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1. AURKEZPENA

1.1. IV. PLANA, GENERO-
BERDINTASUNERAKO UDAL-AGENDA 
PUBLIKOA

Dokumentu honetan, Vitoria-Gasteizko 
Udalak berdintasun-politikaren arloan 2018-
2021 aldirako duen jarduera estrategikoari 
eusten dioten edukien proposamena 
aurkezten da.

Jarduera hori ez da berria, Vitoria-Gasteizko 
Udalak ibilbide luze eta jarraitua baitauka 
egina bai berdintasun-politikak diseinatzeko 
eta ezartzeko orduan, bai politika horiek 
garatzen dituzten plan estrategikoak egiteko 
orduan. 1999an ekin zion esperientzia horri, 
eta, orain artean, berdintasunerako hiru plan 
garatu ditu. Emakumeentzako Ekintza 
Positiboa deitu zitzaion lehenengo planari 
(berdintasuna berariazko politikatzat 
hartuta), eta, berdintasun-politiken 
bilakaeraren ondorioz, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Plana 
izenburua jarri zitzaien bigarren eta 
hirugarren planei (berdintasuna zeharkako 
politikatzat hartuta).

Beste bi planek osatzen dute ibilbide hori: 
Emakumeen Aurkako Indarkeriari 
Aurre Egiteko I. Udal Planak 
(2003-2005) eta Vitoria-Gasteizko 
Udaleko Enplegu Publikoaren 
Eremuan Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasuna egoteko I. Planak (2016-
2018). Barne-mailako esku-hartze batera 
bideratzen du azken plan horrek bere 
jarduera, enplegu publikoaren kudeaketan 
genero-berdintasuna sartzeari begira.

Testuinguru horretatik abiatuta, Vitoria-
Gasteizko Genero-Berdintasunerako 
2018-2021eko IV. Planak1, orrialde 
hauetan aurkezten den dokumentuak, 
ikuspegi inklusiboagoa dauka. Berdintasun-
politiketan sortzen ari diren erronkekin 
bat eginez, eta Vitoria-Gasteizko 
Berdintasunerako Zerbitzuak arlo horretan 
hasita duen bideari jarraituz, ez da hiriko 
emakumeen eta gizonen berdintasunerako 
agenda soila formulatuko; izan ere, 
“emakumeen” subjektu politikoa zabaldu 
da, gizarte-ordena patriarkalaren barruko 
genero-kontu bati erantzuten dioten 
desberdinkeriak eta diskriminazioak parez 
pare dauzkaten pertsonak kontuan hartzeko 
xedez. 

Zentzu horretan, genero-
berdintasunerako plan gisa sortu da 
IV. Plana, giza eskubideen ikuspegiaren 
esparruan sexu- eta genero-aniztasuna 
sartzeko bidean aurrera egiten duen 
udal-politika publikoa baita. Berdintasun 
kontzeptuak esanahi bakarra ez duelako 
baieztapena onartuta, LGTBI pertsonen 
errealitatea berdintasun-politika publikoen 
agendan sartzeko orduan urratsak emateko 
erronka hartu du IV. Planak bere gain. 
Genero-mainstreaming deritzonaren 
eta ekintza positiboen estrategia 
dualaz baliatzen da Plana, emakumeen 
eta lesbianen, gayen, transexualen, 
transgeneroen, bisexualen eta intersexualen 
askotariko diskriminazioen errealitateak 
ikusgarri egiten jarraitzeko. Sistema 
heteronormatiboak izendatuta dauden 

1  Aurrerantzean, IV. Plana esango diogu.
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1 errealitate guztien gainean sortzen eta 
errepikatzen dituen diskriminazio guztiak 
aitortuta, eta giza eskubideen ikuspegitik 
abiatuta, IV. Planak jasotzen duen agenda 
politiko genero-eraldatzailea zabaldu nahi 
da hemen. 

IV. Planak erabiltzen duen berdintasunaren 
kontzeptuaz gain, plan hau aurreko 
plangintzetatik bereizten duten beste bi 
elementu sartu dira:

 � Alde batetik, plan estrategikoa da, eta, 
hortaz, Vitoria-Gasteizko Udalak datozen lau 
urteetan genero-berdintasunerantz aurrera 
egiteko edukiko duen estrategia jasotzen da, 
eta lau ildo estrategikoren bidez bideratuko 
dira berdintasun-arloko kudeaketa eta udal-
ekintza. Ildo bakoitzean, planak zer lortu nahi 
duen eta nola egiteko asmoa duen azaltzen 
da. Bi urterik behin egingo diren programazio 
operatiboagoetan zehazten da. 

 � Gainera, ezartzen duen genero-
berdintasunaren kontzeptutik abiatuta, 
genero-mainstreaming deritzonaren 
estrategia garatzen du. Horren arabera, 
berdintasunak eraldatuko du antolakundea 
bera, barneko aldaketen, aldaketa teknikoen 
eta aldaketa instituzionalen bidez, udal-
prozedura eta -prozesuetan nahiz erakunde-
arkitekturan bertan eraginez. Ikuspegi 
horrekin, “politika publikoak jada ez lirateke 
talde zehatzetan zentratuko, jarduera 
bakoitzaren garapenean egon daitezkeen 
intersekzio guztiak hartuko bailirateke kontuan, 
ikuspegi irekia ezarriz2”. Asmo handiko xedea 
da hori, denboran luzea; alabaina, IV. Planak, 
hori aitortzen duen arren, asmoa pixkanaka 
eraikitzen joateko agenda jasotzen du. 

2 Alonso Álvarez, Marta, “El mainstreaming de género 
y sus nuevos desafíos: repensando el concepto de 
igualdad(es)”, CLADaren Reforma y Democracia 
aldizkaria, 47. zk., 2010, Caracas.

1.2. IV. PLANA OINARRITZEN DUTEN 
INDAR-IDEIAK

IV. Plana ez da udalak aurreko planak 
garatzeko unean eskuratu duen 
eskarmentuan bakarrik oinarritzen, plan 
horietako bakoitzean egindako ebaluazioen 
emaitzetan ere oinarritzen baita, III. 
Planaren ebaluazioan bereziki, bai eta parte 
hartzeko eta kontrasterako prozesu zabal 
batean ere, barne- eta kanpo-mailakoa hori, 
prozesuan bertan egin diren proposamenak 
kontzeptualki nahiz praktikoki testuinguruan 
jartzea ahalbidetu baitu.
Zehazki, esparru-dokumentuak eta 
erreferentziazko dokumentuak hartu dira 
aintzat; hala nola, hauek:

 � IV. Planak erreferentziatzat duen esparru 
arautzaile eta programatikoa (hurrengo 
atalean zehaztuko da). Informazio horretan, 
Vitoria-Gasteizerako 2015-2019ko Plan 
Estrategikoak jasotzen dituen erronkak, ildo 
estrategikoak eta konpromisoak nabarmentzen 
dira.

 � Vitoria-Gasteizko Berdintasunerako III. 
Planaren ebaluazioaren emaitzak.

 � Vitoria-Gasteizko Udaleko Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 2017ko Agenda: 
planen arteko dokumentu igarokorra da, 
plangintza estrategikoaren aldi berrian ere 
erreferentziakoak diren hainbat jarduera eta 
kudeaketa-egitura jasotzen dituena.

 � Lantaldeek emandako informazioaren 
azterketa kualitatiboa eta hausnarketa 
estrategikoa, egungo testuinguruan 
berdintasunaren aldeko tokiko agenda 
publikoa zehazteko kontu giltzarriei buruzkoa 
hori (Vitoria-Gasteizko Udalak IV. Plana 
egiteko prozesuaren barruan egin ditu hala 
azterketa kualitatiboa, nola hausnarketa 
estrategikoa). Saio horiei esker, diagnostikoa 
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egiteko oinarrizko informazioa jaso ahal 
izan da, baina baita IV. Plana kokatzeko 
informazioa jaso ere, berdintasun-politika 
publikoa diseinatzeari eta arlo horretako 
erronka berriak identifikatzeari dagokienean3. 
Berdintasun-arloko ezagutza adituaren 
ordezkaritza honekin egin dira lantalde 
horiek:

• Vitoria-Gasteizko talde feministak, 
berdintasunaren aldeko emakumeen 
antolakundeak eta LGTBI taldeak.

• Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Berdintasunerako Zerbitzua.

• Vitoria-Gasteizko Udalean erakundea 
ezagutzen dutelako eta berdintasun-arloan 
ibilbidea eta eskarmentua dituztelako 
(bai plangintza estrategikoan, bai parte 
hartzeari dagokionez, bai lanean) 
erreferentziakoak diren pertsonak.

• Erakundetik kanpoko pertsona adituak, 
berdintasun-arloan ezagutza zabala, 
hausnarketa franko egina eta eskarmentua 
dauzkatenak; batez ere, ikuspuntu 
akademikoa, tekniko-instituzionala edota 
aktibista daukate oinarri4.  

Baterako hausnarketa-prozesu horren 
emaitza gisara, Vitoria-Gasteizko Genero 
Berdintasunerako 2018-2021eko IV. Plana 
ardazten duten INDAR-IDEIA hauek sortu 
dira:

 � Aukera- eta berrikuspen-unetzat hartzen 

3 Ikusi Vitoria-Gasteizko Genero Berdintasunerako 
IV. Planaren hausnarketa estrategikoko fasearen 
sistematizazioari buruzko dokumentua. 
Udal Web-gunea: http://v-g.eus/2F4KXhP 

4 Informazio gehiago edukitzeko, ikusi IV. Plana egiteko 
prozesuari buruzko atala.

da gaurko garaia; batetik, eta ondo 
egiten ari garena aprobetxatuz, esku 
hartzeko ereduak birpentsatzeko eta 
estrategia nahiz proposamen berriak 
entseatzeko aukera dagoelako, eta, 
bestetik, zalantzan jar daitekeelako 
“errutinen” ondoriozkoa den hori; hots, 
kolokan jar daitekeelako politika publikoa 
berdintasunari bidea egiteko tresna 
bihurtzeko asmorik ez duten ohikerien 
ondoriozkoa den hori.

 � Araudi saldoa dagoenez, komeni da 
udal-politika eta -jarduerak genero-
berdintasunaren inguruko araudiari, tratu 
berdintasunari, gardentasunari, herritarrei 
kontu emateari eta parte hartzeari 
egokitzeko orduan pixkanaka aurrera 
egitea.

 � Datozen lau urteetarako akordioa eta 
lehentasun politikoak adierazten dituen 
konpromiso politiko esplizitua daukagu, 
bai eta pertsonei lotutako konpromisotik –
norberaren eta borondatezko ikuspegitik– 
udal-eskumenekin bat egingo duen eta 
erakundeak oro har onartuko duen 
konpromiso politiko eta instituzionalera 
igarotzeko eta aurrera egiteko asmoa ere.

 � Azaldutakotik abiatuta, agenda politiko 
batean jasotzen den dokumentu 
estrategiko gisa sortu da IV. Plana. 
Agenda politiko posible eta zehatza 
da hori, non ez den egin behar den 
guztia planifikatzen: egin daitekeena 
jaso da, testuinguruaren, eskura dauden 
giza baliabideen, antolatzeko behar 
den denboraren eta agenda ezartzeko 
bideratu den aurrekontuaren arabera.

 � Teknikoki, emakumeengan oinarritutako 
ikuspegitik benetako genero-

http://v-g.eus/2F4KXhP
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1 mainstreamingaren ikuspegirantz igaro 
nahi du IV. Planak. Horretarako, eta 
zeharkako ikuspegi hori arlo guztietan 
ezarri ahal izateari begira, lehentasuna 
emango zaio barne-mailako baldintzak 
eta baldintza instituzional eta teknikoak 
sortzeari. Era berean, ezarriko diren 
programa eta prozesuak interpretatzeko 
azalpen-esparruak zehaztea ahalbidetuko 
duen esparru kontzeptual argia ezarri 
nahi da.

 � IV. Plana oinarrizko premisa hauen 
gainean eraikitzen da: genero-
berdintasuna gobernagarritasun-
printzipioa da; genero-zeharkakotasuna 
eta intersekzionalitatea ekintzarako eta 
udal-politikak eraldatzeko estrategiak 
dira; emakumeek baliabideetara 
iristeko eta horiek kontrolatzeko orduan 
berdintasun-gabeziak eta zailtasunak 
dauzkate oraindik, eta nahitaezkoa da 
gizarte demokratikoago, anitzago eta 
feministagorantz aurrera egiten utziko 
duten ikuspegi eta balio berriak ezartzea 
gizartean. 

Multzoan hartuta, proposatzen den Genero 
Berdintasunerako IV. Planeranzko bidea egin 
dute indar-ideia horiek, eta programetan eta 
lan-prozesuetan lurreratu dituzte xedeak. 
Bada, IV. Planeko prozesu parte-hartzailean 
ezartzen diren lehentasun politikoekin eta 
proposamenekin bat egiten duten proiektu 
estrategikoei aholkularitza aditua ematean 
bildu nahi ditu planak bere ahaleginak. 

1.3. IV. PLANAREN ERRONKAK

Berdintasun-politiken garapenean, 
ikuspegietan eta praktiketan dagoen 
aniztasun handiak ezaugarritzen du egungo 
egoera. Azken urteotan, prozedurak, 
egiturak eta praktikak –arrakasta handiagoz 
edo txikiagoz– abiaraztea ahalbidetu 
duten esperientziak garatu dira, eta, horiei 
begiratuta, erakundeetako berdintasun-
politikak (zehazki, zeharkakotasun-politikak) 
bateratzen ari direla dirudi. 

Egiten diren berdintasun-politikek, itxuraz 
xede bera duten arren, ikuspegi ezberdin 
eta askotan antagonikoetatik abiatzen 
dira. Berdintasun-politiketan, gainerako 
politiketan bezalaxe, kutsu neoliberal eta 
kontserbadorea duten ikuspegiak ezarri 
dira, munduan oro har eta Europan zehazki 
bizitzen ari den une sozialari erantzuten 
diotenak. Ikuspegi horiekin, egokitzapen-
eredu bat finkatu da, mainstreamingak behar 
dituen aldaketa instituzionalen inguruko 
hausnarketarik egin gabe. Azken urteotan, 
gainera, eta aurreko aldiekin alderatuta, 
atzerakada nabarmena eduki du eredu 
horrek, krisiaren eta murrizketen ondorioz. 

Erakunde gehienetan, praktika boluntaristak 
egiten dira, eta horiek garatzen dituzten 
edo horien gaineko ardura duten 
pertsonen ezagutza teorikoaren eta 
ikuspegiaren erabat mende egoten dira. 
Horrek berdintasun-politikak eta horien 
ikuspegiak ahultzen ditu, askotan ez 
baitira pertsonengandik harago joaten eta, 
ondorioz, ez baitira finkatzen.

Hori dela-eta, esparru berri bat (hala nola, 
IV. Plana) planteatzeko unean, benetan 
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beharrezkoa da hausnarketa kolektibo, ireki 
eta sakona egitea, genero-berdintasuna 
erakundeen kudeaketara sartzea zer den, 
horrek zer dakarren eta datozen lau urteetan 
norantz jo behar den erabaki ahal izateko, 
udal-politikak eraldatzeko ereduak –toki 
kritikoetatik eta desberdintasunik ezak 
benetan deuseztatzeko bidean– eraikitzen 
jarraitu nahi badugu. 

Hausnarketa horrek, era berean, barne 
hartzen ditu horrelako prozesuek gordetzen 
duten konplexutasuna, bai eta prozesuok 
politika publikoan lurreratzeak dakarren 
kostu handia eta prozesu horien aurrean 
ager daitezkeen erresistentzia pertsonal zein 
instituzionalak ere; hots, askotan balazta 
izaten diren eta gehiegitan defizit teknikotzat 
jotzen diren erresistentziak agertu ohi dira, 
eta hausnarketaren xede izan behar dute. 

Eredu eraldatzaile baterantz abiatzeko, 
erakundeak bi erronkari egin behar die 
aurre:

 � Berdintasuna udal-politiken eremuan garatu 
behar da, zeharkako ikusmoldea txertatuz 
eta berdintasun-politikek erakunderako zein 
zeregin duten zehaztuko duen esparru bat 
eraikiz. Aldi berean, eskakizun eta baldintza 
jakin batzuk dauzka norabide horretan aurrera 
egiteak; adibidez, hauek: esparru arautzaile 
zehatza garatzea, Berdintasunerako Zerbitzua 
baliabide nahikoz hornitzea eta berori 
sendotzea (prozesuan teknikoki lagundu ahal 
izan dezan), lantalde sendoak eratzea eta 
aliantzak sortzea erakundearen kanpoaldean 
nahiz barrualdean.

 � Bestetik, xede estrategiko argietarantz ere 
aurrera egin behar da, eta edukiz hornitu 
zeharkakotasuna, berdintasun-politika 
publikoen iraunkortasunerako elementu gisa 
finka dadin.

Eszenatoki horretan, hauxe da IV. Planak 
planteatzen duen beste erronka handi bat: 
berdintasun-politika publikoen subjektu 
politikoa hedatu egin da, emakumeak 
bezalaxe arau heterosexistak eta sistema 
heteropatriarkalak zapalduta dituen 
pertsonengana iristeko. Vitoria-Gasteizko 
Berdintasunerako Zerbitzua udal-agendan 
kontu batzuk sartzen joan den arren, IV. 
Planak ikuspegi feminista, intersekzional 
eta giza eskubideen ingurukotik begiratuta 
hasi nahi du sexu- eta genero-aniztasuna 
zeharkakotzeko prozesua, prozesuak irautea 
eta egonkortzea ahalbidetuko duten oinarri 
solidoak ezartzeko. 
Praktikan jorratzeko, hausnartzeko eta 
aztertzeko elementu hauek hartu dira 
aintzat: 

 � Intersekzionalitatea: sexuaz gain, 
diskriminazioa eragiten duten egiturazko 
beste iturri batzuk (adina, aniztasun 
funtzionala, maila sozioekonomikoa, 
egoera administratiboa, sexu- eta 
genero-aniztasuna, jatorria, etnia 
eta abar) daudela eta iturri horiek 
elkarreraginean jarduten dutela eta 
elkarrekiko loturak edukitzen dituztela 
azaltzea eta egiaztatzea ahalbidetzen 
du. Gaur gaurkoz, berdintasun-arloan 
dagoen araudiak ez dio aipamen 
espliziturik egiten intersekzionalitateari; 
hala ere, gero eta zabalduago dago 
berdintasun-politikek, araudiaren 
adierazpen praktikoa diren heinean, 
egon daitezkeen desberdinkeria 
guztiak jasotzea, bai eta horien 
intersekzioak pertsonengan eragiten 
duen inpaktua jasotzea ere, erantzun 
egoki eta osoagoa eman ahal izateari 
begira. Ikusi denez, IV. Planaren 
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1 printzipio bideratzaile bat da ikuspegi 
intersekzionala.

 � Sexu- eta genero-aniztasuna, 
sistema heteronormatiboak baztertzen 
duena. Sexu-genero sistemaren aginduek 
sexu- eta genero-identitateei eragiten diete, 
diskriminazioak eraginez eta emakumeak 
edo eredu heteronormatibo horri 
erantzuten ez dioten pertsonak (lesbianak, 
gayak, transexualak, transgeneroak, 
bisexualak eta intersexualak) zapaltzen 
dituzten sistemak elikatuz.

 � Genero-berdintasunaren 
kontzeptua, IV. Planak erabiltzen duena 
eta dokumentu honen aurkezpenean 
azaltzen dena. Berdintasun horrek ez ditu 
emakumeak bakarrik hartzen berdintasun-
politika publikoen subjektu politikotzat, 
oinarrian patriarkatua eta heterosexismoa 
dauzkaten diskriminazioei aurre egiten 
dieten beste pertsona batzuk ere hartzen 
baititu.

 � Giza eskubideak, LGTBI pertsonak 
ahalduntzea sustatzeko, pertsona horiek 
aurrez aurre daukaten indarkeria matxista 
murrizteko eta pertsona horien aurka 
ezartzen diren diskriminazioak ikusgarri 
egin eta jorratzeko ikuspegi modura 
hartuta, ikusmolde asistentzialista, 
patologizatzailea edo pinkwashing 
deiturikoa saihestuz.

Gauzak horrela, Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Berdintasunerako Zerbitzuak prozesu 
bati ekin zion 2014an, “Sexu-aniztasuna 
eta genero-identitateak berdintasunerako 
politiketan” mintegia antolatuz. Jarduera 
horren ostean, LGTBI pertsonen aurkako 
diskriminazioa salatzeko eta Emakumeen 
Berdintasunerako eta Jabekuntzarako 

Eskolan sexu- eta genero-aniztasuna sartzeko 
bestelako jarduerak egin ziren. Duela gutxi, 
2017an, Vitoria-Gasteizko LGTBI biztanleen 
errealitateei buruzko diagnostiko parte-
hartzailea egin da. 

Diagnostiko horretatik informazioa aterako 
da, udaleko politika markatuko duen agenda 
ezartzeko, IV. Planean –ildo estrategikoen 
bidez– zehazten diren xedeak eta jarduerak 
kontuan hartuta. 

Esparru horri erreparatuz, lau ERRONKARI 
egin nahi zaie aurre, epe luzera, 
Vitoria-Gasteizen 2018-2021 aldian 
berdintasunerantz aurrera egiteko agenda 
publikoarekin. Jarraian azalduko dira 
erronka horiek, IV. Planean erronkok gehien 
jorratzen dituzten ildo estrategikoekin lotuta, 
proposatzen den plangintza osoan egongo 
baitira.

� Bere politiken neutraltasun-eza onartzen 
duen eta pertsona guztiei (emakumeei 
bereziki, baina baita LGTBI pertsonei 
ere) beren herritartasun osoa garatzeko 
eta bermatzeko behar diren baliabideak 
bermatuko dizkien egite-moduak 
sustatzen dituen udala. Erronka hau 
“Berdintasuna udal-gobernuaren 
ereduan” deituriko 1. ildoan jorratzen 
da.

