUNTZAILEA
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)

2.4.1. Hamabi lantegi, ikasturteko, Adinekoen Aisialdi eta
Gizartegintza Saila
Kultura Zentroen Sarean, etxeko lanetan eta (norbe(Hirugarren adina)
re buruaren) zaintzan gaitu eta trebatu daitezen.

---

---

2.5.2. Familia aldagelak jartzea gizarte-etxe berriak eraiki
Herritar Harremanen
tzen direnean (Ibaiondo, Zabalgana eta Salburua),
Saila (Gizarte Etxeak
bai eta osorik berriztatu behar diren bestelako gizarteZerbitzua)
etxeetan ere.

SAIL
ARDURADUNA

2.5.1. Haurrak aldatzeko tokiak jartzea gizonezkoen
komun eta/edo aldageletan eta/edo aldage- Herritar Harremanen
la eta komun mistoetan, gizarte-etxe hauetan: Saila (Gizarte Etxeak
Judimendi (2), Landatxo (1) eta Lakua (4); eta Zerbitzua)
Aranalde (2) eta Abetxukoko (1) kiroldegietan.

JARDUERAK

SAIL
LAGUNTZAILEA

HELBURUA
2.5. Gizarte Etxeetako instalazioak eta kirol instalazio handiak egokitzea, erantzukizun helburuak lortze aldera.

JARDUERAK

SAIL
ARDURADUNA

HELBURUA
2.4. Adineko gizonezkoak etxeko lanetan eta (beren buruaren) zaintzan gaitu eta trebatu daitezen sustatzea.

2.3.8. Mintegi‑lantegi bat, hiru ordukoa, etxeko lanei eta
(norbere buruaren) zaintzari buruzkoa eta gelan astebeteko lana, gai horren inguruko lexikoari buruzkoa,
Gizartegintza Saila
etorkinei zuzendua.
(Gizarteratze Zerbitzua)
Jarduera horiek Norabideren (Etorkinak Hartzeko Udal
Zentroa) alfabetatze eta gizarteratzeko eta komunitatean sartzeko ikastaroen esparruan gauzatuko dira.

JARDUERAK

2009
2010

2009

EPEAK

2009/2010
2010/2011

EPEAK

2009/20101

EPEAK

< índice

---

2009

SAIL
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEA

Tartean diren sailak

2009/2010
2010/2011

2009
2010
2010/2011

EPEAK

1 2.3.8 jarduera 2009/2010 ikasturtean gauzatuko da, proba gisa. 2009/2010 ikasturteko ezartzearen balioztatzearen arabera
erabakiko da hurrengo ikasturteetan jarduerok egiten jarraituko den ala ez.

2.6.2. Aitek eta bestelako gizon zaintzaileek familia ludoteHerritar Harremanen
ken programan eta ludoteka zerbitzuaren familiako
--Saila (Gazteria Zerbitzua)
jolaserako programan parte hartzeko jarduerak.

2.6.1. Sail arteko hobetzeko taldea sortzea, kanpo aholkularitza izango duena.
Taldearen lanaren xedea izango da denboraren
Herritar Harremanen
erabileren gaineko azterketa egitea, Gizarte Etxeen
Saila (Gizarte Etxeak
Sarearen gaur egungo programazioari dagokionez;
Zerbitzua)
eta hobetzeko proposamenak egitea, erantzukidetasunezko bateratzea programazioan sartzeko helburua lortzera zuzenduak.

JARDUERAK

HELBURUA
2.6. Gizarte-etxeen Sarearen programazioa egokitzea, erantzukidetasunezko bateratzearen eta denboraren erabileren xedeak lortzeko.

2.5.3. Haurrak aldatzeko tokiak jartzea gizonezkoen komun
eta/edo aldageletan eta/edo aldagela eta komun mistoe- Kirol Saila
tan, Mendizorrotza eta Gamarrako kirol instalazioetan.
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3.1.2. Etxeko eta zainketa lanen gizarte eta ekonomia balioaren Informazioaren
adierazleak udaleko Estatistika Urtekarian sartzea.
Teknologien Saila

3.1.3. Bi monografiko egitea, emakumeek eta gizonek
eremu publikoan eta etxean egiten dituzten denboInformazioaren
raren erabilerei buruzkoak.
Teknologiak
(Bi azterlan dira: «Denboraren erabileren adierazleak» / «Gizarte eta ekonomia balioa»)

SAIL
ARDURADUNA

3.1.1. Emakumeen eta gizonen denboraren erabileren Informazioaren
adierazleak udaleko Estatistika Urtekarian sartzea.
Teknologien Saila

JARDUERAK

SAIL
LAGUNTZAILEA

2009

2009
2010

2009
2010

EPEAK

HELBURUA
3.1. Emakumeek eta gizonek eremu publikoan eta etxean egiten dituzten denboraren erabilerak ikusgai jartzea, bai eta etxeko eta
zainketa lanen gizarte eta ekonomia balioa ere.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN DENBORAREN ERABILERAK ETA ETXEKO ETA ZAINKETA LANEN GIZARTE ETA EKONOMIA
BALIOA IKUSGAI JARTZEA.
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Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)1

4.1.3. Laneko prozesu parte‑hartzailea ezartzea, udaleko langileei zuFuntzio Publikoaren
zendua, erantzukidetasunezko bateratzearen inguruko neurriak
Saila
proposatu eta aztertzeko.

4.1.4. Concilia-mos Planaren esparruan, konpromisozko irudia eta/
Funtzio Publikoaren
edo goiburua diseinatzea, erantzukidetasunezko bateratzea
Saila
sustatuko duena.

4.1.5. Prestakuntza mintegi bat, lau ordukoa, emakumeen eta gizonen
denboraren erabileren arteko aldeari eta horrek (des)berdintasunean duen eraginari buruzkoa, eta bateratzeko lehendik dauden Funtzio Publikoaren
Saila
eskubide eta neurrien gainekoa.
Mintegia Concilia-mos Planean parte hartzen duten askotariko
sailetako teknikariei dago zuzendua.

EPEAK

1 Berdintasunerako Zerbitzuak lankidetzan jardungo du Funtzio Publikoaren Sailarekin, prestakuntza horretako irakasleen, edukien
eta metodologiaren inguruko proposamena egiteko. Proposamen hori prestakuntza jasoko duten sailekin ere landu eta adostuko da,
proposamena prestakuntzaren errealitatera eta beharretara egokitze aldera.

2010

2009

2009

2009

Informazioaren Teknologien Saila

4.1.2. Minfo-Web atalean (Concilia-mos Planeko atala) erantzukidetasunezko bateratzearen inguruko informazioa emateko saila Funtzio Publikoaren
ezartzea, gizonezkoek etxean duten parte‑hartzea sustatuko Saila
duten neurri eta jarduerei buruzko informazioa emateko.

SAIL
LAGUNTZAILEA
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasune- 2010
rako Zerbitzua)

SAIL
ARDURADUNA

4.1.1. Udaleko gizonezko langileei zuzendutako ekintza positiborako
neurriak ezartzeko aukera aztertzea, bateratze neurrien espa- Funtzio Publikoaren
rruan, gizonezkoek familian eta etxean duten erantzukidetasuna Saila
sustatze aldera.

JARDUERAK

HELBURUA:
4.1. Gasteizko Udaleko langileen artean erantzukidetasunezko bateratzea sustatzea.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BIZITZA PERTSONALA, FAMILIAKOA ETA LANEKOA ERANTZUKIDETASUNEZ BATERATZEA.

4. ESKU‑HARTZE ILDOA
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SAIL
ARDURADUNA
Funtzio Publikoaren
Saila

SAIL
LAGUNTZAILEA
2009
2010
2011

EPEAK

SAIL
ARDURADUNA

Udaleko parte‑har
tzezko erakunde eta
foroetako idazkaritzak

SAIL
LAGUNTZAILEA

SAIL
ARDURADUNA

Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako Zerbitzua)2

SAIL
LAGUNTZAILEA
2009

2009

EPEAK

EPEAK

2 Berdintasunerako Zerbitzuak lankidetzan jardungo du Funtzio Publikoaren Sailarekin, prestakuntza horretako irakasleen, edukien
eta metodologiaren inguruko proposamena egiteko. Proposamen hori prestakuntza jasoko duten sailekin ere landu eta adostuko da,
proposamena prestakuntzaren errealitatera eta beharretara egokitze aldera.

4.3.1. Hiru prestakuntza mintegi, bakoitza zazpi ordukoa (21 ordu, guztira), emakumeen eta gizonen denboraren erabilerei buruzkoak,
Funtzio Publikoaren
eta etxeko lanaren balio ekonomikoaren ingurukoak.
Saila
Mintegiak askotariko sailetako teknikari programatzaileei
daude zuzenduta.

JARDUERAK

HELBURUA
4.3. Etxeko eta zainketa eginkizun eta arduren denbora dimentsioa udalaren esku‑hartzean sartzea.

Herritar Harremanen
4.2.1. Emakumeek eta gizonek denboraren erabilera elkartegintza eta
Saila (Herritarren
herritarren parte‑hartzearen inguruan aurreikusitako azterlanaPartaidetzako Zerren analisi kategorien artean sartzea.
bitzua)

JARDUERAK

HELBURUA
4.2. Denbora dimentsioak emakumeek eta gizonek elkarteetan, boluntario gisa eta, oro har, gizartean duten parte‑hartzean duen eragina ezagutzea.

