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SARRERA
Tradizionalki emakumeek eta gizonek gizartean izan duten papera nabarmen eraldatu da, eta
genero-berdintasunaren (aurrerantzean berdintasun) bidean aurrera egiten laguntzen duten
gizarte-aldaketak gertatu dira. Aldaketa horiek ezinezkoak izango lirateke Emakumeen
Mugimendu Feminista eta Asoziatiboak egindako funtsezko ekarpena izan gabe, edota
anonimatuan egonik beren lanaren eta eguneroko jardunaren bitartez aldaketa hori ahalbidetu
duten emakumeen ahalegina izan gabe, ezta gizonena gabe ere.
Aurrerapen horren ondorioz, berdintasuna funtsezko eskubide aldarrikatu dute tresna juridiko
nagusietan, herri-aginteei behartuz berdintasun erreal eta eraginkor bat zailtzen edo eragozten
ari diren oztopoak ezabatzera. Hala ere, errealitateak oraindik botere-harreman asimetrikoak
erakusten dizkigu emakumeen eta gizonen artean. Argi ikus daiteke hori lan-merkatuan edo
eremu politikoan emakumeen partaidetzari buruzko datuak, emakumeen aurkako indarkeriari
buruzko datuak, pobreziaren feminizazioari buruzko datuak, emakumeen eta gizonen denboraerabilera ezberdinari buruzkoak eta beste hainbat gairen inguruko datuak aztertzen
ditugunean, horiek guztiek adierazten eta frogatzen baitute ezinbestekoa dela berdintasunaren
alde lanean jarraitzea, bai herri-aginteen aldetik, bai gizarte osoaren aldetik.
Europako Kontseiluak eskatuta bildutako genero-zeharkakotasunari edo mainstreamingari
buruzko espezialisten taldeak 1995ean jada adierazi zuenez, “gaur egun, onartuta dago de
iure1 berdintasunak ez duela de facto2 berdintasuna”3 ekartzen. Hortaz, ezinbestekoa dirudi
oinarritzat hartzea berdintasun formala legearen aurrean guztiz aitortua dagoen arren, eta,
jakina, hori pauso erabakigarria izan den arren, ez dela nahikoa. Izan ere, berdintasunik eza
egiturazkoa da zalantzarik gabe. Horregatik, genero-berdintasunerako politika publikoen
aldetik (aurrerantzean berdintasunerako politikak), nahiz Emakumeen Mugimendu Feminista
eta Asoziatiboaren aldetik, ezinbestekotzat jo da arauzko berdintasunetik haratago joatea,
berdintasun-printzipioa eguneroko bizitzaren edozein arlotan benetan aplikatzen dela
bermatzeko erronka adieraziz, hain zuzen ere eremu ezberdinetan, oro har, berdintasunik
ezeko eta bereizkeriako egoerak gertatzen direlako behin eta berriz.
Aipatu beharra dago, bestalde, genero-berdintasuna onuragarria dela pertsona eta erakunde
guztientzat, eta berdintasun handiagoko gizarte bidezkoago baten eraikuntzaren aldeko apustu
zabalaren baitan biltzen dela.
Hori guztia aski ongi jakinda, Vitoria-Gasteizko udalak beharrezkotzat jo du berdintasun
handiagoko gizarte baten eraikuntzan laguntzea, eta, horretarako, Vitoria-Gasteizko Udalaren
2014ko otsailaren 7ko Gobernu Batzarrak onartu du Vitoria-Gasteizko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako III. Plana, 2014tik 2015era bitarte egikaritzeko.

1

Legezko berdintasuna.
Egitatezko berdintasuna.
3
Hainbat egile: Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de “buenas prácticas”,
Instituto de la Mujer, Madril 1999, 11. or.
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ESPARRU JURIDIKO NAGUSIA BERDINTASUNAREN ARLOAN
Erreferentziazko nazioarteko tresna nagusiak:
Estatuaz gaindiko esparruan, eta Nazio Batuen Gutunetik (1945eko urria) eta Giza Eskubideen
Adierazpen Unibertsalaren gutunetik abiatuta4, Nazio Batuek akordioak hartu zituzten Estatu
kideei berdintasuneko eta bereizkeriarik ezeko printzipioa bermatzera behartuz. Tresna
nagusien artean honako hauek aipatu behar ditugu:
-

Emakumeen eskubide politikoei buruzko hitzarmena5.
Emakumeari buruzko I. Mundu Konferentzia. Mexiko hiria, 1975.
Emakumearen aurkako bereizkeria-forma guztiak ezabatzeari buruzko konbentzioa6 eta
Konbentzioaren Goi-mailako Protokoloa7.
Emakumeari buruzko II. Mundu Konferentzia. Kopenhage, 1980.
Emakumeari buruzko III. Mundu Konferentzia. Nairobi, 1985.
Emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeari buruzko adierazpena8.
Nazio Batuen Emakumeari buruzko IV. Mundu Konferentziaren Ekintzarako Plataforma
eta Beijingo Adierazpena (Beijing, 1995)9 eta horren ondorengo bilerak: Beijing+5 (New
York, 2000), Beijing+10 (New York, 2005), eta Beijing+15 (New York, 2010).

Europako Erkidegoari dagokionez, bai jatorrizko eskubideak, bai eskubide eratorriak, ondare
komunitario bat sortu dute berdintasunaren arloan, eta horren jatorria Erromako Itunaren 119.
artikuluan10 kokatu ohi da. Zuzentarau, erabaki, ebazpen, gomendio eta abar asko sortu dira,
eta Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren Jurisprudentziarekin pixkanaka definitu dute
Europar Batasunaren politika berdintasunaren arloan.
Gaur egun, Europako Batzordeak berdintasunaren arloan bultzatzen duen jardun-programa da
“Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako estrategia 2010-2015”.
Berdintasun-printzipioa
juridikoan:

estatuko

eta

autonomia-erkidegoetako

ordenamendu

Bai berdintasun-printzipioa, bai genero-bereizkeria mota guztien esanbidezko debekua,
Estatuko eta autonomia-erkidegoetako hainbat arau juridikotan jasotzen dira. Gainera, aurreko
hamarkadan bi lege espezifiko onartu ziren berdintasunaren arloan:
1. 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako11
(aurrerantzean, Berdintasunerako 4/2005 Legea).
2. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun
eraginkorrerako12 (aurrerantzean Berdintasunerako Lege Organikoa).

4

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, Nazio Batuen Batzar Nagusiak egin eta aldarrikatu zuen 1948ko abenduaren
10eko 217 A (III) Ebazpenean.
5
Sinadura irekia eta Nazio Batuen Batzar Nagusiak berretsia 1952ko abenduaren 20ko 640 (VII) Ebazpenean. 1954ko
uztailaren 7an jarri zen indarrean. Estatu Espainolak sinatua 1974ko apirilaren 14an.
6
Nazio Batuen Batzar Nagusiak, 1979ko abenduaren 18ko 34/180 Ebazpenaren bidez —1981eko irailaren 3an
indarrean jarria— hartua eta sinatzeko eta berresteko, edo atxikitzeko, irekia. Estatu Espainolak 1983ko abenduaren
16an berretsi zuen Konbentzioa.
7
1999ko urriaren 6an, A/54/4 Ebazpenaren bidez, Nazio Batuen Batzar Nagusiak emakumearen aurkako bereizkeriaforma guztiak ezabatzeari buruzko Konbentzioaren Goi-mailako Protokoloa onartu zuen.
8
Emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeari buruzko Adierazpena, Batzar Nagusiaren 1993ko abenduaren 20ko
48/104 Ebazpenaren bidez onartu zen.
9
Nazio Batuek antolatutako Emakumeei buruzko IV. Mundu Konferentzia Beijingen egin zen (Txina) 1995eko irailaren
4tik 15era bitarte. Bertan bildutako 189 estatuen ordezkaritzek (horien artean Estatu Espainola) bi dokumentu
garrantzitsu onartu zituzten akordio bidez: Beijingo Adierazpena eta Ekintzarako Plataforma.
10
1957ko martxoaren 25eko EEE eratzeko Itunaren 119. artikuluak (1986ko urtarrilaren 1eko BOE) ezartzen du lan
berberean emakumeen eta gizonen soldata-berdintasuneko printzipioa. Ondoren, soldata-berdintasuneko printzipioa
Amsterdameko Itunean jaso zen “lan berdinerako edo balio bereko lan baterako” (119.1 artikulua).
11
4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako (2005eko martxoaren 2ko 42. EHAA).
12
3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrerako (2007ko
martxoaren 23ko 71. BOE).
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Eusko Jaurlaritzak VII. Legegintzaldian onartutako Berdintasunerako 4/2005 Legeak ezartzen
ditu emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal herri-aginteen jardunak jarraitu
behar dituen printzipio orokorrak, eta neurri batzuk arautzen ditu bizitzaren arlo ezberdinetan
berdintasuna bermatzeko eta sustatzeko eta, bereziki, emakumeen autonomia sustatzeko eta
gizartean, ekonomian eta politikan duten lekua indartzeko.
Aipatu beharra dago Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren13 9.1 artikuluan
berdintasunerako eta genero-bereizkeriarik ezerako eskubidea aldarrikatzen dela, Espainiako
Konstituzioan xedatutakoarekin lotuz. Horren ildotik, euskal herri-aginteek 9.2.d artikuluan
ezartzen dute neurri batzuk hartu behar direla baldintzak sustatzeko eta oztopoak kentzeko,
gizabanakoen eta bizi diren taldeen askatasuna eta berdintasuna eraginkorrak eta egiazkoak
izan daitezen. Bestalde, Gernikako Estatutuan, soilik autonomia-erkidegoaren eskumenekoak
diren arloen artean, "emakume kondizioa" jasotzen da 10. artikuluko 39. idatz-zatian.
Eta, era horretan, Eusko Jaurlaritzak, lege bidez, Emakunde14 Emakumearen Euskal Erakundea
sortu zuen15, emakumearen bereizkeria-forma guztiak ezabatzea eta berdintasun-printzipioa
lortzeko beharrezko neurriak hartzea lehentasunezkotzat adieraziz.
Bere aldetik, berdintasunerako Lege Organikoak herri-aginteen jardun-printzipioak ezartzen
ditu berdintasun-printzipioa garatzeko, pertsona fisikoen eta juridikoen betebeharrak eta
eskubideak arautzen ditu, publikoenak nahiz pribatuenak, eta sexuagatiko bereizkeria-forma
guztiak sektore publikoan nahiz pribatuan ezabatzeko eta zuzentzeko neurriak aurreikusten
ditu.

13

3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuari buruzkoa
(1979ko abenduaren 22ko BOE).
14
Emakunde Emakumearen Euskal Erakundea Eusko Jaurlaritzaren administrazio-izaerako erakunde autonomo bat da,
eta Lehendakaritzari atxikia dago.
15
2/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Emakunde Emakumearen Euskal Erakundea sortzeari buruzkoa (1988ko
martxoaren 4ko EHAA), 4/2005 Legeak aldatua.
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EUSKADIKO TOKI ADMINISTRAZIOAREN ESKUMEN ESPARRUA BERDINTASUNAREN
ARLOAN
Jada aurreratu dugunez, Gernikako Estatutuak, soilik Autonomia Erkidegoaren eskumeneko
arloei buruzko 10. artikuluan jasotako arloen artean, “emakume kondizioa” aipatzen du, 39.
idatz-zatian, soilik Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko arlo gisa.
Estatuko eta Autonomia Erkidegoko administrazioen arteko eskumen-esparru horretan
oinarrituta, berdintasunari dagokionez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunei
eta Lurralde Historikoen foru-erakundeei dagozkien eskumenen mugatze-esparruaren
barruan16, Berdintasunerako 4/2005 Legeak ezartzen ditu berdintasunaren arloan euskal herriaginteei dagozkien eskumenak:
-

Erakunde komunei legegintza-eskumena, arauak garatzeko eskumena eta zuzeneko
ekintzarako eskumena17 berdintasunaren arloan.
Foru-erakundeei eta toki-administrazioari, berdintasunaren arloko arauak egikaritzeko
eskumena, erakunde komunen zuzeneko ekintza alde batera utzi gabe.

Era berean, 4/2005 legean adierazten dira euskal Administrazioko maila bakoitzari dagozkion
funtzioak, eta 5. artikuluan jasotzen dira Autonomia Erkidegoko administrazioaren kasuan, 6.
artikuluan foru-administrazioen kasuan, eta 7. artikuluan toki-administrazioen kasuan.
Behean, Berdintasunerako 4/2005 Legeak Euskadiko toki-administrazioarentzat jasotzen
dituen funtzioak garatzen dira.
Berdintasunerako 4/2005 Legea —7. artikulua— toki-administrazioarena.
1.- Emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko
udalei dagozkie, indibidualki edo kide diren edo lege honen helburuetarako sor ditzaketen
mankomunitateen bitartez, honako funtzio hauek:
a) Genero-egitura administrazioan integratzeko egiturak, programak eta prozedurak
egokitzea eta sortzea.
b) Ekintza positiboko neurriak egikaritzea toki-eremuan.
c) Programazioa toki-eremuan Gobernuaren plangintza orokorraren esparruan eta
dagokion foru-aldundien programazioa.
d) Tokiko esku-hartzearen arlo ezberdinetan emakumeen eta gizonen egoera desberdina
ezagutzeko aukera ematen duten estatistika eguneratuak mantentzea eta egokitzea.
e) Toki-eremuan emakumeen eta gizonen egoerari buruzko azterketak eta ikerketak
egitea.
f) Toki-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasunik ezeko egoerari buruz eta
berdintasuna sustatzeko beharrezko neurriei buruz sentsibilizatzeko jarduerak egitea.
g) Toki-araudiaren jarraipena, eta gizonen eta emakumeen berdintasun-printzipioa betez
aplikatzen dela zaintzea.