� Zainketen hornidura- eta harrera-eredu 
bidezkoago eta jasangarriago baten 
aldeko apustua egiten duen ekintza 
publikoaren bidez bere agendaren 
erdigunean zainketak jartzen dituen 
udalerri bat. Erronka hau “Zainketen 
ekonomia feminista” deituriko 2. 
ildoan jorratzen da.
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� Prozesu pertsonal eta kolektiboei bide 
emateko eta berdintasunerantz aurrera 
egiteko xedez, ahalduntze feministari 
laguntzen dioten baliabideak eta tresnak 
dituen hiria. Erronka hau “Ahalduntze 
feminista” deituriko 3. ildoan 
jorratzen da.

� Vitoria-Gasteiz berdintasunezkoago 
baterako bidean aurrera egite aldera, 
indarkeria matxistaren prebentzioaren, 
arretaren eta erreparazioaren arloan 
duen erantzukizuna bere gain hartzen 
duen administrazioa. Erronka hau 
“Indarkeria matxistarik gabeko 
hiria” deituriko 4. ildoan jorratzen da.
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EREMUA ERAKUNDEA ARAUA/PROGRAMA

1. UDALERRIA VITORIA-GASTEIZKO 
UDALA

• Vitoria-Gasteizerako 2015-2019ko Plan Estrategikoa. 
Gizarte-kohesiorako eta giza garapenerako konpromisoak:

 º Vitoria-Gasteizko Genero Berdintasunerako IV. Plana.

 º Vitoria-Gasteizko Udaleko Enplegu Publikoaren Eremuan 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna egoteko I. Plana. 

 º Gasteizko Emakumeen Etxea abiaraztea.

• Jarduteko oinarrizko printzipioetan genero-ikuspegia duten 
eta indarrean dauden udal-planak. 

2. EAE

EUSKO JAURLARITZA

• 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari 
buruzkoa.

• 14/2012 Legea, Transexualak Genero-Identitateagatik ez 
Baztertzeari eta Haien Eskubideak Aitortzeari buruzkoa.

• EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana 
(zirriborroa).

ARABAKO FORU 
ALDUNDIA

• Arabako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Foru 
Plana.

UDALAK • 2/2016 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Tokiko 
Erakundeei buruzkoa.

2. ERREFERENTZIAZKO ESKUMEN-ESPARRU ARAUTZAILE ETA 
PROGRAMATIKOA

Atal honetan, proposatzen den ekintzari zentzua ematen dion eskumen-esparru arautzaile 
eta programatikoa azaltzen da, erreferentziakoak diren eta IV. Planerako proposatu den 
plangintza justifikatzen duten testu nagusiak nabarmenduz.
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EREMUA ERAKUNDEA ARAUA/PROGRAMA

3. ESTATUA ESPAINIAKO 
GOBERNUA

• 3/2007 Lege Organikoa, Emakumeen eta Gizonen 
Benetako Berdintasunari buruzkoa.

• 1/2004 Lege Organikoa, Genero-Indarkeriaren Aurka 
Oso-Osoko Babesa Emateko Neurriei buruzkoa.

• 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituena, udalerriek «emakumeak sustatzeko» politiken 
esparruan jarduera osagarriak egin ditzaketela ezartzen 
duena.

• Genero Indarkeriaren Aurkako Estatu-Ituna, 
2017ko abenduan onartua. 

4. EUROPA

EUROPAR BATASUNA

• Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2016-
2019ko Konpromiso Estrategikoa

• Lunacek Txostena, EBk homofobiaren aurka eta sexu-
joeragatiko eta genero-identitateagatiko diskriminazioaren 
aurka duen ibilbide-orriari buruzkoa (2014).

• Istanbuleko Hitzarmena, emakumeen aurkako 
indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren prebentzioari eta 
indarkeria horien aurkako borrokari buruzkoa (Estatu 
espainiarrak 2014an berretsi zuen).

• Europako Liburu Zuria, homofobiaren aurkakoa. 
Sexu-joeraren eta genero-identitatearen arloan berdintasuna 
egoteko tokiko politikak (2011).

EUROPAKO 
UDALERRIEN ETA 

ESKUALDEEN 
KONTSEILUA

• Emakume eta Gizonen Toki-Bizitzako 
Berdintasunerako Europako Gutuna (2006). 

5. NAZIOARTEA
NBE

• Garapen Jasangarrirako 2030eko Agenda 
(garapen jasangarrirako xedeak) (2015)

• Yogyakartako printzipioak: Giza Eskubideen 
nazioarteko legeria sexu-joeraren eta genero-identitatearen 
arloan ezartzeari buruzko printzipioak (2006).

• 17/19 Ebazpena, Sexu-Joerari eta Genero-
Identitateari buruzkoa (2011).

• Emakumeei buruzko Nazioarteko IV. Biltzarra (Beijing, 
1995) eta Beijingo adierazpena eta ekintza-plataforma, New 
Yorken 2015ean berrikusi eta eutsi zena (Pekin+20).

• Emakumeen Aurkako Diskriminazio Mota Guztiak 
Deuseztatzeko Hitzarmena. (CEDAW) (1979, Estatu 
espainiarrak 1983an berretsi zuen).
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3. IV. PLANAREN XEDEA ETA 
PRINTZIPIO BIDERATZAILEAK

3.1. XEDEA

Udalaren ekintza publikoa bideratzea da 
Vitoria-Gasteizko Genero-Berdintasunerako 
IV. Planaren xedea, Vitoria-Gasteizko Udalak 
2018-2021 aldian sustatzen dituen politikek 
eragin positiboa izan dezaten berdintasunean 
eta, eskubideen berme-ikuspegitik abiatuta, 
bidezko hiri justuagoa eta sexu edo 
generoagatiko diskriminaziorik gabea sortzen 
lagundu dezaten, berdintasun-politiken 
subjektu politikoa arau heteronormatiboak 
zapaldutako beste pertsona batzuengana 
zabalduz.

3.2. IV. PLANAREN PRINTZIPIO 
BIDERATZAILEAK

Xedea eraginkorra izan dadin, IV. Planean 
proposatzen den esku-hartzea zeharka 
bideratzen duten printzipio hauek ezartzen 
dira:

 � PARADIGMA FEMINISTA

IV. Planak aitortza egiten dio feminismoari, 
bere dimentsio guztietan, eta, beraz, 
gizartea genero-berdintasunean antolatzea 
proposatzen duen ikuspegi teoriko eta 
praktiko feministatik abiatzen da, zeinaren 
arabera “pertsona guztiak legearen aurrean 
berdinak” diren eta “aukera-, tratu- eta 
gizarte-berdintasuna, berdintasun politikoa 
eta baliabideetara, ondasunetara eta 

garapenera iristeko berdintasuna” egon 
behar den1. 

Paradigma feminista da emakumeek 
historian egin duten ekarpenik 
garrantzitsuena, eta feminismoaren 
eragin handiena duten gizarteetan 
sortzen dira genero-harreman berdinzale 
eta bidezkoenak. Mugimendu 
feminista aktiboago dagoen tokietan 
daude politika publiko aitzindari eta 
aurreratuenak. Paradigma feministak, 
halaber, heteropatriarkatua desmuntatzen 
eta pertsona guztien bizi-kalitatea 
(emakumeena, bereziki) hobetzen duten 
bestelako aukera sozial, kultural eta 
politikoak hedatzen laguntzen du.

 � BEHAR ADINAKO ARRETA

Behar adinako arreta kontzeptu juridiko bat 
da, eta IV. Planera ekarri dugu, printzipio 
gidari gisara, Vitoria-Gasteizko Udalak 
hirian gertatzen diren desberdinkerien 
eta genero-diskriminazioen aurrean eman 
behar duen erantzunak nolakoa izan 
behar duen azaltzeko asmoz, indarrean 
dagoen araudiaren eta udalean arlo honen 
inguruan dauden eskumenen esparruan. 

Zentzu horretan, behar adinako arretak 
zera dakar, IV. Planak jasotzen duen 
agenda betetzeko konpromisoa eta 
ardura hartu behar dituela Vitoria-
Gasteizko Udalak, jarrera aktiboa agertuz, 
eta, horretarako, beharrezkoak diren 
baliabideak sortu eta jarri behar dituela 
agendaren eskura.

1 Lagarde, M., El feminismo en mi vida. Hitos, claves y 
topías, Horas y Horas, 2014.
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 � GENERO- ETA INTERSEKZIO-IKUSPEGIA

Genero-ikuspegia IV. Planaren printzipio 
gidarietako bat da, eta, beraz, ildo 
estrategiko guztietarako hartzen da kontuan 
genero-desberdinkeriak ikusgarri eta 
ulergarri egitearekin batera horiek zalantzan 
jartzen dituen ikuspuntu analitikoa. 

Gainera, genero-ikuspegiaren ikuskera 
osoagotik abiatuta, intersekzio-
ikuspegia hartu du IV. Plan honek; 
hots, kontuan hartu nahi ditu generoak 
desberdinkeriaren beste iturri batzuekin 
(hala nola, aniztasun funtzionalarekin, 
etniarekin, arrazalizazioarekin, adinarekin, 
maila sozioekonomikoarekin, jatorriarekin, 
sexu- eta genero-aniztasunarekin, egoera 
administratiboarekin eta abarrekin) 
dituen intersekzioak. Hortaz, pertsonak 
eta beren identitateak baldintza ugarik 
zeharkatzen dituztela ulertu behar da, eta 
baldintza horiek ezin daitezkeela bereizita 
aztertu, elkarri lotzen zaizkien faktoreak –
testuinguruaren arabera, erabakigarriagoak 
edo ez hain erabakigarriak– baitira. 
Gainera, emakume subjektua kategoria 
homogeneo gisa zalantzan jarrita, 
gorputzak zeharkatzen dituzten errealitateen 
intersekzioaren arabera emakumeen beraien 
artean dauden desberdinkeriak azter 
daitezke. 

Intersekzio-ikuspegiak, bestalde, 
begirada eta ikusmoldeak zabaltzen ditu, 
aniztasunaren eta subjektuen agentzia-
gaitasunaren ikuspegi ahalduntzaile 
batetik zabaldu ere. Udal-jardueran, 
lehentasunezkotzat jotzen da beste jardute-
esparru batzuk sortzea, pertsona guztien 
(bereziki, gehien diskriminatzen eta 

baztertzen diren kolektiboen) beharren 
azterketatik abiatuta eta elkarrekin edo 
elkartuta nola erantzun daitekeen galdetuz 
protagonistei. Hau da, intersekzionalitatea 
berdintasun-politika publikoak diseinatzeko 
aukeratzat hartzen duen eta giza eskubideen 
eta ahalduntzearen esparruan mugitzen den 
ikuspegi feministatik abiatzen den jarduera 
nahi da2. 

 � PARTE-HARTZEA ETA ERAGINA

IV. Planak printzipio gidaritzat dauka Vitoria-
Gasteizko talde feministek, berdintasunaren 
aldeko emakumeen antolakundeek, 
LGTBI kolektiboek eta herritarrek oro har 
berdintasun-politiketan parte hartzea eta 
horiekiko elkarrizketa egotea. Lortu nahi den 
ereduak praktika edota lan-metodologiatzat 
hartu behar du parte-hartzea, eta ez unean-
uneko prozesutzat.

Gobernagarritasun demokratikoagoaren 
zati izan behar du parte-hartzeak, eta, 
horretarako, parte hartzeko eredua benetan 
abiarazteko behar diren prozesuak, tresnak, 
espazioak eta baliabideak eman behar dira. 
Hau da, berdintasun-politikek eta agenda 

2 “Berdintasun-politiketan sexu- eta genero-aniztasuna 
sartzeko orduan dauden erronkei, eztabaidei eta 
praktikei buruzko hausnarketa estrategikoa egiteko 
jardunaldia sistematizatzea” Berdintasunerako Zerbitzua. 
Vitoria-Gasteizko Udala. 2017ko azaroa: “Dean 
Spade-k Una vida “normal” liburuan azaltzen duen 
bezala, arreta jarri behar diogu eremu jakin bateko 
kolektibo baztertuenaren egoerari (kasu honetan, LGTBI 
kolektiboarenari), jarduera batek funtzionatzen duen 
ala ez ikusteko. Lucas Plateroren ustean, egoera bat 
konpontzeko, premien azterketatik abiatu behar da, 
protagonistekin kontsultatuz nola konpon daitekeen 
arazoa elkarren artean. Subjektu unibertsaletik harago 
pentsatzeko ohitura falta zaigula dio (...), eta ez dugula 
elkarturik jorratzeko aukera balioesten.” 

http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1110
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publikoek metodologia modura sartu behar 
dute parte-hartzea, politika eta agenda 
horiek diseinatzeko, abiarazteko eta horien 
jarraipena nahiz ebaluazioa egiteko orduan. 

 � GARDENTASUNA

Politikak ebaluatuz eta emaitzen berri 
emanez berdintasun-arloan egiten 
denaren gaineko kontu ematea da IV. 
Plana bideratzen duen beste printzipio 
bat. Gardentasuna programazioan dago, 
bai udalak barne-mailan eta herritarren 
artean jakinarazi behar duelako zer-nolako 
aurrerapenak egiten diren Vitoria-Gasteizen 
berdintasun-arloan, bai diru publikoak 
lan horretan nola laguntzen duen azaldu 
behar duelako; era berean, baita IV. Plana 
betearazteko eta kudeatzeko prozesuak 
berak gardena izan behar duelako eta 
behar bezala komunikatu behar delako ere.

 � BERDINTASUN-POLITIKEN 
IRAUNKORTASUNA

Berdintasun-politiken iraunkortasuna da plan 
hau bideratzen duen azken printzipioa; 
aldi berean, gainera, xedea da. Bada, 
printzipio horrek konpromiso politikoa 
behar du, eta berdintasun-arloko araudi bat 
onartzearekin, sailarteko egitura politiko eta 
teknikoak dituen genero-arkitekturarekin edo 
berdintasun-gaietan espezializatuta dauden 
pertsonez osatutako Berdintasunerako 
Zerbitzu sendo batekin zehaztu daiteke hori. 
Iraunkortasunerako, berdintasun-politiken 
kantitatearen gainetik jarri behar da horien 
kalitatea, eta arreta berezia jarri behar zaio 
hala edukiari, politika genero-eraldatzaileak 
izan daitezen, nola aurrekontu- eta 
baliabide-hornidurari, benetan gauzatu 

daitezkeen politikak izan daitezen.

Aipatu den bezalaxe, IV. Planak jasotzen 
dituen ildo eta xede bakoitzaren printzipio 
gidari bihurtzen dira sei printzipio horiek. 
Etorkizunari begiratzea da beren xedea, 
jarduerei zentzua emanez eta, azken 
batean, IV. Plana egituratzen duten eta 
plangintza estrategiko hau eraikitzeko 
oinarria diren ikuspegiak adieraziz. 
Printzipio horiek guztiek neurri berean 
bideratu behar dute proposatzen den 
ildo estrategiko bakoitza, eta jardueretan 
hauteman behar dira. 
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4. IV. PLANA EGITEKO PROZESUA

IV. Plana 2017an egin da, hausnartzeko, iritziak trukatzeko eta udal-politika zehazteko 
prozesu mailakatu baten bitartez. Prozesu horretan, erakundeetako eragile politiko eta 
teknikoek, antolakunde feministek eta berdintasunaren aldeko emakumeen taldeek, LGTBI 
kolektiboek, herritarrek eta udalekoak ez diren baina berdintasunean adituak diren pertsonek 
hartu dute parte, eta honela egin da:

I. FASEA: HAUSNARKETA ESTRATEGIKOA

Xedea: Berdintasunerako tokiko politiken erronketan eta erronka horiek Vitoria-Gasteizko 
Udalak berdintasun-arloan dituen ezaugarriekin eta ibilbidearekin lerrokatzean pentsatzea 
ahalbidetzen duten hausnarketarako eta eztabaidarako guneak sortzea. 

Pertsona hauekin egin dira hausnarketa estrategikorako lau taldeak: 
VITORIA-GASTEIZKO talde feministekin eta berdintasunaren aldeko emakumeen 
taldeekin, Berdintasunerako Zerbitzuarekin, Udalean erreferentziakoak diren teknikari 
eta zuzendariekin, berdintasunerako tokiko politiken arloan adituak diren eta 
unibertsitateetatik, beste erakunde batzuetatik eta aholkularitza espezializatutik datozen 
pertsonekin.

Emaitzak: Vitoria-Gasteizko Berdintasunerako IV. Planaren hausnarketa estrategikoaren 
fasea sistematizatzeko dokumentua eta Vitoria-Gasteizko Genero Berdintasunerako 2018-
2021eko IV. Planaren oinarrizko dokumentua.

II. FASEA: IV. PLANAREN OINARRIZKO DOKUMENTUARI BURUZKO 
INFORMAZIOA ETA HORREN ERKAKETA

Xedea: IV. Planaren lan-ildo estrategikoak eta plana egituratzeko eta diseinatzeko egin 
den proposamena baliozkotzea eta horri buruzko informazioa ematea.

 � Informazioa eta erkatze soziala Berdintasunaren Elkargunearekin.

 � Baliozkotze politikoa IV. Planaren Zuzendaritza Batzordearekin (fase honetan eratu 
da Batzordea, eta Udaleko sail guztietako zuzendaritzek osatzen dute). 

Emaitzak: IV. Planaren oinarrizko dokumentua hobetu da, horren lan-estrategia 
baliozkotu da, eta legegintzaldi honetan genero-ikuspegia sartzeko proiektu estrategikoak 
identifikatu dira.
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III. FASEA: EDUKIAK LURRERATZEA

Xedea: IV. Planaren bi urteko programazioa zehaztea, eta, dituzten ezaugarriak direla-
eta, IV. Planak bideratu ditzakeen proiektu estrategikoen identifikazioa sakontzea.

Aldebiko bilerak Berdintasunerako Zerbitzuaren eta zerbitzu hauen artean:

 � Hezkuntza Zerbitzua    

 � Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

 � Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

 � Gazteriaren Zerbitzua

 � Enpresa Zerbitzua

 � Funtzio Publikoaren Saila

 � Herritarren Partaidetzarako Zerbitzua

 � Gizarte-etxeen Zerbitzua

 � Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila 

Fitxen bidez, informazioa jaso da Udaltzaingotik eta Kultura Zerbitzutik

Emaitza: Vitoria-Gasteizko Genero Berdintasunerako IV. Planaren zirriborroa egin da.

IV. FASEA: IV. PLANAREN ZIRRIBORROA BALIOZKOTZEA 

Xedea: IV. Planaren zirriborroa erkatzea eta baliozkotzea

Hauek izan dira parte-hartzaileak:

 � IV. Plana egikaritzeko ardurak dauzkaten edota Plana egiten parte hartu duten sail 
eta zerbitzuak; Berdintasunerako Elkargunea, Vitoria-Gasteizko talde feministak eta 
berdintasunaren aldeko emakumeen taldeak, LGTBI kolektiboak; IV. Planaren Zuzendaritza 
Batzordea; Berdintasunerako Udal Batzordea, Vitoria-Gasteizko Udaletxean ordezkaritza 
sindikala duten sindikatuak. 

Emaitza: Vitoria-Gasteizko Genero Berdintasunerako 2018-2021eko IV. Plana egin da, 
behin betikoa; txostena eskatu zaio Emakunderi, eta Osoko Bilkuran onartu da. Gero, 
gizarteratzea.
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5. ILDO ESTRATEGIKOAK ETA PROGRAMAZIOA

Atal honetan, lan-estrategia orokorra –ildoak eta xedeak–, hurbilketa kontzeptualak eta 
proposatutako ildo bakoitzaren azalpen-esparruak jasotzen dira. Beste informazio batez gain, 
azalpen-esparruak egiteko orduan garrantzitsua izan da IV. Plana egiteko lehenengo fasean 
egindako hausnarketa estrategikoaren lana sistematizatu izana. Informazio horrek (printzipio 
bideratzaileekin batera) ezartzen ditu IV. Plana gidatzen duten esku-hartzeko irizpideak.

5.1. EDUKIEN EGITURA

Berdintasun-arloko udal-politiken iraunkortasunari bide emateko tresna izateko dago 
pentsatuta IV. Plana. Hori dela-eta, epe luzerako begirada (lau urterako ezarriko den eta ildo 
eta xede estrategikoen bidez deskribatzen den estrategiari lotutakoa) eta epe laburrerako 
beste begirada bat (bi urteko programetan (jardueretan) oinarritzen dena) konbinatzen ditu, 
jarraian eta kudeaketa-sisteman azalduko den bezala.

PLANGINTZA 
ESTRATEGIKOA

LEGEGINTZALDIKO 
KONPROMISO 
POLITIKOAK 

AZALTZEN DITU

4 URTE

2 PROGRAMAZIO: 
2018-2019 ETA 2020-2021
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ERAGILEA
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ZEHAZTEN DITU 
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Irudian ikus daitekeenez, xede estrategiko 
eta operatiboen inguruan antolatzen da 
ildo estrategiko bakoitza. Bi urteko bi 
programazioren bidez zehaztuko dira xede 
operatiboak, eta hauek jasoko dituzte: 
sustatuko diren udal-jarduerak, jarduera 
horiek egiteaz arduratuko diren erakundeak, 
denborazkotasuna eta jarraipena egitea 
ahalbidetuko duten egindakoaren 
adierazleak. Hala, argi eta garbi bereizten 
dira plangintza estrategikoa eta plangintza 
operatiboa.