4.1.6. Nahitaezko txostenak egitea, Concilia-mos Planak eta genero Herritar Harremanen
arloko aholkularitzak generoaren arabera izan duen aldez aurre- Saila (Berdintasuneko eraginari buruzkoak.
rako Zerbitzua)

JARDUERAK
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2009
2010
2011

2009
2010
2011

EPEAK

---

---

4.5.2. Enpresa ertain, txiki eta txiki‑txikiei informazioa eta aholkularitza Ekonomia Sustapen
teknikoa ematea, lan denboraren berrantolaketa egiteko eta mal- eta Estrategia Plangutasuna izateko neurriak gara daitezen, generoa kontuan izanik. gintzaren Saila

4.5.3. Laguntza ekonomikoko lerro bat sartzea MICRO-INNOVA
Ekonomia Sustapen
programan, enpresa ertain, txiki eta txiki‑txikietan lan deneta Estrategia Planbora berrantolatzeko eta malgutasuna izateko neurriak gara
gintzaren Saila
daitezen, generoa kontuan izanik.

SAIL
LAGUNTZAILEA
---

SAIL
ARDURADUNA

4.5.1. Enpresa ertain, txiki eta txiki‑txikietan, generoa kontuan izanik, asEkonomia Sustapen
kotariko arloak bateratzeko, malgutasuna izateko eta lan denbora
eta Estrategia Planberrantolatzeko neurri eta laguntzei buruzko informazioa zabaltzea.
gintzaren Saila
Informazio hori Ekintzaileei Laguntza emateko Zerbitzuaren.

JARDUERAK

2009
2010
2011

2009
2010
2011

2009
2010
2011

EPEAK

HELBURUA
4.5. Lan denbora malgua izan dadin eta berrantola dadin laguntzea, generoa kontuan izanik, enpresa ertain, txiki eta txiki‑txikietan.

---

4.4.2. Udalaren prestazio ekonomikoak, askotariko arloak bateratzera zuzenduak, prestakuntza prozesuan diren eta Gizartegintza
Sailak lagundutako enplegagarritasun jarduerak gauzatzen ari
diren pertsonentzat.
Gizartegintza Saila
Prestazio ekonomiko horiek Udalaren Gizarte Prestazioen
Ordenantzak eta BAES Programak arautzen duten prestazio
ekonomikoen esparruan izango dira.

SAIL
LAGUNTZAILEA
---

SAIL
ARDURADUNA

4.4.1. Askotariko arloak bateratzeko diru laguntzak emateko deialEkonomia Sustapen
dia, prestakuntza prozesuan diren eta Ekonomia Sustapen eta
eta Estrategia PlanEstrategia Plangintzaren Sailean enplegagarritasun jarduerak
gintzaren Saila
gauzatzen ari diren pertsonentzat.

JARDUERAK

HELBURUA
4.4. Familia bizitza eta udalaren prestakuntza programa eta bestelako enplegagarritasun jarduerak erantzukidetasunez batera daitezen bultzatzea.
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SAIL
ARDURADUNA

Ekonomia Sustapen
4.6.2. Lan denboraren berrantolaketa eta malgutasuna «Argilan» saria
eta Estrategia Planemateko balioztapen irizpidetzat hartzea, generoa kontuan izanik.
gintzaren Saila

4.6.1. Hiriko enpresetan jardunbide egokiei antzematea eta jardunbideok
zabaltzea, bai eta bestelako esperientzia arrakastatsuak ere, lan Ekonomia Sustapen
denboraren berrantolaketaren eta malgutasunaren ingurukoak, ge- eta Estrategia Planneroa kontuan izanik. Jarduera hori FOARSE (Enpresen Gizarte gintzaren Saila
Erantzukizuneko Arabako Foroa) esparruan egingo da.

JARDUERAK

---

SAIL
LAGUNTZAILEA

2009
2010
2011

2009
2010
2011

EPEAK

HELBURUA
4.6. Hiriko enpresetan jardunbide egokiak sustatzea, lan denboraren berrantolaketari eta malgutasunari dagokienez, generoa kontuan izanik.
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5.1.2. Udalaren eskumenen barruan, adinekoei zuzendutako programa eta zerbitzuen eskaintza eta eskaera Gizartegintza Saila
egokitzea, Gasteizko Udalaren Gerontologia Planeko (Hirugarren adina)
(2006-2010) gomendioei jarraikiz.

SAIL
LAGUNTZAILEA

SAIL
ARDURADUNA

5.2.1. Hiriko auzune baten esperientzia pilotu bat egitea,
eskola eremuetan eskola orduetatik kanpo jarduerak Hezkuntza Saila
gauza daitezen.

JARDUERAK

---

SAIL
LAGUNTZAILEA

HELBURUA
5.2. Eskolako eremuak eskola orduetatik kanpo erabil daitezen sustatzea, esperientzia pilotu baten bitartez.

---

SAIL
ARDURADUNA

5.1.1. Haur Eskoletako eskaintza edo eskaera, egutegia,
ordutegiak eta zerbitzuak egokitzeko proposamenak
egitea, «Haur txikiak (0 eta 3 urte artekoak) dituzten Hezkuntza Saila
Gasteizko Familien Behar»ren azterlanaren emai
tzak oinarri hartuta.

JARDUERAK

EPEAK
2008/2009
2009/2010
2010/2011

2009
2010
2011

2009

EPEAK

HELBURUA
5.1. Erantzukidetasunezko bateratzea lortzeko helburua sartzea gizarte eta komunitateko zerbitzuen garapenean eta alderdien artean
erantzukizunen orekarako irizpideak eta zuzenean onuradun diren pertsonentzako kalitate irizpideak ezartzea.

GIZARTE ETA KOMUNITATERAKO ZERBITZUAK SORTZEA EDO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BIZITZA PERTSONALA
FAMILIAKOA ETA LANA ERANTZUKIDETASUNEZ BATERATZEKO HELBURU OROKORRERA EGOKITZEA.
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SAIL
ARDURADUNA
Tartean diren sailak

SAIL
LAGUNTZAILEA
2009

EPEAK

SAIL
ARDURADUNA

Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako
Zerbitzua)

SAIL
LAGUNTZAILEA
2010

EPEAK

SAIL
ARDURADUNA
Ingurumen eta
Iraunkortasun Saila /
Ingurugiro Gaietarako
Ikastegia (CEA)

JARDUERAK

6.3.1. Emakumeek eta gizonek egindako lekualdaketetan
dauden aldeak, erabiltzen dituzten bitartekoak eta
behar duten denbora aztertuko duen azterlan diagnostikoa gauzatzea eta proposamenak egitea.

Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako
Zerbitzua)

SAIL
LAGUNTZAILEA

2010

EPEAK

HELBURUA
6.3. Emakumeek eta gizonek lekualdaketetan eta erabilitako bitartekoetan egiten duten denboraren erabilera ezagutzea.

6.2.1. Lan mahai bat sortzea bideragarria den ala ez balioztatzeko loturak eta harremanak ezartzea. Lan mahai Herritar Harremanen
hori hiriko ordutegiak emakumeen eta gizonen den- Saileko zinegotzigoa
boraren erabileretako beharretara egokitzeko neurriak eta zuzendaritza
aztertu eta hartzera zuzenduta izango da.

JARDUERAK

HELBURUA
6.2. Hiriko ordutegi eta zerbitzuen gaineko tokiko ituna ezartzeko aurrera egitea ordutegi eta zerbitzuok koordinatuta eta gaur egungo
bizimoduetara egokituta izango dira, bai eta denboraren erabileretako beharrei egokituta ere.

6.1.1. Denboraren erabileretako jardunbide egokiak bildu Herritar Harremanen
eta aztertzea, Gasteizen antzeko ezaugarriak eta Saila (Berdintasunerako
biztanleria duten herri edo hirietan gauzatuak.
Zerbitzua)

JARDUERAK

HELBURUA
6.1. Gasteiz bezalako udalerrietan, denbora politikei buruzko jardunbide egokiak ezagutzea.

DENBORAREN ERABILERA HIRIAN.
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EMAKUMEEK JABETZEKO ETA
PARTE HARTZEKO PROGRAMA