16
27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta Lurralde Historikoetako foruerakundeen arteko harremanei buruzkoa /1983ko abenduaren 10eko 182. EHAA).
17
Lege horren ondorioetarako, beren interes orokorragatik edo beren baldintza tekniko, ekonomiko edo sozial
bereziengatik Autonomia Erkidego osoan bateratuta eman behar diren funtzio, programa edo zerbitzuak egikaritzeko
eskumena hartzen da "zuzeneko ekintzatzat".
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h) Hiritarrentzako eta bereziki emakumeentzako informazioa eta orientazioa emakumeen
eta gizonen berdintasunari buruzko baliabide eta programei buruz eta bereizkeria
anizkoitza pairatzen duten emakumeen oinarrizko gizarte-eskubideetarako sarbidea
bermatzeko programei edo zerbitzuei buruz.
i) Programak edo zerbitzuak ematea bereizkeria anizkoitza pairatzen duten emakumeen
oinarrizko gizarte-eskubideetarako sarbidea bermatzeko helburuarekin, betiere beren
izaeragatik Udalak eman behar baditu.
j) Baliabide eta zerbitzu soziokomunitarioak ezartzea emakumeen eta gizonen bizitza
pertsonala, lana eta familia bateragarri egiteko, betiere beren izaeragatik Udalak eman
behar baditu.
k) Toki-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzen laguntzen duten
helburuak edo funtzioak dituzten erakunde publiko eta pribatuekin harremanak eta
lankidetzarako eta partaidetzarako bideak ezartzea.
l) Toki-eremuan gertatzen diren sexuagatiko bereizkeria-egoerak igartzea eta horiek
ezabatzeko neurriak hartzea.
m) Beren eskumenen eremuan agindu ahal zaien beste edozein funtzio.
Ohikoa da toki-administrazioaren papera azpimarratzea, herritik gertuen dagoen erakundea
delako, eta, beraz, “berdintasunik ezak gertatzearen eta errepikatzearen aurka borrokatzeko
eta benetan berdintasunezko gizarte bat sustatzeko esku-hartze maila egokienak” dituelako18.
Aipagarria da gaur egun 59 euskal udalerri daudela Berdinsarea sarearen barruan
(berdintasunaren aldeko eta emakumeekiko indarkeriaren aurkako euskal udalerrien sarea).
Berdinsarea 2005ean sortu zen, Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen eta Eudel
Euskadiko Udalen Elkartearen arteko Lankidetza Hitzarmen baten bidez. Vitoria-Gasteizko
udala sare horretako kide da sarea sortu zenetik. Urtero, udalerri edo mankomunitate gehiago
sartzen dira sarean, eta azken partaidetzari buruzko datuen arabera, Berdinsareak jada
Euskadiko biztanleriaren % 76 estaltzen du. Hortaz, Berdinsarea erreferentzia argia da
berdintasunerako eta emakumeekiko indarkeriaren aurkako udal-politikentzat.
Estatuko legediari dagokionez, Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen Legea19 duela gutxi
aldatu da herri-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko legearen
bitartez20. Izan ere, azken horren lehen artikuluaren hamargarren idatz-zatian adierazten da
Estatuko Administrazioak eta Autonomia Erkidegoko administrazioek udalerrien esku utzi ahal
izango dutela, besteak beste, “aukera-berdintasuna sustatzeko eta emakumeen aurkako
indarkeria prebenitzeko” eskumena, eta berezitasunak ezartzen ditu Euskal Autonomia
Erkidegoarentzat. Horretarako, Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearen bigarren
xedapen gehigarria aldatzen du, eta honako hau adierazten du:
Bigarren xedapen gehigarria. Euskal foru-araubidea.
Lege honen xedapenak, Euskal Autonomia Erkidegoaren autonomia-estatutuarekin eta
konstituzioarekin bat etorriz, Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko lurralde historikoetan
aplikatuko da, honako berezitasun hauek alde batera utzi gabe:

18

Hainbat egile: Guía para el desarrollo, gestión y evaluación de planes locales para la igualdad, Eudel, Bilbo 2008, 19.
or.
19
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena (1985eko apirilaren 3ko BOE).
20
27/2013 Legea, abenduaren 27koa, Herri Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzkoa (312.
BOE, 2013ko abenduaren 30ekoa).
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1. Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriarekin eta Euskal Estatutuaren 3., 24.2 eta 37.
artikuluetan xedaturikoarekin bat etorriz, Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko lurralde
historikoek askatasunez antolatuko dituzte beren erakunde propioak, eta horien
funtzionamendurako beharreko arauak emango dituzte, betiere beren lurraldeetako Toki
Erakundeen berezitasun historikoak babestuz eta bermatuz, probintzia-antolamenduaren
arloan Lege honetan biltzen direnak aplikatu gabe.
2. Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko lurralde historikoek Euskal Estatutuan eta hori garatu eta
aplikatzean ematen diren autonomia-erkidegoko barne-araudian esleitzen dizkieten eskumenak
baliatuko dituzte, baita Lege honek orokorrean probintzia Aldundiei esleitzen dizkienak ere.
3. Estatutuan eta hori garatu eta aplikatzean ematen den Autonomia Erkidegoko legedian
esleitzen diren eskumenak baliatzeari dagokionez, lurralde historikoko Foru Erakundeei
dagokie Estatuko oinarrizko legediaren arau-garapena eta egikaritzea dagozkion arloetan,
betiere horiek esleitzen zaizkienean.
4. Lurralde historikoetako Foru Erakundeek estatuko edo autonomia-erkidegoko
administrazioaren titulartasuneko eskumena duten arloetan jarduten dutenean, probintziaaldundien eta, hala badagokio, estatuko administrazioaren eta autonomia-erkidegoko
administrazioaren arteko harremanak arautzen dituzten lege honetako arauak aplikatuko
zaizkie, betiere probintzia-aldundi arrunt gisa jarduten dutenean, eta ez beren araubide berezi
pribatiboaren arabera Foru Erakunde gisa jarduten dutenean. Azken kasu horretan, estatuko
oinarrizko legedia garatzen edo aplikatzen dutenean, edo estatuaren eskumenak inbaditzen
dituztenean bakarrik aplikatuko zaizkie arauok.
5. Ogasunari dagokionez, lurralde historikoen eta estatuko administrazioaren arteko
harremanak Euskal Autonomia Erkidegoko kontzertu ekonomikoa onartzen duen maiatzaren
23ko 12/2002 Legean xedaturikora doituko dira. Legearen 7.4 eta 26.2 artikuluek finantzababesa gauzatzen duen administrazioari esleitzen dizkioten funtzioak, Euskal Autonomia
Erkidegoan, aipatutako maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen 48.5 artikuluaren arabera
dagokion erakundeek gauzatuko dituzte.
6. Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoek beren udal-arloko araubide berezia
mantentzen jarraituko dute araubide ekonomiko eta finantzarioari dagokionez, Kontzertu
Ekonomikoaren Legeari jarraiki, baina horrek ez du esan nahi euskal Toki Korporazioek
gainerako Toki Korporazioek baino autonomia-maila txikiagoa izango dutela, betiere lege
horren 115. artikuluan xedaturikoaren aplikazioa eta Autonomia Erkidegoak arlo horretan
propio izan ditzakeen eskumenak bazter utzi gabe.
Ondorio horietarako, Foru Aldundiek lege horretako 116 ter artikuluan ezarritakoaren arabera
garatuko dituzte kalkulu-irizpideak, beren lurralde historikoetako toki erakundeek ematen
dituzten zerbitzuen benetako kostuaren jakinarazpena jasoz.
Era berean, lege horren 116 bis artikuluari dagokionez, finantza-babeseko ahalmenak
gauzatzean, Foru Aldundien esku egongo da beren korporazioetako plan ekonomiko eta
finantzarioak onartzea, horien formulaziorako beharrezko arauak zehaztuz, eta estatuak horren
inguruan xedatzen duen araudiarekin bat etorriz.
Halaber, herri-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko 27/2013
legearen laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitakoaren arabera, udalerri-mailatik
beherako lurralde-eremua duten erakundeek Foru Erakundeei jakinaraziko dizkiete beren
kontuak, eta Foru Erakunde horiek erabakiko dute horiek deuseztatzea, aipatutako
xedapenaren aplikazioz hala badagokio.
7. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, lege honetako 92 bis artikuluan eta horrekin bat
datozen artikuluetan aurreikusitako gaitasun nazionala duten toki administrazioetako
funtzionarioen araudi erregulatzailea aplikatuko da Konstituzioaren lehen xedapen
gehigarriarekin, 149.1.18 artikuluarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren autonomia-
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estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoarekin bat etorriz, betiere
kontuan hartuta langile horiekin lotuta aurreikusten diren ahalmen guztiak erakunde
eskudunek izango dituztela, araubide autonomikoak ezartzen duen terminoetan, barnean
hartuta soilik bere lurraldeko hutsik dauden lanpostuetarako deialdiak egiteko ahalmena, baita
lehiaketa horietan funtzionarioak izendatzeko ahalmena ere.
8. 92bis 6. artikuluan Estatuarentzat gordetako baremo-ehunekoa 100eko 65en ezarri da,
guztizko posiblearen 100eko 30a Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunei esleituz,
bere eskubide historikoetatik eta bereziki Kontzertu Ekonomikotik ondorioztatzen zaizkion
espezialitate juridikoen eta ekonomiko-finantzarioen ezagutzari dagozkion merezimenduak
finka ditzan.
Soberan dagoen 100eko 5aren barruan, toki-korporazio interesdunak aukera izango du
askatasun osoz ezartzeko toki-ezaugarrien arabera bidezkotzat jotzen dituen merezimendu
espezifikoak.
9. Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak (IVAP) legearen 92bis artikuluan erreferentzia
egiten zaien funtzionarioak presta ditzan, erakunde horren eta estatu-mailan langile horien
prestakuntzaz arduratzen diren erakundeen artean ezarriko den hitzarmenean, Euskal
Autonomia Erkidegoak bere berezitasun espezifikoen berezko gaiak edo diziplinak jaso ahal
izango ditu, eta horretarako baldintza bakarra izango da Estatu osoan oro har agintzen diren
alderdientzat ezarritako gutxieneko baldintza akademikoak betetzea, betiere Herri
Administrazioko Institutu Nazionalarentzat arautzen direnak gainditu gabe.
10. Foru Aldundien kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaren, aurrekontuen kudeaketaren, eta
kontabilitate, diruzaintza eta zerga-bilketaren gaineko kontrola eta fiskalizazioa askatasun osoz
antolatu ahal izango dute Kontzertu Ekonomikoaren esparruan, lege honetako 92bis artikuluan
xedaturikoa aplikatu gabe.
11. Aurrekontu-egonkortasuneko helburuen esparruan, eta toki araubidearen eta toki
finantziazioaren arloan Espainiako Konstituzioak, Autonomia Estatutuak, Kontzertu Ekonomiko
Legeak eta Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legeak esleitzen dizkien eskumenen eta
ahalmenen arabera, euskal lurralde historikoen foru-erakundeek ordainsari eta asistentziako
guztizko gehieneko mugak zehaztuko dituzte toki korporazioetako kideentzat, toki
korporazioen eta horien sektore publikoaren zerbitzura diharduten aldi baterako langileentzat
eta gainerako langileentzat, eta estatu-mailako funtzionarioentzat. Ordainsari horiek
zehazteko, hala badagokio, estatuko legediak ezarritako printzipio eta egiturei jarraituko zaie.
Herri-administrazioen arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko legeak, era berean, toki
Ogasunak arautzen dituen Legea aldatzen du21, euskal foru-araubideari eta Euskal Autonomia
Erkidegoari aplikatu beharreko araubideari buruzko zortzigarren xedapen gehigarria aldatuz.
Ildo horretatik, honako hau ezartzen du:
«Zortzigarren xedapen gehigarria. Euskal foru-araubidea.
1. Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoek beren udal-araubide berezia izaten
jarraituko dute araubide ekonomiko-finantzario dagokionez, betiere Kontzertu Ekonomikoari
buruzko Legearen terminoetan, baina horrek ez du esan nahi euskal toki korporazioek
gainerako toki korporazioek baino autonomia-maila txikiagoa izango dutenik, tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean xedaturikoa aplikatzea
eta arlo horretan autonomia-erkidegoak izan ditzakeen eskumenak bazter utzi gabe.
Euskal erakundeek, bere eskumenen esparruan, propio gisa eman ahal izango dizkiete
eskumenak bere lurraldeetako udalerriei; nolanahi ere, toki araubidearen oinarriak arautzen

21

2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen Testu Bategina
aldatzen duena (59. BOE, 2004ko martxoaren 9koa).
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dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. artikuluko 3., 4. eta 5. idatz-zatietan aipatutako
irizpideei jarraiki.
2. Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012
Lege Organikoaren azken xedapenen artean hirugarrenarekin bat etorriz, eta Euskal
Autonomia Erkidegoarekin egindako Kontzertu Ekonomikoari buruzko Legearen 48 bost
artikuluan aurreikusitako subrogazio-klausularekin bat etorriz, lurralde historikoek lege
honetako 193bis eta 218. artikuluetan adierazten diren txostenak jasoko dituzte. Era berean,
Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazioetako organo kontu-hartzaileek ere Herri
Kontuen Euskal Epaitegiari igorriko dizkiote Lege honetako 218. artikuluan adierazten diren
txostenak, Kontuen Epaitegiari esleitutako eskumenak alde batera utzi gabe.
3. Apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoarekin egindako
Kontzertu Ekonomikoari buruzko Legearen 48 bost artikuluan aurreikusitako subrogazioklausularekin bat etorriz, Foru Aldundiek, bere lurralde-eremuetan, eskumena izango dute toki
erakundeekin hitzarmenak sinatzeko, aipatutako toki erakundeen kudeaketa ekonomikofinantzarioaren, kontabilitate-kudeaketaren eta aurrekontu-kudeaketaren barne-fiskalizazioaz
eta kontrolaz arduratutako organoen autonomia eta eraginkortasuna indartzeko.»