Xedeei eta esku-hartzeei eusten dien esparru 
kontzeptualari eta arlo horretarako xede 
estrategikoen identifikazioari hurbilketa 
eginez egituratzen da ildo estrategiko 
bakoitzaren aurkezpena. Hauek dira 
IV. Planerako zehaztu diren jardute-ildo 
estrategikoak:

 � 1. ILDOA: BERDINTASUNA UDAL-
GOBERNUAREN EREDUAN 

 � 2. ILDOA: ZAINKETEN EKONOMIA 
FEMINISTA 

 � 3. ILDOA: AHALDUNTZE FEMINISTA 

 � 4. ILDOA: INDARKERIA MATXISTARIK 
GABEKO HIRIA  

Lau ildo estrategiko horiek biltzen dituzte 
udal-erakunde honentzat lehentasunezkotzat 
jotzen diren esku-hartzeko eremuak. 
Sailkapen hori zehazteko, IV. Planaren 
bidez ezarri nahi den esku-hartzea 
jasotzea ahalbidetuko zuten eta udalerriaz 
gaindiko berdintasun-plan batzuekin 
(funtsean, Arabako Foru Aldundiaren 
eta Eusko Jaurlaritzaren planekin) 
koherentzia edukiko zuten ildoak izan 

zitezela erabili da irizpidetzat. Bestalde, 
udal-politiken antolaera aldatzea eta 
politika horiek eraldatzea erraztuko duten 
alderdiak izendatzen ditu ildo bakoitzak, 
berdintasunerantz aurrera egiteko orduan 
zuzenean eragiteko xedez.

Hurrengo atalak ondorengo 
informazioa jasotzen du:

• Ildo estrategiko bakoitzaren azalpena.

• Vitoria-Gasteizko Genero Berdintasunerako 
IV. Planak 2018. eta 2019. urteetarako 
jasotzen duen programazioa; IV. Planean 
formulatu den estrategia zehazten duena, 
alegia.

• Lehenetasunezko jardueren identifikazioa. 
Atal honetan, duten izaera estrategikoa 
dela-eta 2020-2021eko plangintza 
formulatzeko orduan lehentasunezkotzat 
jotzen diren jarduera batzuk jasotzen 
dira, adibide modura. Zentzu horretan, 
hemen azaltzen diren jarduerek ez 
dute IV. Planaren bigarren biurtekoko 
programazioa osatzen, 2018-2019ko 
plangintzaren zati diren baina finalistak 
ez diren jarduera eta prozesuei eman nahi 
zaizkien norabidea eta forma baino ez 
baitituzte adierazten. Izan ere, jarduera 
eta prozesu horiek denboran jarraitu 
behar dute, modu eraginkorrean ezarri eta 
hobetu nahi badira, edota horiek irautea 
nahi bada. IV. Planaren ildo eta xede 
estrategikoen multzorako xehatzen dira atal 
honetan identifikatzen diren lehentasunezko 
jarduerak, eta horien deskribapen sintetikoa 
ere jasotzen da, hobeto uler daitezen. 
Jarduera horietatik abiatuta, IV. Planaren 
lehenengo biurtekoaren ebaluaziotik 
ateratzen diren ikaskuntzekin eta bestelako 
informazio garrantzitsu batekin batera, 
2020-2021eko programazioa egingo da.
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5.2. ILDO 
ESTRATEGIKOEN 
AZALPENA ETA 
PROGRAMAZIOA 



1. ILDOA
BERDINTASUNA 
UDAL-GOBERNUAREN 
EREDUAN
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1.I

1. ILDOA: BERDINTASUNA 
UDAL-GOBERNUAREN 
EREDUAN
 
Ildo estrategiko hau jasoz, aurrera egin 
nahi da berdintasunak Vitoria-Gasteizko 
Udalaren gobernagarritasun-ereduan 
daukan edo eduki beharko lukeen tokiaren 
zehaztapenean. 

IV. Plan honek garatzen duen proposamena 
hauxe da: udal-politiken printzipio 
eratzailetzat hartu behar da genero-
berdintasuna, jakinda erakundearen egungo 
kultura eta egiteko moduak aldatzea 
eskatzen duela horrek eta aldaketa horretan 
aurrera egin beharko dela. Zerbitzuak 
emateko ikuspegitik eskubide-
bermeen ikuspegira igaro behar dute 
egiteko modu horiek, pertsonen interesen 
eta premien zerbitzura jar dadin kudeaketa 
publikoa, berdintasun-baldintzak eta genero-
justizia aintzat hartuta. Ikuspegi horrekin, 
eredu zehatz baterantz egingo da bidea, 
eta, eredu horretan, erabateko herritartasuna 
aitortu eta bermatu beharko du erakundeak, 
Vitoria-Gasteizko Udalak kasu honetan, giza 
eskubideen esparrutik jardunez.

Emakumeei buruzko Nazioarteko IV. 
Biltzarrean (Beijing, 1995) formulatu 
zenetik, genero-ikuspegiaren 
zeharkakotasuna hartu da aipatutako 
aldaketetaranzko bidean aurrera egiteko 
estrategia egokientzat; zeharkakotasun 
hori praktikan jartzeak dituen zailtasunei 
arreta berezia jarriz, ordea. Genero-
zeharkakotasunaren kontzeptuak defizit 
demokratikotzat hartzen ditu generoagatiko 
berdintasun-gabeziak eta diskriminazioak, 

eta, hortaz, arazo politiko-publiko bihurtzen 
da hori; bada, arazo politiko-publiko horrek 
erdigunean jartzen du erakunde publikoek 
genero-berdintasunaren aurrerapenean edo 
atzerapenean duten erantzukizuna.

Zeharkakotasuna ezarriz, kontuan har 
daitezke pertsonen egoera, rol, baldintza eta 
premien artean dauden ezberdintasunak argi 
eta garbi adierazten dituzten analisirako eta 
esku-hartzeko ereduak, baliabide publikoak 
erabiltzean eta kontrolatzean onura-
berdintasuna ziurtatuko duten ondorio berdin 
edo baliokideak (ezberdinak izango baitira 
emakumeen eta beste kolektibo gutxiagotu 
batzuen abiapuntuaren arabera) eragiten 
dituzten esku-hartzeak planifikatzeko. 
Beraz, kudeaketa publikorako eredu 
berdinzale eta jasangarriagoak 
zehazteko unean aurrera egitea edukiko du 
xede, eta ahalegin berezia egin beharko da 
IV. Plan honetan Vitoria-Gasteizko Udalaren 
lan-ikuspegiak aldatzeko asmoz garatzen 
diren prozesuak eta praktikak egonkortzeko, 
transferitzeko eta orokortzeko mekanismoen 
garapenean.

Prozesu horiei eusteko, lehenik, 
erakundearen konpromiso politiko argia 
egon beharko da, bai eta Berdintasunerako 
Zerbitzu egonkortu eta espezializatua 
ere. Horrela bakarrik eratu ahalko dira 
sailetako eremu bakoitzean berdintasuna 
sustatzeko baldintzak. Bigarrenik, gaikuntza-
prozesuak egin beharko dira, genero-
ikuspegia sailetako lanarekiko paraleloa 
den zerbait balitz bezala ikusteari utzi eta 
berori sailetako lanera sartzea ahalbidetuko 
duen moduan (elkarlaneko eta diziplina 
anitzeko modu koordinatu eta integralean) 
lan egiten irakasteko eta ikasteko, agerian 
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jarriz zeharkakotasunak politikaren kalitatea 
(oro har) eta eskumen sektorialen kalitatea 
(bereziki) hobetzen dituela. 

Ondorioz, ezinbestekoa da erakundearen 
barruko lana egonkortzeko dinamikak 
sortzea, berdintasunaren arloan –eta 
zerbitzu edo sail bakoitzean– lortu nahi 
diren politika eta xedeak lerrokatzea 
ahalbidetzeari begira. Langile politikoak eta 
teknikoak konbinatzen dituzten sailarteko 
egitura instituzionalen eredua (bir)zehaztuz 
lagunduko zaie dinamika horiei, batzordeen, 
Zeharkako Lantaldeen edo elkarreragina, 
konpromisoa eta egin behar diren aldaketak 
negoziatzeko esparrua ahalbidetuko duen 
bestelako edozein modalitateren bidez.

Horiexek dira, aldaketa politikoak 
nahiz udalaren berdintasun-politiken 
iraunkortasuna indartzeko xedez, IV. Plan 
honetan jorratu nahi diren gutxieneko 
baldintzetako batzuk. Hori dela-eta, genero-
zeharkakotasuna udalaren kudeaketan 
ezartzearekin zerikusia duen lan guztia 
(antolakuntza-kultura, giza baliabideak, 
lan-prozesu eta -prozedurak, langileen 
gaikuntza, koordinazioa, lankidetza eta 
parte-hartzea) sartzen da ildo honetan. Hala 
ere, adierazi beharra dago Vitoria-Gasteizko 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
III. Plana mugarria izan zela Udalean 
genero-zeharkakotasuna ezartzeari 
dagokionez; izan ere, orduan generoaren 
inguruan zegoen erakunde-arkitektura 
aldatu zuten sailarteko koordinazio-egiturak 
abiarazteaz gain, genero-ikuspegia sartzen 
hasi ziren ohiko lan-prozeduretan (erabilera 
ez-sexista komunikazioan, estatistika eta 
ikerketak, genero-inpaktuari buruzko 
txostenak eta abar), eta esparru horretan 

egin zen Enplegu Publikoaren Eremuan 
Genero Berdintasuna egoteko 2016-2018ko 
I. Plana.

Nolanahi ere, eta oro har, “feminismoaren 
xede politikoak sartzeko, agenda politikoa 
eta tartean dauden eragileen kopurua 
zabaltzeko, genero-politikak ghettotik atera 
eta berrikuntzak egiteko edota tresna eta 
metodologia berriak sortzeko”1 aukerarekin 
daukate zerikusia genero-mainstreamingaren 
indargune nagusiek. Berdintasunak Vitoria-
Gasteizko Udalaren gobernu-ereduan 
iraunkortasuna edukitzea eragiten dute 
indargune horiek, eta xede estrategiko 
hauen bidez ezarriko dira IV. Planean: 

XEDE ESTRATEGIKOAK:

 � 1.XE: Vitoria-Gasteizko Udalak 
berdintasunarekin duen konpromisoa 
zehaztea. 

 � 2.XE: Udaleko langileak berdintasunaren 
arloan pixkanaka gaitzea.

 � 3.XE: Aurrera egitea genero-ikuspegia 
plangintza estrategikoetan eta 
administrazioaren egintza eta prozedura 
komunetan sartzeko orduan.

 � 4.XE: Udal barruko, udalen arteko eta 
erakundeen arteko koordinazioa eta 
lankidetza sustatzea.rtu

 � 5.XE:  Udaleko berdintasun-politika indartuko 
duten parte hartzeko guneak bultzatzea.ko 
duten parte hartzeko guneak bultzatzea. 

1 Alonso Álvarez, M., “El mainstreaming de género y sus 
nuevos desafíos: repensando el concepto de igualda-
d(es)”, CLADaren Reforma y Democracia aldizkaria, 47. 
zk., 2010, Caracas.
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1.I

1. ILDOA: BERDINTASUNA UDAL-GOBERNUAREN EREDUAN

EDUKIEN AZALPENA XEDE ESTRATEGIKOAK

Genero-zeharkakotasuna 
gobernu-ereduan ezartzearekin 
zerikusia duen lan guztia 
(antolakuntza-kultura, giza 
baliabideak, lan-prozesu 
eta -prozedurak, langileen 
gaikuntza, koordinazioa, 
lankidetza eta parte-hartzea) 
sartzen da ildo honetan.

1.XE: Vitoria-Gasteizko Udalak berdintasunarekin 
duen konpromisoa zehaztea. 

2.XE: Udaleko langileak berdintasunaren arloan 
pixkanaka gaitzea.

3.XE: Aurrera egitea genero-ikuspegia plangintza 
estrategikoetan eta administrazioaren egintza eta 
prozedura komunetan sartzeko orduan.

4.XE: Udal barruko, udalen arteko eta erakundeen 
arteko koordinazioa eta lankidetza sustatzea.

5.XE: Udaleko berdintasun-politika indartuko duten 
parte hartzeko guneak bultzatzea.

1. ILDOA: BERDINTASUNA UDAL-GOBERNUAREN EREDUAN

1.XE: VITORIA-GASTEIZKO UDALAK BERDINTASUNAREKIN DUEN KONPROMISOA ZEHAZTEA

1.1.1. XO: UDAL-ARAUDI ESPEZIFIKOA ONARTZEA BERDINTASUNAREN ARLOAN EGINDAKOAREN  
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Genero-mainstreaminga pixkanaka 
txertatzeko udal-estrategia modu homogeneo 
eta koordinatuan ezartzeko jarraibideak 
onartzea. 

ARDURADUNA Alkatetza Jarraibideen onarpena 
jasotzen duen akta, 
Tokiko Gobernuaren 
Osoko Bilkurarena edo 
Batzordearena.

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2019

Udaleko langileen lan-baldintzak erregulatzen 
dituen akordioan sartzea Enplegu Publikoaren 
Eremuan Genero Berdintasuna egoteko 2016-
2018ko I. Plana.

ARDURADUNA Funtzio Publikoa
Enpresa Batzordea

Akordio erregulatzaileak 
Enplegu Publikoaren 
Eremuan Genero 
Berdintasuna egoteko 
2016-2018ko I. Plana 
hartzen du barruan.

URTEA 2019

2018-2019KO PROGRAMAZIOAREN XEHETASUNAK
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1.1.2. XO: IRAUNKORRAK EGITEA TOKIKO BERDINTASUN-POLITIKAK, HORIEN  
FINKAPENA ETA ERAGINA INDARTUZ 

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

AURREKONTUA

IV. Plana ezartzeko 
prozesuan buru izan dadin 
eta programazio honetan 
jasotzen diren konpromisoak 
eraginkorrak izan daitezen 
behar dituen giza-baliabideak 
eta baliabide ekonomikoak 
ematea Berdintasunerako 
Zerbitzuari.

ARDURADUNA Alkatetza
Udal-aurrekontuek 
behar besteko partida 
espezifikoak jasotzen 
dituzte IV. Plana 
ezartzeko.URTEA 2018, 2019

PLANGINTZA 
ETA 

EBALUAZIOA

IV. Planaren bi urteko 
programazioa egitea, 
aurrekontua eta egutegia 
zehaztuz.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Bi urteko programazioa 
jasotzen duen 
dokumentua.
Bi urteko programazioa 
baliozkotzen duen 
akta, Batzorde 
Politikoarena.

URTEA 2018

IV. Planaren bi urteko 
programazioaren jarraipena 
egitea, hobekuntza-arloak 
sartuz aurreikusi den 
plangintzari.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Bi urteko 

programazioaren 
jarraipen-agiria.
Bi urteko 
programazioaren 
jarraipen-txostena 
onartzen duen akta, 
Batzorde Politikoarena.

URTEA 2019

Sexu- eta genero-aniztasunaren 
arloan lehentasunezkoak diren 
jarduerak jasoko dituen agenda 
bat egin eta abiaraztea, 
Vitoria-Gasteizko LGTBI 
biztanleen errealitateei buruzko 
diagnostikotik (2017) abiatuta.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Agenda jasotzen duen 
dokumentua.

URTEA 2018, 2019

Etengabeko informazio-sistema 
diseinatzea, abiatze-egoeraren 
berri emateko hiriko genero-
berdintasunari eta IV. Planaren 
eraginari dagokienez. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Informazio-sistemak, 
sortutako adierazleak.

URTEA 2018, 2019

EGITURAK

Egiturak sortzea eta 
antolatzea, horietatik bultza 
eta jarrai dadin sailetan 
berdintasun-arloan egiten den 
lana.

ARDURADUNA
Alkatetza
Berdintasunerako 
Zerbitzua Sortutako egitura motak.

Egituren sorkuntza eta 
horien araudia jasotzen 
dituen dekretua.LAGUNTZAILEA Sail guztiak

URTEA 2018



3535

5

1
. 

IL
D

O
A

 -
 B

ER
D

IN
TA

SU
N

A
 U

D
A

L-
G

O
B
ER

N
U

A
R
EN

 E
R
ED

U
A

N
 

1.I

1.1.3. XO: UDALAK BERDINTASUNAREKIN DUEN KONPROMISOA IKUSARAZTEA 
EGINDAKOAREN  

ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

 

Udalak berdintasunarekiko konpromisoa duela 
adieraztea manifestuetan, adierazpenetan eta 
erakundeak herritarrekin komunikatzeko dituen 
beste bitarteko batzuetan.

ARDURADUNA Alkatetza
Kanal motak eta 
horien kopurua eta 
konpromisoarekin 
argitaratzen diren 
komunikazio motak 
eta horien kopurua.

LAGUNTZAILEA 
Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2018, 2019

Emakumeek eta Gizonek Tokian Tokiko Bizitzan 
eduki behar duten Berdintasunerako Europako 
Kartaren Behatokian parte hartzea, ikusgarriak eta 
besterengarriak egin daitezen udalak berdintasunaren 
arloan bultzatzen dituen jarduera onak.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Udalak Behatokian 

parte hartzea.
Besterendu diren 
jarduera on motak 
eta horien kopurua.

URTEA 2018

2.XE: UDALEKO LANGILEAK BERDINTASUNAREN ARLOAN PIXKANAKA GAITZEA 

1.2.1. XO: UDALEKO LANGILEAK BERDINTASUNEAN PRESTATZEA EGINDAKOAREN  
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Berdintasun-arloko oinarrizko eta nahitaezko 
prestakuntza ematea Udaleko langileei (Vitoria-
Gasteizko Udaleko Enplegu Publikoko eremuan 
Berdintasuna egoteko I. Plana).
• Pixkanaka, prestakuntza-ekintzak egitea sail 

guztietako langileekin.

ARDURADUNA Funtzio Publikoa
Egin diren oinarrizko 
prestakuntza-ekintzen 
kopurua.
Parte-hartzaileen 
kopurua, sailaren eta 
sexuaren arabera.
Prestatutako pertsonen 
ehunekoa, sailaren eta 
sexuaren arabera.

LAGUNTZAILEA Sail guztiak

URTEA 2018, 2019

Ezaugarri hauek betetzen dituen berdintasun-arloko 
prestakuntza espezializatua ematea teknikariei eta 
politikariei:
• 2018-2019ko programazioan identifikatuta 

dauden udal-estrategiarekin eta sektoreetako edo 
zeharkako proiektuekin lerrokatuta egotea.

• Sexu- eta genero-aniztasunaren arloko edukiak 
jasotzea.

• Prestakuntzari ikuspegi intersekzionaletik 
begiratzea, berdintasun-gabeziarako egiturazko 
iturriak (hala nola, kultura-aniztasuna eta 
aniztasun funtzionala) kontuan hartuta. 

• Genero-mainstreaminga ezartzen laguntzea.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Egin diren 
prestakuntza-ekintza 
espezializatuen 
kopurua.
Parte-hartzaileen 
kopurua, sexuaren 
arabera.
Berdintasunaren 
arloko prestakuntza 
espezializatua 
jasotzen duten proiektu 
estrategikoen kopurua.

LAGUNTZAILEA Sail guztiak

URTEA 2018, 2019

Gizonei zuzendutako prestakuntza-ekintzak egitea 
berdintasun-arloan, Udaltzaingorako, SPIZerako 
eta mantentze-lanetako langileentzat (Gizonduz 
programa, Emakunde).

ARDURADUNA Funtzio Publikoa Egin diren 
prestakuntza-ekintzen 
kopurua.
Taldeetako parte-
hartzaileen kopurua.

URTEA 2018, 2019

Emakume hautetsientzako prestakuntza-guneak 
dinamizatzea berdintasun-arloan, beste erakunde 
batzuekin koordinatuta.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Emakume hautetsientzat 
sortu diren 
prestakuntza-guneen 
kopurua eta mota.
Udaletako emakume 
hautetsi prestatuen 
ehunekoa.

URTEA 2018, 2019
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1.3.2. XO: GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA UDALAREN ESTATISTIKETAN ETA IKERKETETAN EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Jarraibide bat egitea, datuen ekoizpenean eta hedape-
nean (bereziki, Vitoria-Gasteizko Udalean egiten diren 
estatistiketan eta ikerketetan) genero-ikuspegia sartzeko 
prozesua erregulatzeari begira.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Jarraibidearen 

onarpena jasotzen 
duen akta, Tokiko 
Gobernuaren 
Batzordearena.
Jarraibideen agiria.

URTEA 2018

Mekanismo inklusiboak zehaztea eta abiaraztea, 
pertsonak sexu-generoaren arabera sailkatzeko 
udalaren informazio-bilketan.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Mekanismoak 

identifikatu dira.
Abiarazi diren 
mekanismo motak.URTEA 2019

3.XE: AURRERA EGITEA GENERO-IKUSPEGIA PLANGINTZA ESTRATEGIKOETAN ETA ADMINISTRAZIOAREN 
EGINTZA ETA PROZEDURA KOMUNETAN SARTZEKO ORDUAN

1.3.1. XO: GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA UDALAREN INFORMAZIOAN ETA  
KOMUNIKAZIOETAN

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Jarraibide bat egitea, Vitoria-Gasteizko Udalak 
egiten duen komunikazioan hizkuntzaren erabilera 
sexista izan ez dadin.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Jarraibidearen 
onarpena jasotzen 
duen akta, Tokiko 
Gobernuaren 
Batzordearena.
Jarraibideen agiria.

URTEA 2018

Berdintasunerako Zerbitzuaren komunikazio-
estrategia egitea, hau jasoko duena:
• Egungo komunikazio-estrategiaren eta horren 

eraginaren gaineko azterketa.
• Komunikaziorako agente giltzarrien 

identifikazioa eta segmentazioa, agente 
bakoitzari egokituta edukiak nahiz komunikazio-
tresnak (sare sozialak, aldizkaria, weba, 
intranet, materialak, bideoak eta abar).

• Berdintasunerako Zerbitzuaren komunikazioa 
IV. Planaren edukiekin eta programazioarekin 
lerrokatzeko hobekuntza-proposamena eta lan-
agenda bat.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Komunikazio-
estrategiaren agiria.
Komunikaziorako 
identifikatu diren 
agente giltzarrien 
kopurua eta mota.