4.1 Sarrera
Emakumeek Jabetzeko eta Parte hartzeko Programa bi Legeren agindupean eta babespean
sortu zen, alegia, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrari buruzko Lege Organikoaren (3/2007 Legea, 2007ko martxoaren 22koa) eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen (4/2005 Legea, 2005eko otsailaren 18koa) babespean.
Bestalde, bat dator Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planeko (VIII. legegintzaldikoa,
Eusko Jaurlaritzako Batzordeak 2006ko irailaren 26an onartua) zuzentarau eta esku‑hartze ildoekin.
Nabarmendu beharra dago, Nazio Batuen Emakumeei buruzko IV. Mundu Konferentziako
ekintzarako Plataforman (1995eko irailean Pekinen egina) eta Pekingo Adierazpenean ezarritako
estrategiari —alegia, emakumeak jabetzeko estrategiari— jarraitzen diola programa horrek.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (4/2005 Legea, 2005eko otsailaren
18koa), bere 1. artikuluaren arabera emakumeen autonomia sustatzea eta haien maila ekonomikoa eta politikoa indartzea du helburu. Horretarako, 3. artikuluak xedatzen du «Euskadiko
agintari publikoek neurri egokiak hartu behar dituztela emakumeek eta gizonek, berdintasun baldintzetan, eskubide politikoak, zibilak, ekonomikoak, gizartekoak eta kulturalak eraginkortasunez
gauzatuko dituztela bermatzeko, bai eta arauetan aintzatets daitezkeen gainerako oinarrizko eskubideak ere, boterearen kontrola izateko eta boterea eskuratzeko eskubidea eta baliabide eta
onura ekonomiko eta sozialak eskuratzeko eskubidea barne».
Horretarako, gizarte egiturak berak garatzen jarraitu behar duen gizarte aldaketaz gain, estrategia hobezintzat jo da, besteak beste, «emakumeak jabetzea». Estrategia hori dagoeneko
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Nazio Batuen Emakumeen III. Mundu Konferentzian (Nairobi, 1985) sartu zen eta, ikusi dugun
bezala, esplizituki hartu zen IV. Mundu Konferentzian.
Zer da, baina, «jabetzea»? Jabetzea ingelesezko empowerment terminoaren hitzez hitzezko
itzulpena da, eta «boterea irabazi» esan nahi du. Emakumeen boterea areagotuko duen prozesuaz ari da, berdintasun baldintzetan, baliabide materialak eta sinbolikoak erabili eta kontrolatzea, onurak eskuratzea eta eragin handiagoa izan eta gizartearen aldaketan parte hartzea
lor dezaten. Horrek, gainera, prozesu pertsonala ere badakar berekin. Prozesu horren bitartez,
emakumeak beren eskubideez, gaitasun eta interesez jabetzen dira, eta eskubide, gaitasun eta
interes horiek beste emakume batzuen interesekin nola lotzen diren ohartzen dira, erabakiak
hartzean jarrera sendoagotik parte hartzeko eta erabakiotan eragina izatea ahalbidetuko dien
egoeran izateko helburuarekin.
Lan arlo horretan aipatzekoa da, bereziki, mugimendu feministak eta emakume elkarteek
ildo horretan jokatu duten eta jokatzen duten rol garrantzitsua. Berdintasunak aurrera egiteko
gizarte aldaketan eta erabakiak hartzean parte hartzeaz eta eragiteaz gainera, emakumeentzako benetako jabetze eskola izan dira, emakumeen konfiantza, gaitasuna eta autonomia
pertsonala indartuz.
Gainera, zehatzago egiten da, alde batetik, hobekuntza eta, kasuan kasu, parte‑hartzerako
eremu eta neurriak ezartzea, bai eta emakumeek gizartearen historiari egin dioten ekarpena ageriko egin eta aintzatestea ere. Bestetik, egiturak eta bideak hobetzea, politika publikoak (oraingo
honetan, udal politikak) diseinatu eta ezartzean parte har dezaten.
Azken urteotan, emakumeen parte‑hartzearen gehikuntzarik handiena, funtsean, parte‑hartze
politikoan gertatu da. Hori, hein handi baten, ekarri du zenbait alderdi politikotan kuota sistema
ezarri izanak eta hauteskunde zerrendetan parekotasunerako kuota ehunekoak eskatu izanak.
Hain zuzen, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrari buruzko Lege Organikoak
(3/2007 Lege Organikoa, 2007ko martxoaren 22koa) eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (4/2005 Legea, 2005eko otsailaren 18koa) eskatzen dute azken hori.
Programa honen aztergaia emakumeen politikako parte‑hartzea ez den arren, nabarmentzekoak dira gaur egungo datuak. Euskal Autonomia Erkidegoan, legebiltzarreko ordezkariei
dagokienez, Euskal Ganberako tokien %53,3 dute emakumeek. Emakumeek Foru Aldundietan,
Batzar Nagusietan eta euskal udaletan duten parte‑hartzea txikiagoa da, hazten ari den arren.
Gaur egun, Gasteizko Udalean zinegotzien %51,85 dira emakumeak. Hala ere, nabarmendu
behar da, esate baterako, Arabako alkate andreak %19,61 direla. Emakumeek euskal udaletan
duten parte‑hartzea 2003an %27,92 izatetik 2008an %35,20 izatera pasatu da.
Udalerrien eta Probintzien Espainiako Federazioak (FEMP), Emakumeen eta gizonen arteko
berdintasun eraginkorrari buruzko Lege Organikoak (3/2007 Legea, 2007ko martxoaren 22koa)
2007ko bertako hauteskundeetan izan zuen eraginaren inguruan egin zuen txostenean, adierazi
zuen lege horrek eragina izan zuela eta generoen arteko arraila 7 puntu murriztu zuela.
Hala ere, txosten horrek agertu duenez, karguen azterketari dagokionez (Alkatetzak, Alkateordetzak, Gobernu Batzarrak, eta abar), emakumeen parte‑hartzeak behera egin du, erabakiak hartzeko ordena hierarkikoan igo den neurrian. Azken bi legegintzaldietan emakumeek
Alkatetzan izan duten parte‑hartzearen aldakuntza puntu bat baino gehixeagokoa izan da
(13,17tik 14,86ra), eta 6 puntukoa Alkateordetzari dagokionez (%20-26), 5.000 biztanle baino
gehiagoko herrietan.
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Bestalde, banantze horizontalak badirau, oraindik. Alegia, gizon kutsua duten eremuak (lurraldeko garapena, hirigintza, barne araudia, ekonomia eta ogasuna, eta abar) eta emakume kutsua
dutenak (gizarte zerbitzuak, osasuna, eta abar) daude.
Bestalde, hona hemen emakumeek alderdi politikoetan eta sindikatuetan duten afiliazioaren inguruko datuak: Emakunderen «Euskadiko emakume eta gizonen gizarte eta politikako partaidetzari
buruzko zifrak» (2005) txostenaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko alderdi politikoetan kidetuta ziren emakumeak guztizko kideen %30,9 ziren 1995ean; parlamentuan ordezkaritza zuten
alderdietako zuzendaritza batzordeetan kideen %34,6 ziren emakumeak, 2004an; eta sindikatu
nagusietako zuzendaritza batzordeetan kideen %35,6 ziren emakumeak, 2004an.
Gizarteko parte‑hartzeari dagokionez, 2000. urtean Erdu agentziak (Arabako Elkarte eta Boluntariotzako Agentzia) egindako «Arabako elkartegintza mugimendua, hainbat ikuspegitatik»
azterlanak datu hauek eman dizkigu.
Emakumeek eta gizonek Gasteizko elkarteetan duten parte-hartzea,
azken 12 hilabetean

Emakumezkoak
Gizonezkoak

18 - 30 urte

31 - 45 urte

46 - 64 urte

Bai

42,0

46,8

46,3

65 edo gehiago GUZTIRA
40,8

44,3

Ez

58,0

53,2

53,7

59,2

55,7

Bai

48,5

40,1

40,7

24,3

40,2

Ez

51,5

59,9

59,3

75,7

59,8

Iturria: «Arabako elkartegintza mugimendua, hainbat ikuspegitatik» Erdu, 2000.
Datuek erakusten digute hiriko elkarteetan emakumeek parte‑hartze handiagoa dutela gizonek baino. Politikako parte‑hartzearekin gertatzen zen bezala, gizarteko parte‑hartzean
generoen arteko arrakala agerian dago emakumeek eta gizonek parte hartzen duten elkarte
motei dagokienez, bai eta emakumeek ordezkaritza karguetan eta erabakiak hartzean duten
parte‑hartze txikiagoan ere. Gizonezkoek parte‑hartze handiagoa dutela ikusi da kirolaren eta
aire zabaleko jardueren inguruko elkarteetan, auzo elkarteetan, elkarte bakezaleetan, eta abarretan. Emakumeek, aldiz, gizonek baino askoz parte‑hartze handiagoa dute erlijio elkarteetan,
guraso elkarteetan eta antzekoetan.
Emakunderen «Euskadiko emakume eta gizonen gizarte eta politikako partaidetzari buruzko
zifrak» (2005) txostenaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeek eta gizonek
gizarteko parte‑hartzeari eskaintzen dioten denboran badira aldeak. Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkestan (2003) parte hartu dutenen artean, EAEko gizonek batez beste 1 ordu eta
36 minutu eskaintzen diote «parte‑hartze zibil desinteresatuari». Aldiz, emakumeek 57 minutu
eskaintzen diote zeregin berari.
Gizonek eta emakumeek antzeko batez besteko denbora eskaintzen diote «lan desinteresatua erakundean» egiteari. Hala ere, asteko egunaren arabera, badira alde txikiak. Bestalde,
emakumeak nabarmendu dira «erakundearen bidezko lana» deiturikoan; 1 ordu eta 17 minutu
eskaintzen diote eta gizonek, aldiz, 37 minutu.
Azken bi kategoria horien arteko aldeak handiak dira: «lan desinteresatua erakundean» kategoria erakundeetan egiten diren barneko borondatezko lanei dagokie. «Erakundearen bidezko
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lana» kategoriak, berriz, kanpora begirako eta zuzeneko arretako boluntario lana eskatzen du,
erakunde horren jardueraren onuradun direnen mesedetan.
Hemen azaldu diren datu guztiek eragin dute Gasteizko Udalak Emakumeek Jabetzeko eta
Parte hartzeko Programa abian jarri izana. Nahiz eta Gasteizko Udalak programa horren xede
den lanera zuzendutako neurriak ezartzen jardun duen, programa berri gisa hartu behar da; izan
ere, beste lan ildo bat ireki du. Ildo horrekin, gauzatu diren jarduerak hobetzen saiatuko da, eta
jarduerok hain zehatzak eta isolatuak izan ez daitezen ere lagunduko du. Hortaz, programa abian
jartzeak etorkizunean helburu eta jarduera berriak eta garrantzitsuagoak sortzea ahalbidetuko
du, bai eta lanerako prozesu berriak ezartzea ere.
Ildo horretan, programak lanerako lerro bat ezarri du, funtsean, emakumeek gizartean boterea eskura eta parte har dezaten. Baina, zalantzarik gabe, horrek emakumeek politikan ere
parte‑hartze handiagoa izan dezaten eragingo du, zeharka.
Programa honetan, halaber, emakumeek kulturan duten parte‑hartzea ikusgai egin, aintzatetsi
eta sustatzeko lan ildoa ere jaso da. Kultura gizarte eraldaketarako eremutzat ere jotzen da, alde
batetik, kultura ekoizpenek kokatzen diren une historiko eta soziala islatzen dutelako; eta, bestetik, pentsatzeko eta jokatzeko beste eredu batzuk eskainiz eragiten duelako.
Programa honen ezaugarriak direla eta, zuzeneko erreferentziazko hartzaileak emakumeak
izango dira. Hala ere, zuzenean edo zeharka gizonei, hiriko elkarte sareari eta gizarte eragileei
—bai eta herritarrei ere, oro har— zuzenduta izan daitezkeen neurriak ere ezar daitezke.
Honako hauek izan dira programa egitean parte hartu duten udaleko sailak:
• Kultura Saila
• Kirol Saila
• Funtzio Publikoaren Saila
• Gizartegintza Saila
• Herritar Harremanen Saila
Bestalde, eta herritarren parte‑hartzeari dagokionez, hauek dira programa egiten lagundu
duten elkarteak:
• Arabako Emakumeen Asanblada
• Maria de Maeztu Forum Feminista
• GURE SOROA Arabako Lautada Emakume Nekazarien Elkartea
• Grupo de Hombres por la Igualdad de Álava/Arabako Berdintasunaren aldeko Gizon Taldea
• Amnistia Internazionala
• LAB sindikatua
• UGT sindikatua
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1.2.2. Gasteizen emakume elkarteek eta mugimendu feKomunikazio eta
ministak XX. mendean izandako historiari buruzko
Protokolo Zerbitzua
ikerketa argitaratzea.