Horretaz gain, lehen xedapen gehigarri bat ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegorako
araubide aplikagarriari buruz:
Lehen xedapen gehigarria. Euskal Autonomia Erkidegorako araubide aplikagarria.
1. Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoari aplikatuko zaio Konstituzioaren 149.1.14. eta 18.
artikuluetan eta lehen xedapen gehigarrian ezarritako terminoetan, betiere alde batera utzi
gabe Euskal Autonomia Erkidegorako autonomia-estatutua onartzen duen abenduaren 18ko
3/1979 Lege Organikotik, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko
apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren azken xedapenen artean hirugarrenetik, eta forulurraldeen eskubide historikoak eguneratzen dituzten gainerako arauetatik ondorioztatzen
diren berezitasunak. Horien aplikazioan, eta dagozkien koordinazio- eta babes-ahalmenak
bazter utzi gabe, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 26.2 artikuluan erreferentzia
egiten zaien zerbitzuak emateko moduari buruz erabakitzeko eskumena Foru Aldundiek izango
dute, eraginpeko udalerrien onespena jaso ondoren.
2. Hamabosgarren xedapen gehigarrien eta lehen, bigarren eta hirugarren xedapen
iragankorretan aipatutako arloetan transferitutako zerbitzuen kostuak balioesteko metodologia
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunek egingo dute, Ogasun Ministerioak eta Herri
Administrazioek ezartzen dituzten jarraibideei eta printzipioei jarraiki.
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BERDINTASUN POLITIKEN KONTZEPTU ESPARRUA
Sistema patriarkal baten barruan edo emakumeen eta gizonen arteko botere-harreman
asimetriko baten baitan garatutako emakumeen eta gizonen arteko harreman-ereduan
oinarritzen da arestian zehaztu dugun esparru juridikoa, eta sistema hori zalantzan jarri behar
dugu giza eskubideekin22 bat datorren beste identitate- eta harreman-paradigma bat bilatzeko,
hain zuzen ere giza eskubideen barruan berdintasun-printzipioa lehentasunezkoa baita.
Kontuan hartuta “emakumeak eta gizonak berdinak direla giza duintasunean, eta berdinak
eskubideetan eta betebeharretan”23, soilik horrela izango litzateke posible gaur egungo logika
funtsean patriarkala ordezkatuko lukeen bi sexuentzako logika bateratua garatzea, emakumeei
eta gizonei eremu publikoan eta pribatuan berdintasun-egoeran parte hartzeko aukera
emanez.
Horrela adierazi du mainstreamingeko aipatutako espezialisten taldeak genero-berdintasuna
honela definitu duenean: “bi sexuen ikuspegia, ahalduntzea eta partaidetza bizitza publikoko
eta pribatuko arlo guztietan”24. Berdintasun-printzipioa ulertzeko modu hori dela dirudi
Berdintasunerako 4/2005 Legeak adierazi nahi duena berdintasun-kontzeptuaren zentzu zabal
batetik abiatzen dela adierazten duenean; “izan ere, berdintasun horrek, eskubideak, agintea
eta baliabide eta onura sozial eta ekonomikoak eskuratzeko abiapuntu diren baldintzak ez ezik,
horiek guztiak gauzatu eta behar den moduan kontrolatzeko baldintzak ere ukitzen ditu”25.
Horretaz gain Berdintasunerako 4/2005 Legeak genero-berdintasunaren definiziorako
eskaintzen duen hurbilketak abiapuntu gisa ezartzen du “berdintasun horrek emakumeen eta
gizonen aniztasuna errespetatzen duela, eta horien berezitasunak integratzen ditu, gaur egun
gizonen eredua ezarri eta orokortzeko zabaldu den joera zuzentze aldera”.
Kontzeptuzko hurbilketa horietatik interes handiko hainbat alderdi nabarmentzen dira, euskal
herri-administrazioko berdintasun-politiken esku-hartze esparruan eta kontzeptu-esparruan
irizpideak ezartzen dituztenak.
Alde batetik, berdintasunik ezaren kontzeptua nabarmentzen da. Emakumeen eta gizonen
espezifikotasun posibleak integratzen dituen berdintasuna izateko premiaren inguruan Legeak
aipatzen duen pentsamendu-ildo berean, aipatutako espezialista-taldearen iritzia honako hau
da: “genero-berdintasuna genero-berdintasunik ezaren kontrakoa da, ez generodesberdintasunaren kontrakoa (…) kontuan hartu behar dena ez da desberdintasun horiek
dauden ala ez, baizik eta desberdintasun horiek ondorio negatiborik ez izatea emakumeen eta
gizonen bizi-baldintzetan eta emakumeen aurkako bereizkeriaren arrazoi ez izatea,
ekonomian, gizartean eta neurri politikoak lantzeko prozesuetan boterea neurri berean
partekatzen lagunduz”26.
Ezein kasutan ez da ezartzen emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun naturalista bat.
Izan ere, ezartzen dena da emakumeek eta gizonek, alderdi batzuetan, premia eta interes
desberdinak izan ditzaketela, desegiten jarraitu behar dugun sistema patriarkalaren ondorioz
edo biologiarekin zuzenean lotutako gorabeherengatik, hala nola haurdunaldia.
Horretaz gain, berdintasuna tradizioz gizonezkotzat hartu den eta gizonekin lotuta egon den
ereduari jarraiki ez eraikitzeko premia ezartzen da. “Genero-berdintasuna ez da berez gizonen

22
Bai Nazio Batuen Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak (1948), bai Europako Kontseiluaren Giza Eskubideen eta
Funtsezko Askatasunen Babeserako Europako Hitzarmenak (1950), bai Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen
Gutunak (2000), hiruek ezartzen dute giza duintasuna eta artikuluetan babestu beharreko eskubideak eta askatasunak
sexua bereizi gabe bermatu behar direla.
23
Emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 1. artikulua.
24
Hainbat egile: Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de “buenas prácticas”,
Instituto de la Mujer, Madril 1999, 11. or.
25
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen zioen azalpena.
26
Hainbat egile: Op.cit., 11-12 or.
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bizitza-estilo eta -baldintzen ezarpenaren nahiz antzekotasunaren sinonimoa”27, hori esan zuen
aipatutako espezialista-taldeak.
Bestalde, genero-analisirako genero-berdintasunik ezari eta genero-bereizkeriari dagokionez
emakumeen ezaugarri komunetatik abiatu behar da, talde-unitate izaera ematen baitie
gizonen aldean, baina, era berean, kontuan hartu behar da emakumeak, baita gizonak ere,
berdintasunik eza eta bereizkeria sortzen duten edo sor dezaketen beste egoera batzuetan
murgilduak egon daitezkeela, hala nola errenta, jatorrizko herrialdea, sexu-aukera, generoidentitatea, aniztasun funtzionala, adina, hizkuntza, etab.
Aldagai horiek eta horien arteko harremanak argi erakusten digute emakumeen aniztasuna,
baita gizonena ere, eta, era berean, berdintasun-politikek esku hartu behar duten
errealitatearen konplexutasuna. Horrek atalarteko analisi sistemiko bat eskatzen du, era
horretan aldagai ezberdinak nola erlazionatzen diren aztertu ahal izateko, eta esku-hartze
eraginkorrago bat diseinatzeko eta ezartzeko aukera emanez.
Hala ere, erronka hori baino urrutiago doa. Gaur egun, geroz eta gehiago adierazten da
sexuak, generoak eta sexualitateak kategoria bitar, egonkor eta aldaezinetan banatzen dituen
ikuspegi tradizionala zalantzan jartzeko premia, sexu-orientazioa eta sexu- eta generoidentitatea gizarteak eraiki dituela oinarritzat hartuta. Ikuspegi horretatik, pertsonak kategoria
bitarretan
banatzeko
joera
gainditu
beharko
litzakete
(emakumeak/gizonak,
emakumezko/gizonezko, heterosexualitatea/homosexualitatea), aukera asko baitaude sexueta genero-identitateari dagokionez, eta, gainera, bizitzan zehar alda daiteke.
Berdintasunerako III. Plan honek sexu-aniztasuna eta genero-identitateen aniztasuna bere
helburu eta neurrien artean sartzeko asmoa ez duen arren, inplikaturiko eragileei batera
ikuspegi horren inguruan hausnartzeko aukera emango dien mintegi bat martxan jarri behar
dela aipatzen du.

27

Ibíd., 12. or.
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ESTRATEGIA
DUALA:
BERDINTASUNERAKO
ZEHARKAKO GENERO POLITIKAK

POLITIKA

ESPEZIFIKOAK

ETA

Gaur egun, berdintasun-politiken garapenean bi lan-ildo topatzen dira, argi eta garbi bereiziak
beren estrategiei dagokienez, baina ez beren helburuari dagokionez: berdintasun-politika
espezifikoak eta zeharkako genero-politikak. Hori da berdintasunerako politika publikoen kasua
Vitoria-Gasteizko udalean.
Behin ikusita arauzko berdintasuna ez dela nahikoa berdintasuna lortzeko, 80ko hamarkadan
eta 90eko hamarkadaren zati batean, berdintasun-politika espezifikoak abiarazi ziren, ekintzaplanen, programen edo neurrien bitartez, "ekintza positiboa" estrategia nagusia izan zelarik.
Hala ere, politika espezifiko horiek aurrerapen bat izan diren arren, kasu askotan ez dute
egindako proposamenak behar beste ikusteko aukera eman; hala adierazten du jada
aipatutako mainstreamingeko espezialista-taldeak28 berdintasunaren aurrerapen eta ulermen
handiago bat ez izatearen arrazoiei buruz galdetzen zaionean. Adierazitako arrazoien artean
aipatzen dute arauzko berdintasunaren estrategia muga bat dela. Era berean, beste alderdi
interesgarri batzuk ere aipatzen dituzte:
-

-

Emakumeek, nagusiki, berdintasunik eza gertatzen den gizarteko kontzeptu-esparruetatik
eta kultura menderatzailetik kanpo landu dituztela berdintasun-politikak.
Emakumeen posizio ahula neurriak hartzeko erabakietan. Horren ildotik, agenda publikoen
erabakiak hartu behar direnean emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izateko
premia adierazten dute.
Lan-edukiei eta -metodologiari dagokionez aipatutako azken alderdia. Emakumeen bizitzabaldintza eta posizioa hobetzeaz gain, berdintasun-politikak ere emakumeen eta gizonen
botere-harreman asimetrikoak pixkanaka murriztera zuzendu behar direla adierazten dute.

Ildo horretan, berdintasun-politika espezifikoen emaitzak hobetzeko premia ikusita,
beharrezkotzat jo zen estrategia berri bat sustatzea: mainstreaming edo generozeharkakotasuna; izan ere, berdintasun-helburua esku-hartze esparru zabalago batetik eta
aktore kopuru handiago batekin garatu behar delako. Aipatutako espezialista-taldeak honela
definitu
zuen
genero-zeharkakotasuna
edo
mainstreaminga:
“prozesu
politikoen
(berr)antolamendua, hobekuntza, garapena eta ebaluazioa, era horretan neurri politikoak
hartzeko lanean normalean diharduten aktoreek genero-ikuspegia txertatu dezaten politika
guztietan, maila guztietan eta etapa guztietan29”.
Hala ere, taldeak aipatzen du estrategia horrek ezin dituela ordezkatu berdintasun-politika
espezifikoen ekintza politikoa eta horien jardun-mekanismoak, baizik eta horiek osatu.
Horregatik, ikusi dugunez, hainbat erakundek orain proposatu dutena da estrategia dual bat
martxan jartzea; hau da, bi estrategia desberdinen, baina elkarrekiko osagarrien, bizikidetza:
berdintasun-politika espezifikoak eta zeharkako genero-politikak.