LAGUNTZAILEA 

Udaleko 
Komunikazio 
eta Protokolo 
Zerbitzua

URTEA 2018
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1.I

1.3.4. XO: BERDINTASUN-IRIZPIDEAK EZARTZEA KONTRATAZIOAN,  
DIRU-LAGUNTZETAN ETA HITZARMENETAN 

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Berdintasun-klausulak sartzea kontratuen orrietan, 
Gizartearekin Arduratsuak eta Jasangarriak 
diren Erosketa eta Kontratazioa egiteko Planaren 
esparruan. Gizartearekin Arduratsuak eta 
Jasangarriak diren Erosketa eta Kontrataziorako 
Sailarteko Batzorde Teknikoaren bitartez, genero-
berdintasunaren aldeko emaitzak lortzeko 
lehentasunak ezarriko dira, besteak beste, 
lehentasunezko kolektibo zehatzak berrikusi eta 
gaurkotu. Horien artean LGTBI pertsonen artean 
edota emakumeen artean zaugarritasun-egoeran 
daudenak. 

ARDURADUNA

Kontrataziorako 
Zerbitzu Orokorra 
Berdintasunerako 
Zerbitzua

Barruan klausulak 
dituzten baldintza-
orrien kopurua eta 
mota.
Barruan klausulak 
dituzten baldintza-
orrien ehunekoa.URTEA 2018, 2019

Udal-kontratuetan berdintasun-klausulak sartzen 
diren ikusteko jarraipen-sistema diseinatzea.

ARDURADUNA

Kontrataziorako 
Zerbitzu Orokorra 
Berdintasunerako 
Zerbitzua

Jarraipen-sistema 
jasotzen duen agiria.
Jarraipena egiteko 
tresnak

URTEA 2019

Diru-laguntzetan eta hitzarmenetan berdintasun-
klausulak sartzeko udal-prozeduretarako 
jarraibideak zehaztea.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Prozeduraren agiria.

URTEA 2018, 2019

1.3.3. XO: AURRETIK EBALUATZEA UDALAREN ARAUDI, PLAN ETA PROIEKTU  
ESTRATEGIKOEK DUTEN GENERO-INPAKTUA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Emakundek Eusko Jaurlaritzako Tokiko 
Administrazioentzat genero-inpaktua ebaluatzeko 
zehaztu dituen ebaluazio-jarraibideei egokitzea 
genero-inpaktuari buruzko aurretiko txostenak 
egiteko prozedura.

ARDURADUNA
Berdintasunerako 
Zerbitzua 
Tartean dauden sailak Prozedura egokitu da.

URTEA 2018

Araudiaren genero-inpaktua ebaluatzeko aurretiko 
txostenak egitea, Vitoria-Gasteizko Udalerako 
ezarritako prozeduraren arabera.

ARDURADUNA

Berdintasunerako 
Zerbitzua
Tartean dauden 
sailak

Egindako txostenen 
kopurua.
Araudiari buruzko 
txostenen ehunekoa.

URTEA 2018, 2019

Berdintasunaren inguruko nahitaezko txostenak 
egitea horniduretarako, barne-sustapenerako eta 
zerbitzu-batzordeetarako deialdien hasierako 
proposamenetako oinarri orokor eta espezifikoei 
buruz, eta berdintasunaren inguruko gogoeta-
txostenak egitea lan-eskaintza publikoetan eta 
enplegu publikora sartzeko deialdien oinarri orokor 
eta espezifikoetan, Enplegu Publikoan Genero 
Berdintasuna egoteko I. Planaren esparruan.

ARDURADUNA Funtzio Publikoa
Egindako txostenen 
kopurua eta mota.
Txostena duten 
askotariko deialdien 
ehunekoa. 

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2018, 2019
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1.3.5. XO: BERDINTASUN-ARLOKO LAGUNTZA ESPEZIALIZATUA EMATEA SEKTOREETAKO 
ETA ZEHARKAKO PLAN ETA PROIEKTUEI

EGINDAKOAREN  
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Genero-ikuspegia txertatzea Vitoria-Gasteizko 
Udalaren zurrumurruen aurkako estrategian, 
zeharkako lantalde baten bidez, lan horrekin 
lotura duten zerbitzuetan jorratu ahal izan daitezen 
migratzaileen inguruan dauden estereotipo eta 
zurrumurruak.

ARDURADUNA Bizikidetza eta 
Aniztasun Zerbitzua

Genero-ikuspegia 
txertatzeko egin diren 
jardueren kopurua eta mota.
Lantaldea sortu da. 
Lantaldearen bilera-kopurua.

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2018

Haurtzaro haur-eskolan hezkidetzako proiektu 
pilotu bat diseinatzeko eta abiarazteko unean 
laguntzea. 

ARDURADUNA Hezkuntza Zerbitzua
Proiektuaren agiria.
Aztertu diren emaitzak. LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 

Zerbitzua
AÑO 2018

“Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz” programari 
aurkeztutako proiektuen genero-analisia egitea 
eta Berdintasunerako Zerbitzuari dagozkion 
proposamen hautatuak abiaraztea.

ARDURADUNA

Herritarren 
Partaidetzaren 
Zerbitzua
Berdintasunerako 
Zerbitzua

Azterketaren agiria.
Aztertu diren proiektuen 
kopurua.
Berdintasunerako Zerbitzuak 
abiarazi dituen proposamenen 
kopurura eta mota.URTEA 2018, 2019

Berdintasun-arloko aholkularitza espezializatua 
ematea Gurasotasun Positiborako udal-programari.

ARDURADUNA Haur eta Familia 
Zerbitzua

Genero-ikuspegia 
txertatzeko xedez 
programari sartu zaizkion 
hobekuntza motak eta 
horien kopurua.

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2018, 2019

Genero-ikuspegia sartzea Gurasoen Aurkako 
Indarkeria-Egoeretan Garaiz Esku Hartzeko 
programara.

ARDURADUNA Haur eta Familia 
Zerbitzua

Genero-ikuspegia 
txertatzeko xedez 
programari sartu zaizkion 
hobekuntza motak eta 
horien kopurua.

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2019

OO 1.3.6.: GENERO-IKUSPEGIA SARTZEA LANGILEEI BURUZKO POLITIKAN EGINDAKOAREN  
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Genero Berdintasunerako I. Plana Gasteizko 
Udaleko Enplegu Publikoaren Eremuan (2016-
2018). Bukaerako ebaluazioa.

ARDURADUNA Funtzio Publikoa Bukaerako ebaluazioaren 
agiria.
Ebaluazioa onartzen 
duen akta, eskudun 
organoarena.

URTEA 2018

Vitoria-Gasteizko Udaleko Enplegu Publikoko eremuan 
Berdintasuna egoteko 2016-2018 I. Planaren 
programazio-aldi berria diseinatzea eta abiaraztea.

ARDURADUNA Funtzio Publikoa Aldi berrirako 
programazioaren agiria.URTEA 2018

Vitoria-Gasteizko Udalean dagoen generoko 
soldata-etenaren azterketa egitea.

ARDURADUNA Funtzio Publikoa

Azterketaren agiria.LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2018

Vitoria-Gasteizko Udalean telelanari buruzko 
esperientzia pilotua abiarazteko proiektua.

ARDURADUNA Funtzio Publikoa
Egindako proiektua
Aurreikusitako ekintzak
Telelanerako eskaeren 
kopurua.

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2018
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1.I

4.XE: UDAL BARRUKO, UDALEN ARTEKO ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA LANKIDETZA  
SUSTATZEA

1.4.1. XO: KOORDINAZIOA ETA LANKIDETZA INDARTZEA, UDAL-GOBERNUAREN  
EREDUAN BERDINTASUNA BENETAN EZARTZEKO BIDE GISA

EGINDAKOAREN  
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

 IV. Plana ezartzeari begira, koordinazio-guneak eratzea 
Berdintasunerako Zerbitzuaren barruan, eta adierazi den 
jarduera-esparrurantz bideratzea lana. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Sortu diren 
koordinazio-gune 
motak.
Egin diren bileren 
kopurua eta 
aldizkakotasuna.

URTEA 2018, 2019

Udal barruko koordinazio- eta lankidetza-guneak 
eratzea, Udalaren berdintasun-estrategian sail guztiak 
izan daitezen erantzunkideak. Bereziki, Berdintasunerako 
Zerbitzuaren eta Funtzio Publikoko Sailaren arteko 
koordinazioa bermatu nahi da Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Batzorde Parekidean Berdintasunerako 
Zerbitzuaren parte-hartzea indartuz, genero-
mainstreaming (zeharkakotasuna) estrategiaren bitartez.

ARDURADUNA Alkatetza
Sortu diren 
koordinazio-guneen 
kopurua eta motak.
Egin diren bileren 
kopurua.
Parte-hartzaileen 
kopurua, sexuaren 
arabera.
Tartean dauden sailen 
ehunekoa

LAGUNTZAILEA 
Berdintasunerako 
Zerbitzua
Funtzio Publikoa

URTEA 2018

Udalen eta erakundeen arteko koordinazio- eta 
lankidetza-guneetan parte hartzea; bereziki, Arabako 
Kontzejuen Elkartearekin, Arabako Foru Aldundiarekin, 
EUDELekin eta Eusko Jaurlaritzarekin aritzeko, Emakunde-
Emakumearen Euskal Erakundearen bidez.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Parte hartu den 
guneen kopurua eta 
mota.
Egin diren 
lankidetzen kopurua 
eta aldizkakotasuna.

URTEA 2018, 2019

5.XE: UDALEKO BERDINTASUN-POLITIKA INDARTUKO DUTEN PARTE HARTZEKO GUNEAK BULTZATZEA

1.5.1. XO: VITORIA-GASTEIZKO HERRITARREKIKO HARREMANA ETA ELKARRIZKETA  
SUSTATZEA

EGINDAKOAREN  
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Aldian-aldian, IV. Planaren garapenaren berri ematea 
Berditasunaren Elkarguneari, eta tokiko berdintasun-
politiken garapenarekin zerikusia daukaten alderdi 
garrantzitsuei buruz hitz egitea espazio horrekin.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Elkarguneari IV. 
Planari buruz eman 
zaizkion informazio 
motak eta horien 
kopurua nahiz 
aldizkakotasuna.
Kontrastatu diren 
alderdi mota 
garrantzitsuak.

URTEA 2018, 2019

Berdintasunaren Elkarguneko ordezkariei laguntzea 
deialdiak eta espazioaren funtzionamendua antolatzeko 
zein kudeatzeko eta Gizarte Kontseiluan, baita Udal 
Plangintzaren Aholkularitza Kontseiluan ordezkari lez 
parte hartzeko. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Egin diren laguntza-

jardueren kopurua 
eta mota.URTEA 2018, 2019

Emakume gutxi dauzkaten udal-organo parte-hartzaileak 
identifikatzea, eta gune horietan emakumeen 
presentzia eta elkarrizketa areagotzen lagunduko duten 
hobekuntza-proposamenak egitea.

ARDURADUNA
Herritarren 
Partaidetzaren 
Zerbitzua

Emakume gutxi 
dauzkaten udal-
organo parte-
hartzaileen kopurua 
eta mota.

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2019
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1.5.2. XO: IV. PLANA ETENGABE HOBETZEKO BIDEA EMATEA, KONTRASTERAKO  
ETA JARRAIPENERAKO KANPO-TALDE BATEN BIDEZ

EGINDAKOAREN  
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Kontrasterako eta jarraipenerako kanpo-talde 
bat zehaztea eta abiaraztea, bai IV. Planaren 
lan-proposamena egokitzen lagunduko duten 
hobekuntza-arloak sar ditzan, bai Planaren xedeak 
modu eraginkorrean betetzen lagundu dezan. Hauek 
osatuko dute kontrasterako taldea: besteren artean, 
berdintasunean, sexu- eta genero-aniztasunean, 
aniztasun funtzionalean eta kultura-aniztasunean 
adituak diren pertsonek. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Lantaldea sortu da.

Egin diren saio 
motak eta horien 
kopurua.
Txertatu diren 
hobekuntzen 
kopurua eta 
aldizkakotasuna.

URTEA 2018, 2019

2020-2021EKO PROGRAMAZIOAREN AURRERAPENA

1. ILDOA: BERDINTASUNA UDAL-GOBERNUAREN EREDUAN

1.XE: VITORIA-GASTEIZKO UDALAK BERDINTASUNAREKIN DUEN KONPROMISOA ZEHAZTEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

Vitoria-Gasteizko Udalean genero-ikuspegia modu homogeneo eta pixkanakakoan sartzeko prozesua 
sendotuz joatea, araudi espezifikoaren bidez. 2018-2019ko plangintzan egindako jarraibideetatik abia-
tuta, esparru arautzaile egokia eratzea ahalbidetuko duen berdintasun-arloko ordenantza espezifiko bat 
onartzea aurreikusten da.

IV. Planaren jarraipena eta ebaluazioa bermatzea, lehenengo biurtekoan (2018-2019) izandako eragi-
naren gaineko aurretiko ebaluaziorako informazio-sistema bat proposatzen duen plangintzaren bidez, 
2021ean (IV. Plana amaitzean) eraginaren inguruko ebaluazioa egiteko xedez. 

Genero-ikuspegia duten aurrekontuei buruzko esperientzia pilotua abiaraztea, Vitoria-Gasteizko Udaleko sai-
letako aurrekontuen azterketa orokorra egite aldera, aurrekontu orokorretan genero-ikuspegia hobeto sartzen 
joan dadin. 

Genero ikuspegia duen zerga-sistema eredua diseinatzeko koordinazioa bultzatzea, eskumena duten 
erakunde, sail eta zerbitzuen artean. 

2.XE: UDALEKO LANGILEAK BERDINTASUNAREN ARLOAN PIXKANAKA GAITZEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

Udaleko langileak pixkanaka gaitzeko prozesuarekin jarraitzea, genero-berdintasunaren arloko oina-
rrizko prestakuntza eta prestakuntza espezializatua emanez. Azken hori prozedura komunekin eta IV. 
Planean jasotzen diren proiektu estrategikoekin lotuta dago.
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4.XE: UDAL BARRUKO, UDALEN ARTEKO ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA LANKIDETZA SUS-
TATZEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

Udal barruko koordinazio- eta lankidetza-guneak indartzeko unean aurrera egitea, gune horiek meka-
nismo eraginkorrak izan daitezen berdintasuna udal osoan zeharka eta modu homogeneoan ezartzea-
ri eta erakundearen beraren kulturaren parte izateari begira. Bestalde, udalen arteko eta erakundeen 
arteko koordinazio- eta lankidetza-guneei eustea, eta komunikazio- zein koordinazio-errealitate eta 
-eskari berriei egokitzea. Vitoria-Gasteizko Udalak Berdintasunerako Zerbitzuaren bidez hartzen du 
parte gune horietan. Gizartearekin Arduratsuak eta Jasangarriak diren Erosketa eta Kontrataziorako 
Sailarteko Batzorde Teknikoa edota Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Batzorde Parekidea, 
besteak beste. 

5.XE: UDALEKO BERDINTASUN-POLITIKA INDARTUKO DUTEN PARTE HARTZEKO GUNEAK BULTZATZEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

Estrategia bat sortzea; batetik, Berdintasunerako Zerbitzuak sustatzen dituen berdintasun-politikak ho-
betzen eta demokratizatzen lagunduko duen lan-metodologia bihur dadin herritarren parte-hartzea, eta, 
bestetik, aurrera egin dadin benetako parte-hartzea (bereziki, talde feministena eta berdintasunaren 
aldeko emakumeen antolakundeena nahiz LGTBI kolektiboena) sustatuko duten bideak indartzeko guneak 
eta prozesuak bideratzeko orduan.

Berdintasunaren Elkargunearen autonomia handiagorantz aurreratzea, bere ordezkarien bidez eta 
elkarrizketa-gune anitzetan, eta Vitoria-Gasteizko Udalaren agenda publikora sartzea hautematen 
diren premiak eta interesak. Bide horretan, parte-hartze tasa altuagoak lortzea, bai elkarteen eskutik, 
bai herritarren eskutik ere.

3.XE: AURRERA EGITEA GENERO-IKUSPEGIA PLANGINTZA ESTRATEGIKOETAN ETA ADMINISTRAZIOAREN 
EGINTZA ETA PROZEDURA KOMUNETAN SARTZEKO ORDUAN

ORIENTABIDE 
OROKORRAK 

Berdintasunerako Zerbitzuaren komunikazio-estrategiaren gaineko jarraipena egitea eta estrategia bera 
hobetzea, informazioa segmentatuta irits dadin talde hartzaileetara, tresna eta bide egokien bidez, eta 
kontu ematea eraginkorra izan dadin.

Genero-ikuspegia (komunikazioaren erabilera ez sexista, araudiaren genero-inpaktuaren aurretiko ebalua-
zioa, berdintasun-klausulak kontratu eta diru-laguntzetan eta abar) duten administrazio-egintzak eta -proze-
durak ebaluatzea eta, hala badagokio, horiek hobetzea ahalbidetuko duen jarraipen-sistema bat sartzea, 
ezarpen horren eragina aztertu ahal izateko moduan. 

Berdintasun-arloko laguntza espezializatua ematea Udalarentzat erreferentziakoak diren proiektuei, zeinak 
hainbat sailetatik bultzatzen diren eta legegintzaldiko erronkekin edo IV. Planaren xede eta ildo estrategikoekin 
lotuta dauden edota Vitoria-Gasteizko herritarren ongizatea eta bizi-kalitatea areagotzen laguntzen duten. 2018-
2019ko proiektuen baloraziotik abiatuta bi urteko honetako programazioa diseinatuko dugu. 

2018-2019 urteetan hezkidetzan eta erantzukidetasunean burututako planifikaziotik abiatuta, haurrei eta nera-
beei zuzendutako udal-hezkuntza zerbitzuak, baliabideak eta programak aztertzea aurreikusten da, hezkidetza-
ren ikuspegitik hobekuntzak eta egokitzapenak bideratzeko programa baten diseinuaren eta inplementazioaren 
bitartez. Programa hau Hezkuntza Zerbitzuak bultzatuko du, Berdintasunerako Zerbitzuaren laguntzarekin. 

Berdintasun-politika publikoetan LGTBI ikuspegia eta sexu- eta genero-aniztasuna sartzeko orduan aurrera 
egitea, Berdintasunerako Zerbitzuak lehentasunezkotzat jotzen dituen jardueretan egindako eta sartutako 
prozesuen eta jardueren jarraipena eta ebaluazioa eginez. 

Vitoria-Gasteizko Udalean dagoen soldata-etenari buruzko txostenaren emaitzetatik abiatuta, soldata-eten 
handiagoa izateaz gain feminizatuta dauden udal-lanpostuen lan-baldintzak (kontratu mota, soldata-mai-
la, lanaldi mota, malgutasuna eta laneko gaixotasunen eta lesioen aitortza...) aztertzea.



2. ILDOA
ZAINKETEN EKONOMIA 
FEMINISTA
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2. ILDOA: ZAINKETEN  
EKONOMIA FEMINISTA 

Ekonomia feminista ez da pentsamendu-
korronte bakar eta uniformea; alabaina, 
hausnarketa-elementu komunak partekatzen 
ditu askotariko hurbilpenetan. “Errealitatearen 
gaineko ikuskera kritikoa da horietako bat; 
oro har, desberdinkeria sozialekiko kezka 
erakusten du, eta, oso zehatz hartuta, genero-
desberdinkeriekikoa. Bestetik, eta beste 
elementu komun bat da hau, ez du bat egiten 
ekonomia ortodoxoak errealitate ekonomikoa 
ulertzeko eta azaltzeko duen moduarekin. 
Hirugarren elementua, aurrekoekin oso lotuta 
dagoena, aldaketarako nahia eta irrika dira: 
mundu eta harreman ekonomiko eta sozial 
bidezkoagoen aldeko apustua”1. Zentzu 
horretan, zainketak ekonomia feministatik 
aztertuz gero, “bizitzari eusten dioten, sistema 
kapitalista heteropatriarkalean ezkutuan 
dauden eta historikoki emakumeei eta 
feminitateari lotuta egon diren lan guztiak, 
normalean ikusezinduta egoten diren lan 
horiexek, argitara ateraz”2 pentsatu eta 
diseinatu behar da mundua. 

Erreprodukzio sozialaren krisiak sistema 
sozioekonomikoa ustiatzeko mekanismoak 
sakondu izanarekin zerikusia daukala 
onartzen duen planteamendutik abiatuta, 
ekonomia feministak baieztatu egiten 
du kapital-metaketan eta etekin pribatu 
handiena lortzean oinarritzen diren 

1 Jubeto, Y., Larrañaga, M., eta Rodríguez (Koord.), A., 
“Economía Feminista: Enfoques y Propuestas”, Ekono-
miaz, Ekonomiari buruzko Euskal Aldizkaria, 2017.

2 Eldiario.es. “Queda bonito hablar de igualdad en el 
mercado laboral y no plantearse quien limpia el váter en 
casa”, elkarrizketa Amaia Pérez Orozcori (2014).

gizarteen funtzionamenduari ezin 
dakiokeela eutsi. Horregatik, egungo sistema 
ekonomikoari heltzen dioten zutabeak 
desmuntatu nahi dira, eta, horien artean, 
zainketa-lanena (zainketa-lan ordainduena 
eta ordaindu gabeena) dago. Zehazki, une 
honetan zainketa-lanak egiten diren modua 
desmuntatu nahi da, genero-desberdinkeriak 
eragiten eta errepikatzen ditu-eta. Egitate 
paradoxikoa da hori, zainketak, hau 
da, “pertsonek beren bizitzari edota 
ongizate fisiko eta emozionalari eustea 
bermatzeko behar dituzten beharrizan 
guztiak” , ezinbestekoak baitira bizitzaren 
jasangarritasuna bermatzeko.

Zentzu horretan, eta ekonomikoa eta 
soziala elkarri lotuta daudenez, kapital-
metaketaren xedea lekualdatzea eta 
politiken erdigunean bizitza eta pertsonak 
jartzea proposatzen du ekonomia 
feministak, eta IV. Planaren behar 
adinako arretaren printzipioari lotzen 
zaio alderdi hori. Horrek esan nahi 
du erdialdera lekualdatu behar direla 
zainketak, zainketen hornidura- eta harrera-
eredu zein birbanaketa bidezkoago eta 
jasangarriagoetatik abiatuta. Eta egitate 
horrek, besteren artean, hauek behar ditu:

 � Lanaren sexu-banaketa haustea eta 
emakumeen inguruko zainketa-lanak 
desnaturalizatzea.

