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SARRERA
METODOLOGIA

Sarrera
Hara! Genero Berdintasunerako IV. Planak eta Hara! Gasteizen sexu- eta genero-aniztasuna txertatzeko
agendak osatzen dute berdintasun-arloko 2018-2021eko aldirako programazio orokorra. Gasteizko
Udalaren Berdintasunerako Zerbitzuak sustatzen eta koordinatzen ditu Hara! IV. Planean eta Hara!
Agendan jasotzen diren jarduerak.
Dokumentu honetan, bada, Hara! IV. Planaren eta Hara! Agendaren 2018-2019ko lehenengo biurtekoko
programazioaren jarraipena eta ebaluazioa egingo dira. Hemen, jarraipen-sistema zehatz bati eman diogu
lehentasuna, berdintasunean eta sexu- eta genero-aniztasunean aurrera egiteko estrategikotzat jotako lau
lerroetan egiten den esku-hartzea hobetzeko alderdi garrantzitsuak zein diren elkarrekin hausnartzea
ahalbidetzen baitu. Beraz, analisirako tresna bat da dokumentu hau, Hara! IV. Planaren eta Agendaren
garapena ezagutzea bermatzen duena eta programazioaren 2020-2021eko bigarren biurtekoa egin eta
abiatzean aintzat hartu beharko diren gakoak agerian jartzen dituena.
Esparru horretan, Hara! IV. Plana eta Agenda hobetzen laguntzeaz gainera, Berdintasunerako Zerbitzuak
lehenengo biurtekoko programazioan hartutako konpromisoen betetze-mailaren inguruan gardenak izatea
eta kontu ematea da txosten honen xede nagusia. Horri begira, honako gai hauei buruzko informazioa
biltzen du jarraipen- eta ebaluazio-txosten honek:
Programatutako jardueren egikaritze-maila
Egindako jarduerak
Egin ez diren jarduerak
Jardueren balorazioa, gai-blokeen eta hobetzeko alderdien arabera
2020-2021eko bigarren biurtekoari begira lehentasunezkotzat jotako jarduerak
Txosten honetan egin diren jarduketei buruz ematen den informazioa osatzeko, Berdintasunerako
Zerbitzuaren 2018ko eta 2019ko memoriak kontsultatu daitezke, zeinak webean argitaratuta dauden.
Dokumentu honek lehenengo biurtekoa ebaluatzeko bakarrik balio du, eta modu praktikoan egituratuta
dago, Hara! IV. Planaren eta Agendaren bigarren biurtekoa nahiz etorkizuneko berdintasunerako planak
hobetzeko balioko duen informazio garrantzitsuena bistaratzeko.
Testuinguru honetan, nabarmendu beharra dago Covid-19ak eragindako egoeraren ondorioz bigarren
biurtekoa atzeratu egin dela eta horrek zuzenean eragin duela 2020-2021eko aldiko programazioan;
hortaz, normaltasun berrira egokitu beharko dugu.

Metodologia
Informazioa biltzeko fitxak banatu zaizkie udalean Hara! IV. Plana eta Agenda garatzeko orduan inplikatuta
dauden sail eta zerbitzuei. Jasotako informaziotik abiatuta, analisi hau egin da. Bertan, batetik,
programatutako jardueren egikaritze-mailaren azterketa kuantitatiboa eginez, eta, bestetik, gai-blokeen
araberako azterketa kualitatiboa eginez, non, taula batean, zein jarduera egin diren zehazten den, 20182019ko lehenengo biurtekoan zein jarduera ezarpen-prozesuan dauden eta zein jarduera egin ez diren
azaltzen da. Honako hauek dira taulak erabilitako sinboloak eta haien esanahiak:

Jarraian, taulan jasotzen den informazioa xehatzen da, eta egindako jarduerak ezartzeko moduari buruzko
laburpena egiten, ebaluazio-atalari testuingururik ez kentzeko. Gogoan izan behar da azterketa
kualitatiboan bi programazioak (Hara! IV. Plana eta Hara! Agenda) egitura berean sartu direla, gai-blokeen
gaineko ikuspegi integrala errazte aldera. Ildo estrategiko bakoitzaren jarduera-multzoaren analisia
amaitutakoan, bigarren biurtekorako lehentasunezkotzat jo diren jarduerak gaineratu dira.
Txostenari amaiera emateko, programazioan sartu gabe egin diren jardueren zerrenda erantsi dugu,
garrantzitsua baita Berdintasunerako Zerbitzuak egiten duen lan guztia ikusaraztea. Halaber, amaierako
ondorio modura, berdintasun-arloan aurrera egiteko alderdi giltzarriak jaso dira.

ANALISI
KUANTITATIBOA
HARA! IV. PLANAREN
ETA
HARA!
AGENDAREN
EGIKARITZE-MAILA

2018-2019ko lehenengo biurtekoan programatutako jardueren
egikaritze-mailaren analisi kuantitatiboa
2018-2019ko aldirako berdintasunaren eta sexu- eta generoaniztasunaren arloko programazio estrategikoak 104 jarduera
jasotzen ditu guztira; horietatik 65 Hara! IV. Planari dagozkio,
eta 39 Hara! Agendari.
IV. Planean, berdintasunaren arloan egiten den lan guztia
biltzen da oro har, eta Agendak sexu- eta generoaniztasunaren arloko jarduera espezifikoak jasotzen ditu. Hori
dela-eta, IV. Planeko jarduera batzuek Hara! Agendaren
betetze-mailari egiten diote erreferentzia, eta, kasu jakin
batzuetan, jarduera bera errepikatzen da bi programazioetan.
Hortik abiatuta, datu kualitatiboen analisia egitean, bi
programazioak bereizi dira, batzuetan ezarpen-prozesu
berberari erreferentzia egin arren, datu kuantitatiboen
irakurketa ez zailtzeko eta bi programazioetan jasotako datuen
identifikazioa errazteko helburuz. Halaber, Hara! IV. Planaren
eta Agendaren datu espezifikoak ezagutzea ahalbidetuko
duen analisi-tresna eskaintzen da.

Lehenengo biurtekorako
programatutako jarduerak

Hara! IV.
Plana
Hara!
Agenda

39

65

Analisi kuantitatibo hau orientagarria da, eta programazioak lehenengo biurtekoan izandako egikaritzemaila azaletik ezagutzeko balio du; izan ere, Berdintasunerako Zerbitzuak 2018-2019ko aldian
programaturiko askotariko jardueren lan-kargaren maila ezin daiteke parekatu, ezarpen-prozesu
ezberdinak baitauzkate kudeatzen ari den proiektuaren arabera. Nabarmendu beharra dago jarduera
asko prozesu luze eta iraunkorrak direla eta, aldi berean, programazioaren barruan ikusten ez diren
beste ekintza batzuk garatzea ekartzen dutela. Bada, ekintza horiek ikusgai ez badaude ere, inplizituak
dira, eta funtsezko bi faktore behar dituzte: denbora eta proiektuari arduraz heltzea. Bestetik, udaleko
beste zerbitzu eta sail batzuek berdintasunaren arloko ekintzak egiten dituzte, Hara! IV. Planean eta
Agendan jasotzen ez direnak. Ideia horiek funtsezkoak dira analisi hau ulertu eta osatzeko, eta
azterketaren atal guzti-guztietan aintzat hartu behar dira.

Programazioaren eta ildo estrategikoaren araberako analisia

JARDUERA-KOPURUA, ILDO
ESTRATEGIKOAREN
ARABERA

Programatutako jarduerak honela zatituta daude,
ildo estrategikoaren arabera:
1.I Berdintasuna udal-gobernuaren ereduan: 40 IV.
Plana eta 19 Agenda.

40

2.I Zainketen ekonomia feminista: 7 IV. Plana.

1
9

1. ILDOA
ILDOA

7
2. ILDOA

Hara! IV. Plana

88
3. ILDOA

10
12
4.

3.I Ahalduntze feminista: 8 IV. Plana eta 8
Agenda.
4.I Indarkeria matxistarik gabeko hiria: 10 IV. Plana
eta 12 Agenda.

Hara! Agenda

1. ildoak (Berdintasuna udal-gobernuaren ereduan) kudeaketa publikoaren eredu berdinzale eta
jasangarriagorantz aurrera egitea bilatzen du, udal-kudeaketari genero-zeharkakotasuna txertatuz.
Ildo honek ematen dio iraunkortasuna berdintasunaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren arloko
plangintza estrategikoari, eta horregatik dauzka ildo honek jarduera gehien programazioaren
barruan: guztira, 59 (40 IV. Plana eta 19 Agenda).
Berdintasuna udal-gobernuaren ereduan

1. ildoaren egikaritze-maila

1. ildoko jardueren betetze-mailari buruzko datuek
adierazten dutenez, ildo honetan programatutako
jardueretatik 32 egin dira: IV. Planeko 22 eta
Agendako 10. 14 jarduera abian daude: IV.
Planeko 14 eta Agendako 4. 13 jarduera ez dira
egin: IV. Planeko 6 eta Agendako 5.