SAIL
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Herritar Harremanen
Saila (Herritarren Partaidetzako Zerbitzua)

SAIL
ARDURADUNA

1.2.1. Gasteizen emakume elkarteek eta mugimendu fe- Herritar Harremanen
ministak XX. mendean izandako historiari buruzko Saila (Berdintasunerako
ikerketarako beka.
Zerbitzua)

JARDUERAK

2010

2009

EPEAK

HELBURUA
1.2. XX. mendearen hasieratik gaur egun arte udalerriko emakume elkarteek berdintasuna lortzeko eginiko ekarpena bistaratzea
eta ezagutzea.

1.1.1. Hamar orduko ikastaroa, elkarteetarakoa, genero
ikuspegia sar dezaten proiektu eta programetan, eta Herritar Harremanen
horien osaeran eta funtzionamenduan.
Saila (Herritarren ParJarduera horren osagarri izango dira O3.2 eta taidetzako Zerbitzua)
O3.3 jarduerak.
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HELBURUA
1.1. Udalerriko elkartegintza egiturako lanean generoaren ikuspegia sar dadin sustatzea.
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taidetzako Zerbitzua)

1.3.4. «Sexua» aldagaia sartzea, herritarren partaide Herritar Harremanen
tzarako organoetako idazkaritza teknikoek eginiko Saila (Herritarren Pardokumentuetan datuak biltzean.
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eta hobetzeko proposamenak.
Zerbitzua)

1.3.6. Gasteizen emakumeek gizartean eta politikan duten
parte‑hartzearen egoera eta etorkizuneko demak
Herritar Harremanen
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1.3.2. Kanpaina egitea, jabetze eskola ezagutarazteko, eta gi- Herritar Harremanen
zartean duten parte hartzeari dagokionez emakumeen Saila (Berdintasunerako
eta gizonen arteko berdintasunaz sentiberatzeko.
Zerbitzua)

2009
2010
2011

Tartean diren sailak

Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako
Zerbitzua)

1.3.1. Emakumeentzako jabetze eskola sortu eta abian jartzea.

SAIL
LAGUNTZAILEA

SAIL
ARDURADUNA

JARDUERAK

HELBURUA
1.3. Udalerriko emakumeek gizartean parte har dezaten bultzatzea.
EPEAK

< índice

SAIL
ARDURADUNA

2.2.1. Emakumeek historian pentsamenduaren eta eza- Herritar Harremanen
gutzaren gainean izan duten parte‑hartzeari buruzko Saila (Berdintasunerako
urteko erakusketak, gizarte etxeen sarean.
Zerbitzua)

JARDUERAK

---

SAIL
LAGUNTZAILEA

HELBURUA
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dituzten emakumeen historiari buruzko azterlana egi- Saila (Berdintasunerako
tea, argitaratzea eta zabaltzeko ekintzak gauzatzea. Zerbitzua)

SAIL
LAGUNTZAILEA
---

SAIL
ARDURADUNA

Herritar Harremanen
2.1.1. Udalerriko kale eta plazetan emakume izenak jar
Saila (Berdintasunerako
daitezen proposatzea.
Zerbitzua)

JARDUERAK

HELBURUA
2.1. Udalerriko kale izendegian, emakumeek gizarteari eginiko ekarpena bistaratzea.
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2.3.3. Emakume eta gizon artisten parte hartzeari buruzko
parekotasun irizpideak ezartzea, Montehermoso Kul- Kultura (Montehermoso
turunean erakusten edo aurrera eramaten diren arte Kulturunea)
lanetan eta ikastaroetan.

2.3.4. Irizpideak ezartzea, Montehermoso Kulturuneko erakusKultura (Montehermoso
keten edukia berdintasun printzipioari egokitzearren, eta
Kulturunea)
horien bidez genero berdintasuna sustatzearren.

2.3.5. Arte feministaren historiografiari buruzko ikerketa
Kultura (Montehermoso
beka(k), Montehermoso Kulturuneko «Artea eta IkerKulturunea)
keta» programaren barruan.
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2.3.7. «Pasahitzak. Emetasunari buruzko irudikapen be- Kultura (Montehermoso
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Kulturunea)
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Kulturunea)
buruz, Montehermoso Kulturunean.
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2.3.2. Irizpideak ezartzea, Kultura Ekintzako Zerbitzuaren arte eta kultura jardunaren edukia berdintasun
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5
EMAKUMEAK EKONOMIA ARLOAN PROGRAMA