 � Zainketa-lanak ikusgarri egitea eta horien 
gainean bestelako iruditeria soziala sortzea, 
zainketek beste esanahi bat eta balioa har 
ditzaten.

 � Ikusgarritasuna, esanahi berriak eta 
balioztatze egoera horretatik abiatuta, 
zainketa-lanak birbanatzea. 



44

5
V

IT
O

R
IA

-G
A

ST
EI

Z
K

O
 G

EN
ER

O
-B

ER
D

IN
TA

SU
N

ER
A

K
O

 I
V.

 P
LA

N
A

 2
0

1
8

-2
0

2
1

 � Zainketetan esku hartzen duten agente 
ugarien (erakundeen, merkatuaren, 
gizartearen eta pertsonen) erantzunkidetasuna 
egotea, zainketen hornidura partekatua, 
bidezkoagoa eta arduratsua izan dadin 
eta hori lortzeko behar diren bideak eman 
daitezen. 

Vitoria-Gasteizko errealitate zehatzera 
etorrita, adierazi beharra dago “Pobreziaren 
feminizazioa Vitoria-Gasteizen. 2007-
2015eko krisiak emakumeengan eduki 
duen eragina” ikerlana argitaratu zuela 
udalak 2015ean. Bertan, hiriko pobreziaren 
feminizazioa aztertuz egiaztatzen da 
zainketak, eta horien errekonozimendu eta 
birbanatze falta, direla emakumeei gizonen 
errenta- eta aberastasun-maila berberak 
edukitzea galarazten dieten oinarrizko 
arrazoietako bat, eta, horretaz gain, 
denbora librerako eta aisiarako eskubidea 
oztopatzen dietela eta, ondorioz, baita 
norberaren eta taldearen garapenerako 
eskubidea oztopatzen ere. Azterlanean 
ikus daitekeenez, zainketek zaurgarritasun-
egoeran uzten ditu emakumeak, eta 
zainketek, egun ikusten diren moduan, 
harreman zuzena daukate hiriko emakumeen 
pobrezia- eta bazterketa-arriskuarekin. 

Bestalde, agenda publikora sartu behar dira 
zainketen eta etxeko enpleguaren sektorean 
enplegatzen diren etxeko langileen egoera 
eta errealitateak. Ikerlan, txosten, adierazpen 
eta ikerketa ugarik erakusten dute sektore 
horretan lan egiten duten emakumeak 
estutasun- eta zaurgarritasun-egoeran 
egoten direla, eta, are, giza eskubideak 
urratzen dizkietela egunero. Bada, egoera 
horrek beren bizitzako eremu guztietan 
dauzkan ondorioak aitortzen dituzte lan 

horiek; bereziki, eskubideen eta baliabideen 
sarbideari dagokionez. Errealitate hori 
beste aldagai batzuekin gurutzatzen da; 
hala nola, jatorriarekin, administrazio-
egoerarekin, adinarekin, hizkuntzarekin edo 
aniztasun funtzionalarekin. Aldagai horiek 
ere politika publikoetan nahiz herritarrei 
zuzenduta dauden baliabideen eta zerbitzu 
publikoen ibilbideetan aztertu eta sartu 
behar dira, ikusgarri egitearekin batera, 
pertsona guztien sarbidea (bereziki, behar 
gehien dituzten pertsonena) bermatze 
aldera. 

Azkenik, eremu horretan duen erantzukizuna 
onartzeaz gain, honelako jarduerak 
garatzen ditu Vitoria-Gasteizko Udalak: 
batetik, herritarren artean erantzunkidetasun-
balioak sustatzeari begirako jarduerak 
bultzatzen ditu, gizonak zainketa-lanetan 
eta etxeko lanetan gehiago inplikatzeko 
bidean aurrera egite aldera, eta, bestetik, 
udaleko langileen (emakumeen nahiz 
gizonen) laneko bizitza, familiako bizitza 
eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko 
edota beren erantzunkidetasuna errazteari 
eta laguntzeari bideratutako jarduerak egiten 
ditu, Enplegu Publikoaren Eremuan Genero 
Berdintasuna egoteko 2016-2018ko I. 
Planean jasotzen den bezalaxe.

Esparru horretan, eta konplexua denez 
zainketak oso-osorik ekonomia feministaren 
ikuspegitik jorratzea, udalaren eskumenak 
gainditzen baitituzte, zainketen beste 
hornidura-eredu batean sartu nahi da Vitoria-
Gasteizko Udala, eta erantzunkide egin, 
xede estrategiko honen bidez.
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2.I

XEDE ESTRATEGIKOA

1.XE: Zainketen hornidura- eta harrera-eredua bidezkoagoa eta jasangarriagoa izan dadin 
laguntzea.

2. ILDOA: ZAINKETEN EKONOMIA FEMINISTA 

EDUKIEN AZALPENA XEDE ESTRATEGIKOA

Zainketen eta sektorean enplegatuta dauden emakumeen 
premiei erantzuteko xedea duen edota erantzunkidetasun- 
eta kontziliazio-arloan behar diren udal-mekanismoak 
hobetzearekin eta antolatzearekin zerikusia duen lana 
sartuko da ildo honetan, ikusgarritasuna emanez bai 
zainketa-lanei, bai lan horien horniduran egon behar den 
erantzunkidetasunari, bai arloko lanari.

1.XE: Zainketen hornidura- eta harrera-eredua 
bidezkoagoa eta jasangarriagoa izan dadin 
laguntzea.

2018-2019KO PROGRAMAZIOAREN XEHETASUNAK

2. ILDOA: ZAINKETEN EKONOMIA FEMINISTA 

1.XE: ZAINKETEN HORNIDURA- ETA HARRERA-EREDUA BIDEZKOAGOA ETA JASANGARRIAGOA IZAN 
DADIN LAGUNTZEA

2.1.1. XO: ZAINKETAK BIZITZAREN ETA GIZARTE-ANTOLAKUNTZAREN ERDIGUNEKO 
DIMENTSIO GISA AITORTZEKO BIDEAN AURRERA EGITEA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Vitoria-Gasteizen zainketak antolatzeko 
dagoen moduari buruzko diagnostikoa egitea, 
hirian dauden zaintza-premiak eta zainketa-
horniduraren ezaugarriak jasoz.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Diagnostikoaren 
txostenaren agiria.
Diagnostikoak 
zainketa-premiak 
eta zainketa-
horniduraren 
ezaugarriak 
jasotzen ditu.

URTEA 2019

Diagnostikoaren emaitzetatik abiatuta, 
zainketen garrantzia ikusarazteko eta zainketa-
horniduraren inguruko rolak eta estereotipoak 
hausteko jarduerak identifikatzea. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Identifikatu diren 

jarduera motak.
URTEA 2019-bigarren  

biurtekoa
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2.1.3. XO: ZAINKETAK HORNITZEKO BESTE EREDU BATEKIN ERANTZUNKIDE EGITEA 
VITORIA-GASTEIZKO UDALA 

EGINDAKOAREN  
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Udalak Vitoria-Gasteizen dauden zainketa-
eskariei ematen dien erantzuna aztertzea, 
eta baliabide publikoak zainketa-eredu 
bidezko eta jasangarriago batekin 
lerrokatzea ahalbidetuko duten ekintzak 
proposatzea.

ARDURADUNA Gizarte Politiketako 
Saila

Azterketaren agiria.
Ekintza-proposamenen 
kopurua eta mota. 

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2019-bigarren 
biurtekoa

Gaixoak edo mendekoak zaintzen dituzten 
pertsonei edota familiei laguntzeko estrategia 
egitea.

ARDURADUNA Gizarte Politiketako 
Saila

Estrategia egin da.LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2019-bigarren 
biurtekoa

2.1.4. XO: GIZONEK ZAINKETA-LANETAN ETA ETXEKO LANETAN DAUKATEN 
ERANTZUNKIDETASUNA SUSTATZEA HEZKUNTZA-EREMUAN

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Haur Hezkuntzako Udal Eskolen 
Sareko eta Haurreskolak Partzuergoko 
aitentzako hausnarketa-gune bat eratzea, 
maskulinitateei, aitatasun arduratsuari eta 
erantzunkidetasunari buruz aritu daitezen. 

ARDURADUNA Hezkuntza Zerbitzua Parte hartu duten 
zentroen kopurua.
Parte hartu duten 
gizonen kopurua. 

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2018, 2019

Zaramagako Haur Hezkuntzako 
Udal Eskolaren jarduera-esparruan 
erantzunkidetasuna sustatuko duten 
neurriak abiaraztea, familiei edota tutoreei 
zuzendutakoak.

ARDURADUNA Hezkuntza Zerbitzua Hartu diren neurrien 
kopurua eta mota.
Familia parte-
hartzaileen kopurua 
(sexuaren arabera).

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2018, 2019

2.1.2. XO: ZAINKETA-LANEK ERREPIKATZEN DITUZTEN GIZARTE-DESBERDINKERIAK 
ETA -DISKRIMINAZIOAK IKUSGARRI EGITEA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

“Vitoria-Gasteizen etxeko sektorean 
enplegatuta dauden emakume migratzaileei” 
buruzko ikerketa egitea.

ARDURADUNA Garapenean 
Laguntzeko Zerbitzua

Ikerketaren  
dokumentua.

LAGUNTZAILEA 

Berdintasunerako 
Zerbitzua
Bizikidetza eta 
Aniztasun Zerbitzua 

URTEA 2018, 2019
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2.I

2020-2021EKO PROGRAMAZIOAREN AURRERAPENA

2. ILDOA: ZAINKETEN EKONOMIA FEMINISTA

1.XE: ZAINKETEN HORNIDURA- ETA HARRERA-EREDUA BIDEZKOAGOA ETA JASANGARRIAGOA IZAN DADIN 
LAGUNTZEA.

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

Erdigunean zainketak jarriko dituen eta etxeko edo zainketen sektorean lan egiten duten zaintzaile batez 
ere emakumeen eta zainketa-ardurak dituzten emakumeen errealitatea txertatuko duen udal-politikan aurrera 
egitea, ikuspegi feministatik abiatuta eta kontuan harturik giza talde batzuek (emakume atzerritarrek, 
aniztasun funtzionala duten emakumeek eta abarrek) duten zaurgarritasun-egoera berezia. 

Zainketen hornidura- eta harrera-eredua bidezkoagoa eta jasangarriagoa egiten lagunduko 
duten ekintzak ezartzea eta garatzea, Vitoria-Gasteizko zainketen gizarte-antolakuntzari buruzko 
diagnostikoan (2018-2019 biurtekoan egindakoa) hautemandako jardueretatik abiatuta.

Udal-baliabide publikoak zainketen beste hornidura- eta harrera-eredu batekin lerrokatzea 
ahalbidetuko duten jarduerak indartzea.

Zainketa-lanen kontratazio-baldintzak hobetzea sustatzeko tresnak diseinatzea, Enplegu Zerbitzuak 
bultzatuta, Berdintasunerako Zerbitzuaren laguntzarekin. 

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak bultzatutako eta Berdintasunerako Zerbitzuak zein Bizikidetza 
eta Aniztasuna Zerbitzuak lagundutako “Vitoria-Gasteizen etxeko sektorean enplegatuta dauden 
emakume migratzaileei” buruzko ikerketaren lehenengo emaitzetatik abiatuta, udalen arteko topaketa 
bat antolatzea aurreikusten da, zainketen banaketa parekidea izan dadin udalek duten zereginari 
buruzko proposamenak eta estrategiak eztabaidatzeko. 

Gizonek zainketa-lanetan eta etxeko lanetan daukaten erantzukizuna handiagotzea, hezkuntza-
eremuan egiten den lanetik abiatuta. 



3. ILDOA
AHALDUNTZE 
FEMINISTA
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3. ILDOA: AHALDUNTZE  
FEMINISTA

Patriarkatuak gure gizartean dauden eta 
zabaltzen diren balioak bustitzen jarraitzen du, 
eta sistema horrexek eusten dio emakumeen 
gaineko eta eredu arautzaile horrekin bat 
egiten ez duten sexu-joerak eta genero-
identitateak dauzkaten pertsonen gaineko 
nagusitasun hierarkiko maskulinoari, bai eta 
nagusitasun hori transmititzen ere. Testuinguru 
horretan, Emakumeei buruzko Nazioarteko 
IV. Biltzarrean (Beijing, 1995) adierazi zen 
moduan, norberaren eraldaketarako tresna da 
emakumeen ahalduntzea, baina baita politika 
publikoen xedea ere. Genero-berdintasunerako 
bidean ahalduntzea ezinbesteko baldintzatzat 
jotzen duen baieztapen horixe da Garapen 
Jasangarrirako 2030eko Agendaren 5. 
xedea, zeinak “Generoen arteko berdintasuna 
lortzea eta emakume eta neskatila guztiak 
ahalduntzea” izenburua duen.

Ahalduntze feminista aldaketa-prozesua da, 
eta maila pertsonal, kolektibo, sozial eta 
politikoan gerta daiteke. Maila pertsonalean, 
prozesu horren bidez gaitzen dira 
emakumeak, eta horren bidez baloratzen 
eta zilegitzen dute beren burua; izan ere, 
Marcela Lagardek dioen legez, eskubideak 
edukitzeko eskubidea edukitzearen 
kontzientzia garatzeko eta helburuak 
lortzeari begira norberaren gaitasunean 
fidatzeko eraldaketa-prozesua da 
ahalduntzea. Beraz, emakumeek “historiako, 
politikako eta kulturako objektu izateari uzten 
dioten” prozesua da ahalduntzea, “besteen 
objektu izateari uzten dioten prozesua; hau 
da, besteentzako-izateari uzten diote, eta 

beren bizitzen subjektu bihurtzen, beren-
buruarentzat-izatera igarotzeko, historiako, 
kulturako, politikako eta bizitza sozialeko 
protagonistak izatera igarotzeko”1. 

Aldaketa-prozesua da, eta, Naila Kabeer-
en arabera, trebetasun hori eskuratzen 
dute bizitzan hautu estrategikoak egiteko 
gaitasuna ukatuta eduki dutenek. Baliabideak, 
agentzia eta lorpenak dakartza. Egile 
horrek berak dioenez, ahalduntzea ez da 
dohaintzan eman daitekeen ondasuna: 
prozesu dinamiko bat da, eta jendea bera 
da protagonista, bere banakako zein taldeko 
ahaleginen bidez. Ez da prozesu lineala, 
eta, testuinguruaren eta historiaren arabera, 
bai eta menpekotasunaren kokalekuaren 
arabera ere, maila pertsonalari, familiarrari, 
komunitatekoari, nazionalari, eskualdekoari 
eta mundu-mailakoari dagokienez, modu 
batekoa edo bestekoa izango da norbanako 
edo talde bakoitzarentzat. 

Emakumeen banakako eta taldeko 
ahalduntzea, gainera, parte-hartzearen 
kalitateari dago zuzenean lotuta. IV. Plana 
diseinatzeko fasean, adituen talde bati deitu 
zitzaion; bada, talde horretan, agerian jarri 
zuten emakumeek erabakitze-guneetan ere 
(eta ez kontsulta-guneetan bakarrik) parte 
hartzeari bidea egingo dion ahalduntze-
eredua sustatu behar dela, “gizarte-
mugimenduak aktiboen dauden tokietan 
baitaude politika publiko aitzindari eta 
aurrerakoienak2”. Hortaz, benetako eragin 
politikorantz aurrera egin nahi badugu, 

1 Lagarde, M., Vías para el Empoderamiento de las Mujeres, 
Femeval, 2002.

2 IV. Planeko hausnarketa-fase estrategikoa 
sistematizatzeko dokumentuaren hitzez hitzezko 
aipamena. 
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parte hartzeko formulak birpentsatu beharko 
ditugu, bai politika publikoak diseinatzean, 
bai politika horiek abiaraztean, horien 
jarraipena egitean eta horiek ebaluatzean.

IV. Planak planteatzen duen erronka 
kontuan hartuz, hau da, berdintasun-
politika publikoen subjektu politikoa 
hedatzea, emakumeak bezalaxe arau 
heterosexistak eta sistema heteropatriarkalak 
zapalduta dituen pertsonengana iristeko, 
ahalduntzea bultzatzera bideratutako lan-
lerroa ere hedatu da, helburu ezberdinduak 
planteatuz baina marko bera oinarritzat 
hartu: ahalduntze feminista. Marko 
horretan, emakumeak eta LGTBI pertsonak 
udaleko politikan parte hartu behar duten 
subjektu aktiboak dira, politika horren 
eraginkortasuna bermatu nahi bada. Horri 
begira, tresna giltzarria da ahalduntze 
feminista, eta, kolektibo horien errealitate 
eta premia espezifikoak (horien aniztasuna 
kontuan hartuta) ikusarazteaz gain, beren 
interes estrategikoei mesede egiteko prozesu 
kolektiboak sustatzeko balio du. Historikoki 
agenda politikotik kanpo geratu diren 
eta emakumeen nahiz eredu arautzaile 
heterosexistarekin bat egiten ez duten sexu-
joerak eta genero-identitateak dauzkaten 
pertsonen ahalduntze feministarako 
prozesuetan eragile giltzarriak diren kontuak 
artikulatzea lortu dute asoziazionismoak 
eta gizarte-mugimenduek, eta, banaka zein 
taldean bidelagun izateko lanari esker, 
pertsona horien bizi-kalitatea hobetzea lortu 
dute. 

Beraz, ahalduntze feministaren ikuspegiak 
berdintasun-politika publikoen subjektua 
zabaltzen du, kolektiboen aniztasunari 
egokitutako jarduerak diseinatzeko 

beharretik abiatuta eta lehentasuna emanez 
berdintasun-gabezia eta diskriminazio 
handiagoa sorrarazten duten kontuei. 

Hori guzti hori dela-eta, genero-ikuspegia 
duen parte-hartzeak, ahalduntzeko tresna 
gisara, parte-hartze aktiboa izan behar 
du, non prozesuak ez diren unean-unekoak 
izango eta laneko metodologia izateko 
txertatuko diren. Parte-hartzea ulertzeko 
modu horrek erakundeen erantzukizuna eta 
konpromisoa eskatzen ditu, talde feministek, 
berdintasunaren aldeko emakumeen elkarteek 
eta LGTBI kolektiboek beren herritartasun 
aktiboa erabiltzeko espazioa eta herritartasun 
aktibo hori nondik gauzatu eduki dezaten. 

Premisa horren pean, Vitoria-Gasteizko 
Udalak 2011tik sustatzen du Emakumeen 
Jabekuntzarako eta Berdintasunerako 
Eskola, parte-hartzea sustatzeko gunea izan 
dadin eta berdintasunarekiko konpromiso 
handiagorantz aurrera egin dadin, ikuspuntu 
feministatik abiatuta. Proiektu horrekin 
batera, eta hiriko mugimendu feministaren 
eta emakumeen mugimenduaren eskaera 
historikoari erantzunez, Vitoria-Gasteizko 
Emakumeen Etxea ari da eratzen IV. Plana 
egiteko unean, parte hartzeko prozesu baten 
bidez. Gune feminista horretan, ikuspegi 
intersekzionalak zeharkatuko ditu erabakiak 
hartzeko gunea, kudeaketa eta bertan 
emango diren zerbitzuak. Bada, espazio 
inklusibo, ireki eta askotarikotzat dauka bere 
burua, eta batez ere emakumeei zuzendutako 
proiektua izango da, emakumeek elkarri egin 
diezaioten aitortza eta, hortik abiatuta, beren 
toki partekatuak identifikatu eta sortu ahal 
izan ditzaten, bai esperientziak partekatzeko, 
bai sinergiak sortzeko, bai gizartea 
eraldatzeko bidean lan egiteko. 
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Feministen artean esperientziak zein hausnarketak partekatzeko edo eztabaidatzeko 
elkarrizketa-sareak sortzeko xedez, udalaren beste zerbitzu batzuekin egiten da lan, lankidetza-
harremanen bidez eta prozesu estrategikoak abiaraziz. Bada, lan hori ere biltzen du ahalduntze 
feministari buruzko ildo honek. Harreman horiek indartu egiten dituzte bai parte-hartzea, bai 
berdintasun-politika publikoen kalitatea. 

Testuinguru horretatik jardunez, ildo honetan sartuko da hausnarketaren, trukearen, 
prestakuntzaren eta parte-hartzearen bidez ahalduntzeari laguntzeko gune feministak 
sortzearekin eta sendotzearekin zerikusia duen lana, bai eta gizartea berdintasunerantz 
bultzatzeko egiten den lana ere, xede estrategiko hauen bidez:

XEDE ESTRATEGIKOAK

1.XE: Emakumeen ahalduntze pertsonal eta kolektiboari laguntzea.

2.XE: LGTBI pertsonen ahalduntze pertsonal eta kolektiboari laguntzea.

3.XE: Vitoria-Gasteizen berdintasunerantz abiatzearekin dagoen gizarte-konpromisoa 
babestea. 

 

3. ILDOA: AHALDUNTZE FEMINISTA

EDUKIEN AZALPENA XEDE ESTRATEGIKOAK

Ildo honetan, hausnarketaren, trukearen, 
gaikuntzaren eta laguntzeko beste baliabide eta 
mekanismo batzuen bidez ahalduntzea sustatzeko 
guneak sortzearekin eta sendotzearekin zerikusia 
duen lan guztia sartuko da. 