5

Ez da egin

8

4

Abian

1
0
1
0

Eginda
0

5

10

Hara! Agenda
Zainketen ekonomia feminista 2.
ildoaren egikaritze-maila

Eginda

15

20

Hara! IV.Plana

Bestalde, 2. ildoa (Zainketen ekonomia feminista)
garatu da gutxien, oso zaila delako eremu hau
udal-eskumenetatik jorratzea. Ildo honetan, 7
jardueratik 4 egin dira, zainketen hornidura- eta
harrera-eredu

4

Ez da egin

22

3

justu eta jasangarriago bati bide emateari
zuzendutakoak.

3. ildoa (Ahalduntze feminista), berriz, ahalduntzen
laguntzeko eremu feministak sortu eta sendotzearekin
zerikusia daukaten jarduera-multzoa biltzen duen
esparru komuna da. Ildo honetan, programazioan
hartutako
konpromisoen
betetze-maila
nabarmentzen da, Hara! IV. Planean programatutako
8 jardueren % 100 egin direlako eta Hara! Agendan
programatutako 8 jardueretatik 7 egin direlako.
Guztira, 13 jarduera egin dira ildo honetan.

Ahalduntze feminista 3. ildoaren
egikaritze-maila

Ez da egin

1

Eginda

7 8
0

2

Hara! Agenda

4

6

8

10

Hara! IV.Plana

Indarkeria matxistarik gabeko hiria 4.
ildoaren egikaritze-maila

Abian Ez
da egin

4

1

5

1
3

Eginda

Hara! Agenda

8

Hara! IV.Plana

Azkenik, 4. ildoarekin (Indarkeria matxistarik
gabeko hiria), prebentzio-, sentsibilizazio- eta
salaketa-tresnak,
erakundeko
eta
erakundearteko koordinazioa eta biktimen
aitortza (erreparazioari laguntzeko) hobetu nahi
dira, eta 22 jarduera dauzka programatuta.
Horietatik, 11 jarduera egin dira guztira: IV.
Planeko 8 eta Agendako 3. 5 jarduera abian
daude, Agendako 4 eta IV. Planeko 1. 6
jarduera ez dira egin, Agendako 5 eta IV.
Planeko 1.
Ez da egin

Egindakoaren %a, % 2
programazioaren
% 1arabera

8
8
% 21
% 17

Abian

%5
1

25

% 65 egin direlako; Hara! Gasteizko Udalaren
berdintasunerako politiketan sexu- eta generoaniztasuna
txertatzeko
agendan,
berriz,
lehenengo biurtekorako programatutako jardueren
% 51 egin dira.

Egindako jardueren guztizko kopurua
aztertuta ikusi denez (hau da, ildo
estrategikoak albo batera utzita),
Hara! Genero Berdintasunerako IV.
Planean egikaritze-maila handiagoa
izan da, programatutako jardueren
% 65
Eginda
%0
0

% 20

% 40

Hara! Agenda

%6

%
80

Ezarpen-prozesuan dauden eta, horren ondorioz,
bigarren biurtekoan jarraituko duten jarduerak
% 21 dira Agendaren kasuan, eta % 17 IV.
Planean.

Hara! IV.Plana

Hara! IV. Planean eta Agendan programatutako jardueren betetze-mailaren
analisia.
Berriro ere esan behar dugu analisi hau programazioaren egikaritze-mailarako hurbilketa bat dela baina ez
duela islatzen burututako jarduera bakoitzaren lan-prozesuen atzean dagoena. Gainera, lehen esan
bezala, Hara! IV. Planak eta Agendak jarduera batzuk partekatzen dituzte; hala ere, jardueren guztizko
kopurua batzean (104) ez dugu egitate hori kontuan hartuko, analisi kuantitatiborako ez baita datu
adierazgarria.
Datuek diotenez, Berdintasunerako Zerbitzuak Hara!
IV. Planean eta Agendan programatutako jardueren
% 60 lehenengo biurtekoan egin dira; % 22 ez dira
egin, eta % 18 ezarpen-prozesuan daude, grafiko
borobilean ikus daitekeenez. Deigarria da egindako
jardueren eta abian direnen ehunekoen batura; izan
ere, prozesuan dauden jarduerak, % 100ean egin ez
badira ere, martxan jarritako lan-prozesuak dira, eta,
gainera, kasu zehatzaren arabera, ezarpen mailakatua
behar dute. Hara! IV. Planaren eta Agendaren
garapenean aurrerapen estrategikotzat jotzen dira
datuok, eta, aldi berean, baita Gasteizko Udala
berdintasunaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren
arloan lehentasunezko jarduera-sorta bat gauzatzen ari
delako erakusgarritzat ere.

Inplikatutako zerbitzuek egindako jarduera programatuak

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

%2

Herritarren Partaidetzarako
Zerbitzua

%3

Haur eta Familia Zerbitzua

%2

Hezkuntza Zerbitzua

%5

Programazioaren guztizko
egikaritzearen %a

%1
8
%
60

Abian

%3
% 73
%
6
Alkatetza
6 BerdBerdintasunerako
Zerbitzua

%

Eginda

Hara! IV. Planaren eta Agendaren
barruan
2018-2019ko
aldirako
programatu diren eta dagoeneko egin
diren jardueren % 73 Berdintasunerako
Zerbitzuak egin ditu. Alde esanguratsu
hori azaltzeko, aintzat hartu behar da
Berdintasunerako Zerbitzua arduratzen
dela Hara! IV. Planean eta Agendan
jasotako jarduera gehienak egiteaz.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Funtzio Publikoa

Ez da egin

%2
2

Egindako jardueren gainerako
ehunekoak programazio honen
garapenean inplikatuta dauden
beste udal-sail eta -zerbitzu
batzuei dagozkie. Garrantzitsua
da azpimarratzea Gasteizko
Udalak
berdintasunaren
arloko beste ekintza batzuk
egiten dituela, Hara! IV.
Planaren
eta
Agendaren
barruan islatzen ez direnak.
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HARA! IV. PLANAREN ETA HARA!
AGENDAREN ANALISI
KUALITATIBOA
1. ILDOA: BERDINTASUNA
UDAL-GOBERNUAREN
EREDUAN

1. ILDOA: BERDINTASUNA UDAL-GOBERNUAREN EREDUAN
1.XE: GASTEIZKO UDALAK BERDINTASUNAREKIN DUEN KONPROMISOA ZEHAZTEA

2018-2019ko lehenengo biurtekoan, taulako bi jarduerak programatu dira; lehenengoa egintzat jotzen da,
Instrukzioa: generoa eta euskararen erabilera egokia, irudi inklusiboak eta genero-ikuspuntua Gasteizko
Udalaren estatistika eta ikerketetan onetsi delako. Bigarrena ez da egin, aurreikusita egon arren.

Lehenengo biurtekoko programazioa bermatzeari dagokionez, Berdintasunerako Zerbitzuak beharrezko
bitarteko ekonomiko egokiak eduki ditu planteatutako proiektuak abian jartzeko eta sendotzeko; alabaina,
giza baliabideak ez dira jarduera-sorta guztia hartzeko nahikoak izan, lehen esan den moduan, jarduera
bakoitzaren lan-prozesuak ezberdinak baitira eta batzuek Berdintasunerako Zerbitzuko teknikariak
proiektuarekin buru-belarri aritzea eskatzen baitute.
Hara! IV. Planaren kudeaketa-sistemaren barruan planteatzen diren gainerako jarduerei dagokienez,
horietako bi abian ziren lehenengo biurtekoan. 2018-2019ko programazioaren jarraipenarekin batera,
informazio-sistema etengabearen diseinua eta 2020-2021eko bigarren biurtekorako programazioa daude,
elkarri lotuta daudelako eta lan-prozesu

berberaren barruan egiten direlako. Era berean, abian da Hara! IV. Planaren eta Agendaren garapena
sustatzeko egiturak martxan jartzeko prozesua.
2018an, kanpoko kontraste- eta jarraipen-taldea sortu zen, eta sexu- eta genero-aniztasuneko gaietan
aditua den pertsona bat sartu zen bertara. Taldea sortu arren, baina, 2019an ez zen elkartu.