5.1 Sarrera
Emakumeek enpleguan duten egoera da, oraindik, botere publikoen lehentasunezko jardun
ardatzetako bat. Europako, Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Toki eremuko arau eta gomendioek, oraindik, helburu hori dute. Horretarako, jardun ugari bultzatzen da, askotariko gaietan,
hala nola: emakumeak enpleguan sustatzea; laneko, familiako eta arlo pertsonaleko bizitza bateragarri egitea; lan merkatuari genero eta enplegu gaietan hezikidetza eta sentiberatzea ematea;
eta abar.
Hemen aurkezten dugun Emakumeak Ekonomia Arloan Programa bi Legeren aginduei jarraituz egituratu da, hots, 3/2007 Lege Organikoaren (2007ko martxoaren 22koa, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun eraginkorrari buruzkoa) eta 4/2005 Legearen (2005eko otsailaren
18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa) aginduei jarraituz.
4/2005 Legea (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa), IV. kapituluan
(lanari buruzkoa), bi ataletan zatituta dago: etxeko lana eta enplegua. Alde batetik, Euskadiko
Administrazio publikoei bi betebehar ezartzen zaizkie: ekonomia eta gizarte politikak taxutzean,
etxeko lanaren balioa aintzat eta kontuan hartzea; eta gizonen aldetik erantzukidetza sustatzea,
lan horiek egiteko orduan. Beste alde batetik, asmoa da baldintza egokiak sustatzea, enpleguan
emakumeen eta gizonen berdintasuna benetakoa eta eraginkorra izan dadin. Horretarako, beste
hainbat neurriren artean, emakumeei lehentasuna ematen zaie enplegua lortzeko eta heziketa
jasotzeko, emakumeek neurriz beherako ordezkaritza duten lanbide eta sektoreetan bereziki;
enpresak behartzen dira berdintasun planak egitera; eta plan horiek bultzatzeko espezialistak kontratatzea sustatzen da. Orobat, lantokietan jazarpen sexistari aurre egiteko neurriak hartzen dira.
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EAEko Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako IV. Plana, era berean, aurreko hiru planen
indarraldian izandako bilakaeraren eta aurrerapenen emaitza gisa sortu da, eta 4/2005 Legea
(2005eko otsailaren 18koa) onartzeak ireki duen esparru berrian. Horregatik, IV. Planak susta
tzen du legean agindutakoa betetzea, garatzea eta ezartzea.
Hartara, IV. Planeko lan arloak, eta enplegu zerbitzuak emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipiora egokitzearren, ezartzen du beharrezkoa dela genero ikuspegira egokitzea
lan prozesu guztiak (informazioa, orientazioa, heziketa, enpresetako praktikaldiak, eta abar) eta
prozesu horietan erabiltzen diren tresna guztiak.
Genero ikuspegia txertatzeaz gainera, IV. Planeko lan arloan Boteretzeari buruzko bi Programa ezartzen dira: enplegua berdintasuneko baldintzetan lortzekoa eta emakumeen eta gizonen
lan baldintzak berdintzekoa. Hiru dira enplegua berdintasuneko baldintzetan lortzeko programan
zehaztutako helburuak: enpresa ekimenak sortzean eta sendotzean emakumeen eta gizonen
artean den kopuru ezberdintasuna gutxitzea, emakume sustatzaileen parte hartzea gehituz,
emakumeek neurriz beherako ordezkaritza duten sektore eta lanbideetan bereziki. Bigarren programak ezartzen du, alde batetik, emakumeen eta gizonen lan baldintzak berdintzea Administrazio publikoetan eta sektore pribatuko enpresetan (biztanleria landunaren proportziorik handienak
biltzen dituzten jarduera adarren arabera banatuta). Beste alde batetik, emakumeen presentzia
handitzea, sektore publikoko eta sektore pribatuko erantzukizun postuetan. Eta, azkenik, laneko
eta gizarte estaldurako baldintzak berdindu daitezen bultzatzea, gainerako langileen lan baldin
tzetatik baztertuta dauden emakume langileen taldeentzat.
Udalerrian, Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Sailaren
jarduna, lan merkatuan emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna sustatzeari dagokionez,
Emakumea eta Enplegua Planarekin bideratzen da. Plan horrek alderdi hauek lantzen ditu
batik bat:
• Lan eskaintza: enpresei eta, oro har, lan merkatuari zuzendutako ekintzak.
• Enplegu eskaria: lantzen den taldearen arazoak aldatzea ahalbidetzeko ekintzak.
• Lan ingurunea: helburua da albokotzat jo daitezkeen oztopo guztien gainean lan egitea. Alboko oztopoak, berez, zeharkako alderdiak dira, emakumeen gaur egungo egoerari
eragiten diotenak, eta hainbat arlotan daudenak (ikastetxeak, hedabideak, erakundeak,
sindikatuak, familiak…).
Emakumea eta Enplegua Planean jasota daude Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangin
tzaren Saileko zerbitzuen ekintza propioak, genero ikuspegiarekin eginak, edo emakumeen taldean eta haien lan baldintzetan pentsatuz taxutuak (emakumeentzako lanerako prestakuntza,
lana bateragarri egiteko laguntzak, emakumeen autoenplegua sustatzeko laguntzak, eta abar);
bai eta itxuratuta dauden eran zerbitzuetan ezin sartu diren ekintzak ere (sentiberatze kanpainak,
«Enpresa eta Enplegua Berdintasunean» Argilan saria, eta abar).
Emakumeek lan merkatuan duten egoeraz den bezainbatean, emakumeek enpleguan sar
tzeari eta parte hartzeari buruzko ikerketek oraindik ere tartea erakusten dute gizonen aldean.
Gizonezkoen gaur egungo langabezia tasak —langabezia teknikoaren ingurukoak—, Europako
proposamenetatik oraino urrun diren jarduera tasak, migrazio politika murriztailea, ugalkortasun
tasa apalak eta beste ikusita, etorkizunean emakumeen laneratzea berdintasuna lortzeko tresna
izango da, bai; baina, gainera, emakumeek lan merkatuan gehiago parte hartzea ezinbestekoa
da, tokiko ekonomia haztea eta lehiakor izatea ziurtatuko bada.
Emakumeek biztanleria landunean duen pisuaren gehikuntza ez da simetrikoa izan jarduera
sektore guztietan. Hartara, lan merkatua, gaur egun, sektoreka nabarmen bananduta dago, ge-
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neroaren arabera. 1. taulak erakusten digunez, emakumeen pisua handitu da jarduera sektore
guztietan. Hala ere, industrian eta eraikuntzan apenas dute pisurik. Gainera, hirugarren sektorean zen sexu bien arteko oreka hautsi egin da, zerbitzuetako jarduera askotan feminizatzea
areagotu baita.
1. taula: Emakumeen ehunekoa, ekonomia sektoreka
Industria

1998

2006

14,4

17,3

Eraikuntza

7,2

9,6

Zerbitzuak

49,7

54,8

GUZTIRA

34,4

39,4

Iturria: INSS
Nabarmendu beharreko beste alderdi bat da segregazio bertikala: emakumeak nekez iristen dira goiko lan mailetara. Aipatzekoa da IBEX-35eko enpresetako administrazio kontseiluetan
%6,43 besterik ez direla emakumeak.7
Lan baldintzei dagokienez, aldi baterakoa izatea da emakumeen enpleguaren ahultasun handietako bat. Eustaten datuek azaltzen dutenez, emakumeen aldibaterakotasunaren diferentziala, gizonen aldean, oraindik ere oso nabarmena izanagatik, txikiagotu egin da azken urteotan.
2007an, gizonezkoen aldibaterakotasuna %14,9 zen; emakumezkoena, %27,9.
Lan merkatuko beste bereizkeria faktore bat, soldaten arteko tartea da. Emakumeen batez
besteko soldata gizonena baino bizkorrago hazi da, baina diferentzialak oso nabarmena izaten
jarraitzen du: 2005ean, Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeek, batez beste, gizonek baino
%25,7 gutxiago irabazten zuten. 1995. urtearen aldean, soldata aldea murriztu egin da kopuru
erlatiboetan, garai hartan emakumeek %29 gutxiago irabazten baitzuten8 Gainera, ezberdintasun
horrek irauten du erantzukizun handieneko zereginetan, eta ez da aldatzen heziketa mailaren,
adinaren, jardunaldi motaren edo kontratu motaren arabera.
Norbere kontura edo enplegatuak dituen enpresa baten titular gisa eginiko lan eta lanbide
jarduerari dagokionez, askoz handiagoa da horretan diharduten gizonen proportzioa. Hartara,
2. taulan ageri denez, lehenengo kasuan, autonomoen proportzioa askoz handiagoa da gizonen
artean. Enplegatuekiko enpresen titularrei dagokienez, hirukoitza baino gehiago dira gizonak.

7 Iturria: Emakumearen Erakundea, Madril. «Mujeres en Cifras». 2007ko datuak
8 Iturria: INE. Soldata Egituraren Inkesta.
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2. taula: Arabako biztanleria landuna,
lanbide egoeraren eta sexuaren arabera. 2007
Guztira
Enplegatzaileak
Autonomoak