28

Hainbat egile: Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de “buenas prácticas”,
Instituto de la Mujer, Madril 1999.
29
Hainbat egile: Op.cit., 26. or.
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VITORIA-GASTEIZKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO III. PLANA
(2014-2015)
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 15. artikuluak honako hau adierazten du: “Legegintzaldi
bakoitzean, Eusko Jaurlaritzak plan orokor bat onetsi behar du. Plan horretan, hain zuzen,
euskal herri-aginteek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan izango dituzten
jarduerak orientatzeko jarraibideak eta gidalerroak modukoordinatu eta orokorrean jasoko
dira”.
Beste alde batetik, honako hau esaten du: “Foru-aldundiek eta udalek berdintasunerako planak
eta programak onetsiko dituzte, Eusko Jaurlaritzarenplangintza orokorrean ezartzen diren
jarraibide eta gidalerroekin bat; halaber, eta horretarako beharrezkoak diren baliabide
materialekin eta ekonomi eta giza baliabideak eskainita, beren sail, erakunde autonomo eta
menpean edo lotuta dituzten gainerako ente publikoetan aipatutako planek eta lege honek
jasotzen dituzten neurriak benetan eta modu koordinatuan betetzen direla bermatuko dute”.
Eta, horrela, Vitoria-Gasteizko udalak Vitoria-Gasteizko emakumeen eta gizonen
berdintasunerako III. Plana (2014-2015) landu du (aurrerantzean Berdintasunerako III.
Plana), behean aurkezten duguna.
Baina, zer da Berdintasunerako Plan bat?
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan bat genero-berdintasunik ezeko egoera bati
buruzko diagnostiko bat egin ondoren hartutako neurrien multzo baten plangintza da,
ezarritako lan-helburuak betetzeko asmoarekin egina, eta bizitzaren arlo ezberdinetan
berdintasun-printzipioak aurrera egitea lortzeko helburuarekin.
Plangintza horrek hainbat urte biltzen ditu, eta, beraz, plan batek, plangintza orokor horretatik
abiatuta, urte-programazio bat ezarri behar du. Horren bitartez, lana sistematizatzen saiatzen
da, ezarritako helburuetan emaitza hobeagoak lortze aldera, baita lan-prozesuak eta
baliabideak optimizatze aldera ere. Ez dute eragin berbera izango berdintasun-helburuaren
gainean inolako loturarik gabeko neurri-multzo batek edo plangintza bati eta estrategia bati
jarraitzen dieten ekintzen multzo batek. Bestalde, plan batek, era berean, inplikaturiko
pertsona eta eragile kopuru handiagoa tartean sartu nahi du.
Vitoria-Gasteizko udalaren ibilbidea berdintasun-politikei dagokienez:
Vitoria-Gasteizko udalak 15 urtetik gorako ibilbidea du jada berdintasun-politiken ezarpenean,
eta honako plan hauen bitartez gauzatu dira:
- Gasteizen emakumeentzako ekintza positiboko I. Udal Plana (1999-2003).
- Emakumeei eragindako indarkeriari aurre egiteko I. Udal Plana (2003-2005).
- Vitoria-Gasteizko emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Plana (2009-2011).
Plangintza horiek guztiek ebaluazioak izan dituzte, eta, beraz, horien emaitzak baliagarriak
izan dira udalaren berdintasun-politiken plangintza hobetzeko eta, zehazki, Berdintasunerako
III. Planaren diseinurako eta lantze-prozesurako.
Bestalde, adierazi beharra dago gaur egun udala Vitoria-Gasteizko udaleko enplegu
publikoaren arloan emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. Plana (2014-2015) lantzen ari
dela (aurrerantzean Berdintasunerako I. Barne Plana), emakumeen eta gizonen
berdintasunerako batzorde paritarioak sustatuta; batzorde hori osatzen dute Funtzio
Publikoaren Saileko eta Berdintasunerako Zerbitzuko langileek, eta udalean ordezkaritza duten
sindikatuek.
Planaren helburua Udalaren barruko enplegu publikoan berdintasuna sustatzea dela kontuan
hartuta, adierazi beharra dago Berdintasunerako III. Planak ez dituela jasotzen enplegu
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publikoarekin lotutako helburuak eta neurriak, hain zuzen ere esku-hartze eremu hori
Berdintasunerako I. Barne Planaren lan-eremua delako.
Berdintasunerako III. Plana lantzeko hasierako funtsezko alderdiak:
Berdintasunerako III. Plana jada adierazitako lege- eta eskumen-esparruaren babespean jaio
da, eta, horretaz gain, bere helburuak bat datoz berdintasunaren arloan Eusko Jaurlaritzak
onartu duen plangintza orokorraren esku-hartze ildoekin eta jarraibideekin.
Berdintasunerako III. Plana 2013. urtean zehar egin da; urte horretan, Eusko Jaurlaritzak
onartua zuen azken plangintza EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. Plana - IX.
Legealdirako plana zen.
Arestian jada aipatu denez, Berdintasunerako 4/2005 Legearen 15. artikuluak adierazten du
euskal administrazioen berdintasunaren arloko plangintza bat etorri behar dela Eusko
Jaurlaritzak berdintasunaren arloan duen plangintza orokorrean ezarritako esku-hartze ildoekin
eta jarraibideekin.
Horretaz gain, adierazten du, euskal administrazioetako planak edo programak, onartuak izan
aurretik, Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak informatu behar dituela Eusko
Jaurlaritzak onartutako plangintza orokorrean aurreikusitako esku-hartze ildoetako eta
jarraibideetako edukiekin bat etortzen diren ala ez jakiteko. Horretarako, Berdintasunerako
Zerbitzuak txosten bat eskatu zion Emakunderi Berdintasunerako III. Planaren egokitasunari
buruz Eusko Jaurlaritzak berdintasunaren arloan onartutako plangintza orokorraren barruan,
eta Emakundek 2013ko abenduaren 9an eman zuen txostena.
Berdintasunerako III. Plana behin egina zegoenean, eta Emakundek plangintza orokorraren
barruan horren edukien egokitasunari buruzko txostena eman zuen ondoren, Eusko
Jaurlaritzak, 2013ko abenduaren 30ean, X. Legealdirako EAEko emakumeen eta gizonen
berdintasunerako VI. Plana onartu zuen.
Berdintasunerako III. Plana, era berean, genero-berdintasunaren arloan Udalak gauzatu duen
plangintzako ezarpenen eta ebaluazioen emaitza izan da, aurreko idatz-zatian aipatuak. I.
Barne Planaren lantze-prozesuaren aldi berean landu da III. Plana eta aukera eman du bi
planen arteko koordinazio on bat izateko, gainjartzeak eta bikoiztasunak saihestuz.
Era berean, jakina, berdintasun-politika publikoek euskal toki-administrazioetan eta, oro har,
Autonomia Erkidegoan izan duten esperientzia eta bilakaera jasotzen du.
Eta, azkenik, eta nahiz eta amaieran aipatu, garrantzitsua da aipatzea Berdintasunerako III.
Planak genero-berdintasunaren arloko adituen eta Emakumeen Mugimendu Feminista eta
Asoziatiboaren nahiz inplikaturiko bestelako agenteen hausnarketak eta proposamenak
kontuan hartu dituela.
Berdintasunerako III. Planaren helburu soziala eta instrumentala:
Berdintasunerako III. Planaren
berdintasuna pixkanaka lortzea.

helburua

izango

da

Vitoria-Gasteizko

hirian

genero-

Era berean, beren helburu instrumentala izango da Vitoria-Gasteizko udalean berdintasunpolitiken ezarpenean aurrera egitea.
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Berdintasunerako III. Planaren egitura:
Berdintasunerako III. Planak 4 ardatzetan egituratzen du bere esku-hartzea. Lan-helburuak
modu ezin hobean lor daitezen, neurriek eraginkortasun eta efizientzia handiagoa izan
dezaten, eta Vitoria-Gasteizko udalean berdintasun-politiken ezarpenean aurrera egitea
hobetze aldera, lau ardatzek sailarteko izaera argia dute.
Jarraian, lau ardatzak zehazten ditugu, baita biltzen dituzten esku-hartze ildoak ere:
1. ardatza: Udal-politiketan genero-zeharkakotasuna sustatzeko neurriak:
a. Hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexista.
b. Estatistikak eta azterlanak genero-ikuspegiarekin.
c. Berdintasunerako prestakuntza eta genero-ikuspegia sartzea etengabeko
prestakuntzan.
d. Eraginaren aldez aurreko ebaluazioa generoaren arabera.
e. Udal-aurrekontuak genero-ikuspegiarekin.
f. Berdintasun-irizpideak
kontratazioan,
diru-laguntzetan
eta
lankidetzahitzarmenetan.
g. Emakumeen eta gizonen presentzia orekatua udal-erakundeetan, batzordeetan
eta epaimahaietan.
2. ardatza: Emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa:
a.
b.
c.
d.
e.

Genero-kontzientziaren eta emakumeen ahalduntzearen garapena.
Balioen aldaketa, genero-rolak eta -estereotipoak ezabatuz.
Baliabide ekonomikoen kontrola eta horiekiko sarbidea hobetzea.
Gizarte- eta kultura-baliabideen kontrola eta horiekiko sarbidea hobetzea.
Emakumeen partaidetza soziopolitikoa eta eragina.

3. ardatza: Gizarte Antolamendu Erantzunkidea:
a. Zaintzaren eta erantzunkidetasunaren gizarte-kontzientziazioa.
b. Emakumeen eta gizonen denboraren erabilera: etxeko lanak eta zaintza-lanak
ikusaraztea, aitortzea eta kontuan hartzea.
c. Familia-bizitza eta lana edo lan-bila egotea bateragarri egitea erantzukizunak
banatuz.
d. Mendekotasun-egoeran
daudenen
arretarako
zerbitzu
eta
baliabide
sozioekonomikoak.
4. ardatza: Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko
a.
b.
c.
d.
e.

Prebentziorako informazioa, hezkuntza eta sustapena.
Prestakuntza.
Udalaren esku-hartzea.
Baliabideak sortzea eta/edo egokitzea eta horiek mantentzea.
Erakundeen arteko koordinazioa.

4. ardatz horiez gain, Berdintasunerako III. Planaren azken idatz-zatian bere kudeaketaeredua zehazten da. Kudeaketa-ereduari buruzko idatz-zatian zehazten dira lan-egiturak
(alderdi politikoa, alderdi teknikoa, lanaren inguruko bestelako udal-egiturak, erakundearteko
alderdia, eta hiritarren alderdia), baita Berdintasunerako III. Planaren kudeaketa-faseak ere
(plangintza, ezarpena, eta jarraipena eta ebaluazioa).

16

Egiturazko elementuen deskribapena
Era berean, esku-hartzearen ardatz bakoitza esku-hartze ildoetan egituratzen da, eta horiek
helburuetan eta neurrietan antolatzen dira.
Dokumentu honen ondorioetarako, ARDATZEK ezartzen dituzte 2014-2015 aldian
berdintasunaren arloan landuko diren lehentasunezko eremuak.. Horien lehentasuna zehaztu
duten irizpideak honako alderdi hauen arabera markatu dira:
1. Arau-esparrua berdintasunaren arloan.
2. Eusko Jaurlaritzak berdintasunaren arloan onartutako plangintza orokorra.
3. Vitoria-Gasteizko emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Planaren (2009-2011)
ebaluazioa.
4. Azken urteetan egin diren hausnarketa- eta partaidetza-foroak. Foro horietan erakundeek
eta/edo adituek eta/edo emakumeen mugimendu feminista eta asoziatiboak parte hartzen
dute, eta bertan zehaztu da eremu horiek lehentasunezkoak direla, bai beren gizartepremiagatik, bai aldaketarako duten ahalmen estrategikoagatik.
Beren aldetik, ESKU-HARTZE ILDOAK ardatz bakoitza zehazten duten lan-ildoak zehazten
saiatzen dira. Berdintasunaren arloan igarritako premietan eta gizarte-errealitatea eraldatzeko
duten ahalmenean oinarrituta ezarri dira.
Ildo estrategikoak, beren aldetik, HELBURUETAN antolatzen dira, helburu estrategikoak eta
helburu operatiboak bereiziz. HELBURU ESTRATEGIKOEK adierazten dute zeintzuk diren
ardatzak zatitzen dituzten esku-hartze ildo ezberdinen helburu orokorrak, lehentasunezkoak
alegia. Errealitate soziala helburu horiek ezartzen diren eremu edo esparru ezberdinetan
artikulatzen da, ardatz bakoitza modu global eta koherentean aztertzeko aukera emanez, eta
ondorengo zehaztapena edo operatibitatea erraztuz. Beste aldetik, helburu estrategikoak esku
hartzeko ahalmena ematen duten unitate exekutiboetan zatitzearen emaitza dira HELBURU
OPERATIBOAK.
Helburuak betetzeko, helburu bakoitza JARDUNETAN zehazten da, hau da, erabakitako
ezarpenaldian gauzatuko diren neurrietan. Jardun bakoitzean, egikaritzeaz arduratzen den
saila zein den adierazten da, baita lagunduko duten edo duen saila edo sailak zeintzuk diren
ere. Era berean, ezarri behar den jarduna jada egiten ari den jardun bat den, egiten ari den,
baina Berdintasunerako III. Planak egindako aldaketak dituen jardun bat den, edo Planaren
esparruan diseinatu den jardun berri bat den adierazten da. Bestalde, jarduna zein ekitalditan
(2014 edo 2015) egingo den adierazten da, eta, azkenik, zein aurrekonturekin egingo den.
Alderdi ezberdinak honako eredu honen arabera zehaztu dira:
1. esku-hartze ildoa: ….
Helburu estrategikoa: 1.1….
1.1.1 Helburu operatiboa: …
Jarduna