Oro har, blokea baloratze aldera, Berdintasunerako Zerbitzuak berdintasunaren eta sexu- eta
genero-aniztasunaren arloan duen plangintza ezartzeko giza baliabideen egokitasuna hobetu
behar dela ikusi da, eta, halaber, beharrezkoa da IV. Planaren kudeaketa-sisteman aurreikusten
diren egiturak sustatzea eta kontrasterako nahiz jarraipena egiteko kanpo-taldea berdintasunarloko adituekin birplanteatzea, xedeak betetzen direla kontrolatzeko. Jarraipen-sistema, zeinak,
aldi berean, aipaturiko bi jarduerak inplizitu dituen, behar bezala ari da aurrera egiten, baina
Berdintasunerako Zerbitzuari dagozkion eta ez dagozkion arrazoienga2k atzeratu da; batez ere,
denbora-kontuenga2k eta Covid-19aren ondorioz bizitzen ari garen salbuespenezko
egoerarenga2k, eta horrek izugarri eragiten du bigarren biurtekoko programazioa egiteko orduan.
Dena dela, orain arteko aurrerapena sekulako aukera da bigarren biurtekoaren garapenari
begirako hobekuntzak txertatzeko.

Batzorde Politikoari, udaleko zerbitzu eta sailei, herritarrei eta Berdintasunaren Elkarguneari aurkeztu
zaizkie «Desirak plazara» dokumentua eta Hara! Agenda. Bi aurkezpenak abian direla adierazi da,
bigarren biurtekoan indartuko direlako.

Lehenengo biurtekoan, honako adierazpen instituzional hauek egin dira, udalak berdintasunarekin eta
sexu- eta genero-aniztasunarekin duen konpromisoa agerian jartzeko: Martxoak 8, Maiatzak 17 eta
Azaroak 25.
Berdintasunerako Zerbitzuak aktibo dauzka bere komunikazio-tresnak: Weba, buletin elektronikoak eta
sare sozialak ( Facebook,, Twitter bideoteka). Argitaratutako edukiek hizkera sexista ez erabiltzeko
instrukzioan jasotzen diren irizpideak eta ildoak jarraitzen dituzte, udalaren informazioan eta
komunikazioan sexu- eta genero-aniztasuna ikusgai egiteko xedez.

EBALUAZIOA
Ondorio gisara, jarduera-multzo hau behar bezala ari da aurrera egiten, bere eginkizuna betetzen
duelako; alabaina, Berdintasunerako Zerbitzuaren kanpo-komunikazioaren kudeaketan badira
hobetu daitezkeen alderdiak. Teknikarien artean lanak banatzeko moduaz ari gara, lanon
garapena teknikarien lan-kargaren eta lehentasunen araberakoa baita. Zentzu horretan, sare
sozialen kudeaketa birpentsa daiteke, baliabide bakoitzaren jarraitzaileen/harpidedunen
interesari etengabe eusteko.
2.XE: UDALEKO LANGILEAK BERDINTASUNAREN ARLOAN PIXKANAKA GAITZEA

Programazioan sartuta dauden prestakuntza-jardueren multzotik, berdintasun-arloko oinarrizko
prestakuntzak egin dira, eta pixkanaka egiten jarraitzen dute. Lehenengo biurtekoan, udal-langileen
% 45ek jaso dute prestakuntza hori. Halaber, sexu- eta genero-aniztasunari buruzko oinarrizko
prestakuntza egin da; batez ere, Hara! Agendan jasotzen diren ekintzak egiteko orduan ardurak dauzkaten
udal-zerbitzu eta -sailetako langileei zuzendurikoa. Prestakuntza horretan, gainera, hainbat pertsonak
hartu dute parte; horien artean, Berdintasunerako Zerbitzuko talde teknikoak. Azkenik, prestakuntza-bloke
honen barruan, Berdintasunerako Zerbitzuak parte hartu du Eudelek eta Emakundek tokiko emakume
hautetsiak ahalduntzeko bultzatzen duten eskolan.
2018-2019ko aldian ez dira egin gizonei berdintasun-arloan zuzendutako prestakuntza-ekintzak,
Udaltzaingorako, SPIZ zerbitzurako eta mantentze-lanetako langileentzat pentsaturikoak (Gizonduz
programa, Emakunde). Era berean, Udaltzaingoari ez zaio prestakuntzarik eman, jarduera honek aldaketa
bat izan duelako: Segurtasun Saila da jarduera betearazteko arduradun berria.

EBALUAZIOA
Oro har, berdintasunaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren arloko prestakuntza-ekintzak,
2018-2019ko aldian egin direnak, ondo baloratzen dira, prestakuntza-prozesuaren bilakaera
egokia dela uste baitugu; dena dela, udal-langileak berdintasunean eta sexu- eta generoaniztasunean trebatzen jarraitzeko beharra hauteman da, prestakuntzako edukien maila
pixkanaka igotzen joan dadin (oinarrizkoa, erdi-mailakoa, aurreratua), alde teorikoan nahiz
prak2koan, ikasitakoak Gasteizko Udalaren sail eta zerbitzuen eguneroko jardunean txerta
daitezen, Berdintasunerako Zerbitzuak ikuskapen teknikoak egin beharrik gabe.

Bestalde, bloke honetan egindako prestakuntzen amaieran banatutako galdetegietan jaso diren
datuen arabera, emakumeen asistentzia gizonena baino askoz ere handiagoa izan da; Miquel
Missék emandako prestakuntzan, bertaratuen % 89 emakumeak izan ziren, eta, Funtzio Publikoak
emandako prestakuntzan, emakumeak % 70 inguru izan ziren lehenengo biurtekoan. Datu hori
oso adierazgarria da.
3. XE: GENERO-IKUSPEGIA PLANGINTZA ESTRATEGIKOETAN ETA
ADMINISTRAZIOAREN EGINTZA ETA PROZEDURA KOMUNETAN SARTZEKO ORDUAN
AURRERA EGITEA.

Hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiteko instrukzioa egin da: Instrukzioa: generoa eta euskararen
erabilera egokia, irudi inklusiboak eta genero-ikuspuntua Gasteizko Udalaren estatistika eta ikerketetan.
Instrukzio horrek bertan jasotzen diren irizpideak haien jardunean txertatzea eskatzen die sail eta zerbitzu
guztiei.
Berdintasunerako Zerbitzuak ez ditu egin udalak «Sexu-generoa: Emakumea/Gizona/Ez binarioa” formula
inklusiboa modu sistematiko eta egiturazkoan erabiltzeari begirako lanak. Nolanahi ere, garrantzitsua da
nabarmentzea hirugarren laukitxoa sartu dela Jabetze Feministarako Eskolaren, Beldur Barik ekimenaren,
Berdintasunaren Elkargunearen eta bestelako proiektuen jardueren ebaluazio-galdetegietan. Gainera,
Berdintasunerako Zerbitzuak aholku ematen die haien galdetegietan hirugarren laukitxoa sartu nahi duten
udal-zerbitzuei.

Taulan ikus daitekeenez, Berdintasunerako Zerbitzuaren parte-hartzeari esker, Berdinsareak (Eudel) eta
Emakundek gidatutako lan-prozesu kolektibo batean egin da lehenengo jarduera. Eraberria talde
teknikoak zuzendu du prozesua, eta honako tresna hau eman du: Generoaren araberako eraginaren
aurretiazko

ebaluazioa. Toki-erakundeetan ezartzeko tresnen azalpen-gida. Horren ondoren, Gasteizko Udalak C, D
eta E taldeen EPEan genero-inpaktuaren ebaluazioa egiteko laguntza eskatu du.
Testuinguru horretan, Berdintasunerako Zerbitzua bi prozesutan ari da parte hartzen. Batetik,
aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzen laguntzen ari zaio Ogasun Sailaren Aurrekontu Zerbitzuari.
Bestetik, Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean genero-ikuspegia txertatzeko prozesuan laguntzen ari
zaio Hiri Antolamenduko Zerbitzuari.

EBALUAZIOA
Oro har, Bendinsareak (Eudel) eta Emakundek gidatu eta Eraberria talde teknikoak zuzendu duen
lan-prozesu kolek2boan sortutako tresnaren garrantzia nabarmendu nahi dugu, generoinpaktuaren aurre2azko txostenak egiteko oinarriak ﬁnkatzen dituelako. Halaber, ondo baloratzen
dugu udaleko hautapen-prozesuen oinarriak berrikusteko ariketa prak,koa, tresna hori
prak2kan erabiltzea ahalbidetu baitu. Gainera, txosten horiek egiteak udal-eremuan generoikuspegia gero eta gehiago txertatzen laguntzen du neurri handian. Gogoan izan behar da tresna
horiek etengabe berrikusi eta eguneratu behar direla.