Gizonak

Emakumeak

100,00

100,00

1,3

0,3

13,9

10,6

Familia laguntzak eta bestelako egoerak

0,4

0,2

Kooperatibetako kideak

1,2

0,8

Sektore publikoko soldatakoak

10,5

24,7

Sektore pribatuko soldatakoak

72,7

63,4

Iturria: Eustat, Biztanleria Jardueraren arabera Sailkatzeko Inkesta.
Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Sailak 2006an egindako
«Lan eremuan generoen berdintasuneranzko joera» azterlanaren arabera, heziketa arloan, laneko
aukera berdintasunerako oztopoen oinarria ez datza sarbidean —emakumeen pisua nabarmen handitu da lan heziketa arautuan eta lanbiderako prestakuntzan, eta gehiengo dira unibertsitatean—,
baizik eta espezialitateak hautatzean. Ikasketak hautatzean gertatzen den alborapen hori berrelikatu
egiten du lan merkatuan dugun sektorekako eta lanbidekako segregazioak.
Ikasketak hautatzean gertatzen den generoko alborapenaren eraginez, emakumeak ia baztertuta daude unibertsitateko karrera teknikoetatik, bai eta Lanbide Heziketako industria eta
eraikuntza espezialitateetatik ere. Zientzietako eta giza zientzietako karreren alde eta zerbitzu
sektoreari lotutako Lanbide Heziketako espezialitateen alde aukeratzeak, sektorekako segregazioa indartzeaz gainera, enplegua lortzea galgatzen dute (langabezia tasa handiagoko espezialitateak dira), eta, askotan, lan eta soldata baldintza okerragoak dakartzate.
Azken finean, emakumeentzako enplegu aukeren gabeziak eta laneratzeko dituzten zailtasunak kontuan hartuta, emakume langileek joera handiagoa dute soldata txarrak, lan baldintzarik
txarrenak eta lan jardunaldi luzeak onartzeko. Emakumeak dira lan irregularrak gehien eragindako taldeetako bat: etxez etxeko lana, etxeko zerbitzua, nekazaritzako produktuak eraldatzea,
jantzigintza eta abar, emakumeen sektoreak dira ia erabat. Hainbat ikerketak dioenez, etxeko
zerbitzua emakumeen ia % 90ek egiten dute. Ekonomia ezkutuaren eta lan irregularraren feminizazioa handia da. Lan mota horren ezaugarri dira irregulartasunak edo kontratuzko erlaziorik
eza, eta horrek berekin dakar enplegua gero eta prekarioago izatea eta lan baldintzak, oro har,
gero eta txarragoak izatea.
Horregatik guztiagatik, Emakumeak Ekonomia Arloan Programa honetan esku‑hartze ildo
hauetan eragin beharra ikusi da:
• Enplegu arloan, generoaren ikuspegia txertatzea. Horrela eragin nahi da Udalak enpleguari dagozkion berdintasun politiketan ardura aktibo eta eredugarria areagotzea, genero
ikuspegitik bultzatuz lan merkatuan emakumeek eta gizonek duten egoera diferentzialaren
bilakaera ezagut dadin sustatzea eta horren berri zabaltzea. Esku‑hartze ildo horretatik,
Udalaren enplegu politikan bultzatu asmo da generoaren araberako eragin txostenak gauzatzea, bai eta epaimahaietan eta antzeko beste organoetan emakumeen eta gizonen parte hartze orekatua lortzeko neurriak ezartzea ere.
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• Berdintasunean heztea eta sentiberatzea. Funtsezkoa da herritarrak kontzientziatzea,
emakumeek eta gizonek lan merkatuan duten egoera dela eta. Dauden oztopoak deuseztatzearren, jardun publikoa bideratu behar dugu, ikasketak genero alborapenik gabe
hautatzea sustatze aldera, ohituraz emakumeenak jo izan diren ikasketak eta lanbideak
ezagutuz eta balioetsiz; eta sindikatu nahiz enpresa antolakundeak informatu eta sentiberatuz, enpleguan berdintasun printzipioa gara dadin.
• Emakumeen jarduera, kalitateko enpleguan. Funtsezkoa da kalitateko enpleguan emakumeak besteren kontura kontrata ditzaten sustatzea, bereziki enplegurako zailtasun bereziak
dituzten taldeetako emakumeak, eta emakumeek neurriz beherako ordezkaritza duten sek
tore eta lanbideetan. Horretarako, proposatzen da enplegua modu eraginkorrean bilatzeko
informazioa eta orientazioa ematea, eta genero alborapenik gabe lanbiderako prestakuntza
(lanpostua lortzen eta lanpostuari eusten lagunduko duten jarduera aurretikoei edo osagarriei
garrantzia emanez) laguntzea, besteak beste. Horrela, emakumeen egoera eta beharrak,
heziketa eskaintza eta lan merkatuaren beharrak bat etortzea sustatuko da.
• Lan merkatuan eta laneko harremanetan berdintasun printzipioa garatzea, enpresetan
berdintasuna sustatuz. Arreta berezia eskainiko zaie enpresa ertain, txiki eta txiki‑txikiei.
Enpresen gizarte erantzukizuna sustatuko da. Enpresa arloan berdintasunaren alde egindako lana ezagutzea bultzatuko da.
• Enplegua, udal Administrazioan. Esku‑hartze ildo horrek biltzen ditu udal Administrazioan
gauzatu beharreko jardunak. Lehendabizi, emakumeek eta gizonek udal plantillan duten
egoera jakin behar da. Orobat, berdintasun printzipioari eta haren aplikazioari buruzko edukiak sartu behar dira administrazio jardueran, hautaketa prozesuetako gaietan.
• Jazarpen sexista eta sexu jazarpena, lanean. Esku‑hartze ildo honen ardatza da emakumeek lan merkatuan nozitzen duten jazarpen sexista deuseztatzea. Jazarpen sexista
deuseztatzeko estrategiarik zuzenekoena da jazarpen sexista prebenitu eta tratatzeko protokoloak egin eta aplikatzea, salaketak sustatzearren eta eragina bistaratzearren, hala arlo
publikoan nola pribatuan.
Esku‑hartze ildo hauen helburuak bete ahal izateko, ezinbestekoa da lan integrala, diziplina
artekoa eta sail artekoa egitea. Horrenbestez, ondorengo hauek dira programa hau aurrera eramateko lanetan parte hartuko duten sailak:
• Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
• Gizartegintza Saila
• Gazteria Saila
• Hezkuntza Saila
• Funtzio Publikoaren Saila
• Herritar Harremanen Saila
• Informazioaren Teknologien Saila
Aipatzekoa da ezen, programan ezarritako helburuak betetzearren, aurreikusitako jardunak
emakumeei, enpresa erakundei, sindikatu eta gizarte erakundeei, hezkuntza arloari eta abarri
zuzenduta daudela.
Azkenik, aipa ditzagun programa honetan parte hartzen duten gizarte agenteak:
• «Gizarterako» elkartea
• Sartu Álava elkartea
• Gasteiz On
• LSB-USO
• Euskadiko UGT
• CCOO sindikatua
• Arabako Atzeratuen Elkartea (APDEMA)

77

< índice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

78

Arabako Gizarteratze Institutua (IRSE)
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2.2. Enplegua eta generoari lotuta dauden gaietako profesionalei prestakuntza hobea ematea.
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taldeentzat, eta emakumeek neurriz beherako ordezkaritza duten sektore eta lanbideetan.
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6
I. ERANSKINA: 0. ARLOA

6.1 Sarrera
Berdintasunerako II. Udal Plana eratzen duten programak taxutzeko prozesuan, agerian geratu zen bazirela hainbat lan ildo, programa batean esklusiboki lantzerik ez zegoena, baizik eta
estrategikoki zeharka landu behar zirenak aurkeztutako ekintza eta programa guztietan.
Horregatik, erabaki zen laneko 0. arloa eratzea, hainbat ekintza jasotzeko, hiru helburu nagusi
oinarritzat hartuta:
• Hizkuntzaren eta irudiaren erabilera sexismogabea sustatzea.
• Kontratazioaren, lankidetza hitzarmenen eta diru laguntzen bidez genero berdintasuna sustatzea.
• Gasteizko Udaleko langileak heztea.
Hiru helburu horiek proposatzen dira, balio estrategiko handia dutela jotzen delako.
6.2 Hizkuntzaren eta irudiaren erabilera sexismogabea sustatzea
Jotzen da hizkuntzak, gizarte eraikuntza den aldetik, gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat
balioen, jokabide ereduen eta rolen oso sistema ezberdina betikotzen laguntzen duela.
Hizkuntzaren eta irudiaren erabileraren inguruan eginiko hainbat eta hainbat ikerketak erakusten dute hizkuntza gizarte eta historia eraikuntza dela, gure pentsamendua baldintzatzen duela,
eta munduaz eta errealitateaz dugun ikuspegia zehazten duela. Errealitatea sinbolizatzeko prozesu horrek eragin handia du nortasun pertsonala eta soziala garatzean.
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Horregatik, garrantzi handikoa da emakumeak bistaratzeko, izendatzeko, egiten dituzten
ekintzetan protagonistatzat hartzeko eta, azken batean, gizartean zor zaien tokia hartzeko
lan egitea.
Orobat, garrantzitsua da irudien bidez adierazten diren rolei arreta berezia eskaintzea. Izan
ere, irudiak rol, estereotipo eta balioak helarazteko duen ahalmena, hizkuntzarena berarena baino are handiagoa da, eta hain kontzienteak ez diren mailatan ezartzen da.
6.3 Kontratazioaren, lankidetza hitzarmenen eta diru laguntzen bidez genero berdintasuna sustatzea
Bigarren helburuak, Udalean bertan gauzatu beharreko hainbat ekintza proposatzen du.
Udaleko ia zerbitzu eta sail guztietan egiten diren kanpo erlazioen bolumena kontuan izanik,
hitzarmenetan, diru laguntzetan eta, oro har, kontratazioan berdintasuna sustatzeko neurriak
ezartzeko helburua lortzeko proposaturiko ekintzek, dudarik gabe, biderkatzeko eta sentibera
tzeko eragin ahaltsua izango dute.
6.4 Langileak heztea
Azkenik, Udaleko bertako langileak hezteko ekintzak proposatzen dira. Neurri hori ezinbestekoa da gizonen eta emakumeen berdintasunaren aldeko lana zeharkako egiteko estrategia
gisa. Beharrezko egiten da langilea berdintasun arloan sentiberatu eta heztea, heziketa orokorra lanpostu bakoitzeko eskumen arloari dagokion berariazko sektore heziketarekin osatzen
dela ziurtatuz.
Programa horrek, horrenbestez, Udaleko zerbitzu eta sail guztiak barne hartuko ditu, eta, horrela, berdintasuna sustatzeko lan ildoa sail bakoitzaren barruan zeharkako egin eta barneratuta
gera dadin lagunduko du.
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2010eko lehen
seihilekoa

Herritar Harremanen
0.1.5. Heziketako 5 mintegi, 10 ordukoak, hizkuntzaren
eta irudiaren erabilera sexismorik gabeari buruz, Funtzio Publikoaren Saila Saila (Berdintasunerako
teknikarientzat.
Zerbitzua)

2009ko bigarren
seihilekoa

2010eko lehen
seihilekoa

Komunikazio Zerbitzua

0.1.3. Lan talde eta lan prozesua sortzea, kanpo aholkularitzarekin, irizpide teknikoen dokumentua ezartzeko, Herritar Harremanen
politikako eta zuzendaritzako onarpenarekin, irudiaren Saila (Berdintasunerako
erabilera sexismogabea bultzatzearren. Dokumentua Zerbitzua)
sail guztietan eta intranetaren bidez hedatzea.
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seihilekoa

2009ko lehen
seihilekoa
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0.1.4. Heziketako 5 mintegi, 7 ordukoak, hizkuntzaren
Herritar Harremanen
erabilera sexismorik eta androzentrismorik gabeari
Funtzio Publikoaren Saila Saila (Berdintasunerako
buruz, hala hizkuntza idatzian nola ahozkoan, langile
Zerbitzua)
laguntzaileentzat eta administrarientzat.

Herritar Harremanen
Saila (Euskara Zerbitzua)

0.1.2. Lan talde eta lan prozesua sortzea, kanpo aholkulari
tzarekin, irizpide teknikoen dokumentua ezartzeko, po- Herritar Harremanen
litikako eta zuzendaritzako onarpenarekin, euskararen Saila (Berdintasunerako
erabilera sexismogabea bultzatzearren. Dokumentua Zerbitzua)
sail guztietan eta intranetaren bidez hedatzea.
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Komunikazio Zerbitzua
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ARDURADUNA

0.1.1. Lan talde eta prozesu bat sortzea, kanpo aholkularitzarekin, irizpide teknikoen dokumentua ezartzeHerritar Harremanen
ko, politikako eta zuzendaritzako onarpenarekin,
Saila (Berdintasunerako
gaztelaniaren erabilera sexismogabea bultzatzeaZerbitzua)
rren. Dokumentua sail guztietan eta intranetaren
bidez hedatzea.