Sail arduraduna

Sail laguntzailea

1.1.1.1: …
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen
aldatua
Jardun berria

Aurrekonturik
gabe

2014
eta
2015
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Aurrekontu
arrunta

Aurrekontu berria

Aurrekontuari dagokionez, hiru kategoria ezarri dira. “Aurrekonturik gabe” gisa izendatu dira
udal-teknikarien lanarekin egiten diren eta lan honekin zerikusia duen gastua duten jardunak,
betiere beste gastu gehigarririk izan gabe. Jardun horiek aurrekontu gehigarririk eskatzen ez
badute ere, ez da pentsatu behar garrantzi gutxiago dutenik. Plan honetan udal-langileen
lanarekin lotutako gastua kuantifikatu ez den arren, adierazi beharra dago jardun horiek oso
garrantzitsuak direla, hain zuzen ere zerikusia dutelako udal-politikak berdintasun-printzipiora
egokitzeko lan teknikoarekin, edo, hainbat arrazoirengatik, teknikarien gastuaz gain, beste
gastu gehigarririk erantsia ez duten berdintasunaren aldeko ekimenak martxan jartzean egiten
den lan teknikoarekin.
Bada bigarren kategoria bat, "zerbitzuaren aurrekontu arrunta" deitzen dena; hau da, sail edo
zerbitzu arduradunen aurrekontu arruntaren bitartez ordainduko diren jardunen aurrekontua,
edo sail edo zerbitzu horien programa zabalago baten barruan dauden eta, beraz, programa
horren kargura ordainduko diren jardunen aurrekontua.
Eta, azkenik, hirugarren kategoria ezartzen da, "Aurrekontu berria" izenarekin; azken horretan
sartzen da Berdintasunerako III. Planak sortzen duen eta, oro har, ezarri berri diren jardunak
ordaintzen dituen aurrekontua.
Berdintasunerako III. Plana lantzeko, egikaritzeko eta ebaluatzeko aldia:
Berdintasunerako III. Plana 2013an landu da, eta 2014tik 2015era bitarteko egikaritzealdia
dauka. Planaren azken ebaluazioa 2016ko I. seihilekoan egitea aurreikusi da.
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ATALARTEKOTASUNA BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN LAN PRINTZIPIO GISA
Emakumeak berdintasunik ezeko egoeran daude gizonekin alderatuta. Hala ere, kontuan hartu
beharra dago, berdintasunik eza horretaz gain, emakumeak berdintasunik ezeko beste egoera
batzutan sartuak egon daitezkeela. Hala nola, errenta, jatorrizko herrialdea, ezintasuna, sexuaukera, genero-identitatea, etnia, adina, eta beste hainbat alderdi dira berdintasunik eza
eragiten dutenak edo eragin dezaketenak. Egoera horiek batera gertatzen direnean sortzen da
“bereizkeria anizkoitza” gisa ezagutzen duguna. Hau da, genero-berdintasunik ezeko egoera
batean bizitzeaz gain, ezintasunak, sexu-aukerak, eta beste arrazoi batzuek eragindako
berdintasunik ezeko beste egoera batzuetan murgilduak egon daitezkeen emakumeak daude,
eta horrek zaildu egiten du analisia eta esku-hartzea.
Bereizkeria anizkoitzeko egoeran dauden emakumeen errealitatea aztertzeko eta horren
gainean esku hartzeko unean, agertzen diren berdintasunik ezeko egoerak identifikatzeaz gain,
ezinbestekoa da denak batera aztertzea eta ez egoera ezberdinen batura baten moduan. Hau
da, egoera horiek beren artean nola lotzen diren ere aztertu behar da. Horregatik, “atalen
arteko” analisi eta esku-hartze bat garatu behar da, eta, beraz, berdintasunik ezeko egoera
ezberdinak kontuan hartzeaz gain, bereizkeria anizkoitza multzo gisa aztertua izateko eta
horren gainean esku-hartzeko lanean aurrera egingo duen azterketa eta esku-hartze bat
garatu behar da, hain zuzen ere berdintasunik ezeko egoerak beren artean nola kokatzen
duten kontuan hartzearren.
Horren ildotik, eta bereizkeria debekatzeari dagokionez, kontuan hartu beharra dago Giza
Eskubideen Adierazpen Unibertsalean eta Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen
Gutunean adierazten dena.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala30.
2.1 artikulua: Gizaki orori dagozkio Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta
askatasunak, eta ez da inor bereiziko arraza, larru-kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa,
politikako edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomia maila, jaiotza
edo beste inolako gorabeheragatik.
2.2 artikulua: Ez zaio begiratuko gainera, pertsona zein herrialde edo lurraldetakoa den;
ezta hango politikari, legeei edo nazioarteko egoerari, nahiz eta herri hori burujabea izan,
besteren zainpeko lurraldea, autonomiarik gabea edo nola-halako burujabetasun-mugak
dituena.
Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuna31:
21.1 artikulua: Debeku da bereizkeria oro, eta bereziki hauek: sexua, arraza, kolorea,
herriko zein gizarteko jatorria, ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijioa zein sinesteak,
iritzi politikoak zein beste edozein iritzi, gutxiengo nazional batekoa izatea, ondarea,
jaiotza,ezgaitasuna, adina nahiz sexu-joera direla-eta egindako bereizkeriak.
21.1 artikulua. Debeku da nazionalitatea dela-eta inongo bereizkeriarik egitea Europako
Erkidegoa Eratzeko Itunaren eta Europar Batasunaren Itunarenaplikazio-eremuan, beren
xedapenbereziei kalterik egin gabe”.

30
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala. Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 1948ko abenduaren 10eko Ebazpen bidez
onartua eta aldarrikatua. Espainiako Konstituzioak honako hau adierazten du 10.2 artikuluan: “Konstituzioak onartzen
dituen oinarrizko askatasun eta eskubideei dagozkien arauak honela adieraziko dira, hots, Giza Eskubide Orokorren
adostasunez eta berauei dagozkien tratatu eta nazioarteko akordioen arabera hauek Espainiak berretsi baititu”.
31
Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuna (2000/C 364/01), Nizan sinatua 2000ko abenduaren 7an.
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Hortaz, aurrera egin behar dugu eta emakumeen aniztasuna, eta gizonena, eta
Berdintasunerako III. Plan honek esku hartu behar duen errealitatearen konplexutasuna
erakusten diguten bestelako egoerak kontuan hartzen hasi.
Ildo horretatik, Berdintasunerako III. Plana errealitatearen analisian eta bere helburu eta
jardunen diseinuan atalartekotasuna txertatzen saiatuko da.
Horretarako, kasu batzuetan, jardun orokorren esparruan, ezinbestekoa izango da beste
aldagai batzuen eta beren arteko harremanen ondorioak ezabatzen edo murrizten dituzten
neurriak ezartzea, normalizazio-printzipioa sustatze aldera, eta, beste kasu batzuetan,
premiazkoa izanez gero, ezinbestekoa izango da neurri espezifikoak ezartzea kalteberatasun
handiagoko egoeran edo arrisku egoeran dauden emakumeentzat, eta, hala badagokio,
kalteberatasun-egoeran dauden gizonentzat.
Horren ildotik, atalartekotasuna udaletako berdintasun-politiken barruko lan-printzipio izan
dadin, Berdintasunerako III. Planak bereizkeria sortzen duten edo sor dezaketen beste aldagai
batzuk kontuan hartzen hasteko premia adierazi du, sexu-aldagaia kontuan hartzeaz gain.
Era berean, beharrezkotzat jotzen da, gutxienez, errenta, hizkuntza (euskara), adina,
jatorrizko herrialdea eta ezintasuna aldagaiak —sexu-aldagaiaz gain— datuak biltzean eta
ustiatzean eta azterlanak egitean kontuan hartzea, baita jardunen diseinuan ere, lehentasuna
aldagai bati edo besteari emanez azterlanaren xedearen arabera edo jardunaren helburuaren
arabera.
Horrek aldagai horiekin lotutako eremuetan inplikaturiko udal-zerbitzuekin eta inplikaturiko
beste erakunde batzuekin koordinatzea eta/edo elkarrekin lan egitea eskatzen du, baita eremu
horietan inplikaturiko beste udal-planekin erlazionatzea ere.
Hala ere, horretaz gain, berdintasun-politikek bereizkeria anizkoitzean sakon dezaten, beste
helburu batzuk gauzatzean laguntzeaz gain, ikuspegi gaztea eta immigrazioa berdintasunpolitiketan sartzeko lanean sakontzeko aukera emango duen metodologia bat aurreikusi da.
Horretarako, lankidetza bat ezarriko da gazteria eta immigrazioko udal-politiketan inplikaturiko
udal-zerbitzuen, Berdintasunerako Zerbitzuaren eta inplikaturiko bestelako zerbitzuen artean,
hain zuzen, Berdintasunerako III. Planeko zein jardunek behar duten adina (gazteria) eta
jatorrizko
herrialdea
aldagaiak
txertatzean
gehiago
sakontzea
zehazte
aldera,
Berdintasunerako III. Planeko jardunen garapenean horiek zein neurritan txertatu diren
neurtzeko aukera emango duten adierazleak ezarriz.
Horretaz gain, euskara Berdintasunerako III. Plan honetan programatutako jardueran sartzean
aurrera egiteko, era berean, garrantzitsutzat jo da Udal Euskara Zerbitzuarekin eta
inplikaturiko beste Zerbitzu batzuekin lan egitea, hain zuzen ere euskara Berdintasunerako III.
Planaren jardueran sartzean aurrera egitea sustatzen duten jardunak zehazteko.
Bestalde, Berdintasunerako III. Plan honetan adierazten da, era berean, sexu-aniztasunari eta
genero-identitateari buruzko hausnarketa-mintegi bat egiteko interesa dagoela, ikuspegi
horretan sakontzeko aukera emate aldera.
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BERDINTASUNERAKO III. PLANA LANTZEKO PROZESUA
Berdintasuneko helburuari dagokionez Vitoria-Gasteizko udalerriaren premia, gorabehera eta
ezaugarri berezietara egokitzen den eta, gainera, zeharkako genero-politika bat eta Udaleko
sailartekotasuna sustatzen duen Berdintasunerako Plan bat landu ahal izateko, lanmetodologia bat garatu zen, udaleko erantzukizun politiko eta teknikoko pertsonak inplikatzen
saiatuz, hain zuzen, inplikaturiko pertsonak eta Berdintasunerako III. Plana egikaritzeaz
arduratutako Sailak planaren protagonistak izan zitezen hasiera beretik.
Era berean, emakumeen eta gizonen berdintasunerako batzorde paritarioan aurkeztu zen,
Vitoria-Gasteizko udalean. Batzorde horretan parte hartzen dute udaletxean ordezkapen
sindikala duten sindikatuek.
Baina, horretaz gain, gizartearen aldetik hiritartasun oso bat eta berdintasun-politika
publikoetan parte-hartzea sustatzeko helburuarekin, lan-prozesu paralelo bat garatu zen, era
berean, Plana lantzeko prozesuan hainbat entitatek parte hartu ahal izateko guneak irekitzeko
asmoz, hala nola Emakumeen Mugimendu Feminista eta Asoziatiboak, bereziki inplikaturiko
bestelako elkarteek, Sektore eta Lurralde Kontseiluek, eta hiritarrek32.
Azkenik, adierazi beharra dago Berdintasunerako III. Plana dela-eta Vitoria-Gasteizko Gizarte
Kontseiluak eta Emakunde Emakumearen Euskal Institutuak txostena eman dutela.
Lan-plana honako fase hauetan egituratu da:
1.
fasea:

Berdintasunerako III. Plana lantzea
sustatzeko Taldea eratzea.