Jarduera honen lan-prozesuari esker, Herritarren Udal Txartelean (HUT) izena aldatu nahi duten transei
ematen zaien arreta hobetu da, prozedura egokia ziurtatuko dien udal-langile zehatz baten laguntza
jasotzen baitute orain. Alderdi hori ondo baloratzen dugu, baina ez da nahikoa transexualen dokumentazio
administratiboari buruzko abenduaren 22ko 234/2015 DEKRETUA (Eusko Jaurlaritza) betetzeko.

EBALUAZIOA
Jarduera honen garapenak aurrerapen egokia izan du lehenengo biurtekoan; izan ere, jarduera
hau modu estrukturalean burutzeko zailtasunak topatu badira ere, aurrerapauso txiki bat egin da
sexu- eta genero-aniztasunaren arloan. Prak2kan, jarduera hauen jorraketan bide luzea dago
oraindik egiteko, baina indarra dakusagu Berdintasunerako Zerbitzuak Hara! Agenda ezarrita orain
arte egin duen ibilbidean.

Berdintasunerako Zerbitzuak hasiera-hasieratik hartzen du parte Gizartearekin Arduratsua eta Jasangarria
den Kontrataziorako Sailarteko Batzorde Teknikoan. Horri esker, taulako bi jarduera egin dira,

berdintasunaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren arloko klausulak txertatzeari begirakoak.

EBALUAZIOA
Estrategikoa da kontratazioaren, diru-laguntzen eta hitzarmenen eremuan berdintasunaren eta
sexu- eta genero-aniztasunaren arloko klausulak sartzea.

Bloke honen jardueren multzotik, ez da genero-ikuspegia txertatu ez zurrumurruen aurkako estrategian
(zeharkako lantalde baten bidez), ez gurasotasun positiborako udal-programan.
Udalaren haur-eskoletan hezkidetza-proiektu pilotu bat diseinatzen eta abiatzen laguntzeko jarduera
betetzeari begirako ekintzak egin dira. Testuinguru horretan, adierazi beharra dago Gazteen Enplegurako
Programa Eragileko kontratazioaren esparruan hezkidetza-arloko aditu bat kontratatu dela. 2019ko
azaroaren eta 2020ko azaroaren artean egingo du lan. Ekimen hau Hezkuntza Zerbitzua eta
Berdintasunerako Zerbitzua ari dira elkarrekin garatzen.
Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuak, Berdintasunerako Zerbitzuarekin lankidetzan, “Mejorando VitoriaGasteiz Hobetuz programa parte-hartzailera aurkeztu diren proiektuak aztertu ditu. Azkenik, Haur eta
Familia Zerbitzuak, modu autonomoan eta laguntza espezifikorik jaso gabe, Gurasoen aurkako indarkeriaegoeretan garaiz esku hartzeko programara genero-ikuspegia txertatzeko hobekuntzak egin ditu.

EBALUAZIOA
Sektoreetako zeharkako plan eta proiektuetan berdintasun-arloko laguntza ematea da bloke
honen xedea, eta, zentzu horretan, zerbitzu inplikatuen arteko koordinazioa eta lankidetza
hobetu behar dira, jarduera garatu bitartean dagoen komunikazioa etengabea eta eraginkorra
izan dadin. Halaber, beharrezkoa ikusi da udal-langileak trebatzen jarraitzea; zehazki, generoikuspegia prak2kan txertatzeko eduki espeziﬁkoetan. Era berean, horretarako tresnak ematen
jarraitu behar da.

Berdintasunerako Batzorde Paritarioari, Gasteizko Udaleko Enplegu Publikoko eremuan Berdintasuna
egoteko 2016-2018ko I. Plana aurkeztu zitzaion 2018an. Urte berean, Udaleko ordainsarietan generoaren
arabera dagoen soldata-arrakalaren azterketa aurkeztu zen prentsaurreko batean. Giza Baliabideen
Saileko eta Udalaren Ikerketa Unitateko langileek eratutako lantaldeak egin zuen analisia.
EPEan sexu- eta genero-aniztasunarekin zerikusia daukan gaitegia sartzeko jarduera ez dugu egintzat
jotzen, aukera berdintasunerako agentearen lanpostuaren kategorian bakarrik sartu baita (A eta B taldeen
EPEa), eta ez gaitegi orokorrean.
Abian diren jarduerei dagokienez, Covid-19ak eragindako egoerak baldintzatu ditu biak, II. Planaren
programazio-aldi berria martxan jartzeko idatzi den testuaren negoziazio-prozesua atzeratu baita. Egoera
horrek, halaber, etxetik lan egitera behartu ditu udal-langile batzuk. Jarduera hori programazioan
aurreikusita zegoen, baina ustekabean egin da.

EBALUAZIOA
Puntu posi2bo gisa, I. Planaren ebaluazioa egin izana nabarmentzen da, II. Plana egiteko eta
ahulguneak hobetzeko abiapuntua baita. Era berean, soldata-arrakalaren analisia azpimarratu
behar dugu, udalean dagoen soldata-arrakala detektatzen laguntzen baitu eta, horrela, baita
arrakala hori deuseztatzeko orduan eragiten ere, etorkizuneko azterlanei bide egiteaz gainera.
Alabaina, EPEaren gaitegi orokorrean sexu- eta genero-aniztasunaren inguruko edukiak sartzeko
beharra ikusten dugu, udal-langileek arlo horretako ezagutzak izan ditzaten.
Covid-19ak eragindako egoeraren ondorioz udal-mailan hainbat jarduera atzeratu badira ere,
aukera ona da telelanaren modalitatea nola garatu den ikusteko.

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

2018-2019ko lehenengo biurtekoan, Berdintasunerako Zerbitzuak parte hartu du taulan aipaturiko
koordinazio- eta lankidetza-guneetan, berdintasun-arloan egiten den lana sustatzeko eta udalaren
berdintasun-politikak indartzeko.

EBALUAZIOA
Aipaturiko koordinazio- eta lankidetza-gune guz2ak ondo baloratzen ditugu, lan-dinamikak
sortzen eta indartzen laguntzen baitute. Hala ere, baterako lan-guneen koordinazioan hobetu
beharra dago. Gune horiek hobetzen, antolatzen eta sendotzen jarraitzea komeni da, askotariko
lan-ildoetan inplikatuta dauden agente guz2en partaidetzaren eta konpromiso ak2boaren bidez.
5.XE: UDALAREN BERDINTASUNERAKO POLITIKA INDARTUKO DUTEN PARTE
HARTZEKO GUNEAK BULTZATZEA.

2018-2019ko aldian, Berdintasunaren 6 Elkargune egin dira guztira, egindako Elkarguneen gai-ordenei,
erabakiei eta aktei buruzko informazioa areagotzeko. Berdintasunaren Elkarguneko ordezkariei babesa
eman zaie. Gune horretan ez da sexu- eta genero-aniztasunerako talderik sortu, Elkargunean ez
dagoelako gai horretan espezializatutako inor, baina ekintza birformulatuz gunea aprobetxatzea erabaki
da, Berdintasunerako Zerbitzuak gai horretan egiten duenaren inguruan kontu emateko eta, bertaratuek
hala nahi izanez gero, informatu eta sentsibilizatzeko.
Bestalde, Emakume gutxi dauzkaten udal-organo parte-hartzaileak identifikatzeko ekintza prozesuan dago
lehenengo biurtekoan. Gasteizko Udalak herritarrek parte hartzeko 21 organo dauzka: 8 Auzogune,13
Elkargune eta Udalerriko Gizarte Kontseilua.

EBALUAZIOA
Balorazio modura, Berdintasunaren Elkargunea parte hartzeko gune estrategikoa da, eta
sendotzen jarraitzea komeni da, udalerrian berdintasunaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren
arloan ak2boenak diren erakundeek parte hartzea bultzatuz. Testuinguru horretan, bileren
aldizkakotasunarekin loturiko hobekuntzak txerta litezke: Elkarguneko ordezkariei gehiago
lagunduko genieke, eta koordinazioa handituko litzateke. Ondo ikusten dugu gune hau
aprobetxatzea, sexu- eta genero-aniztasuna txertatzeko Hara! Agenda ezarrita lortzen diren
aurrerapenen berri ematen jarraitzeko.
Bestalde, ondo baloratzen dugu Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuak martxan jarri duen
analisia, beharrezko ariketa baita hori herritarrek parte hartzeko organoetan sexu-generoaren
arabera edota jorratuko den gaiaren arabera rolekin zer gertatzen den azaldu eta ebaluatzeko.