JARDUERAK

HELBURUA
0.1. Udal jardunean, hizkuntzaren eta irudiaren erabilera sexismogabea sustatzea.

0. ARLOA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO II. PLANEKO (2009‑2011) PROGRAMA GUZTIETARAKO ERKIDEA

6.5 Taulak
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0.1.8. Lan protokoloa ezartzea, onarpen politikoa jasotzeko
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testuak egokitzeko, hizkuntzaren erabilera sexismoZerbitzua)
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euskarazko berariazko hiztegiari buruzko terminologia Herritar Harremanen
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Protokoloa ezartzea:
2009ko lehen seihilekoa
Testuak egokitzea:
2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

2010eko bigarren
seihilekoa

2010eko bigarren
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0.2. Berdintasuneko politiketan ohikoak diren hitzei buruz, euskaraz erabilera terminologiko bateratua sustatzea.

Tartean diren sailak

0.1.7. Barne nahiz kanpo erabilerakoak diren eskabideetako
Herritar Harremanen
eta, oro har, inprimakietako administrazio hizkuntza
Saila (Berdintasunerako
aztertu eta, behar izanez gero, egokitzea, hizkuntzaZerbitzua)
ren erabilera sexismogabea egitearren.
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0.1.6. Sail guztietan erabilera ohikoa eta berariazkoa
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egokitasunari dagokionez.
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Sail arteko batzordeetan diharduten sailak
Diru laguntzen deialdietan diharduten sailak

0.3.2. Gidalerroen dokumentu bat ezartzea, politikoek
Herritar Harremanen
onartu beharrekoa, Udalarekin lankidetzan aritzeSaila (Berdintasunerako
koak diren erakundeetan eta jardunetan genero berZerbitzua)
dintasuna sustatzekoa, hitzarmenaren bidez.

0.3.3. Diru laguntzen ordenantza orokorra aztertu, eta, be- Herritar Harremanen
har izanez gero, egokitzea, elkarte egituran eta haren Saila (Berdintasunerako
jardunetan berdintasuneko neurriak sustatzearren.
Zerbitzua)

SAIL
LAGUNTZAILEA
Herritar Harremanen
Saila (Berdintasunerako
Zerbitzua)

SAIL
ARDURADUNA

0.3.1. Gidalerroen dokumentu bat ezartzea, politikoek
onartu beharrekoa, kontratatzeko betekizunen bidez,
eskaintzen balioztapenaren bidez eta, hala egokituz Ogasuna eta Ekonomia
gero, gauzatzeko baldintzen bidez genero berdintasuna sustatzekoa, kontratuen legediari jarraituz.

JARDUERAK

HELBURUA
0.2. Kontratazioaren, lankidetza hitzarmenen eta diru laguntzen bidez genero berdintasuna sustatzea.

2010eko bigarren
seihilekoa
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2010
2011
2010

Herritar Harremanen
H.1.3. Heziketa ikastaroen 10 bloke egitea (sail bakoitzeko bat), teknikarientzat (I. partea: heziketa orokorra Funtzio Publikoaren Saila Saila (Berdintasunerako
/ II. partea: sektore heziketa).
Zerbitzua)

Herritar Harremanen
H.1.4. Heziketako 6 ikastaro egitea, zuzendarientzat, langiFuntzio Publikoaren Saila Saila (Berdintasunerako
le politikarientzat eta beste kargu batzuentzat.
Zerbitzua)

Herritar Harremanen
H.1.5. Berariazko heziketa egitea, genero eragina baliozta
Funtzio Publikoaren Saila Saila (Berdintasunerako
tzeko txostenak egitearren.
Zerbitzua)

EPEAK

1 Talde hartzaileak ondorengo hauek izango dira, besteak beste: liburutegiko laguntzaileak, jendearen arretarako administrariak
eta administrari laguntzaileak, aterpetxeko guardak, atezainak eta kontroleko ofizialak, 010 zerbitzuko langileak, eta jendearen
arretarako beste postu batzuk.

2009

H.1.2. Berariazko balioztapen orria egitea, H.1.1. puntuan
jasotako heziketa ekintzarako, ezarritako helburuei
Herritar Harremanen
heziketa zenbateraino egokitzen zaien balioztatzea- Funtzio Publikoaren Saila Saila (Berdintasunerako
rren eta hurrengo bi urteetako edizioei begira hobetze
Zerbitzua)
estrategiak ezartzearren.

SAIL
LAGUNTZAILEA

2009

SAIL
ARDURADUNA

H.1.1. Heziketako 10 ikastaro (10 ordukoak) egitea, berdintasun arloan, jendearen arretarako zereginak egiten dituzHerritar Harremanen
ten 486 laguneko unibertso baterako. Emakumeen eta
Funtzio Publikoaren Saila Saila (Berdintasunerako
gizonen arteko tratu desberdintasunei antzemateko eta
Zerbitzua)
bereizkeria dakartenean desberdintasunok gainditzeko
tresnak emango zaizkie.1

JARDUERAK

HELBURUA
H.1. Gasteizko Udaleko langileak berdintasun arloan heztea.

H: HEZIKETA
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7
II. ERANSKINA: KUDEAKETA ARLOA

7.1 Sarrera
Sarreran adierazitako lan printzipioetan jaso denez, II. Planak agente guztien parte hartzea eta
segimendua behar ditu, ezartzen dituen helburu eta xedeak bete ahal izateko.
Hartara, ezinbestekoa da esku hartzen duten udal sail guztien artean parte hartzea eta koordinatzea, beste Administrazio batzuekiko lankidetza eta koordinazioa, eta elkarteekiko eta, oro
har, herritarrekiko lankidetza.
Aipaturiko agente horietako bakoitza ezinbestekoa da, eta II. Plan honek garapen hoberena
izango badu, noraezekoa izango du agente horiei —eta, bereziki, hiriko emakume eta gizonei eta
erakundeei— parte harraraztea.
Alde horretatik, parte hartzeak eta barne nahiz kanpo komunikazioak gidatu beharko gaitu, lan
kultura gisa, II. Planaren hurrengo gauzatze, segimendu eta ebaluazio faseetan, taxutze fasean
egin bezala.
Parte hartze horren garrantziaz jakitun, interesgarritzat jo da horri kapitulu berezi bat eskain
tzea, «Kudeaketa arloa» izenburuarekin, funtzionamendu proposamena eta agente bakoitzaren
parte hartzea gauzatzearren ezarritako bideak jasotze aldera.
Lan proposamen horrek, agenteen parte hartzea ziurtatzeaz gainera, malgutasun mekanismoa sustatu nahi du. Hartara, II. Plana tresna irekia izango da, errealitate aldakorrari etengabe
egokitzea ahalbidetuta.