2.
fasea:

Udalerriko emakumeen eta gizonen
egoerari
buruzko
diagnostikoa
lantzea,
eta
beste
dokumentu
batzuen azterketa.
Berdintasunerako III. Planaren I. Zirriborroa lantzea, honako pauso hauen bitartez:
Sailarteko
4
Batzorde
tekniko 3 bilera egitea Batzorde bakoitzarekin,
eratzea (Batzorde bat Planaren diagnostikoa aztertzeko, kontzeptu-esparrua
ardatz bakoitzeko).
ezartzeko
eta
helburuak
eta
neurriak
lantzeko. Guztira: 12 bilera, aldebiko beste
bilera batzuez gain.
Bilera espezifikoak Planaren Ardatz Bilera
1
egitea
Ardatz
bakoitzeko,
bakoitzeko, Emakumeen Mugimendu diagnostikoa aztertzeko, kontzeptu-esparrua
Feminista eta Asoziatiboarekin, eta ezartzeko
eta
helburuak
eta
neurriak
inplikaturiko beste elkarte batzuekin lantzeko. Guztira: 4 bilera.
(Berdintasunaren Kontseilua osatzen
duten erakundeak barne).
Planaren
4
ardatzen
bilera Planaren 4 ardatzen bilera 1 egitea, helburuEmakumeen Mugimendu Feminista eta neurri-proposamenak lantzeko.
eta
Asoziatiboarekin
eta
inplikaturiko
beste
elkarte
batzuekin, proposamenak egiteko.
Bilera bat hiritarren partaidetzarako Planaren 4 ardatzen bilera 1 egitea,
Sektore eta Lurralde Kontseiluekin.
diagnostikoa aztertzeko eta proposamenak
egiteko.

3.
fasea:
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- Zinegotzia - Berdintasunerako Zerbitzuaren
Ordezkaria
- Berdintasunerako Zerbitzuko nagusia
- Berdintasun-eragilea
- Berdintasunerako Zerbitzuko teknikaria
Diagnostikoa egiteko enpresa espezializatu
bat kontratatzea.

Azken urteetan Berdintasunerako Zerbitzuaren jardueretan parte hartu duten pertsonen bitartez.

21

04.
fasea:

5.
fasea:
6.
fasea:
7.
fasea:
8.
fasea:
9.
fasea:

Bilera
bat
Berdintasunerako Planaren 4 ardatzen bilera 1 egitea,
Zerbitzuak
azken
urteetan diagnostikoa aztertzeko eta proposamenak
egindako
jardueretako
baten egiteko.
batean parte hartu dutenekin.
I. Zirriborroa aztertzea eta egiaztatzea, eta ekarpenak jasotzea:
Berdintasunerako
Batzorde Berdintasunerako Batzorde Politikoa udaleko
Politikoa.
4 talde politikoen ordezkariekin dago osatua.
Bilera
bat
Berdintasunerako
Batzorde
Politikoarekin, I. Zirriborroa aurkezteko eta
oharrak eta ekarpenak jasotzeko.
Berdintasunaren Kontseilua.
Berdintasunaren
Kontseilua
da
berdintasunaren
arloan
hiritarren
partaidetzarako udal-erakundea. Bilera bat
Berdintasunaren
Kontseiluarekin,
I.
Zirriborroa aurkezteko eta oharrak eta
ekarpenak jasotzeko.
Emakumeen Mugimendu Feminista 3. fasean egindako ekarpenen egoera
eta Asoziatiboa eta I. Zirriborroa aztertzeko bilera bat egitea, baita I.
lantzeko prozesuan inplikaturiko Zirriborroa aztertu eta egiaztatzeko eta
bestelako elkarteak.
ekarpenak eta oharrak jasotzeko ere.
Berdintasunerako
Batzorde Berdintasunerako Batzorde Paritarioa osatzen
Paritarioa / Udal Sindikatuak.
dute
Funtzio
Publikoaren
Saileko
eta
Berdintasunerako Zerbitzuko langileek eta
udal-sindikatuetako ordezkariek. I. Zirriborroa
aurkezteko bilera bat egitea Berdintasunerako
Batzorde Paritarioarekin, eta bileran parte
hartzen duten sindikatuen ekarpenak eta
oharrak jasotzea.
Elkarteak eta sindikatuak
I. Zirriborroa bidaltzea hiriko elkarteei eta
sindikatuei, jakin dezaten eta haien oharrak
eta ekarpenak jasotzeko.
Planaren II. Zirriborroa lantzea, 4. faseko ekarpenak aztertu eta txertatu ondoren,
betiere inplikaturiko sailekin batera.
II. Zirriborroa lantzea eta Vitoria-Gasteizko Gizarte Kontseiluari aurkeztea, aztertu
dezan, egiaztatu dezan, txostena eman dezan, eta bere oharrak eta ekarpenak
jasotzeko.
III. Zirriborroa lantzea eta Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeari bidaltzea,
txostena eman dezan.
Emakunderen oharrak eta ekarpenak aztertu eta txertatzea, eta IV. Zirriborroa
lantzea.
Berdintasunerako III. Planaren behin betiko proposamena eta onarpena bidaltzea.

Berdintasunerako III. Plana lantzeko prozesuan, hasiera batean Planaren barruan zeuden eta
jada 2013an zehar gauzatu diren jardunak diseinatu ziren. Interesgarritzat jo da jardun horiek
sarrera honetan jasotzea, Plan honen barruan bildutako jardunen ulermen hobeagoa
izatearren, hain zuzen ere jardun horiek, unean unekoak, ez direlako Planean aipatzen.
Berdintasunerako III. Plana lantzeko prozesuan zehar, 2013. urtean, berdintasunaren arloko
hainbat jardun egin dira. Hala ere, jarraian ekitaldi horretan jada egin zirenak aipatzen dira
soilik, unean unekoak, 2014. eta 2015. ekitaldietan jarraitzeko ez aurreikusiak, eta, beraz, ez
dira jasotzen ardatzetan zehazten diren ekintzen artean.
“Udal-politiketan genero-zeharkakotasuna sustatzeko neurriei” buruzko ardatzaren esparruan,
Funtzio Publikoaren Sailak bi prestakuntza-mintegi egin ditu hizkeraren eta irudiaren erabilera
ez-sexistari buruz (bietako bat euskaraz, eta bestea gaztelaniaz), Komunikazio Bulegoari,
Informazioaren Teknologien Sailari, eta udal-webgunean eta intranetean edukiak sartzeaz
arduratutako bestelako langileei zuzenduak. Era berean, diru-laguntzen deialdietan eta
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lankidetza-hitzarmenetan berdintasun-irizpideak sartzeari buruzko prestakuntza-saio bat egin
da, Administrazio Orokorreko goi-mailako teknikariei (AOT) eta inplikaturiko bestelako langileei
zuzendua. Mintegi horien diseinuan eta martxan jartzean Berdintasunerako Zerbitzuaren
lankidetza izan genuen. Kasu batean nahiz bestean, aurrekontua 2013ko ekitaldiaren kargura
izan zen.
“Emakumeen ahalduntzeari eta balioen aldaketari” buruzko ardatzari dagokionez, Kultur
Jardueren Atalak (Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila) Self-Focus programarekin lan
egin zuen, genero-ikuspegiarekin, Zaballako espetxean askatasunaz gabetzeko egoeran
dauden emakumeen garapen pertsonalerako, topaketarako, adierazpenerako eta harreman
positiborako gune bat sortzeko asmoz. Berdintasunerako III. Planean soilik programaren
hedapen-lanak jasotzen dira, 2014an egiteke. Era berean, unitate horretan “emakume
protagonistak errealitatean eta fikzioan” irakurketa-gida egin zuten, Udal Liburutegi Publikoen
lanaren esparruan. Bai jardun bat, bai bestea, 2013ko ekitaldiko aurrekontuaren kargura egin
ziren.
Berdintasunerako Zerbitzuak (Alkatetza Saila) “berdintasunerako online baliabideak” atala
diseinatu zuen, eta 2014ean udal-webgunean txertatzea aurreikusi da. Era berean, Zerbitzu
horrek berak genero-rolak eta genero-estereotipoak aldatzeko programa bat gauzatu zuen,
adingabeei eta adinekoei zuzendua, eta “Irudidunak. Berdintasunari buruzko proiektua eta
ilustrazioak” izenburua jarri zitzaion.
Kasu batean nahiz bestean, aurrekontua 2013ko
ekitaldiaren kargura izan zen.
Hezkuntza Zerbitzua (Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila) lanean hasi da
ikastetxeetan
hezkuntza-komunitatearekin
batera
burutzen
ari
diren
hezkidetza,
erantzunkidetasuna eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa lantzen duten
arloetako programei buruzko azterketa egiteko, horiek hobetzearren eta esparru horretan lan
egiteko ildo berriak aztertzearren. Jardun hori 2014ean burutuko da, eta 2013ko ekitaldiaren
kargurako aurrekontua izan zuen.
Kirolen Zerbitzuaren (Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila) eta Berdintasunerako
Zerbitzuaren (Alkatetza Saila) arteko lankidetzari esker, berdintasun-irizpideen berrikuspen eta
hobekuntza erlatibo bat egin zen kirol-erakundeentzako diru-laguntzen deialdian, kirol eta
aisialdiko jarduerak garatzeko.
“Gizarte-antolamendu erantzunkideari” buruzko ardatzari dagokionez, Haurtzaroa eta
Senitartea Zerbitzuak (Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila) erantzunkidetasunari buruzko
hausnarketa- eta sentsibilizazio-jardunak gauzatu zituen “Eta zuk baduzu zer esanik?”
proiektuaren esparruan. 2014. urtean, proiektuaren hedapenerako jardunak aurreikusi dira.
Bestalde, baterako hezkuntzari, bateragarritasunari eta erantzunkidetasunari buruzko jardunak
egin zituen Haurren Eskubideen Festaren esparruan, eta “Bateragarritasun erantzunkideari”
buruzko prestakuntza-jardun bat gauzatu zuen. Jardun horiek 2013ko ekitaldiko
aurrekontuaren kargura egin ziren.
“Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko” ardatzaren barruan, Jaien Atalak (Kultur
Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua), 2013ko ekitaldiko aurrekontuarekin, diruz lagundu zuen
“Las Tuerkas” emakume taldea, euskal punk rock eta rock erradikaleko musika-CD baten
grabaketarako, musikaren eta beren abestien letren bitartez emakumeen eskubideak defenda
zitzaten.
Bere aldetik, Berdintasunerako Zerbitzuak “Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko
ahalduntze kolektiboari” buruzko jardunaldiak gauzatu zituen, 2013ko ekitaldiko
aurrekontuaren kargura.
Azkenik, Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailak eta Udaltzaingoak elkarlanean aritu dira Deustuko
Unibertsitatearekin, emakume biktimen erresilientziari buruzko azterlan bat egiteko.
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III. Planaren kudeaketari dagokionez, 2016an azken ebaluazio bat egitea pentsatu da.
Ebaluazio horren helburuetarako bat da emaitzen ebaluazio bat egitea. Horrek esan nahi du
helburuen betetze-maila balioetsi behar dela, eta, horretarako, 2013ko hasierako egoera eta
2016an lortutakoa konparatu behar dira. Hori egiteko, Berdintasunerako Zerbitzuak enpresa
espezializatu
baten
zerbitzuak
kontratatu
ditu,
2013ko
aurrekontuen
kargura,
Berdintasunerako III. Planaren helburuen 2013ko egoeraren diagnostiko bat landu dezan.
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“Udal-politiketan
genero-zeharkakotasuna
sustatzeko
neurriei”
buruzko
ardatza
jorratzerakoan, lehenik, gure gizartean emakumeek pairatzen duten berdintasunik ezaren
egiturazko izaera aipatu behar da. Hau da, abiapuntu gisa hartzen da genero-berdintasunik
ezak gizartean jazotzen diren eguneroko bizitzaren eremu ezberdinetan bizirik irauten duela.
Horregatik, premisa horretatik abiatuta, berdintasun-politiken helburuen artean dago generoikuspegia politika publikoetan txertatzea, hain zuzen, politika horiek berdintasunik eza
etengabe gertatzen den bizitzako eremuetan esku hartzen dutela ulertzen baitugu.
Gainera, aintzat hartu behar da politika publikoak, gizartearen emaitza izanik, ez direla
neutralak genero-berdintasunari dagokionez, eta, beraz, ezinbestekoa da politika horiek
berdintasun-printzipiora egokitzea, berdintasunik ezeko egoerak ez errepikatzearren eta
berdintasunezko gizarte bidezkoago baten eraikuntzan laguntzearren.
Europako Kontseiluak, 1997an, honela definitu zuen genero-zeharkakotasuna edo
mainstreaminga: “prozesu politikoen (berr)antolamendua, hobekuntza, garapena eta
ebaluazioa, era horretan neurri politikoak hartzeko lanean diharduten aktore guztiek generoberdintasuneko ikuspegia txertatu dezaten politika guztietan, maila guztietan eta etapa
guztietan”.
Genero-zeharkakotasunaren definizio horrek Vitoria-Gasteizko udalaren politikentzako gako
alderdiak aipatzen ditu, baita, oro har, politika publikoentzako ere:
-

-

helmuga: udalaren esku-hartzearen (berr)antolamendua, hobekuntza, garapena eta
ebaluazioa genero-ikuspegiaren arabera.
prozesua: genero-ikuspegia sistematikoki kontuan hartzea udalaren esku-hartzearen
plangintza, egikaritze eta ebaluazioko fase guztietan.
subjektu aktiboak: udalaren esku-hartzearen aktore arruntak, hots, erantzukizun
politikoa eta zuzentzeko erantzukizuna duten pertsonak eta udal-zerbitzu guztietako
funtzionarioak eta langile lan-kontratudunak.
Erabakiak hartzea. Udalean erantzukizun politikoa eta teknikoa duten pertsonek, era
berean, genero-eskumena kontuan hartuta hartuko dituzte erabakiak.