2020-2021EKO BIGARREN BIURTEKOKO LEHENTASUNEZKO
JARDUEREN IDENTIFIKAZIOA
•

Udal-langileen artean honako hau zabaldu eta jendarteratzea: Instrukzioa: generoa eta
euskararen erabilera egokia. Irudi inklusiboak. Genero-ikuspuntua estatistika eta ikerketetan.

•

Hara! Agendaren aurkezpenak ekintzekin osatzea, udaleko hainbat sail eta zerbitzu
inplikatzea ahalbidetze aldera.

•

Hara! IV. Planaren eta Agendaren lehenengo biurtekoaren jarraipen- eta ebaluazio-txostena
webean argitaratzea eta beharrezkotzat jotzen diren alderdietan hobekuntzak txertatzea.

•

Udal-langileak berdintasunaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren arloan pixkanaka
trebatzeko prozesuari jarraitutasuna ematea.

•

Berdintasunerako Zerbitzuko talde teknikoa eta Hara! Agendan inplikatuta dauden zerbitzu
eta sailak indartzea, sexu- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza espezializatuaren
bidez.

•

Hirugarren laukitxoaren erabilera sendotzea eta horri buruzko aholkularitza eskatzen duten
zerbitzu eta sailei aholku ematea.

•

Aurrekontuetan eta Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean (HAPO) genero-ikuspegia
txertatzea.

•

Berdintasunerako Zerbitzuaren kanpo-komunikazioa kudeatzea, Berdintasunerako
Zerbitzuaren komunikabide guztiak (sare sozialak, buletina, weba, intraneta, materialak,
bideoteka eta abar) kudeatzeko plan bat diseinatuz eta abiaraziz.

•

Plan eta proiektu espezifikoei berdintasun-arloko laguntza espezializatua ematea.

•

Berdintasunaren Elkargunea finkatzea.
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2. ILDOA: ZAINKETEN EKONOMIA FEMINISTA
1.XE: ZAINKETEN HORNIDURA- ETA HARRERA-EREDUA BIDEZKOAGOA ETA
JASANGARRIAGOA IZAN DADIN LAGUNTZEA

Esparru honetan, Hara! IV. Planean programatutako 7 jardueretatik 4 egin dira lehenengo biurtekoan. Horietako bi
elkarrekin lotuta daude, Gasteizko Udalak diruz lagundu baitzuen Zentzuz Kontsumitu proiektu kolektiboak
2017an egindako ikerketa bat: Etxeko langileen egoera Vitoria-Gasteizen: hurbilketa bat (2018ko urtarrilaren 20an
aurkeztu zuten Jabetze Feministarako Eskolan, eta 2018-2019 bitartean jendarteratu). Horren emaitza gisa,
sektorearekin loturak dauzkaten hainbat elkartek sustatutako Etxeko eta Zainketetako Langileen Sarea sortu zen.
2019ko abenduan, Gasteizko etxeko eta zainketetako emakume langileei laguntzeko estrategia feminista bat
diseinatzea eskatu zitzaion sare horri.
Bestalde, Hezkuntza Sailak aitatasun arduratsuari buruzko zenbait lantegi egin ditu, Gasteizko Haur Hezkuntzako
Udal Eskolen Sarean eta Haurreskolak Partzuergoan matrikulatutako 0-3 urte bitarteko haurren aitentzako
hausnarketa-gune bat eratzeko jarduera betetzeko. Gainera, erantzunkidetasuna bultzatzeko asmoz, aitek
eguneroko bizitzan duten parte-hartzearen diagnostikoa egin da Zaramagako eta Lourdes Lejarreta Haur
Hezkuntzako Udal Eskoletan.
EBALUAZIOA
Zainketen ekonomia feministaren lerroa da Hara! Berdintasunerako IV. Planaren barruan gutxien garatu dena,
jorratzeko zaila delako: zainketek eremu pribatu, publiko eta komunitarioen esfera sozioekonomiko guztiak
hartzen dituzte. Hala ere, burututako jarduerak ezartzean orain arte lorturiko aurrerapenak ondo baloratzen
ditugu, baina eremu honen azterketa egiten jarraitzeko beharra hauteman dugu, bizitzari eusten dioten eta
egunerokotasunean hortxe dauden lan guztien ikusezintasuna hauste aldera. Halaber, lehentasunezkoa da
martxan jarritako estrategiei eta prozesuei laguntzea eta horiek sustatzea, haien inpaktua handiagoa izan
dadin.
Sentsibilizazio-, prestakuntza- eta hausnarketa-arloko lan asko falta da egiteko, eta udaleko zerbitzu eta
sail guztien arteko akordio politiko argi bat eta inplikazio handiagoa behar dira, zainketak eta pertsonak
erdigunean jartzeko eta lanon birbanaketa-, hornidura- eta harrera-eredu bidezko eta jasangarriagoa sortzen
laguntzeko. Horri begira, ezinbestekoa da generoaren eta zainketen ikuspegia zeharkakoa izatea.

2020-2021EKO BIGARREN BIURTEKOKO LEHENTASUNEZKO
JARDUEREN IDENTIFIKAZIOA

•

Gasteizko etxeko eta zainketetako emakume langileei laguntzeko estrategia feministaren ezarpenari
jarraipena egitea eta babesa ematea.

•

Zainketen kontsumoak hemen dituen inplikazioak jorratuko dituen ikerketa bat egitea, jatorrizko
herrialdetik migratutako emakumeen testuinguru sozioekonomikoa aintzat hartuta.

•

Udal-langileei zainketen ikuspegiaren inguruko prestakuntza ematea.

•

Udal-mailan zainketen estrategia bat zehazteko hausnarketa- eta eztabaida-guneak sortzea, hirian
dauden zaintza-premiak jasotzeko. Zainketen ikuspegi integrala.

•

Gizonek seme-alaben hazkuntzan eta hezkuntzan duten erantzukizuna aztertu eta hobetzeko
programa bat abiatzea Haurtzaro, Sansomendi eta Zabalganako udal haur-eskoletan.

•

Hiriko titulartasun publikoko haur-eskoletan matrikulatuta dauden haurren aitei zuzendutako lantegi bat
egitea, «aitatasun arduratsuei» buruz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3. ILDOA: AHALDUNTZE FEMINISTA

•
•

•
Jabetze Feministarako Eskolak bere lana egin du lehenengo biurtekoan, eta, beraz, taulan adierazitako
•
jarduerak bete ditu. 2018-2019ko edizioan nahiz 2019-2020koan, proiektu honen kalitatea handitzeko zenbait
berrikuntza sartu dira. Gainera, biurteko horretan, #FeminismoanItzel proiektua sortu da, eskolaren barruko
prestakuntza-lerro estrategiko gisara. Hona hemen Jabetze Feministarako Eskolarekin zerikusia daukan
informazio guztia kontsultatzeko esteka.

EBALUAZIOA
Hara! IV. Planaren eta Agendaren barruan programatutako jardueren artean, lan-prozesu etengabea eta,
jakina, Berdintasunerako Zerbitzuaren denbora eta ardura berezia behar ditun jardueretako bat da
Jabetze Feministarako Eskola. Ildo honetan, bi edizioetan programatutako jardueren garapena eta
jarduera horiek abiarazteko egiten den lana nabarmendu behar ditugu. Honako hauek dira proiektua
hobetzeko lehentasunezko lanak:
Euskal kulturarekin eta euskararen sustapenarekin lotuta dauden eragileekin aliantzak ezartzea, biek
presentzia handiagoa izan dezaten eskolan.
Gazteak erakartzeko estrategiak diseinatzea.
Emakumeen Etxearekin lan koordinatu eta estrategikoa ezartzea.
Eskolaren programazioa diseinatzeko orduan kolek,bo feministen eta ikuspegi feministarekin lan egiten
duten elkarte mistoen laguntza jasotzen jarraitzea.
#FeminismoanItzel proiektua sendotzea.
•
•
•

•
Finkatutako xedeak eta epeak bete dituen lan-prozesu luze baten bidez egin da. 2019ko apirilean,
•
lankidetza-hitzarmena sinatu zen Gasteizko Udalaren eta Sorginenea elkartearen artean, eta urte horretarako
onetsi zen egikaritze-proiektua. Irailean, Sorginenea, zure etxe feminista inauguratu zen.