1.XE: Emakumeen ahalduntze pertsonal eta kolektiboari 
laguntzea.
2.XE: LGTBI pertsonen ahalduntze pertsonal eta 
kolektiboari laguntzea.
3.XE: Vitoria-Gasteizen berdintasunerantz abiatzearekin 
dagoen gizarte-konpromisoa babestea.
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2018-2019KO PROGRAMAZIOAREN XEHETASUNAK

3. ILDOA: AHALDUNTZE FEMINISTA

1.XE: EMAKUMEEN AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBOARI LAGUNTZEA 

3.1.1. XO: HAUSNARTZEKO, PRESTATZEKO, PARTE HARTZEKO ETA ERAGITEKO GUNE ETA 
PROZESU FEMINISTAK SUSTATU ETA FINKATZEA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Vitoria-Gasteizko Emakumeen Jabekuntzarako eta 
Berdintasunerako Eskola: prestakuntza-estrategia 
berrikustea ikuspegi feminista eta intersekzionaletik; 
programazioa diseinatzea; proiektua kudeatzea, 
jarraitzea eta ebaluatzea; sentsibilizazio-materialak 
egitea.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Programazioaren 
agiria.
Jarraipenaren 
dokumentuak eta 
parte-hartzearen 
ebaluazioa.
Prestakuntzaren 
hobekuntza 
berrikusita 
programazioari 
sartu zaizkion 
hobekuntzak.
Egin diren 
sentsibilizazio-
materialak.

URTEA 2018, 2019

“Berdintasunerako eta Jabekuntzarako Eskola Txikia” 
proiektua diseinatzea eta abiaraztea, Berdintasunerako 
eta Jabekuntzarako Eskolaren esparruko ildo estrategiko 
gisa.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Eskola Txikia 

diseinatu da.
Berdintasunerako 
eta 
Jabekuntzarako 
Eskolarekin duen 
lotura mota.

LAGUNTZAILEA
Bizikidetza 
eta Aniztasun 
Zerbitzua

URTEA 2019

Emakumeen Etxea Vitoria-Gasteizen. Emakumeen Etxea 
abiaraztea, tartean dauden askotariko elkarte eta 
emakumeekin elkarlanean arituz eta bateratutako prozesu 
parte-hartzailea abiapuntutzat hartuz. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Gasteizko 
Emakumeen 
Etxea abiarazi 
da.

LAGUNTZAILEA
Bizikidetza 
eta Aniztasun 
Zerbitzua

URTEA 2018, 2019

Feministen artean esperientziak, eztabaidak eta 
hausnarketak trukatzea ahalbidetuko duten ahalduntze-
prozesuei laguntzea, nazioarteko dimentsiotik abiatuta 
eta lankidetza-harremanen bidez. 

ARDURADUNA 
Garapenean 
Laguntzeko 
Zerbitzua

Egindako 
jardueren 
kopurua.
Babestutako 
prozesu motak. 

LAGUNTZAILEA Berdintasunerako 
Zerbitzua

URTEA 2018, 2019
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2.XE: LGTBI PERTSONEN AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBOARI LAGUNTZEA 

3.2.1. XO: LGTBI PERTSONAK BANAKA ETA TALDEAN AHALDUNTZEKO PROZESUEI  
BABESA EMATEA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Vitoria-Gasteizko LGTBI biztanleen errealitateei 
buruzko diagnostikotik (2017) abiatuta egiten 
den agendan jasotzen diren ahalduntze-neurriak 
abiaraztea.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Ezarri diren neurrien 
kopurua eta mota. 

URTEA 2019

3.XE: VITORIA-GASTEIZEN BERDINTASUNERANTZ ABIATZEAREKIN DAGOEN GIZARTE-KONPROMISOA BABESTEA

3.3.1. XO: GIZARTEAK BERDINTASUNERANTZ AURRERA EGIN DEZAN ERAKUNDEEK 
DAUZKATEN LAGUNTZA-MEKANISMOAK SENDOTZEA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Vitoria-Gasteizko antolakundeek eta elkarteek 
berdintasuna bultzatzeari zuzendutako diru-laguntzen 
urteko deialdia abiaraztea eta horren gaineko 
jarraipena egitea.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Diru-laguntza jaso 
duten elkarte eta 
erakundeen kopurua 
eta mota.
Onartutako eta 
betearazitako 
aurrekontua.

URTEA 2018, 2019

Aholku ematea Vitoria-Gasteizko talde feministei, 
berdintasunaren aldeko emakumeen antolakundeei, 
LGTBI kolektiboei eta berdintasun-ikuspegitik lan egiten 
duten talde mistoei, berdintasunerako diru-laguntzen 
urteko deialdiari dagokionez.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Egin diren informazio- 
eta laguntza-jardueren 
kopurua eta mota.
Informazioa eta 
aholkua jaso duten 
talde eta erakundeak.

URTEA 2018, 2019

3.3.2. XO: EKINTZA KOLEKTIBOA BULTZATZEA, GENERO-BERDINTASUNAREN ARLOAN 
SENTSIBILIZATZEKO ETA SALAKETA EGITEKO

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

 

Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna. 
Sentsibilizazio- eta salaketa-jarduerak sustatzea eta 
garatzea.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Udalak martxoaren 

8aren inguruan 
egindako jardueren-
egitaraua.URTEA 2018, 2019
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2020-2021EKO PROGRAMAZIOAREN AURRERAPENA

3. ILDOA: AHALDUNTZE FEMINISTA

1.XE: EMAKUMEEN AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBOARI LAGUNTZEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

Batez ere emakumeen ahalduntze pertsonal eta kolektiborako prozesuei lagunduko dien gunetzat hartzea 
eta hausnarketarako, prestakuntzarako eta parte hartzeko gune gisa sendotzea Emakumeen Etxea. 
Ahalduntze kolektibo eta sozialari laguntzeko prozesuak eta guneak (horien artean, Jabekuntzarako Eskola) 
elkartu nahi ditu proiektu horrek. 

2.XE: LGTBI PERTSONEN AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBOARI LAGUNTZEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

LGTBI pertsonak (batez ere, zaurgarritasun- eta diskriminazio-arrisku handiagoa dutenak) ahalduntzeko 
prozesuak babestea eta indartzea. Arau heterosexistak eta sistema heteropatriarkalak zapaltzen 
dituen pertsonak dira, eta, beraz, ikuspegi feminista eta intersekzionaletik begiratuta, berdintasun-
politika publikoen subjektuan sartu behar dira. Vitoria-Gasteizko LGTBI biztanleen errealitateei buruzko 
diagnostikotik (2017) abiatuta egindako agendatik eratorritako jarduerak sustatuko dira, bai eta lehenengo 
biurtekoan garatutako lanean identifikatutako beste jarduera batzuk ere.

3.XE: VITORIA-GASTEIZEN BERDINTASUNERANTZ ABIATZEAREKIN DAGOENGIZARTE-KONPROMISOA BABESTEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

Vitoria-Gasteizko talde feministei, berdintasunaren aldeko emakumeen antolakundeei, LGTBI kolektiboei eta 
berdintasun-ikuspegitik lan egiten duten talde mistoei ematen zaien laguntzari eustea, berdintasun-arloan 
duten parte-hartzea eta eragin soziala sustatzeko xedez.

Genero-berdintasunaren arloan, gizartearen kontzientziazioan, ekintza kolektiboan eta salaketa publikoan 
aurrera egiteko guneak eta prozesuak sustatzea, laguntzea, indartzea eta sendotzea.

Urteko beka bat eskaini berdintasunaren inguruko ikerketa lanak burutzeko, Vitoria-Gasteizko emakumeen 
eta mugimendu feministaren ekarpenak ikustarazteko, ezagutzeko eta errekonozitzeko, jabetzearen 
ikuspegitik.
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4. ILDOA
INDARKERIA MATXISTARIK 
GABEKO HIRIA
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4. ILDOA: INDARKERIA  
MATXISTARIK GABEKO HIRIA 

Indarkeria matxista giza eskubideen urraketa 
bat da, genero-desberdinkerien adierazpenik 
larriena da, eta, batez ere, emakumeei 
eragiten die. Aurrerapenak egin diren arren, 
gure gizarteak parez pare duen arazo 
handienetako bat izaten jarraitzen du, eta 
berori jasaten duten emakumeen gainean 
dituen ondorioek izugarri galarazten dute 
emakumeak baldintza beretan iristea 
eskubide eta aukeretara.1

Indarkeria matxista, genero-desberdinkeriak 
eta ordena sinbolikoa kontrolatzeko 
eta horiei eusteko tresna den heinean, 
gizartearen eraldaketei eta aldaketei 
egokitzen zaien errealitate konplexua da, 
eta, jorratu eta ulertu nahi badugu, aztertu 
behar diren hainbat indarkeria matxista mota 
eta modu daude: indarkeria zuzena, non 
indarkeria fisikoa, psikologikoa, ekonomikoa 
eta sexuala -erasoa, abusua, jazarpena- 
sartuko liratekeen; zeharkako indarkeria, non 
egiturazko indarkeria, indarkeria kulturala 
edo sinbolikoa eta indarkeria instituzionala 
eta abar sartuko liratekeen. Alde batetik, 
aintzat hartu behar da legez ezarri eta 
onartu diren kontzeptu batzuk daudela, 
erakundeak maila ezberdinetan koordinatuta 
edukitzeko balioetsi behar direnak, eta, 
bestetik, kontuan hartu behar da EAEn, 
emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko 
proposamen terminologikoa (2005etik 
aurrerako Erakundearteko Hitzarmenaren 

1 Basaurin Matxismoari PLANto! Plan Local Contra la 
Violencia Machista Basauri 2017-2020 (2017: 5)

Jarraipen Batzordeak egindakoa) egoteaz 
gain, administrazioek izena aldatu dutela, 
bai egungo behar eta interesei egokitzeko, 
bai beren jarduera politikoa bideratzeko. 

Gauzak horrela, indarkeria matxista da IV. 
Plana eta Vitoria-Gasteizko berdintasun-
politika publikoak (indarkeria-arloan) 
gidatzen dituen esparru-kontzeptua. 
Matxismoan dagoen desberdinkeriazko 
botere-harreman inplizitua esplizitu 
egiten du kontzeptu horrek, “eta, aldi 
berean, indarkeria matxista gehienbat 
emakumeek jasaten duten arren, sistema 
heteropatriarkalak ezartzen dituen eredu 
hegemonikoak hausten eta zalantzan jartzen 
dituzten beste pertsona batzuei ere eragiten 
diela ikusaraztea ahalbidetzen du. Zentzu 
horretan, lesbianak, gayak, transexualak, 
transgeneroak eta intersexualak ere 
indarkeria matxistaren “xede” dira, egungo 
eredu heteronormatibotik ateratzen diren 
heinean”2. Haurtzaroan ager daitezke 
zuzeneko eta zeharkako indarkeriaren 
askotariko adierazpenak3, eta bizitzan zehar 
ere egon daitezke, hainbat forma hartuz 
eta ezberdin eraginez. Beraz, ikuspegi 
intersekzional eta zeharkakotik bideratu 
behar dira berdintasun-politika publikoak, 
askotariko errealitateei erantzuteko.

Hortaz, ikus daitekeenez, eta indarkeriaren 
arloko berdintasun-politika publikoekin bat 
eginez, IV. Planak ere begirada ireki eta, 
besteak beste, indarkerien kausetan eta 
eraginetan sakondu nahi du, inpaktuek 
garrantzi handia baitute erakundeen 
irismenean, politiketan eta ikuspegietan. 

2 Gipuzkoako Foru Aldundia (2013: 17)
3 Indarkeria matxistaren aurrean jarduteko eta hari aurre egite-

ko Vitoria-Gasteizko Udalaren protokoloa (2017) 
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Arlo horretan, jauzi kualitatiboa ekarri zuen 
Europako Kontseiluak emakumeenganako 
indarkeriaren aurkako eta etxeko 
indarkeriaren aurkako prebentzio eta 
borrokari buruz egindako hitzarmenak 
(Istanbuleko Hitzarmenak), Espainiako 
estatuak 2014an berretsi zuenak, 
“emakumeen eta neskatilen aurkako 
indarkeria mota guztiak prebenitzeko, 
jazartzeko eta deuseztatzeko” baitago 
diseinatuta eta estatu kide guztiak behartzen 
baititu, administrazioaren maila guztietan 
eta eskumen-eremu guztietan. Kontuan hartu 
behar diren zenbait ardatz nabarmentzen 
ditu hitzarmen horrek. Hala nola, hauek4: 

 � Berdintasuna sustatzea, indarkeria 
desagerrarazteko bide gisa (4. artikulutik 6. 
artikulura) 

 � Indarkeria matxistaren beste modu 
batzuk kontuan hartzea, biktimaren eta 
erasotzailearen arteko harremana gorabehera 
(36. artikulutik 42. artikulura) 

 � Diskriminazio anizkoitzaren aurka 
borrokatzea (4. artikulua) 

 � Hezkuntza, prebentzio-sistema gisa (14. 
artikulua) 

 � Indarkeria matxistari erantzuteko betebeharra, 
salaketa egon ala ez (18.4. artikulua) 

 � Adingabeak biktimatzat hartzea (31. 
artikulua) 

 � Biktimek kalte-ordaina jasotzeko eskubidea 
(30. artikulua)

Udalak arlo honetan duen eskumen-eremutik 
jorratzen da indarkeria matxista, eta 

4 Basaurin Matxismoari PLANto! Basaurin Indarkeria Matxistari 
Aurre Egiteko 2017-2020ko Tokiko Plana (2017: 18)

jorratzeko modua ikuspegi-anitzekoa da, 
ikuspegi intersekzionala, ikuspegi feminista 
eta giza eskubideen ikuspegia biltzen baititu. 
Ikuspegi horiek zuzenean lot daitezke IV. 
Planaren enkoadraketarekin, erakundeak 
eskubide-bermatzaile ikusteari dagokionez. 
Printzipio gidaria da hori, eta, horren 
arabera, erakundeen arteko koordinazioa 
eta askotariko agente eta pertsonei 
egokitutako prebentzio-politikak egoteaz 
gain, langile gaituak egon behar dira esku-
hartzeetan, goiz hautemateko, eraginkorki 
jarduteko eta kaltea erreparatzeko eskubidea 
aitortzeko asmoz. 

Berdintasunaren eta diskriminaziorik 
ezaren printzipio horretatik eta 
intersekzionalitatearen ikuspegitik abiatuta, 
indarkeria matxistaren problematika 
jorratzeko orduan kontuan hartuko dira 
aniztasun kulturala eta emakume atzerritarrek 
beren egoera administratiboarengatik 
daukaten zaurgarritasun berezia, bai eta 
egoera horren ondoriozkoak izan daitezkeen 
beste behar batzuk ere. Era berean, bereziki 
kontuan hartuko dira aniztasun funtzionala 
duten emakumeen behar praktikoak eta 
interes estrategikoak sartzea bermatu ahal 
izateko behar diren neurriak. 

Udalaren testuinguruan, beste hitzarmen 
batzuen inguruan sortu diren koordinazio-
guneez gain, Vitoria-Gasteizko Udalak 
esku hartzeko protokolo bat eta erantzuteko 
protokolo bat dauzka indarkeria matxista 
kasuetarako. IV. Planaren bidez, hortaz, 
aurrera egin nahi da askotariko prebentzio-, 
sentsibilizazio- eta salaketa-tresnak 
hobetzeko orduan eta erakundearen barruko 
nahiz erakundeen arteko koordinazioa 
eta biktimen aitortza hobetzeko orduan, 
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erreparazioari laguntzeko xedez. Berrikuspen-, eguneratze- eta hobekuntza-prozesu horretan, 
LGTBI biztanleen errealitatea ere sartzea aurreikusi da, kolektibo horien aurka ezartzen den 
indarkeria matxistari erantzuteko. 

Ildo honetan, beraz, udalak hiriko indarkeria matxistaren inguruan egingo duen lana sartzen 
da. Xede estrategiko hauen bidez ezarriko da lan hori:

 XEDE ESTRATEGIKOAK

1.XE: Indarkeria matxistaren prebentzioari, sentsibilizazioari eta salaketari laguntzea. 

2.XE: Erakundearen barruko eta erakundeen arteko koordinazioa hobetzea.

3.XE: Indarkeria matxistaren biktimak aitortzea eta beren erreparazioari laguntzea. 

4. ILDOA: INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO HIRIA 

EDUKIEN AZALPENA XEDE ESTRATEGIKOAK

Ildo honetan, Udalak hiriko indarkeria matxistaren 
inguruan egingo duen lana sartuko da; funtsean, 
Berdintasunerako Zerbitzuaren eskumenekoa da 
hori.

1.XE: Indarkeria matxistaren prebentzioari, 
sentsibilizazioari eta salaketari laguntzea. 
2.XE: Erakundearen barruko eta erakundeen arteko 
koordinazioa hobetzea.
3.XE: Indarkeria matxistaren biktimak aitortzea eta beren 
erreparazioari laguntzea.
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2018-2019KO PROGRAMAZIOAREN XEHETASUNAK

4. ILDOA: INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO HIRIA

1.XE: INDARKERIA MATXISTAREN PREBENTZIOARI, SENTSIBILIZAZIOARI ETA SALAKETARI LAGUNTZEA

4.1.1. XO: INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN PREBENITZEKO EREDU BATEN 
EZARPENA BULTZATZEA UDAL-EKINTZARARAKO 

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Indarkeria matxista oso-osorik prebenitzeko 
sailarteko estrategia zehaztea eta abiaraztea.
• Marko teoriko eta kontzeptual komuna 

definitzea.
• Esku-hartzeko eta prebenitzeko lanean 

lehentasunak identifikatzea.
• Oso-osorik prebenitzeko sailarteko 

estrategia zehaztea eta abiaraztea

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Estrategia zehazteko 
dokumentua.
Parte hartu duten 
sailen kopurua eta 
mota.
Parte hartu duten 
sailen ehunekoa/
tartean dauden sailen 
guztizkoa.

LAGUNTZAILEA 

Gazteriaren Zerbitzua
Hezkuntza Zerbitzua
Bizikidetza eta 
Aniztasun Zerbitzua
Gizarte Politiketako 
Saila
Beste zerbitzu 
batzuk, jarduera 
honekin duten 
erantzukizunaren 
arabera.

URTEA 2018

4.1.2. XO: INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN SALAKETA PUBLIKOA EGITEKO  
ETA BIKTIMEN ERREPARAZIORAKO EKINTZA KOLEKTIBOA SUSTATZEA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Blusen eta Nesken Batzordeak indarkeria 
matxistari erantzuteko barne-protokoloa 
egiteko xedez hasi duen prozesuari laguntzea. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Egin diren laguntza-
jardueren kopurua 
eta mota.
Emaitza-dokumentua.URTEA 2018

Azaroak 25, Emakumeen Aurkako Indarkeria 
Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna. 
Sentsibilizaziorako eta salaketarako urteko 
programa diseinatzea eta abiaraztea.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Udalak azaroaren 

25aren inguruan 
egindako jardueren-
egitaraua.

LAGUNTZAILEA Tartean dauden sailak

URTEA 2018, 2019

Maiatzaren 17ko oroipena, Lesbo-Gay-
Transfobiaren aurkako Nazioarteko Eguna. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Udalak azaroaren 
17aren inguruan 
egindako jardueren-
egitaraua.URTEA 2018, 2019

Indarkeria Matxistaren Aurrean Jarduteko eta 
Hari Aurre Egiteko Vitoria-Gasteizko Udalaren 
protokoloaren (2017) etengabeko jarraipena 
eta hobekuntza. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Protokoloari txertatu 

zaizkion hobekuntzen 
kopurua.URTEA 2018, 2019
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4. ILDOA: INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO HIRIA

1.XE: INDARKERIA MATXISTAREN PREBENTZIOARI, SENTSIBILIZAZIOARI ETA SALAKETARI LAGUNTZEA

4.1.1. XO: INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN PREBENITZEKO EREDU BATEN 
EZARPENA BULTZATZEA UDAL-EKINTZARARAKO 

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Indarkeria matxista oso-osorik prebenitzeko 
sailarteko estrategia zehaztea eta abiaraztea.
• Marko teoriko eta kontzeptual komuna 

definitzea.
• Esku-hartzeko eta prebenitzeko lanean 

lehentasunak identifikatzea.
• Oso-osorik prebenitzeko sailarteko 

estrategia zehaztea eta abiaraztea

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Estrategia zehazteko 
dokumentua.
Parte hartu duten 
sailen kopurua eta 
mota.
Parte hartu duten 
sailen ehunekoa/
tartean dauden sailen 
guztizkoa.

LAGUNTZAILEA 

Gazteriaren Zerbitzua
Hezkuntza Zerbitzua
Bizikidetza eta 
Aniztasun Zerbitzua
Gizarte Politiketako 
Saila
Beste zerbitzu 
batzuk, jarduera 
honekin duten 
erantzukizunaren 
arabera.

URTEA 2018

4.1.2. XO: INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN SALAKETA PUBLIKOA EGITEKO  
ETA BIKTIMEN ERREPARAZIORAKO EKINTZA KOLEKTIBOA SUSTATZEA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Blusen eta Nesken Batzordeak indarkeria 
matxistari erantzuteko barne-protokoloa 
egiteko xedez hasi duen prozesuari laguntzea. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Egin diren laguntza-
jardueren kopurua 
eta mota.
Emaitza-dokumentua.URTEA 2018

Azaroak 25, Emakumeen Aurkako Indarkeria 
Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna. 
Sentsibilizaziorako eta salaketarako urteko 
programa diseinatzea eta abiaraztea.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Udalak azaroaren 

25aren inguruan 
egindako jardueren-
egitaraua.

LAGUNTZAILEA Tartean dauden sailak

URTEA 2018, 2019

Maiatzaren 17ko oroipena, Lesbo-Gay-
Transfobiaren aurkako Nazioarteko Eguna. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Udalak azaroaren 
17aren inguruan 
egindako jardueren-
egitaraua.URTEA 2018, 2019

Indarkeria Matxistaren Aurrean Jarduteko eta 
Hari Aurre Egiteko Vitoria-Gasteizko Udalaren 
protokoloaren (2017) etengabeko jarraipena 
eta hobekuntza. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Protokoloari txertatu 

zaizkion hobekuntzen 
kopurua.URTEA 2018, 2019

4.1.3. XO: INDARKERIA MATXISTAREN ARLOAN ZAURGARRITASUN-EGOERA BEREZIAN 
DAUDEN KOLEKTIBOEK DAUZKATEN BEHARRAK ETA INTERESAK IKUSGARRI EGITEA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Pertsona hauentzako informazioa, kontzientzia, 
prebentzioa, detekzioa, deribazioa eta arreta 
hobetzeko gidalerroak identifikatzea eta hedatzea:
• Askotariko testuinguru kulturalekoak izatean edo 

aniztasun funtzionala edukitzean oinarritutako 
arrazoiak tarteko, indarkeria matxistaren 
aurrean zaugarritasun-egoera berezian dauden 
emakumeak.