Genero-zeharkakotasuna edo mainstreaminga, hasiera batean, Nazio Batuetako Emakumearen
Egoera Juridikoaren eta Sozialaren Batzordeak 1987an proposaturiko estrategia bat izan da.
Ondoren, esanbidez jaso zen estrategia global gisa emakumeen eta gizonen aukeraberdintasunerako epe ertaineko Ekintza Komunitarioko III. Programaren (1991-1995)
esparruan. Hala ere, esan daiteke mainstreaminga behin betiko sartu zela nazioarteko agenda
politikoan 1995. urtean, Nazio Batuetako Emakumearen IV. Mundu Konferentzian —Beijingen
egina— onartutako Ekintza Plataformaren bitartez. Bertan, esanbidez eskatzen zaie gobernuei
genero-ikuspegia txertatzea beren jardunetan.
Bestalde, ezin dugu ahaztu genero-ikuspegia politika publikoetan sartzeak politika horien
eraginkortasuna eta efizientzia handitzen duela, hain zuzen, politika horiek esku hartuko duten
eremuan emakumeen eta gizonen errealitate, premia, itxaropen eta interesei buruzko jakintza
nahikoa izateko aukera ematen duelako, berdintasun-helburuaren gaineko eragin negatiboen
kontra egiteko neurriak txertatuz, eta, aldi berean, berdintasun-helburua geroz eta gehiago
lortzera bideratutako neurriak sartuz.
Horretaz gain, kontuan hartu behar da politika publikoen diseinuan, ezarpenean eta
ebaluazioan emakumeek parte hartzeko premia dagoela, beren hiritartasun osoa garatzeko,
eta, era berean, haien ekarpenak kontuan hartu behar dira politika publikoen diseinuan,
ezarpenean nahiz ebaluazioan. Ez dugu ahaztu behar emakumeak eta horien lehentasunak ez
direla gutxiengo batek osatutako taldea eta interesak, baizik eta gaur egungo garapen- eta
hazkunde-eredu mugatzaileetatik lokabetu nahi duen gehiengo zilegi eta isilarazi batenak.
Bestalde, arau-esparruari dagokionez, bai emakumeen berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legeak (aurrerantzean Berdintasunerako 4/2005 Legea), bai emakumeen eta gizonen
berdintasun eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak (aurrerantzean,
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Berdintasunerako Lege Organikoa), genero-ikuspegia politika publikoetan integratzeko premia
aipatzen dute.
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 3.4 artikulua:
“Ondokoak dira emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal herri-aginteen
jarduketa gidatu eta bideratuko duten printzipio orokorrak(…):
Genero-ikuspegiaren integrazioa. Euskal herri-aginteek genero-ikuspegia txertatu behar
dute beren politika eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan
ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko
helburu orokorra ezarriko duten.
Lege honen ondoriotarako, honakoa da genero-ikuspegiaren integrazioa: emakumeen eta
gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizanezberdinak modu sistematikoan
kontsideratzea, eta, horretarako, politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien
plangintza-, egikaritze- eta ebaluazio-fase guztietan, ezberdintasunak ezabatzeko eta
berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta jarduketa zehatzak txertatzea”.
Berdintasunerako Lege Organikoaren 15. artikulua:
“Emakumeen eta gizonen arteko tratuetan aukera-berdintasunaren printzipioa kontuan
hartuko da botere publiko guztien jardunean, zeharkakotasun-izaerarekin. Administrazio
publikoek printzipio hori modu aktiboan barneratuko dute, euren arau-xedapenak
ematean nahiz betetzean, esparru guztietako politika publikoak zehaztu eta horien
inguruko aurrekontuak egitean, eta euren jarduera guztiak garatzean”.
Eta, horrela, arau- eta kontzeptu-esparru horretatik abiatuta, “udal-politiketan generozeharkakotasuna sustatzeko neurriei” buruzko I. ardatza esku-hartze ildo ezberdinetan
egituratuta geratu da, eta horien helburua da berdintasun-printzipioa sustatzea udaljardueran.
Erreferentziazko esku-hartze ildoak honako hauek dira:
1. Hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexista.
2. Estatistikak eta azterlanak genero-ikuspegiarekin.
3. Berdintasunerako
prestakuntza
eta
genero-ikuspegia
sartzea
etengabeko
prestakuntzan.
4. Eraginaren aldez aurreko ebaluazioa generoaren arabera.
5. Udal-aurrekontuak genero-ikuspegiarekin.
6. Berdintasun-irizpideak kontratazioan, diru-laguntzetan eta lankidetza-hitzarmenetan.
7. Emakumeen eta gizonen presentzia orekatua batzordeetan, epaimahaietan eta udalerakundeetan.
Gainera, esku-hartze ildo horiek berdintasunaren arloko arau-esparru espezifikoan kontuan
hartzen dira, aurrerago ikusiko dugunez.
Aipatutako esku-hartze ildoen artean, nabarmendu beharra dago emakumeek gizartean,
berdintasun-politiketan eta politika publikoetan parte hartzeari buruzko ildoa “emakumeen
ahalduntzeari eta balioen aldaketari” buruzko II. Ardatzean jorratzen dela.
Azkenik, adierazi behar da Berdintasunerako I. Barne Planak ere adierazitako esku-hartze ildo
batzuetako helburuak eta jardunak gauzatzea aurreikusi duela, enplegu publikoaren arloari
dagokionez. Horren ildotik, adierazi behar da Berdintasunerako III. Planak kontuan hartuko
dituela Berdintasunerako I. Barne Planean ezarritako neurriak, jardunak koordinatze aldera,
eta bikoiztasunik gerta ez dadin.
HIZKERAREN ETA IRUDIAREN ERABILERA EZ-SEXISTA:
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Hizkera eta irudia gizarte-eraikuntzak diren heinean, gaur egungo berdintasunik ezeko
egoeraren isla dira eta, askotan, egoera hori areagotzen laguntzen dute.
Kontuan hartu behar da hizkera eta irudia aldaketarako tresna oso garrantzitsuak direla,
pentsamenduarekin oso lotura estua dutelako, eta errealitatea izendatzeaz gain, interpretatu
eta sortu egiten dutelako kontzeptuen eta irudien bitartez. Arrazoi horregatik, funtsezkoa da
hizkera eta irudia erabiltzeko modua aldatzea, errealitatea berdintasunezko terminoetan
izendatu, irudikatu, interpretatu eta eraiki ahal izateko.
Bere garrantzia dela eta, berdintasunaren arloko arau-esparruak hizkeraren erabilerari buruz
hitz egiten du:
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 18 artikulua:
“Euskal herri-aginteek ez dute hizkera sexista erabiliko, ez zuzenean, ez beste pertsona edo
erakunde batzuen bitartez sortzen dituzten dokumentuetan eta euskarrietan”.

Berdintasunerako Lege Organikoaren 14. artikulua:
“Lege honen helburuetarako, botere publikoen jardute-irizpide orokorrak izango dira (…)
Administrazio-esparruan sexista ez den hizkera ezartzea, eta hizkera hori suspertzea harreman
sozial, kultural eta artistiko guztietan”.

Irudiari dagokionez, eta publizitatearen eremuari dagokionez, Berdintasunerako 4/2005
Legearen 26.2 artikuluak honako hau adierazten du:
“Debeku da pertsonek, sexu batekoak edo bestekoak izateagatik, giza duintasun gutxiago edo
gehiago dutelaedo sexu-objektu soilak direla adierazten duen publizitate-iragarki oro egin,
eman edo erakustea, eta baita emakumeen aurkako indarkeria justifikatu, horri garrantzia
kendu edo horretara bultzatzen duen oro ere”.
Bere aldetik, Berdintasunerako Lege organikoaren 41. artikuluak honako hau ezartzen du:
“Lege honen arabera bereizkeriazko jokabidea eragiten duen publizitatea ez-zilegitzat joko da,
publizitateari etainstituzio-publizitate eta -komunikazioari buruzko legeria orokorrean
ezarritakoarekin bat etorriz”.
Adierazi beharra dago Berdintasunerako I. Barne Planak ere aurreikusi duela hizkeraren eta
irudiaren erabilera ez-sexistari buruzko neurriak sartzea enplegu publikoaren eremuan. Ildo
horretatik, Berdintasunerako III. Plan honetan kontuan hartzeaz gain, ezinbestekoa da bi
planen artean neurriak koordinatzea, hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexistari
dagokionez.
Era berean, bi planetan ezarri dira neurriak Udalaren zerbitzura dauden langileekin
sentsibilizaziorako eta komunikaziorako informazio-tresnak garatzeko, hizkeraren eta irudiaren
erabilera ez-sexistari dagokionez, nahiz berdintasun-helburuarekin lotutako bestelako edukiei
dagokienez.

ESTATISTIKAK ETA AZTERLANAK GENERO IKUSPEGIAREKIN.
Berdintasun-printzipioarekin bat datozen politika publikoak garatzeko aldez aurreko eta
oinarrizko baldintza bat da esku-hartzearen eremu ezberdinetan emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunik ezak ezagutzea. Horretarako, emakumeen eta gizonen errealitateari
buruzko azterlan espezifikoak egiteaz gain, genero-ikuspegia txertatu behar da udalak egiten
dituen estatistika eta azterlan guztietan, hain zuzen, udalak esku hartzen duen eguneroko
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bizitzako eremu guztietan errealitatearen bilakaera behar adina ezagutu eta jarraitu ahal
izateko, baita egon daitezkeen berdintasunik ezeko gune berriak igartzeko ere.
Bai Berdintasunerako 4/2005 Legeak (16. artikulua), bai Berdintasunerako Lege Organikoak
(20. artikulua), honako premia hauek aipatzen dituzte:
a) Egiten dituzten estatistika, inkesta eta datu-bilketa guztietan sexu-aldagaia sistematikoki
sartu.
b) Estatistikako eragiketetan adierazle berriak ezarri eta sartu, hain zuzen ere emakumeen eta
gizonen balio, rol, egoera, baldintza, jomuga eta beharretan dauden aldeak, horien guztien
adierazpena eta aztertuko den errealitatearekin duten elkarreragina hobeto ezagutzea posible
egiteko.
c) Beste aldagai batzuen eragina ezagutzea posible egiteko beharrezkoak diren adierazleak eta
mekanismoak diseinatu eta sartu, aldagaiok agertzeak bereizkeria anizkoitzeko egoerak
sorrarazten baditu esku hartzeko eremuetan.
d) Sartutako aldagaiak sexu-aldagaia oinarri hartuta ustiatu eta aztertzeko adinako lagin
zabalak aurkeztea.
e) Dauden datuak ustiatu; horrela, esku-hartzearen eremu ezberdinetan emakumeek eta
gizonek bizi dituzten egoera, baldintza, jomuga eta premia ezberdinen berri eduki ahal izango
da.
f) Gaur egun dauden estatistika-definizioak berrikusi eta, hala badagokio egokitu, emakumeen
lana aintzatetsi eta baloratzen laguntzeko eta emakumeen zenbait kolektiboren estereotipazio
negatiboa saihesteko.
Adierazi beharra dago Berdintasunerako I. Planak ere aurreikusi duela genero-ikuspegia
enplegu publikoaren arloko azterlan eta estatistiketan sartzeko neurriak ezartzea. Horren
haritik, Berdintasunerako III. Plan honetan kontuan hartzeaz gain, ezinbestekoa da planen
artean neurriak koordinatzea genero-ikuspegia azterlanetan eta estatistiketan sartzeko.

BERDINTASUNERAKO PRESTAKUNTZA ETA GENERO IKUSPEGIA SARTZEA ETENGABEKO
PRESTAKUNTZAN
Genero-ikuspegia udal-politiketan sartu ahal izateko, ezinbestekoa da langile guztiek
berdintasunaren alde lan egiteko gaitzen dien oinarrizko prestakuntza bat izatea. Horretarako,
etengabeko prestakuntza-planen edukiak berdintasun-printzipioari egokitu behar zaizkio, eta,
gainera, berdintasunaren arloko edukiak sartu behar dira plan horietan.
Eta, oinarrizko prestakuntza horretaz gain, berdintasunaren arloko prestakuntza-plan bat
abiarazi behar da, berdintasun-politikak sustatzeaz arduratutako langileei ez bezala, politika
publikoak diseinatu, ezarri eta ebaluatzeaz arduratutako pertsonei ere, genero-ikuspegia ongi
sartzeko aukera emango diena.
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 17. artikuluak honako hau ezartzen du:
“Euskal herri-administrazioetako langileen gaikuntza.
Euskal herri-administrazioek neurri egokiak hartu behar dituzte beren langileei emakumeen eta
gizonen berdintasunaren arloan oinarrizko prestakuntza mailakatu eta iraunkorra eskaintzeko.
Izan ere, horrela, lege honetan biltzen diren xedapenak beteko dira eta, gainera, generoikuspegia administrazio-jardunean benetan integratzen dela bermatuko.
(…) euskal herri-administrazioek beren langileak emakumeen eta gizonen berdintasunaren
arloan trebatzeko planak gertatu eta egikaritu behar dituzte, bai eta erantzukizun politikoa
duten pertsonak sentsibilizatzeko jarduketak egin ere”.
Berdintasunerako Lege Organikoari dagokionez, horren 51. artikuluan adierazten da herriadministrazioek, beren eskumenen eremuan eta emakumeen eta gizonen berdintasunprintzipioa aplikatuta, honako betebehar hau dutela:
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“Berdintasun-arloko prestakuntza suspertzea, enplegu publikoa lortzean nahiz lanbide-karreran
zehar”.
Adierazi behar da Berdintasunerako I. Barne Planak ere aurreikusi duela neurriak ezartzea
berdintasun-helburuan aurrera egiteko, Udalaren zerbitzura dauden langileen etengabeko
prestakuntzari dagokionez. Horren ildotik, Berdintasunerako III. Plan honetan kontuan
hartzeaz gain, ezinbestekoa da neurriak koordinatzea bi planen artean.