EBALUAZIOA
Jabetze Feministarako Eskolak bezalaxe, Gasteizko Emakumeen Etxeak ere Berdintasunerako
Zerbitzuaren arduraldi etengabea eskatzen du, programatutako jardueren barruan ikusgai ez dauden
zenbait ekintza biltzen bai2tu proiektuak. Proiektua estrategikoa da, eta, lehenengo biurtekoan, behar
bezala egin du aurrera; alabaina, hobetu beharreko zenbait kontu hauteman dira; hala nola, erabakiak
hartzeko egiturekin eta parte hartzeko esparruarekin, administrazio-prozeduren zailtasunarekin eta
prozedura horien ondoriozko burokraziarekin eta proiektuari arduraldi etengabea eskaintzen zaiola
bermatzeko premiarekin zerikusia daukatenak.
•

•
Jarduera hau garapenari laguntzeko urte askotarako proiektu honen esparruan egin da: Emakumeen
•
giza eskubideek aurrera egiteko xedez eragin politikoko estrategiak trukatzen dituzten feministak (2016-2019).
Gasteizko Udalak lagundu dio proiektuari diruz, eta berori betearazteko ardura duen GGKEak (Mugarik Gabe),
Arabako Emakumeen Asanbladarekin lankidetzan, hainbat debate feminista sustatu ditu 2017an eta 2018an
Gasteizen, El Salvador, Mexiko eta Euskadiko kolektibo eta erakunde feministetako emakumeen partaidetzarekin.
Gainera, proiektu horren esparruan, truke bat egin zen El Salvadorrekin, eta Gasteizera ekarri ziren han
ikasitakoak.
Bestalde, Jabetze Feministarako Eskolaren 2018-2019ko programazioaren esparruan, garapenari
•
laguntzeko ekintzekin eta/edo proiektuekin zerikusia daukaten hiru lantegi sartu dira.

EBALUAZIOA
Ondo ikusten da hausnarketa feministarako guneei babesa ematea: esperientziak trukatzea eta
indarkeria matxistaren eremuko lan ins2tuzionalean eragitea ahalbidetzen dute. Beste alde bate2k,
interesgarria da Jabetze Feministarako Eskolaren jardueretan nazioarteko edo mundu-mailako
ikuspegia duten gaiak txertatu ahal izatea, askotariko korronte eta ikuspegi feministak, berdintasunpoli2kak eta indarkeria matxistaren kontrako estrategiak nahiz sexu- eta genero-aniztasunaren aldekoak
trukatzea ahalbidetzen baitute: elkarreraginean dauden lurraldeetan eremu honen inguruan egiten den
tokiko lana aberasten da.
•
•
•

•
Esparru honetan, diru-laguntza eman zaio «LGTBI eskubideen aldeko Gasteizko mugimenduaren
•
memoria berreskuratzea» proiektuari. Ikus-entzunezko dibulgaziozko dokumentala da, non Gasteizko LGTBI
pertsonen nahiz mugimenduen memoria historikoa jasotzen den. Fray Zacarias eraikinean komun inklusiboak
jartzeko esperientzia pilotua abiatu da, Mixtizaje proiektuaren bidez (Soka elkarteak Berdintasunerako
Zerbitzuaren diru-laguntzen deialdian aurkeztu zuen). Gainera, Blusak eta Neskak prestatzeko eta haien
protokoloa berrikusteko prozesuari lagundu zaio, LGTBI pertsonen kontrako erasoak barne har ditzan horrek.
Azkenik, sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txertatu zaio indarkeria matxista prebenitzeko kanpainari.

EBALUAZIOA
Ondo baloratzen dira LGTBI pertsonak eta kolek2boak ahalduntzen laguntzeko jarduerak. Bigarren
biurtekoan, Mix,zaje proiektuaren ondorioak baloratu beharko dira, eta, horretarako, ezinbestekoa da
hausnarketa- eta prestakuntza-guneak sortzea, proiektuak eragindako inpaktua modu kolek2boan eta
sakon eztabaidatu dadin. Halaber, egokia da Blusen eta Nesken protokoloaren hizkuntza berrikustea.
•
•

•

Interesgarria litzateke Gasteizko LGTBI memoria historikoari laguntzeko jarduera berriro programatzea,
Berdintasunerako Zerbitzuak babesteko lehentasunezkotzat jotzen diren aukerak sortzen badira ere.
Amaitzeko, bigarren biurtekorako lehentasunezko jardueratzat jotzen da sexu- eta generoaniztasunaren
arloko estrategia preben,boa garatzea.
•
•
3. XE: GASTEIZEN BERDINTASUNERANTZ ABIATZEAREKIN DAGOEN GIZARTE-KONPROMISOA
BABESTEA

•
Taulan ikus daitekeenez, diru-laguntzen urteko deialdiarekin zerikusia duten jarduerak egin dira
•
lehenengo biurtekoan. Horri buruzko informazio gehiago edukitzeko, kontsultatu Berdintasunerako Zerbitzuaren
2018ko eta 2019ko memoriak (webean argitaratuta daude).

EBALUAZIOA
Bloke honetako jardueren multzoak balorazio posi2boa izaten du urtero. Berdintasunaren eta sexu- eta
genero-aniztasunaren ikuspegiarekin lan egiten duten elkarteak indartzen jarraitzea komeni da,
genero-ikuspegi argia duten proiektuak ﬁnantzatuz. Gainera, ahal dela, beharrezkoa da onesten diren
proiektuei jarraipena egitea eta, eskatzen badute, aholku ematea. Berdintasunerako Zerbitzuaren
lehentasunezko prozesuetan sinergiak eta lankidetzak sortzea.
•
•
•

•
Berdintasunerako Zerbitzuak urtero gogoratzen du egun hau, bi alderditan: batetik, lorturikoak ospatzen
•
dira, eta, bestetik, genero-berdintasuna aldarrikatzen da. Beraz, jarduera hau egintzat jotzen da lehenengo
biurtekoan. Hona hemen M8aren inguruan programatutako jarduerak kontsultatzeko esteka.

EBALUAZIOA
Jarduera hau onuragarria da genero-berdintasunaren arloko sentsibilizazio- eta salaketa-ekintza
kolek,boa bultzatzeko. Jarduera honen beste indarguneetako bat lankidetza da, bai bi urteetan
Bizikidetza eta Aniztasunerako Zerbitzuarekin egindakoa, bai bi urteetarako programazioko jarduerak
antolatzean hainbat elkarterekin izandakoa. Komeni da lankidetza horiek indartzen jarraitzea.
•

2020-2021EKO BIGARREN BIURTEKOKO LEHENTASUNEZKO
JARDUEREN

•

•

IDENTIFIKAZIOA

•
•
•

Gasteizko Jabetze Feministarako Eskola:
-

#FeminismoanItzel haurrei eta 18 urtetik beherako gazteei zuzenduriko prestakuntza-lerroari
jarraitutasuna ematea, hurrengo edizioetan programazioa sendotzeko xedez.
Eskolaren prestakuntza-estrategia ikuspegi feminista eta intersekzionaletik berrikustea.
Eskolaren urteko programazioa kolektibo feministekin eta ikuspegi feministarekin lan egiten duten
elkarte mistoekin batera diseinatzea.
Eskolaren urteko programazioa inprimatutako elementuen eta bitarteko digitalen bidez hedatzea.
Proiektua kudeatzea, ezarpen-aldian sortzen diren eskaerei arreta emanez.
Proiektuari jarraitutasuna ematea eta emaitzak ebaluatzea.

•
•

Gasteizko Emakumeen Etxea:
Emakumeen Etxea hausnarketarako, prestakuntzarako eta parte hartzeko gune gisa sendotzeko
behar diren baldintzak eta mekanismoak bermatzea, emakumeen ahalduntze pertsonal eta
kolektiboari laguntze aldera.
Emakumeen Etxea udalaren eta Sorginenea elkartearen artean kudeatzeko eredua sustatzea.
Jabetze Feministarako Eskolaren eta Sorginenearen artean koordinazioa eta funtzionamendu ona
bermatzea.
Emakumeen Etxeko hitzarmena eta plan eragilea kudeatzea.
Jarduerak eraikinaren behar logistikoen arabera kudeatzea.

•

Gasteizen berdintasun-ikuspegiarekin lan egiten duten antolakundeek eta elkarteek berdintasuna bultzatzeko
diru-laguntzen urteko deialdia abiaraztea eta horren gaineko jarraipena egitea.