105

< índice

Ezarritako segimendu eta berraztertze mekanismoei esker, programak etengabe hobetu eta
egokitu ahalko dira. Hartara, onartutako jardunen bat gauzatzea edo beste batekin ordeztea komeni ez dela edo beharrezko dela jotzen denean, aldaketa eta egokitzapen horiek ahalbidetzeko
egiturak izango dira.
Zehazki, lau lan maila proposatzen dira: maila politikoa, Udaleko maila teknikoa, erakunde
arteko maila, eta elkarte maila. Maila bakoitzak, gainera, egitura hauek izango ditu:
7.2 Egiturak
7.2.1 Maila politikoa
• Gobernu Taldea. Berdintasun arloko udal esku‑hartzearen organo politiko erabakigarria da;
bai eta II. Planeko programena ere, horrenbestez.
• Herritar Harremanen Informazio Batzordea. Herritar Harremanen Sailaren (Berdintasunerako Zerbitzuaren kokaleku den saila) lanaren edukien berri ematen den batzordea da. Horrez gainera, beharrezko diren beste informazio batzordeetan aztertu ahalko dira II. Planari
buruzko gai zehatzak.
• Berdintasunerako Batzorde Politikoa. Emakumeen Aurkako Indarkeriari Aurre Egiteko
I. Udal Planaren (2003‑2005) esparruan sortutako batzordea.
Eginkizunak: Bultzada eta adostasun politikorako batzordea, bai eta II. Planeko programak
benetan betetzearen segimendurakoa ere. Horrez gain, udal organoek dagozkien eginkizunak
izango dituzte (Alkatetza, Udalbatza, Gobernu Taldea eta informazio batzordeak).
Osaera:
• Lehendakaritza: Herritar Harremanen Saileko zinegotzi eskuordea
• Batzordekideak:
-- Udal talde politiko guztien ordezkariak
-- Herritar Harremanen Saileko zuzendaritza
-- II. Plana bultzatzen duen talde teknikoa
• Idazkaritza: Berdintasunerako Zerbitzua
7.2.2 Udaleko maila teknikoa
1) II. Plana bultzatzen duen taldea
Herritar Harremanen Sailak, Berdintasunerako Zerbitzuaren bidez, II. Plana garatzeko ardura
duen instantzia politiko eta teknikoa den aldetik, II. Plana bultzatzen duen taldea da.
II. Plana bultzatzen duen taldea:
• Herritar Harremanen Saileko zinegotzia
• Herritar Harremanen Saileko zuzendaria
• Berdintasunerako Zerbitzuko burua
• Berdintasunerako Zerbitzuko teknikariak
Berdintasunerako Zerbitzuak, II. Plana bultzatzeko ardura duen zerbitzu teknikoa den aldetik,
eginkizun hauek izango ditu:
• II. Plana bultzatu eta koordinatzea.
• Berdintasun arloko elkarrizketa, II. Plana garatzen parte hartzen duten agente guztiekin.
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• Informazioa eta komunikazioa.
• Aholkularitza eta prestakuntza.
• Segimendua eta ebaluazioa.
2) Programa bakoitzeko departamentu arteko batzorde teknikoa
Programak sail artekoak direnez, beharrezkoa da lan batzordeak sortzea, programa bakoitzean tartean diren sail guztiekin. Lan batzordeak lokabeak izango dira, eta berariazkoak,
programa bakoitzeko.
Eginkizunak: Programaren garapen eta ebaluazioko, haren jardunak gauzatzearen eta ezarritako lan prozesuen koordinazioa, segimendua eta hobekuntza.
Osaera:
• Berdintasunerako Zerbitzuko teknikaria
• Tartean diren sailen ordezkari diren langile teknikoak.
7.2.3 Erakunde arteko maila
1) Berdinsarea / Berdintasunaren aldeko eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako
Euskadiko udalen sarea.
Eginkizunak: Euskadiko udalen sarea, berdintasunaren aldeko eta emakumeen kontrako
indarkeriaren aurkako udal jardunak koordinatzekoa. Berdinsarea udal arteko lan eremua da,
bizkorra eta eraginkorra, berdintasun arloan toki erakundeen erantzuna indartzen duena. Berdintasunaren ardura eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako borrokaren ardura hartu duten
udalek eratua, ekimen hori Eudelek eta Emakundek bultzatzen dute, etxeko tratu txarren biktima
diren emakumeentzako segurtasun planeko (2002‑2004) gomendioei jarraituz.
Zeregin hau du: toki Administrazioetatik berdintasunaren alde eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontra kudeatzen diren programa eta zerbitzuak bultzatu, indartu, koordinatu eta ebaluatzea, jardute eta ebaluatze irizpide bateratuak definituta. Lan hori, tokiko ekintza publikoaren
maila guztiak hartuko dituen jardun integral batean txertatuko da, eta sarea erabiliko du horren
eta udalaz gaindiko beste erakunde batzuen arteko loturatzat.
2) Arabako Foru Aldundiarekiko lankidetzarako esparru hitzarmena, bi erakundeetako berdintasunerako politiken arduradun diren administrazio unitateen artean lankidetza eta kooperazio
esparru egonkorra ezartzearren, bai eta jardunak koordinatzeko esparrua ere.
7.2.4 Elkarte maila
1) Berdintasunerako Batzordea
Berdintasunerako Batzordea da berdintasuna sustatzeko jarduera xedea duten emakume
elkarteen eta herritar taldeen informazio, proposamen eta partaidetzarako aholku organoa.
Eginkizunak: Herritarren partaidetzarako organoa, II. Planaren eta hark garatutako programen
informazio, lankidetza eta segimendurakoa, bai eta segimendu eta ebaluazio txostenetatik eratorritako emaitzak informatu eta aztertzekoa.
2) Lan batzordeak, programa bakoitzeko berariazkoak
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7.3 Segimendua eta ebaluazioa
Ebaluazio mekanismoei dagokienez, programen urteko txostenak egingo dira, programen
segimendua eta hobetzea erraztearren. Txosten horiek, arestian adierazitako batzorde eta organoetan aurkeztuko dira.
Orobat, Berdintasunerako II. Planari azken kanpo ebaluazioa egingo zaio, gauzatzeko aldia
bukatzen zaionean. Azken kanpo ebaluazio horren helburua da Gasteizko Udalean berdintasuneko politikak ezartzean lortutako aurrerapen maila balioztatzea.
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Informazioaren Teknologien Saila

Tartean diren sailak

Tartean diren sailak

K.1.2. Komunikazioa artatzeko lan protokoloa ezartzea,
Herritar Harremanen
Berdintasunerako II. Planak sortutako bideak erabiSaila (Berdintasunerako
liz, eta, behar izanez gero, beste udal sail batzuetan
Zerbitzua)
diren bideak erabiliz.

K.1.3. Langileei eta tartean edo interesatuta diren erakun- Herritar Harremanen
deei informazioko aldizkari elektronikoak diseinatu Saila (Berdintasunerako
eta bidaltzea.
Zerbitzua)

SAIL
ARDURADUNA

K.1.1. Udalaren webgunearen barruan, Berdintasune- Herritar Harremanen
rako II. planari buruzko berariazko atala sortu Saila (Berdintasunerako
eta mantentzea.
Zerbitzua)

JARDUERAK

SAIL
LAGUNTZAILEA

2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

Komunik. arret.
protok.: 2009ko lehen
seihilekoa
Komunikazioa:
2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

Sorrera: 2009ko lehen
seihilekoa
Mantentzea:
2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

EPEAK

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO II. PLANEKO (2009‑2011) KUDEAKETA ARLOA

HELBURUA
K.1. Barneko eta kanpoko informazio eta komunikazio bide egonkorrak ezartzea.

7.4 Taulak
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Udaleko talde
politikoak
Tartean diren sailetako
zuzendaritzak

Tartean diren sailak

Tartean diren sailak

---

---

K.2.2. Berdintasunerako Batzorde politikoaren (BerdintaHerritar Harremanen
sunerako II. Plana) lan funtzionamenduko eta lan
Saileko zinegotzigoa
prozesuetako esparrua ezartzea.

K.2.3. Berdintasunerako II. Planean sartutako sailetako
Herritar Harremanen
zuzendaritzekin lan funtzionamenduko eta lan proSaileko zuzendaritza
zesuetako esparrua ezartzea.

Herritar Harremanen
K.2.4. Programako sail arteko batzorde teknikoak sortzea, eta
Saila (Berdintasunerako
lan funtzionamendu eta prozesuko esparrua ezartzea.
Zerbitzua)

K.2.5. Arabako Foru Aldundiarekiko koordinazio jardunak,
Herritar Harremanen
2007ko abenduan izenpetutako Berdintasunerako
Saila (Berdintasunerako
Politikak koordinatzeko eta lankidetzarako hitzarZerbitzua)
menaren esparruan.

K.2.6. Berdinsareko (Berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako Euskadiko
Herritar Harremanen
Udalen Sarea) batzorde teknikoan eta lan batzordeeSaila (Berdintasunerako
tan parte hartzea. Eta, beharrezko jotzen denean,
Zerbitzua)
zuzeneko arreta eskaintzen duten udal sailek foro
horietan zuzenean parte har dezaten bideratzea.

Herritar Harremanen
K.2.7. Berdintasunerako Batzordeak Berdintasunerako
Saileko zinegotzigoa
II. Planaren segimendua egiteko eta parte hartzeko
(Berdintasunerako
mekanismoak ezartzea.
Zerbitzua)

SAIL
LAGUNTZAILEA
---

SAIL
ARDURADUNA

Herritar Harremanen
K.2.1. Berdintasunerako II. Plana bultzatzen duen taldeaSaila (Berdintasunerako
ren lan metodologia eta lan prozesua zehaztea.
Zerbitzua)

JARDUERAK

2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

Batzordeak sortzea:
2009ko lehen seihilekoa
Laneko prozesua:
2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

EPEAK

HELBURUA
K.2. Lan prozesu egokiak eta sistematizatuak ezartzea, programak gauzatzean parte hartzea eta koordinatzea ahalbidetzeko.
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SAIL
ARDURADUNA

Udal sailak

SAIL
LAGUNTZAILEA

SAIL
ARDURADUNA

K.4.1. Berdintasunerako II. Planeko programak gauzatzeari
Herritar Harremanen
buruzko segimenduko urteko txostenak egin eta tresSaila (Berdintasunerako
nak sortzea, lan egiturek segimendua egin dezaten
Zerbitzua)
eta etengabeko hobekuntza egitearren.

JARDUERAK

Tartean diren sailak

SAIL
LAGUNTZAILEA

EPEAK

Tresnak egitea:
2009ko bigarren
seihilekoa
Txostenak:
2010eko lehen
seihilekoa
2011ko lehen seihilekoa

EPEAK

Protokoloa egitea:
2009ko lehen seihilekoa
Aholkularitza:
2009
2010
2011ko lehen seihilekoa

HELBURUA
K.4. Berdintasunerako II. Planeko programen segimendua egin eta etengabeko hobekuntza prozesuak bultzatzea.

K.3.1. Genero arloan aholkularitza pertsonalizatua emateHerritar Harremanen
ko lan protokoloa sortzea. Solaskide diren teknikariei
Saila (Berdintasunerako
eta Berdintasunerako II. Planean eta bestelako jarZerbitzua)
dunetan sartutako teknikariei emango zaie aholku.

JARDUERAK

HELBURUA
K.3. Genero arloan eta Berdintasunerako II. Plana garatzen diharduten teknikariei aholku ematea.

K.2.8. Lan batzordeak sortzea, programari jarraituz, eta tar- Herritar Harremanen
tean diren elkarteekiko eta gizarte agenteekiko lan Saila (Berdintasunerako
funtzionamendurako esparrua ezartzea.
Zerbitzua)

Batzordea sortzea:
2009ko lehen seihilekoa
Lan prozesua:
2009
2010
2011ko lehen seihilekoa
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SAIL
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K.5.1. Azken kanpo ebaluazio bat egitea, Berdintasunerako Herritar Harremanen
II. Planari buruz eta Gasteizko Udalean berdintasune- Saila (Berdintasunerako
rako politikak ezartzen egindako aurrerapenari buruz. Zerbitzua)

JARDUERAK

HELBURUA
K.5. Programak eta Berdintasunerako II. Plana ebaluatzea.

Tartean diren sailak

SAIL
LAGUNTZAILEA
2011ko bigarren
seihilekoa

EPEAK
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