• LGTBI pertsonak.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua

Identifikatu eta 
hedatu diren 
gidalerroen 
kopurua.
Erabilitako 
hedapen-bideak.

LAGUNTZAILEA
Bizikidetza 
eta Aniztasun 
Zerbitzua

URTEA 2019

2.XE: ERAKUNDEAREN BARRUKO ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA HOBETZEA

4.2.1. XO: ERAKUNDEEN BARRUKO ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIO-
MEKANISMOAK BERRIKUSTEA ETA INDARTZEA, INDARKERIA MATXISTARI ARRETA OSOA 
EMATEKO

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Etxeko eta genero indarkeriaren biktima diren 
emakumeekin esku hartzeko, horiek bideratzeko 
eta horien jarraipena egiteko II. udal-protokoloa 
berrikustea, eguneratzea eta egokitzea, indarrean 
dagoen araudiaren eta egungo testuinguruaren 
arabera.

ARDURADUNA

Berdintasunerako 
Zerbitzua
Gizarte 
Politiketako Saila
Tokiko Polizia 
Zerbitzua

Protokolo berriaren 
dokumentua.

URTEA 2018, 2019

Erakundeen arteko guneetan parte hartzea, 
indarkeria matxistaren prebentziorako politikak 
hobetzeari begira; batez ere, Arabako Foru 
Aldundiarekin, EUDELekin eta Eusko Jaurlaritzarekin 
aritzeko, Emakunde-Emakumearen Euskal 
Erakundearen bidez.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Parte hartzeko 

guneak.
Bileren / jardueren 
kopurua. URTEA 2018, 2019

3.XE: INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMAK AITORTZEA ETA BEREN ERREPARAZIOARI LAGUNTZEA

4.3.1. XO: UDALEAN INDARKERIA MATXISTARI ARRETA EMATEKO DAGOEN SISTEMARA 
SARTZEA BIKTIMEN AITORTZA ETA BIKTIMEN ERREPARAZIO-ESKUBIDEA

EGINDAKOAREN 
ADIERAZLEAK

JA
R
D

U
ER

A
K

Vitoria-Gasteizko BIZIRIK Genero Indarkeriari 
Biziraun dioten Emakumeen Elkartearekin hasitako 
lan- eta elkarrizketa-gunea sendotzea. 

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Bileren/topaketen 

kopurua. 
Abiarazitako 
neurriak.URTEA 2018, 2019

Indarkeria matxistak Vitoria-Gasteizen utzi dituen 
biktimen memoria berreskuratzeko proiektu bat 
diseinatzea.

ARDURADUNA Berdintasunerako 
Zerbitzua Proiektua diseinatu 

da.
URTEA 2019
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2020-2021EKO PROGRAMAZIOAREN AURRERAPENA

4. ILDOA: INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO HIRIA

1.XE: INDARKERIA MATXISTAREN PREBENTZIOARI, SENTSIBILIZAZIOARI ETA SALAKETARI LAGUNTZEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

Indarkeria matxistaren arloko sentsibilizazioan, salaketan, prebentzioan eta arretan gizarteak 
aurrera egin dezan laguntzea, lehenengo biurtekoan abiarazitako prozesuen bidez: 
• Indarkeria matxista oso-osorik prebenitzeko sailarteko estrategia indartzea eta sendotzea.
• Besteren artean Vitoria-Gasteizko gizarte-eragileek erantzuteko eta salaketa publikoa egiteko 

abiatzen dituzten prozesu kolektiboei laguntzea.
• Zaurgarritasun-egoera berezian dauden errealitateen, premien eta interesen gaineko jarraipe-

na egitea; hala nola, emakume atzerritarrena eta aniztasun funtzionala duten emakumeena. 
• Indarkeria matxistaren aurrean jarduteko eta hari aurre egiteko Vitoria-Gasteizko Udalaren 

protokoloa (2017) jarraitzea, etengabe hobetzea eta sendotzea, eraginkortasun eta eragin 
terminoetan.

2.XE: ERAKUNDEAREN BARRUKO ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA HOBETZEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

2018-2019ko programazioan egindako eguneratzetik abiatuta, indarkeria matxistaren arloan 
arreta koordinatua emateko udal-protokolo berriaren gaineko jarraipena egitea eta berori eba-
luatu eta egokitzea. Bigarren biurtekoan, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei eta 
LGTBI pertso-nei arreta emateko protokoloa eta baliabideak ezagutarazteko eta gizarteratzeko 
jarduerak egitea aurreikusi da, eta, horretarako, herritarrei oro har eta gizarte-antolakundeei eta 
erakundeei bereziki zuzendutako prozesu parte-hartzaileak eta dibulgazio-ekintzak egingo dira. 

3.XE: INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMAK AITORTZEA ETA BEREN ERREPARAZIOARI LAGUNTZEA

ORIENTABIDE 
OROKORRAK

Arreta-sisteman indarkeria matxistaren biktimen aitortza eta erreparazio- eta suspertze-eskubidea 
benetakoak izateko udal-prozedura zehaztea eta abiaraztea, indarkeria matxistaren inguruan 
bultzatzen diren prozesu, programa, proiektu eta politika publikoetatik abiatuta. 

Indarkeria matxistak Vitoria-Gasteizen utzi dituen biktimen memoria berreskuratzeko prozesu 
kolektiboa sendotzeko orduan aurrera egitea, egia, justizia, erreparazioa eta kaltea ez errepi-
katzea ahalbidetuko duen ikuspegi batetik, indarkeria horren biktimen erreparazioari eta ahal-
duntze pertsonal eta kolektiboari laguntzeko moduan.
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AQUÍ UNA ILUSTRACIÓN 
CON PERSONAJE
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6. KUDEAKETA-SISTEMA

Kudeaketa-sistema zehazteko, Vitoria-
Gasteizko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako III. Planaren ebaluaziora 
joko dugu zuzenean; zehazki, plan horren 
kudeaketa-sistemaren eta segimenduaren 
balorazioaren inguruko alderdira. Ebaluazio 
horretan, III. Planaren funtzionamenduaren 
eta kudeaketaren inguruko askotariko 
iritziak daudela hautematen den arren, oso 
balorazio positiboa egiten zaio koordinazio-
egiturak eta egitura politikoak zein teknikoak 
egoteari; bai eta, oro har, elkarrizketarako 
eta koordinaziorako guneak egoteari ere, 
lan-prozesuetara genero-zeharkakotasuna 
sartzen ikasteko orduan gune horiek eduki 
duten zeregin hezitzailea aitortzen baitute.

Hala ere, hobekuntza batzuk ere jaso dira; 
hala nola, erritmoari eustea eta taldeko 
lanaren zein III. Planaren jarraipenaren 
jarraitutasunik eza haustea, edota beste plan 
batzuk koordinatzeko dauden espazioak 
aprobetxatzea, egiturak ez bikoizteko. 
Zentzu horretan, gogorarazi egin behar 
da lau koordinazio-gune tematikoren bidez 
eusten zitzaiola III. Planaren koordinazio 
teknikoaren sistemari, eta III. Planaren lau 
eragin-eremuei zegokiela horietako bakoitza.

IV. Planerako aurkezten den kudeaketa-
sisteman hobekuntza horiek kontuan 
hartu badira ere, Planaren indarraldian 
lehentasuna emango zaio Vitoria-Gasteizko 
Udalean genero-berdintasunerako 
politikak garatzeko behar diren egiturei 
eta erakunde-arkitekturaren finkapenari 
buruz sakon eztabaidatzeari. Azken 
batean, IV. Plana koordinatzeaz eta horren 

segimendua bermatzeaz gain, IV. Planak 
udalaren politika publikoen gainean duen 
benetako eraginaren inguruan eta genero-
desberdinkeriak eta -diskriminazioak 
murriztean dituen emaitzen inguruan taldean 
hausnartzea ahalbidetuko duen kudeaketa-
sistema nahi da.

Kudeaketa-eredutzat jotzen dira genero-
berdintasunerako politikak behar bezala 
aplikatzea bermatzeko ezartzen diren 
lan-prozesuak eta egiturak. IV. Planaren 
kudeaketa-sistema bat definituz, eragile 
ezberdinek (tartean dauden sailek, 
zerbitzuek eta unitateek) proposatu diren 
berdintasunerako xedeen ezarpenean parte 
hartzeko duten esparrua ere definitzen da, 
udalaren kudeaketan jarduteko moduak 
eraldatzen lagunduko duten estrategia 
partekatuak egiteko eta adosteko xedez.

Ezinbesteko betekizuna da parte hartzeko 
eta koordinaziorako esparru hori egotea, 
udalaren kudeaketan lanerako zeharkako 
ikuspegiak ezarri nahi badira eta 
erantzunkidetasun-printzipioa aplikatu nahi 
bada. 

IV. Planaren kudeaketa-sistema zehazteko, 
azpiatal hauek jarraitu dira:

 � Abiatzeko oinarrizko premisak

 � Agenteen eta koordinazio-egituren 
identifikazioa

 � Lan-prozesuak

 � Jarraipen- eta ebaluazio-sistema
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6 6.1. OINARRIZKO PREMISAK

 � Politiken ikuspegi eraldatzailea, 
erakundeetan eta gizarte-dinamiketan genero-
desberdinkeriei eusten dieten egiturazko 
alderdiei begiratzen dieten erabakiak hartuz, 
berdintasunik ezaren kausen gainean jardun 
dadin (eta ez horren ondorio negatiboen 
konpentsazioaren gainean bakarrik).

 � Parte-hartzea eta xede partekatuak. 
Baterako lana estimulatuko duten 
elkarrizketa- eta koordinazio-guneak behar 
izatea dakar horrek. Erakundeen jarduera 
erabakitzeko eta zehazteko jarduera 
integratu eta sistematikoari bidea eman 
behar dio baterako lanak, emakumeen 
eta beste kolektibo diskriminatu batzuen 
berdintasun-gabeziaren aurkako irudi 
solido eta homogeneoa ematearekin 
batera. Lan partekatu horrek funtsezko 
zeregina betetzen du zeharkakotasunaren 
finkapenean erantzukizun-zirkulua 
zabaltzeko orduan; beraz, parte hartzeko 
eta koordinaziorako sortzen den esparruak 
eragin zuzena edukiko du politika publikoen 
erantzunkidetasun-printzipioaren kalitatean. 

 � Bi lurreratze osagarriren beharra 
aitortzea: genero-ikuspegia administrazio-
prozeduretan txertatzean zentratuta dauden 
zerbitzu eta sail guztien lan komunari 
dagokiona eta politika sektorialak eraldatzeko 
prozesuak abiaraztean zentratuta dagoen lan 
espezifikoari dagokiona. 

 � Politiken fokua: baliabidea ikustetik 
pertsonak ikustera igarotzea, politiken 
eta antolakuntzaren erdigunean kokatuz 
horiek eta berdintasuna hartuz politikak 
nahiz antolakuntza-politika eraldatzeko 
elementutzat.

 � Talde feministek, berdintasunaren aldeko 
emakumeen taldeek, LGTBI kolektiboek eta 

Berdintasunerako Zerbitzuak egiten dituzten 
proposamenen ahalduntzeari laguntzeko 
tresnatzat hartzea koordinazio-egiturak, 
Berdintasunerako Zerbitzuari aitortza eginez 
eta plangintzatik eratortzen diren aldaketa-
proposamenak legitimatuz. Horrekin, analisi 
feministek (hau da, desberdinkerien eta 
politika egiteko moduen arteko harremanari 
buruzko analisi feministek) politika publikoetan 
benetako eragina izateari laguntzen zaio. 

6.2. IV. PLANA EZARTZEKO AGENTEAK 
ETA EGITURAK ETA HORIEN ZEREGINAK 
IDENTIFIKATZEA

IV. Plana udal-erakunde osoak bere gain 
hartuko duen estrategia orokorra izan dadin, 
ezinbestekoa da aurretik identifikatzea 
nork hartuko duen parte eta parte-hartzaile 
bakoitza (Planaren ezarpenean edukiko 
dituen eginkizunen arabera) antolatzeko 
koordinazio-egitura mota zehaztea. 

Hori dela-eta, parte hartuko duten agenteen 
tipologia deskribatzen da aurrena, horiek 
antolatzeko egiturekin eta lan-prozesuekin 
lotzeko gero. Alabaina, sare instituzional 
hori ez da zertan sortu berria izan, esan 
den bezalaxe, jada badauden egiturak 
aprobetxatzeko ahalegina egingo baita 
lehenengo, egiturarik ez bikoizteko. 

ESKU HARTUKO DUTEN AGENTEAK

Lehenik eta behin, esku hartuko duten barruko 
eta kanpoko agenteak identifikatuko dira, eta, 
gero, IV. Plana zabaltzean edukiko duten zeregina 
eta antolatzeko edukiko dituzten egiturak 
zehaztuko dira.  
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 � VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO 
BERDINTASUNERAKO ZERBITZUA: 
berdintasun-arloko eskumena dauka. IV. 
Planaren diseinuaren azken arduraduna 
da, eta, horretaz gain, Plana abiaraztea 
sustatzeaz eta abiarazte hori koordinatzeaz 
zein berori zabaltzeaz arduratzen da.  
Hizpide dugun kudeaketa-sisteman, zeregin 
hauek edukiko ditu: 

• IV. Plana garatzeari begira, lan kolektiboa 
sustatzea, dinamizatzea, koordinatzea eta 
zuzentzea.

• Udal-politikan genero-ikuspegia eta 
ikuspegi intersekzionala sartzeko 
hautatzen diren prozesu estrategikoetan 
laguntzea eta aholku ematea.

• Tartean dauden askotariko agenteekin 
zuzenean hitz egitea.

• IV. Planaren 2020-2021 bigarren 
biurtekoaren programazio espezifikoa (xede 
operatiboak eta jarduerak) diseinatzea.

 � VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO 
ORDEZKARITZA POLITIKOA: 
Berdintasunerako Batzorde 
Politikoaren bidez, non talde guztiak 
dauden ordezkatuta, honetaz arduratuko da:

• IV. Plana eta horren lehentasun politikoak 
ezagutzeaz eta zabaltzeaz.

• Erakundeak IV. Plana ezartzeko eta behar 
diren baliabideak bermatzeko duen 
konpromisoa bermatzeaz.

 � ZUZENDARITZAREN ORDEZKARITZA: 
IV. Planaren Zuzendaritza Batzordean 
antolatuko da, eta bi urteko programazioetan 
ardura zuzena duten sailetako zuzendaritzek 
bakarrik osatuko dute, ulerturik zuzendaritza 
horiei dagokiela IV. Plana benetan 
erabakitzea eta kudeatzea. Berdintasunerako 
Zerbitzuko zuzendariak koordinatuko du, eta, 
bere zereginen artean, hauek egongo dira:

• Politikoki onartu aurretik, bi urteko bi 
programak baliozkotzea, eta IV. Planaren 
ebaluazioa onartzea.

• IV. Plana garatzeko baliabideak 
bermatzea, koordinazio-mekanismoen 
gaineko ardura hartzea eta Planaren 
garapenean onartzen diren lan-agendak 
betetzen direla ziurtatzea.

Bestalde, Zeharkako Lantaldeak 
antolatuko dira, hainbat zerbitzutako 
teknikariek osatutakoak, zenbait sail edo 
zerbitzu inplikatzen dituzten programak edo 
prozesuak lantzeari begira. Ezartzen diren 
bi urteko lehentasunen arabera plangintzak 
behar dituen adina talde sortuko dira. 
Praktikan ildo estrategiko bakoitzerako 
erabakitzen diren ekintzak betearazteaz 
eta zehazteaz arduratuko dira horiek, eta 
aldaketarako eta elkarrizketarako agenteak 
izango dira, elkarrizketa eta baterako lana 
sustatuz esku hartzeko ildoen artean. 

 � VITORIA-GASTEIZKO TALDE 
FEMINISTEN, BERDINTASUNAREN 
ALDEKO ANTOLAKUNDEEN ETA LGTBI 
KOLEKTIBOEN ORDEZKARITZA: Hiriko 
talde feministek, berdintasunaren aldeko 
antolakundeek, LGTBI kolektiboek eta hirian 
prozesu espezifikoak irudikatzen dituzten 
beste espazio batzuek osatzen dute. Horiek 
dira elkarrizketa politikoaren (erakundearen 
eta gizarte zibilaren arteko elkarrizketaren) 
organoa, Udalak aintzat hartu eta udal-
agendara sar ditzan bai begirada feminista 
berriak, bai Vitoria-Gasteizko herritarren 
behar, interes eta ekarpenak. Herritartasun 
osoarengana heltzeko eta IV Plana ahal beste 
zabaldu ahal izateko, difusio kanpaina bat 
diseinatuko da edukiak ezagutzera emateko 
eta hiriko biztanleen beharrak eta interesak 
ezagutzen jarraitzeko, bereziki emakumeenak 
eta LGTBI pertsonenak.   
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6  � ERAKUNDEEN ORDEZKARITZA: Erakundeen arteko koordinazioa antolatzea da xedea, bai 
eta lan-ildo bateratuak, laguntza teknikoak eta abar biltzeko eta adosteko erakundeekin (adibidez, 
Eusko Jaurlaritzarekin –Emakunde– eta Arabako Foru Aldundiarekin) aliantzak eta harremanak 
sortzea ere.

 � ERKAKETARAKO KANPO-TALDEA: IV. Planaren ezarpenean kanpoko begirada erantsiko duten 
adituek osatuko dute. Talde hau ezinbestekoa da IV. Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko, eta 
xede handiak betetzen direla kontrolatzea, esku-hartzeko ildoen artean hitz egitea eta estrategiak 
bideratzea ahalbidetuko du. Besteak beste, berdintasunaren, politika publikoen, feminismoaren, 
sexu- eta genero-aniztasunaren eta aniztasun funtzionalaren arloan adituak diren pertsonek osatuko 
dute taldea.

Egitura horiek, programazioak garatzea bermatzeaz gain, helburu izango dute IV. Plana 
ezin hobeto eta modu eraginkorrean ezartzeko behar diren gutxieneko baldintzak eta parte 
hartzeko mekanismoak bermatzea.

BATZORDE POLITIKOA
Hedatu egiten du, eta 
konpromisoak eta baliabideak 
bermatzen.

ZUZENDARITZA BATZORDEA

Bi urteko programak egin eta 
onartzen ditu.
Jarraipena eta ebaluazioa 
egiten ditu.
Koordinazioa eta lan-agendak 
bermatzen ditu.
Zeharkako Taldeekin 
antolatzen da.

TALDE FEMINISTAK
BERDINTASUNAREN ALDEKO 

ANTOLAKUNDEAK
GUNE ETA PROZESU 

ESPEZIFIKOAK

Proposamenak egiten ditu.
Jarraipena eta erkaketa egiten 
ditu, kontu ematearen bidez.

ERAKUNDEEN ORDEZKARITZA Erakundeen koordinazioa.

KANPOKO 
KONTRASTE-TALDEAK

Xedeak diseinatzen eta 
xede horiek betetzen direla 
kontrolatzen laguntzen dute, bai 
eta esku hartzeko ildoen arteko 
elkarrizketa egoten 
laguntzen ere.

AGENTEAK ETA KOORDINAZIOA

BATZORDE POLITIKOA 
Ordezkaritza politikoa
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A ZUZENDARITZA BATZORDEA 
Sailetako zuzendaritzak 

Berdintasunerako Zerbitzuko 
zuzendaria
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Zeharkako Taldeak 

TALDE FEMINISTAK 
BERDINTASUNAREN ALDEKO 

ANTOLAKUNDEAK 
GUNE ETA PROZESU  

ESPEZIFIKOAK
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6.3. LAN-PROZESUA

Idatz-zati honetan IV. Planaren xedeak 
eta kudeaketa eraginkorrak izan daitezen 
jarraitu behar diren lan-prozesuak zehazten 
dira. Horrekin, Plana abiarazteko nahiz 
ezartzeko xedez (plangintza estrategikoaren 
ikuspuntuan oinarrituta eta bi urteko 
programazioen bidez) eman behar diren 
pausoen inguruan bideratzea da asmoa.

IV. Plana hiru fase hauen arabera 
ezarriko da:

PLANGINTZA

Fase hau bi prozesu motatan banatzen da: 

 � IV. Planean aurreikusten diren eta 
honela zehazten diren emaitzak lortzea 
ahalbidetzeko –oinarrizko eta ezinbesteko– 
baldintzak bermatze aldera behar diren 
mekanismoak planifikatzea:

• Koordinaziorako eta parte hartzeko 
egiturak doitzea, aurreikusi diren 
batzordeen bidez. 

• Batzordeei eta Zeharkako Lantaldeei 
zuzendutako hasierako prestakuntza-
ekintzak diseinatzea (beharrezkoak baldin 
badira), erakundean IV. Plana oinarritzen 
duten ikuspegiak ulertzea errazteko eta 
genero-berdintasunaren arloko gaikuntza 
teknikoa sortzeko. 

• Barne-mailako jarraipen- eta ebaluazio-
tresnak egitea proposatzea eta bi urteko 
programazioen aurrerapenen eta emaitzen 
berri emateko informazio-iturri egokienak 
identifikatzea. 

• IV. Planaren komunikazio-estrategia 
zehaztea, Berdintasunerako Zerbitzuaren 
komunikazio-estrategiaren esparruan.

 � Aurreikusi diren bi urteko bi programazioak 
egitean eta negoziatzean zentratutako 
plangintza egitea, zeinaren bidez konpromiso 
politikoak eta aldi bakoitzerako jorratu nahi 
diren jarduera teknikoak adieraziko diren. 
Bada, honela zehaztu daiteke:

• Programatu nahi den aldirako lehentasun 
politikoak, teknikoak eta aurrekontuei 
dagozkienak identifikatzea.