•

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

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4. ILDOA: INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO
HIRIA

•
•
•

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

•

•
•
•

Indarkeria matxistaren prebentzio osorako udal-estrategia zehaztu eta abiaraztea 4. ildoko jarduera
indartsuenetako bat da, estrategiak taulan ikus daitezkeen jardueren multzoa hartzen baitu. Prebentziorako
estrategian sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txertatzeari erreferentzia egiten dioten bi jarduerak abian
daude, eta gainerakoak egin egin dira. Hona hemen egindako jarduerei buruzko informazioa kontsultatzeko
estekak: Andre Maria Zuriaren jaietan indarkeria matxista prebenitzeko eta hari erantzuteko kanpaina, A25,
Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Eguna.

•

EBALUAZIOA
Indarkeria matxista osotasunean prebenitzeko estrategia inplikaturiko zerbitzuen artean koordinatuta
egiteak esku-hartzeak indartzen ditu. Ondo ikusten da datozen hiru urteetarako prebentzio-estrategia
garatze aldera urtarrilaren 20an ateratako lizitazioari sexu- eta genero-aniztasunaren inguruko klausula
espeziﬁkoak sartzea.
Bigarren biurtekora begira honako alderdi hauek hobetu daitezkeela uste dugu: sexu- eta generoaniztasunaren ikuspegia sartzearen inguruan sortzen diren eztabaida eta hausnarketetan lanean
jarraitzea, hezkuntza-zentroetan eta EHUn aliatuak edukitzea, gazteak erakarri eta parte hartzeari begira
jarduera batzuk egokitzeko modua aztertzea eta, azkenik, beste zerbitzu, sail eta/edo erakunde
batzuekiko lankidetza eta koordinazioa indartzea.
•

Gai-bloke honetan, Gasteizko Udalak Indarkeria Matxistaren aurrean Jendaurreko Erantzuna emateko
•
Protokoloa berrikusi da, sexu- eta genero-aniztasuna txertatzeko: iruzkin batzuk eta egiteko dauden zenbait kontu
sartu dira. Horretaz gain, udalak Maiatzaren 17a oroitu du 2018an eta 2019an; hurrenez hurren, 4. eta 5. edizioak
izan dira. Ez zaie babesik eman LGTBI kolektiboek egindako deialdi espezifikoei, baina Maiatzaren 17ko
deialdietarako deia egin da.

EBALUAZIOA
Gasteizko Udalak Indarkeria Matxistaren aurrean Jendaurreko Erantzuna emateko Protokoloan sexueta genero-aniztasunaren ikuspegia sartzeko, hausnarketa-, prestakuntza- eta eztabaida-guneak sortu
behar dira; zehazki, genero bereko bikotekideen arteko indarkeriak jorratzeko eta sailkatzeko moduari
dagokionez. Maiatzaren 17ari buruz, ondo baloratzen dugu kolek,bo eta ak,bista feministek nahiz
LGTBI pertsonek eta kolek,boek M17aren inguruko oroipen-jardueretan parte hartzea. M17aren
programazioari dagokionez, honako hobekuntza posible hau ikusi da: M17ko jarduerak eskolak
dagoeneko programatu dituen jarduerekin lotzea, lan-gainkarga murrizte aldera.
•
•
•

•
Taulan ikus daitekeen moduan, bloke honetan programatutako bost jardueretatik bakarra egin da.
•
2019ko apirilean, Gasteizko Udalak eta Lumagorri HAT elkarteak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten,
Ikusgune-Gasteizko LGTBIfobiaren kontrako Behatokia abian jartzeko.

EBALUAZIOA
Ikusgune-Gasteizko LGTBIfobiaren kontrako Behatokia martxan jartzea jarduera estrategikoa da
Berdintasunerako Zerbitzuak, Hara! Agendaren idazkari teknikoak eta Ikusgunek elkarrekin jarduteko.
Ildo honetan, ezinbestekoa da udalak behatokia jartzeko lokal bat lagatzea, xedeak bete daitezen.
Kasu honetan, egin ez diren jarduera batzuk hurrengo biurtekorako birformula daitezke, horien
ezarpena aztertzean sortu ahal izan diren hausnarketen arabera.
2.XE: ERAKUNDEAREN KOORDINAZIOA HOBETZEA

•
•

•
Jarduera hauek garapen-prozesuan daude, lan-prozesu zabalagoak eskatzen baitituzte; izan ere,
•
konplexuak eta sakonak dira.

EBALUAZIOA
Etxeko eta generoko indarkeriaren bik2ma diren emakumeekin esku hartzeko, horiek bideratzeko eta
horien jarraipena egiteko II. udal-protokoloari dagokionez, inplikaturiko zerbitzuen arteko baterako lanprozesua ondo baloratzen da, gaiaren inguruko lehentasunak, premiak eta interesak iden2ﬁkatzea
ahalbidetu baitu. Halaber, eraso LGTBIfobikoen arreta eta erantzuna txertatzeko premiaren inguruko
adostasunak balorazio ona jaso du, baina, aldi berean, zenbait zailtasun antzeman dira gai hauetan: gai
horien arloko prestakuntza eta prak,ka falta, indarkeria eta diskriminazio LGTBIfobikoen arloko legeesparrurik eza eta LGTBI premiei eta interesei egokitutako bitarteko berriak sartzeko dauden berme
faltak. Oro har, jarduera honi denbora eta ardura eskaintzeko premia hauteman da, konplexua eta oso
garrantzitsua delako. Gainera, hainbat zailtasun direla-eta, berrikuspen- eta eguneratze-prozesua
atzeratu egin da.
Laneko jazarpena, sexu-jazarpena eta jazarpen sexista edo sexuaga,ko jazarpena prebenitzeko
Gasteizko Udalaren protokoloan sexu-joeraga,ko eta genero-iden,tateaga,ko jazarpena sartzeko
auzia hurrengo biurtekorako geratu da. Bi proposamen estrategiko hauteman dira; bate2k, berdintasunteknikaria salaketak baloratzen dituen Aholkularitza Batzordeko parte izatea, egitura horretan sexu- eta
genero-aniztasunaren ikuspegia egotea berma dadin, eta, beste2k, Prebentzio Zerbitzuak artatzen
dituen kasuen berri eman diezaiola Berdintasunerako Zerbitzuari aldizka.
Jarduera hauek Hara! IV. Planaren eta Agendaren bigarren biurtekoan (2020-2021) programatuko dira,
eta nola garatzen diren ikusi beharko da, balorazio sakona egiteko.
•
•
•
3. XE: INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMAK AITORTZEA ETA BEREN ERREPARAZIOARI LAGUNTZEA

•

•
Bloke honetan, Hara! IV. Planean programatutako bi jarduerak egin dira. 2019an, Bizirik elkartea bitan
•
banandu zen, eta Goizargi Emakumeak elkartea sortu zen. Berdintasunerako Zerbitzuak behar duten guztian
lagundu die, eta unean-uneko kontuetan lankidetzan aritzea bultzatu dute. Era berean, Indarkeria matxistak
Gasteizen utzi dituen emakume biktimen memoria berreskuratzeko proiektua egin da.

EBALUAZIOA
Bizirik elkarteak 2018an eskuratutako emaitzak garrantzitsuak eta esanguratsuak izan dira. Era
berean, ondo baloratzen dugu Gasteizen indarkeria matxistaren bik,ma izan diren emakumeen
memoria berreskuratzeko proiektuaren emaitza, nahiz eta erakundearen nahiz elkarte horren edo
aurrerantzean sortzen direnen lana sendotze aldera elkarrekin lan egiten jarraitzeko premia
nabarmentzen den.
•

•

Gai-bloke honetan, bigarren biurtekoari begira, berriro planteatu behar da zein jarduera eta nola
burutu behar diren, Berdintasunerako Zerbitzuak –dauzkan giza baliabideekin– zein konpromiso har
ditzakeen kontuan hartuta.

•

2020-2021EKO BIGARREN BIURTEKOKO LEHENTASUNEZKO
JARDUEREN
•

IDENTIFIKAZIOA

•
•
•

«Libre izan nonahi!» indarkeria matxista prebenitzeko udal-estrategiari jarraitutasuna ematea, hainbat
programa eta lan-prozesuren bidez; batez ere, hauekin:
Jaietan indarkeria matxista prebenitzeko eta sentsibilizatzeko gailua, talde ibiltariarekin eta
informazio-gunearekin.
Hezkuntza-eremu formalean indarkeria matxistaren inguruan sentsibilizatzeko eta indarkeria mota
hori prebenitzeko esku hartzea, DBHko eta DBHOko ikasleei nahiz haien irakasleei begira (Hiri
Hezitzaileak programa).
Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Egunaren inguruan (Azaroak 25) esku
hartzea; 2020an ezarritako estrategia itxiko da, eta Azaroaren 25aren inguruan gazteei
zuzenduriko programazioa osatuko.

•
•

Blusen eta Nesken Batzordeak abiatutako prozesuari lagundu eta babesa ematea, honetarako:
Indarkeria matxistaren arloko prebentzio- eta sentsibilizazio-jarduerak abiaraztea.
Jai-eredu berdinzaleago baterantz abiatzeko lan-prozesuak aktibatzea.

•
•

Azaroaren 25a oroitzea, Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Eguna.

•
•

Maiatzaren 17a oroitzea, Lesbo-Gay-Transfobiaren aurkako Nazioarteko Eguna.

•
•

Gasteizko Udalak Indarkeria Matxistaren aurrean Jendaurreko Erantzuna emateko Protokoloaren
etengabeko jarraipena eta hobekuntza egitea.
Inplikaturiko askotariko eragileekin lan-guneak sustatu eta dinamizatzea.
Protokoloa hautemandako premien arabera berrikusi eta egokitzea.
Jarraipena egiteko, ebaluatzeko eta kontu emateko txostenak egitea.

•
•

Etxeko eta generoko 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.

•
•

Ikusgune-Gasteizko LGTBIfobiaren kontrako Behatokiari jarraipena egitea, etengabe hobetzea eta
sendotzea.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMAZIOAN
SARTU GABE
EGIN DIREN JARDUERAK

PROGRAMAZIOAN SARTU GABE EGIN DIREN JARDUERAK

•
•
•

Genero-berdintasunerako bitartekoen gida eguneratzea (webean argitaratuta dago).

•
Helduen Hezkuntzarako zentroetan «Berdintasunerako zinema-ikasgelak» jarduera egitea (2019).

•
Unean-uneko kontsultak dauzkaten zerbitzu eta sailen jarduera espezifikoei berdintasun-arloko
bidelaguntza espezializatua ematea:

•
-

Dokumentazioa berrikustea, hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiten dela bermatzeko, eta
txostenak egitea.
Hirugarren laukitxoaren erabilerari eta udalaren dokumentazioan sexu- eta generoaniztasuna txertatzeko irizpideei buruzko kontsultak artatzea.
Kontratazio-orriak berrikustea, berdintasun-klausulak sartzeko.
Beste zerbitzu eta sail batzuen publizitate-materialak genero-ikuspegitik berrikusi eta
aztertzea.
Kirol-arloko diru-laguntzen deialdietan eta hitzarmenetan berdintasun-klausulak sartzea.
Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuak eta beste zerbitzu batzuek egindako kontsultetan
genero-ikuspegia txertatzeko prozesuan aholku ematea.

•
Udalaren sailarteko mahaietan edo taldeetan parte hartzea: Osasun-mahaia: PLINA; Euskara eta
Aniztasuna; Kirol-mahaia 2018an eta 2019aren zati batean.

•
Erakundearteko foroetan parte hartzea, berdintasunaren, indarkeriaren eta genero-ikuspegiaren arloko
materialak egiteko, kontrastatzeko eta abarrerako, Berdinsarearen esparruan. Halaber, Berritzeguneren
foroan parte hartzea, gure jarduerak Hezkidetza Batzordean aurkezteko.

•
Kontrataziorako proiektuak baloratzeko mahaietan berdintasuneko aditu gisa parte hartzea.
Udaltzaingoko promozio berriei harrera egiteko planean parte hartzea, udal-zerbitzuen kargurako
prestakuntza puntual baten bidez. Kasu honetan, 3 orduko saioa eskaintzen da Berdintasunerako
Zerbitzuaren lan-prozesuak eta programak azaltzeko.

•
Unean-unean honako hauekin lankidetzan aritzea:

•
-

Arabako Foru Aldundia, Berdintasunerako Zerbitzua, 2018ko azaroaren 25eko
baterako kanpaina egiteko.
Gizartearen Ongizaterako Foru Erakundea, Gazteriaren Zerbitzua, «Hitz kolpez»
kanpainan (2019).

-

ONDORIOAK
HOBETZEKO GAKOAK

-

ONDORIOAK: HOBETZEKO GAKOAK

-

-

1. ildoa: Berdintasuna udal-gobernuaren ereduan.
Genero-ikuspegia araudi espezifiko baten bidez zeharkakoa izan dadin esparru komun bat egiteko
unean aurrera egitea.
Berdintasunerako Zerbitzuak berdintasunaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren arloan duen
plangintza ezartzeko giza baliabideen egokitasuna hobetzea.
Etorkizunera begirako berdintasunerako planak hobetzeko lan egitea, jarraipen- eta ebaluazio-sisteman
hautemandako gakoak erreferentziatzat hartuta.
Berdintasunerako Zerbitzuaren kanpo-komunikazioko tresnak ustiatzea; bereziki, sare sozialak eta
bideoteka.
Udal-langileak berdintasunean eta sexu- eta genero-aniztasunean prestatzen jarraitzea, alde teorikoan
nahiz praktikoan, ikasitakoak udalaren lan-eremu guztietan txerta daitezen.
Askotariko proiektuetan banatzen diren balorazio-galdetegietan «Sexu-generoa: Emakumea/Gizona/Ez
binarioa” formula sartzen jarraitzea eta interesa duten sail eta zerbitzuei laguntzea.
Genero-inpaktuaren aurretiko ebaluazio gehiago egitea, tresna hau aprobetxatuta: Generoaren
araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa. Toki-erakundeetan ezartzeko tresnenazalpen-gida.
Maila guztietan berdintasunaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren arloan aurrera egiteko antolatzen
diren koordinazioak hobetu eta indartzea.
Soldata-arrakalaren inguruan egindako analisia oinarritzat erabiltzea etorkizuneko analisietan.
Covid-19aren ondoriozko telelan-eredu inprobisatua baliatzea modalitate hori etorkizunean nola ezarri
aztertzeko.
Herritarrek parte hartzeko guneak indartu eta sendotzea. Berdintasunaren Elkargunea.

-

2. ildoa: Zainketen ekonomia feminista

Zainketen ikuspegiaren gainean sentsibilizatu, prestatu, hausnartu eta eztabaidatzea.
Udalaren askotariko zerbitzu eta sailak zainketen inguruko begirada orokor eta integral batean
inplikatzea.
Zainketen arloan dagoeneko egiten ari diren proiektuak eta/edo jarduerak indartzea.
Zainketen inguruko aliantza estrategikoak lortzea.
2. ildoa garatzeko estrategikotzat jotzen diren ekimenak sustatu eta babestea.

-

3. ildoa: Ahalduntze feminista

Proiektu hauei ardura etengabea eskaintzen zaiela bermatzea: Jabetze Feministarako Eskola eta
Gasteizko Emakumeen Etxea.
Jabetze Feministarako Eskolan lehentasunezkotzat jotzen diren hobekuntzak txertatzea.
Emakumeen Etxean erabakiak hartzeko egituretan eta administrazio-izapideen kudeaketan lan egitea.
Mixtizaje proiektuaren inpaktua ebaluatzea eta, emaitzetan oinarrituta, proiektua are gehiago zabaltzea
planteatzea.
Berdintasunaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren arloko proiektu estrategikoak bultzatzeko dirulaguntzen urteko deialdiarekin jarraitzea.
Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna, sustatzen jarraitzea.

-

4. ildoa: Indarkeria matxistarik gabeko hiria

Indarkeria matxista prebenitzeko sailarteko estrategia etengabe berrikusi eta eguneratzea,
beharrezkotzat jotzen diren alderdiak sar daitezen. Era berean, sexu- eta genero-aniztasunaren
ikuspegia estrategian modu eraginkorrean txertatzeko moduari buruz hausnartzea.
Sexu- eta genero-aniztasunaren inguruko hausnarketa-, prestakuntza- eta eztabaida-guneak sortzea,
ildo honetan landutako askotariko protokoloetan ikuspegi hori praktikan sartu ahal izan dadin.
Ikusgune-Gasteizko LGTBIfobiaren kontrako Behatokia sendotzea.

Lesbo-Gay-Transfobiaren aurkako Nazioarteko Eguna (Maiatzak 17) oroitzen jarraitzea eta M17ko
jarduerak eskolan jada programatutako jarduerekin lotzea.
Etxeko eta generoko indarkeriaren biktima diren emakumeekin esku hartzeko, horiek bideratzeko eta
horien jarraipena egiteko II. Udal-protokoloa indarreko araudira eta egungo testuingurura egokitzeko
orduan aurrera egitea.
Indarkeria matxistaren biktimak aitortu eta haien erreparazioari laguntzeko xedean aurrera egitea.