• Programazioa egiteko ildoak berrikustea, 
xedeak identifikatzea eta edukiak zein 
jarduerak zehaztea. Kasu honetan, 
20-21erako bi urteko bigarren 
programazioa izango litzateke, 18-19rako 
programazioa IV. Planaren dokumentuari 
erantsi baitzaio. 

• Zuzendaritzak eta eragile politikoek 
dagokion bi urteko programazioa 
baliozkotzea eta onartzea, hurrenez 
hurren.

• Programazioak behar dituen Zeharkako 
Lantaldeen kopurua eta gaia proposatzea 
eta talde horien dinamika ona izateko 
behar den hasierako edo sektoreko 
prestakuntza aurreikustea.

• Programaziotik erakunderako erator 
litezkeen aholkularitza-premiak baloratzea.

PLANGINTZA EGIKARITZEA JARRAIPENA  
ETA EBALUAZIOA
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6 EGIKARITZEA

Argi eta garbi, ekintzak, lana jorratzeko 
moduak eta politikak eraldatzeko asmoak 
garatzea dakar fase honek. Aurreko fasean 
aurreikusi eta zehaztu diren gaikuntza-, 
bidelaguntza- eta aholkularitza-prozesuetan 
bermatuko da egikaritzea, eta honela 
zehaztuko da:

 � Zeharkako Lantaldeak dinamizatzea eta 
bideratzea, horiexek bermatuko baitute, sailen 
zuzeneko lanarekin batera, xedeak betetzea 
eta jarduerak ezartzea.

 � Sailen proposamenak eta kronogramak 
egiteko eta garatzeko laguntza teknikoa 
ematea, urteko aurrekontuekin bat eginez.

 � Jarraipenaren adierazleen, informazio-iturrien 
eta jarraipen-memorien gainean ados jartzea.

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

IV. Planak, duen izaera estrategikoa, dauzkan 
ildoak eta behar dituen agente inplikatu 
ugariak direla-eta, plana betearazteko behar 
diren konpromiso politikoaz eta baliabideen 
horniduraz gain, egikaritzean lortzen 
diren aurrerapenak nahiz ager daitezkeen 
zailtasunak aztertzea ahalbidetuko duten 
jarraipen- eta ebaluazio-sistema eraginkorrak 
behar ditu, arrakastatsua izan nahi badu. 
Horrekin, emaitzak optimizatuko dituzten 
doiketak eta hobekuntza-neurriak ezarri ahalko 
dira. Hori dela-eta, jarraipena eta ebaluazioa 
funtsezko zatia dira IV. Plana ezartzeko 
estrategian. 

Ebaluazioa egiteko bitariko eredu batean 
oinarrituko dira IV. Planaren jarraipena eta 

ebaluazioa: barneko ebaluazioa dago batetik, 
jarraipenari buruzko bi urteko txostenetatik 
eta prozesuen eta emaitzen adierazleen 
ezarpenetik eta azterketatik abiatzen dena; eta 
kanpoko ebaluazioa dago bestetik, kualitatiboa 
funtsean, genero-berdintasuna lortzeko bidean 
aurrera egiten jarraitzeko giltzarritzat jotzen 
diren alderdien gainekoa.

Bi urterik behin berrikusiko den prozesu 
dinamikoan garatuko dira bai jarraipena, 
bai ebaluazioa, programazioen 
aldizkakotasunarekin bat eginez, esku 
hartzen den ildo bakoitzean egiten diren 
aurrerapenak egiaztatzeko. Berrikuspen 
horrek, hasieran programatutakoaren 
gainean egin dena egiaztatzeaz gain, 
berregokitzapenak egitea (beharrezkoa 
baldin bada) eta erabakiak hartzeko orduan 
laguntzea ahalbidetuko du, jarduera batzuk 
egiten jarraitu ala ez jarraitu erabakitzeari 
edo beste jarduera batzuk berriro zehazteari 
dagokionez. Eskuratzen diren emaitzen 
feedbackean oinarritzen da prozesu hori, bai 
eta pilatzen diren eskarmentu eta ikaskuntzen 
feedbackean eta egondako arrakasten 
eta zailtasunen gakoei buruz egiten diren 
hausnarketen feedbackean ere, eta plana 
hobetzeko ebaluazio jarraitua izatea 
dakar horrek, plana ez dadin bere horretan 
xedea izan: plana, xedea beharrean, 
politikak berdintasunaren arloan emaitza 
ikusgarriak eduki ditzan aurrera egiteko eta 
eraldaketarako tresna izatea nahi da. Iturri 
nagusia izango da 2018an disenatuko den 
etengabeko informazio-sistema, abiatze-
egoeraren berri emateko hiriko genero 
berdintasunari eta IV. Planaren eraginari 
dagokionez.
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 � JARRAIPENA 
 
Programatu diren jardueren egikaritze-
maila, laguntzen duten faktoreak eta 
hobetu daitezkeen alderdiak identifikatzea 
ahalbidetuko duen informazioa ematea 
da jarraipenaren xedea. Sistema malgua 
izan behar du, Planak garapen-aldi osoan 
bidelagun edukiko duena, eta Planaren 
ezarpenean sortzen diren beharrei egokitu 
beharko zaie. 
Jarraipen-prozesuak gai hauei buruzko 
informazioa emango du:

• Zer egiten den eta nola.

• Jardueren betetze-maila.

• Jardueren garapenean eta ezarpen-
prozesuan aurkitu diren indarguneak eta 
ahulguneak.

• Koordinazio-mekanismoen 
funtzionamendua eta erabilgarritasuna.

IV. Planaren edukien betetze-mailarekin 
eta kudeaketa-ereduaren eraginkortasun-
mailarekin batera, jarraipenak beste bi xede 
dauzka: Planaren garapenean sartuta dauden 
agenteei informazioa emateko eta haiekin 
komunikatzeko tresna izatea eta amaierako 
ebaluazioa erraztea.

Jarraipena egiteko, bi adierazle mota 
hartuko dira aintzat: batak neurrien egikaritze-
mailarekin zerikusia duen informazioa 
emango du, eta besteak plana kudeatzeko 
erabili den prozesuaren eraginkortasunarekin 
zerikusia duena emango du.

• Planak jasotzen dituen jardueren 
egikaritze-mailarekin zerikusia duen 
informazioaren bilketa sistematizatzen dute 
egindakoaren adierazleek. Adierazle 
horiek planean daude zehaztuta, eta bertan 
ageri dira, 2018-2019ko programazioa 
osatzen duten jarduerei lagunduz.

• Prozesuaren adierazleek, berriz, lan-
prozedurei buruzko informazioa ematen 
dute, horien indarguneak eta ahulguneak 
ezagutzeko; hau da, ezarritako kudeaketa-
ereduaren eraginkortasunaren berri 
ematen dute.

Adierazle horiek hauekin daukate zerikusia:

• Tartean dauden agenteek beren 
eskumenekoak eta erantzukizunpekoak 
diren jarduerak betearaztearekin daukaten 
konpromiso-maila.

• Tartean dauden agenteen eta 
Berdintasunerako Zerbitzuaren artean 
dauden komunikazio- eta aholkularitza-
bideen funtzionamendu-maila eta 
balorazioa, baita koordinazio-egiturena 
(Batzorde Politikoarena, Zuzendaritza 
Batzordearena, Zeharkako Taldeena eta 
abarrena) ere.

• Egindakoaren gaineko informazioa 
biltzeko prozeduraren eta xede 
horretarako diseinatu diren tresnen 
funtzionaltasuna, bai eta jarraipena 
egiteko ezarritako sistemarena ere.

• IV. Plana garatzeko xedez, horren eskura 
jarritako baliabideen egokitasun-maila 
(betearazi den aurrekontua, tartean 
sartutako langileak...).

• Arrakasta-elementuen eta aurkitutako 
zailtasunen identifikazioa, edukiei, 
agenteei eta prozesuei dagokienez.

Jarraipena egiteko prozedura urrats hauetan 
sekuentziatu liteke:

• Tresnak egitea eta adostea: 
Berdintasunerako Zerbitzuak hala 
proposatuta, tresna komun bat adostuko 
dute sailek eta Zeharkako Taldeek, 
planaren garapenean sartuta dauden 
sailek eta zerbitzuek modu homogeneoan 
erregistra ditzaten datuak. Plana 
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6 egikaritu aurretik aurreikusi behar da 
informazio-bilketa, bai eta bilketa hori 
homogeneizatzeko tresnak diseinatu 
ere, datuak sortu ahala bil daitezen. 
Hori dela-eta, tartean dauden agenteek 
adostu beharko dute prozedura, zer 
eta nola egingo den, informazioa noiz 
eskatuko den, zein tresna erabiliko diren 
eta neurriak betearaztearekin batera zer-
nolako informazioa bildu behar den jakin 
dezaten. Tresna horiek definituko dira 
etengabeko informazio-sistema martxan 
jartzean, 2018rako aurreikusita dagoena.

• Jarraipen-txostena egitea: 
Berdintasunerako Zerbitzuak, eman 
zaion informaziotik abiatuta, bi urteko 
programazioaren jarraipen-txostena 
egingo du. Programazio bakoitzean 
adierazi diren “egindakoaren adierazleak” 
aztertuko ditu txosten horrek, hauekin 
batera: askotariko jarduerak formulatzea 
arrazoitu zuten premiei ematen ari 
zaien erantzun-mailaren balorazioa, 
egikaritzeari lagundu dioten alderdiak 
eta aurkitu diren zailtasunak, baliabide 
ekonomiko eta pertsonalen egokitzapen-
maila, programazioaren garapenean 
sartuta dauden agenteen eta egituren 
parte-hartzearen maila eta programazio 
berrirako beharrezkotzat jotzen diren 
hobekuntza-proposamenak. 

• Aurkezpena, eztabaida eta 
hausnarketa kanpoko kontraste-
talde adituekin: kanpoko kontraste-
taldeekin eztabaidatuko dira txostenaren 
emaitzak, doikuntzak edo hobekuntza-
proposamenak zehazte eta IV. Planaren 
garapenean sor daitezkeen edo hortik 
erator daitezkeen premia berriak 
identifikatze aldera.

• Jarraipen-txostena onartzea 
eta kontu ematea: Zuzendaritza 
Batzordeari aurkeztuko zaio 

Berdintasunerako Zerbitzuak egiten 
duen jarraipen-txostena, horren gainean 
eztabaida dezaten eta berori baliozkotu 
dezaten, eta, azkenik, Batzorde Politikoari 
aurkeztuko zaio, -beharrezkoa bada- 
onar dezan, bai eta Berdintasunaren 
Elkarguneari ere, bere oniritzia eman 
dezan edo herritarrei nahiz talde 
feministen, berdintasunaren aldeko 
emakumeen taldeen eta LGTBI kolektiboen 
ordezkaritzari kontu emateko aurreikusten 
den edozein estrategiatarako.

Azaldu den prozedurak ebaluazio 
jarraituari erantzuten dio, jarraipenarekin 
lotzen baititu bi urteko programazio-
prozesuak, IV. Plana hobetzeko oinarria 
den feedback-zikloa osatzeari begira. 
Programazioa da jarraipenerako eta 
jarraipenaren emaitzetarako erreferentzia 
nagusia, hurrengo programazioari aurre 
egiteko gidalerroak markatzen baititu, egin 
izan ezin diren jarduerak jasoz, -beharrezkoa 
bada- horiek berriro doituz, eta xedeak 
betetzeko jarduera berriak programatuz. 
Jarraipena egiteko hautatzen den prozedurak, 
era berean, lan-prozesuetan aldaketak egitea 
ahalbidetuko du, baliabideak errentagarri 
egiteko eta aurreikusi diren emaitzetarantz 
aurrera egiteko asmoz.

 � EBALUAZIOA

IV. Planaren ebaluazioari esker, egindakoaren 
eta horren emaitzen gaineko ikuspegi 
orokorra eman ahalko da, edota indarrean 
egon bitartean eduki duen eraginaren 
gainekoa. Ebaluazioa, jarraitua izateaz 
gain (aurrerago esan den bezalaxe, barrura 
begirakoa izango da, eta programatutako 
jardueretan “egindakoaren adierazleen” 
gaineko eta jarduera horien “prozesuen 
adierazleen” gaineko jarraipenean 
oinarrituko da, hurrengo ebaluazioari 
begirako erabakiak hartzeari laguntze 
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aldera), batutzailea ere izango da; hau da, 
pilatuz joango da jarraipen-txostenen bidez 
eskuratzen den informazioa. Etorkizuneko 
ekintza bideratzeko balioko duen amaierako 
ebaluazioari (kuantitatiboa eta kualitatiboa 
hori) lagunduko dio ikuspegi horrek.

Bestalde, programazioa zehazten duen 
atalak jasotzen duen bezala, etengabeko 
informazio-sistema diseinatzea aurreikusten da, 
abiatze-egoeraren berri emateko hiriko genero-
berdintasunari eta IV. Planaren eraginari 
dagokienez. Informazio sistema horrek tresna 
metodologiko kuantitatiboak eta kualitatiboak 
barneratuko ditu, jarraipena egin eta helburuen 
araberako emaitzak aztertu ahal izateko. 

IV. Planaren ebaluazioaren helburua da 
ukitu diren politika publikoen kudeaketan 
berdintasun-printzipioa sartzeko orduan 
Plana egikaritu izanak eduki dituen emaitzak 
baloratzea eta Planak generoagatiko 
berdintasun-gabezien eta diskriminazioen 
murrizketan eta, hortaz, baita Vitoria-
Gasteizko genero-berdintasuneranzko 
bidean ere, eduki duen eraginkortasun-maila 
ezagutzea. Arrazoi hori medio, ebaluazioa 
ez da prozesuaren amaierako neurketa 
hutsa, etorkizunera begirako erabaki politiko-
teknikoak hartzeko abiapuntua ere bada-eta.

IV. Plana egiteak eduki dituen ondorioei 
eta egon ahal izan diren hutsuneei buruzko 
informazioa eman behar du ebaluazioak, 
hauek aztertuz:

• IV. Planean jasotzen den ildo estrategiko 
bakoitzerako programatu diren jardueren 
egikaritze-maila eta plana garatzeko eta 
egikaritzeko kudeaketa-eredua. 

• Xedeen betetze-mailaren arabera lortu 
diren emaitzak eta horrek ekarri duena, 
hirian genero-berdintasunerantz egin den 
aurrerapenari eta udal-politikak jorratzeko 
eta lurreratzeko moduan egin den 
eraldaketari (eraginari) dagokienean.

• Hobetu behar diren alderdiak eta 
etorkizunean esku hartzeko ildoak.

Ebaluazioa egiteko, zer eta nola egin den 
hartu behar da kontuan; hots, emaitzei eta 
lan-prozesuei erreparatu behar zaie, eta, 
horretarako, bi dimentsio horiei buruzko 
informazioa emango duten adierazleak behar 
dira. 

Plana ezartzeko eta egiteko prozesuari 
dagokionez, IV. Plana garatzeko faseetan 
erabili diren prozedurei eta egiturei buruzko 
eta horien funtzionamenduari buruzko 
informazioa eman behar dute adierazleek.

Emaitzei eta eraginari dagokienez, IV. 
Planaren xedeen betetze-mailari buruzko 
informazioa eman behar dute emaitzen 
adierazleek, xedeak emaitzekin alderatuz. 
Bestalde, plana egikaritzean aurkitu diren 
oztopoen berri eman behar dute. Eraginen 
adierazleek planaren eraginkortasuna erakutsi 
behar dute; hau da, genero-berdintasunean 
aurrera egiteari dagokionez egin dituen 
lorpenak.

Planaren amaierako ebaluaziorako 
prozesuen, emaitzen eta eraginen adierazleak 
ezarri nahi badira, Berdintasunerako 
Zerbitzuak eta Plana egikaritzeko unean 
esku hartzen duten maila teknikoko agenteek 
adostu behar duten diseinua egin behar da, 
adostasuna egon dadin ebaluatu nahi denari, 
informazio-iturrien erabilerari eta IV. Planaren 
emaitza ona eta positiboa izan dela zehazten 
duten irizpideei dagokienez. 

Ondorioz, dokumentu honetan berariaz 
jasotzen dira aipatu adierazleak diseinatzean 
aintzat hartu behar diren alderdiak, eta IV. 
Planaren egitura teknikoari uzten zaio horiek 
zehazteko lana.
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6
EBALUAZIORAKO ADIERAZLEEN DISEINUAN KONTUAN HARTZEKO ALDERDIAK

Prozesuen adierazleak:
Funtsean, hauekin zerikusia duen informazio kualitatiboa eman behar dute:

• Tartean dauden agenteen inplikazio- eta konpromiso-maila.
• Plana garatzeko sortu diren egituren eta horiek koordinatzeko egituren funtzionamenduaren balorazioa.
• Tartean dauden agenteek kudeaketa-sistemarekin duten asebetetze-maila.
• Giza, azpiegitura- eta finantza-baliabideek planaren xede eta jarduerekiko duten egokitzapen-maila.
• Egindako jarduerei buruzko informazio-bilketaren maila, bi urteko jarraipenei begirakoa.
• Informazio-bilketarako tresnen baliagarritasuna.
• Planak arrakasta edukitzen lagundu duten elementuak.
• Kudeaketan aurkitu diren zailtasun motak eta sortu diren irtenbideak.
• Talde feministek eta berdintasunerako antolakundeek zein LGTBI kolektiboek planaren garapenean izan 

duten parte-hartzearen maila.
• Kontraste-talde adituaren parte-hartzearen eta ekarpenen maila.

Emaitzen adierazleak:
Hauekin zerikusia duen informazio kuantitatibo eta kualitatiboa eman behar dute:

• Xede eragileen eta espezifikoen betetze-maila.
• Betetze-maila handiagoa duten eta eraldatzeko ahal handiagoa duten ildo estrategikoak.
• Erakundeak genero-berdintasuneko politikak garatzeko lortu duen gaikuntza- eta trebakuntza-maila.
• Genero-zeharkakotasunak eta intersekzionalitateak administrazio-kudeaketan eta sektore-politiken 

garapenean duten integrazio-maila.
• Lortu diren aldaketen iraunkortasun-maila.
• Barneko agenteek emaitzen gainean duten pertzepzioa. 
• Talde feministek eta berdintasunerako antolakundeek zein LGTBI kolektiboek emaitzen gainean duten 

pertzepzioa.

Eraginen adierazleak:
IV. Planaren indarraldia ez da nahikoa zabala bere jarduerek benetan eduki duten eragina neurtu ahal izateko, 
baina garrantzitsua da abiarazi zenetik gertatu ahal izan diren aldaketen gaineko ikuspegia edukitzea. 
Horretarako, askotariko iturriek (barrukoek eta kanpokoek) emandako informazio kualitatibo zein kuantitatiboa 
hartuko da kontuan. 
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Aurreko paragrafoetan, ebaluazioaren edukiarekin zerikusia duten elementuak –zer ebaluatu– jorratu 
dira. Hala ere, IV. Planaren jarraipenarekin bezalaxe, aintzat hartu behar da ebaluazioa egiteko 
modua; hots, nola eta nork egingo duen. Hitz batez esateko, PROZEDURA zehaztu behar da:

1. Ebaluazio-plan bat diseinatu behar da, bai ebaluazioaren kontu giltzarriak identifikatzeko, bai 
jardueren eta xedeen betetze-mailarekin eta egikaritze-prozesuarekin harremana duen informazio 
kuantitatibo eta kualitatiboaren bilketa sistematizatu eta egituratzeko.

2. Amaierako ebaluaziorako ex profeso bildu den eta bi urteko jarraipen-txostenetan eskuratzen den 
informazioa osatuko duen informazioa interpretatzeko esparruak zehaztu eta aztertu behar dira.

3. Amaierako ebaluazio-txostena egin behar da, eta, prozesu metodologikoaz gain, etorkizunean 
berdintasun-arloan egingo diren plangintzetan kontuan hartu beharko diren lorpenak, 
hobekuntza-proposamenak eta arrakastarako alderdiak azalduko ditu horrek.

4. Emaitzen berri emango zaio prozesuan inplikatuta egon diren agenteen multzoari, eta horien 
gainean eztabaidatuko dute.

Prozesu parte-hartzailetzat hartu behar da prozesu hori, non hasieratik hartuko duten esku IV. 
Planaren garapenean sartuta egon diren agenteek. Berdintasunerako Zerbitzua, berdintasun-
politiken sustatzailea den heinean, ebaluazio-prozesua gidatzeaz arduratuko da, lan-plana 
diseinatuz eta kontrasterako adituen taldearekin eta Zuzendaritza Batzordearekin ados jarrita 
ezartzen diren adierazleetan oinarrituta bildu behar den informazioa zehaztuz. Era berean, 
zerbitzu horrek aztertuko du hortik ateratzen den informazioa, eta Zuzendaritza Batzordean 
emaitzen gaineko hausnarketa eta eztabaida egitea bultzatuko du, hobekuntza-proposamenak 
eta -arloak identifikatzearekin batera. Amaierako txosten batean jasoko dira ondorioak, eta 
Batzorde Politikoan eta Gobernuaren Osoko Bilkuran edota Batzordean aurkeztuko da txosten 
hori, bere berri izan eta onar dezaten. Bestalde, Berdintasunerako Zerbitzuak sustatuko ditu 
informazio horren hedapena, komunikazioa eta kontu ematea.
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6.4. PROZESUEN ETA ARDUREN LABURPEN-TAULA

PROZESUA ARDURADUNAK

PLANGINTZA

ABIARAZTEA • Berdintasunerako Zerbitzua

BI URTEKO  
PROGRAMAZIOAK

• Berdintasunerako Zerbitzua
• Zuzendaritza Batzordea

EGIKARITZEA

• Berdintasunerako Zerbitzua
• Zuzendaritza Batzordea
• Sailak
• Zeharkako Taldeak

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

• Berdintasunerako Zerbitzua
• Zeharkako Taldeak
• Kontraste-taldea
• Zuzendaritza Batzordea
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