ERAGINAREN ALDEZ AURREKO EBALUAZIOA GENEROAREN ARABERA
Estatuko Administrazio Orokorraren kasuan, genero-ikuspegia politika publikoetan sartzeko eta
hobetzeko oinarrizko tresna bat da eraginaren aldez aurreko ebaluazioa egitea generoaren
arabera, Berdintasunerako 4/2005 Legeak eta Berdintasunerako Lege Organikoak aipatzen
dutena.
Generoaren araberako eraginaren aldez aurreko ebaluazioaren helburua da, onartuak izan
aurretik, politika publikoek berdintasunean duten eragina aztertzea, hain zuzen, berdintasunhelburuan eragin positiboa edo negatiboa izan dezaketen zehazteko. Aldez aurretik egiteak
aukera ematen du, onartu aurretik, neurri zuzentzaileak sartzeko eragin negatibo baten
kasuan, eta berdintasun-helburua sustatzen duten beste neurri batzuk sartzeko.
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 18. artikuluak adierazten duenez, euskal herri-aginteek
kontuan hartu behar dute, modu aktiboan, berdintasun-helburua arauak lantzerakoan eta
aplikatzerakoan, baita planak, programak eta politika publikoen formulaziorako bestelako
tresnak, diru-laguntzetarako programak eta administrazio-egintzak landu eta aplikatzerakoan
ere. Horretarako, legeak adierazten du euskal herri-administrazioen eraginpeko sailek,
erakunde autonomiadunek eta entitate publikoek generoaren araberako eraginaren aldez
aurreko ebaluazioak egin behar dituztela; agindu hori argi zehazten da ondorengo
artikuluetan.
Eta, beraz, Berdintasunerako 4/2005 Legearen 19. eta 20. artikuluek honako hau ezartzen
dute:
“Administrazio-arau edo -egintza bat egiten hasi aurretik, hori sustatzen duen administrazioorganoak ebaluatu egin behar du zein den proposamen horrek emakumeek eta gizonek
kolektibo gisa bizi duten egoeran izan lezakeen eragina. Horretarako, aztertu behar du
administrazio-arau edo -egintzan proiektatu den jarduketak ondoren positiboak edo
kontrakoak izan litzakeen emakumeen eta gizonenarteko ezberdintasunak ezabatzeko eta
horien arteko berdintasuna sustatzeko helburu orokorrean”.
“Eraginaren ebaluazioa kontuan hartuta, administrazio-arau edo -egintzaren proiektuan
neurriak sartuko dira, emakumeek eta gizonek kolektibo modura hartuta bizi duten egoeran
neurriok izan dezaketen eragin negatiboa ahalik eta gehien neutralizatzeko, antzemandako
ezberdintasunak gutxitu edo ezabatzeko eta sexu-berdintasuna sustatzeko”.
UDAL AURREKONTUAK GENERO IKUSPEGIAREKIN
Aurrekontu publikoak ere ez dira neutralak berdintasun-helburuari dagokionez. Horregatik,
aurrekontu publikoek emakumeengan eta gizonengan duten eragin desberdina ezagutu behar
da, bai horien bizi-baldintzei eta posizioari dagokionez, bai kalteberatasuneko egoeran dauden
kolektiboei dagokienez, eta, era berean, berdintasun-helburuaren gainean duten eragina ere
ezagutu behar da, politika publikoen eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren arteko
koherentzia handiagoa ahalbidetzeko premiazko neurriak sartze aldera.
Hala ere, genero-ikuspegia udal-aurrekontuetan sartzeko premiaz gain, berdintasun-politikek
aurrekontu nahikoa izatearen premia ere kontuan hartu behar dugu, beren lan-helburuak lortu
ahal izateko behar dituzten baliabideak izan ditzaten.

30

Horregatik, Berdintasunerako 4/2005 Legearen 14. artikuluak honako hau adierazten du:
“Administrazio autonomiko, foral eta lokalek, urtero, lege honetan jasotzen diren eginkizunak
betetzeko etaneurriak egikaritzeko behar dituzten ekonomia-baliabideak izendatuko eta
zehaztuko dituzte bakoitzaren aurrekontuetan”.

BERDINTASUN IRIZPIDEAK
HITZARMENETAN

KONTRATAZIOAN,

DIRU-LAGUNTZETAN

ETA

LANKIDETZA

Kontratuak, diru-laguntzak eta lankidetza-hitzarmenak dira Udalaren eta gizartearen arteko
harreman edo laguntza ekonomikorako tresnetako batzuk. Horregatik, enpresen, elkarteen eta
bestelako erakundeen arteko berdintasunaren aldeko lana zabaltzearren, kontratuen eta dirulaguntzen politikak tresna garrantzitsutzat jotzen dira, berdintasun-helburuaren alde
inplikatzea sustatzen dutelako.
Era horretan, bai Berdintasunerako 4/2005 Legeak, bai Berdintasunerako Lege Organikoak,
neurriak arautzen dituzte kontratazio publikoaren arloan nahiz diru-laguntzen politikaren
arloan.

Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20.2 artikulua:
“Egoki irizten zaien beste neurri batzuk ere hartu ahal diren arren, euskal herriadministrazioek, beren diru-laguntzak arautzen dituen araudian eta legeei buruzko
kontratuetan horrela baimentzen duen kasuetan, aurkeztutako proiektu edo eskaintzan
genero-ikuspegiak duen integrazioa baloratuko duen irizpide bat sartuko dute esleipenerako
irizpideen artean. Kasu horietan beretan, hautagaien edo lizitatzaileen gaitasun teknikoa
baloratzeko irizpideen artean eta, hala badagokio, diru-laguntzen onuradunek bete behar
dituzten baldintzen artean, pertsona horiek emakumeen eta gizonen berdintasunerako
politiken edo jarduketen garapenean izan duten ibilbidea baloratuko da.
Orobat, kontratuen legediari eta hurrengo paragrafoan jasotakoari men eginez, kontratua
betetzeko baldintzenartean esleipendunak izango duen betebehar bat jasoko da: obra egin edo
zerbitzua ematerakoan, emakumeeneta gizonen berdintasuna sustatzeko neurriak aplikatzea.
Bere aldetik, Berdintasunerako Lege Organikoak honako hau adierazten du:
33. artikulua.
Administrazio Publikoetako Kontratuak: “Administrazio publikoek, euren
eskumenen esparruan, kontratazio-organoen bidez, eta egiten dituzten kontratuak betetzeari
dagokionez, baldintza bereziak ezarri ahal izango dituzte, lan-merkatuan emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna sustatzeko helburuarekin, sektore publikoko kontratuen legerian
ezarritakoarekin bat etorriz”.
35. artikulua. Diru-laguntza publikoak: “Administrazio publikoek, euren eskumenen esparruan
diru-laguntzen plan estrategikoak egiten dituztenean, esparruak zehaztuko dituzte, non,
emakumeen eta gizonen artean aukera-desberdintasuna izateagatik, aukera ematen den,
kasuan
kasuko
diru-laguntzen
oinarri
arauemaileetara
bildu
ahal
izateko
berdintasunaeragingarritasunez lortzeko jardueren balorazioa, diru-laguntzak eskatzen
dituzten erakundeen artean.
Ondorio horietarako baloratu ahal izango dira, besteak beste, norberaren, laneko eta familiako
bizitza uztartzeko neurriak, enpresaren gizarte-erantzukizunaren neurriak, edo berdintasunarloan (…) araututako enpresa-bereizgarria lortu izana”.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN PRESENTZIA OREKATUA BATZORDEETAN, EPAIMAHAIETAN ETA
UDAL ERAKUNDEETAN
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Berdintasunik eza oraindik gertatzen den eremuetako bat da hori, hain zuzen, emakumeek
erabakiak hartzeko eta horietan parte hartzeko aukera gutxiago baitute. Horregatik, bai
Berdintasunerako 4/2005 Legeak, bai Berdintasunerako Lege Organikoak, neurri jakin batzuk
arautzen dituzte emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatzeko eremu politikoan,
hautaketa-mahaikideen artean, epaimahaietan, etab.
Emakumeena ere baden hiritartasun osorako eskubidearen garapenaren ondorioz, erabakiak
hartzearen arloko berdintasunean aurrera egiteko helburua bereziki garrantzitsua egiten da
berdintasun-politikentzat. Horregatik, hain zuzen, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua
da Berdintasunerako 4/2005 Legearen arabera botere publikoen jardunak arautu eta orientatu
behar dituzten printzipio orokorretako bat (3.7 artikulua). Horren ildotik, legeak zehazten
duenez, euskal herri-aginteek beharrezko neurriak hartu behar dituzte emakumeen eta
gizonen presentzia orekatua lortzeko erabakien eremu ezberdinetan. Antzeko terminoetan,
Berdintasunerako Lege Organoak adierazten du emakumeen eta gizonen presentzia orekatua
erabakietan herri-aginteen jardun-irizpide orokorra izango dela (14.4 artikulua).
Emakumeen eta gizonen presentzia orekatuari buruzko esku-hartze ildo hori, era berean, ez da
eteten enplegu publikoarekin lotutako lan-batzordeetako presentzia orekatuko printzipioaren
errealitatean, hain zuzen ere Berdintasunerako I. Barne Planean jada kontuan hartu zirelako.
Halaber, ez du neurririk aipatzen hiritarren partaidetzarako elkarte eta organoei dagokienez,
hain zuzen ere “emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketari” buruzko II. ardatzean
jasotzen direlako. Horrela, beraz, I. ardatzaren barruko emakumeen eta gizonen presentzia
orekatuari buruzko esku-hartze ildo honetan, neurriak ezartzen dira Udalean beste lanbatzorde eta -erakunde daudela jakinarazteko eta presentzia orekatuaren printzipioari
dagokionez horien egoera zein den jakinarazteko, hain zuzen ere horietan emakumeen eta
gizonen presentzia orekatua sustatzen duten neurriak martxan jartzearren. Horretaz gain,
pixka bat gehiago sakontzen du sariak emateko udal-epaimahaietan eta kultur- eta/edo artefuntsak eskuratzeko gaitutako erakundeetan presentzia orekatua izateko premian, baita
eskuratu diren kultur- eta/edo arte-funtsak emakumeen eta gizonen aldetik modu orekatuan
gauzatuak izateko premian ere.
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20. artikuluak honako hau adierazten du:
20.5 artikulua: “Egoki ikusten diren beste neurri batzuk ere hartu ahal diren arren,
administrazioak sustatutako edo diruz lagundutako edozein sari-mota emateko sortzen diren
epaimahaiak erregulatuko dituzten arauek, eta kultura- edota arte-funtsak eskuratzeko
gaitutako antzeko organoak erregulatzen dituztenek, klausula bat izango dute, hautaketaepaimahaietan trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta
gizonenordezkaritza orekatua izango dela bermatzeko”.
20.6 artikulua: “Aurreko bi paragrafoetan adierazitakoaren ondorioetarako, ordezkaritza
orekatua izango da lau kide baino gehiago dituzten epaimahaietan edo antzeko organoetan
sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza baldin badu. Gainerako kasuetan, bi sexuak
ordezkatuta daudenean izango da orekatua”.
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1. ESKU-HARTZE ILDOA: HIZKERAREN ETA IRUDIAREN ERABILERA EZ-SEXISTA
1.1 Helburu estrategikoa - Hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexista sustatzea udal-jardueran.
1.1.1 Helburu operatiboa - Udal-langileek hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexista modu homogeneoan erabiltzeko
irizpideak ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.1.1 Hizkeraren (euskara eta gaztelania) eta irudiaren erabilera
ez-sexistari buruzko Instrukzio bat proposatzea, horretaz gain
emakumeen eta gizonen aniztasuna jasoz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua
Sailarteko Batzordea

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.2 Helburu operatiboa – Hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexistari buruzko informazio- eta kontsulta-tresnak sortzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.2.1 Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko atal bat
ezartzea
Intranetean,
informazioa,
laguntza-materiala
eta
kontsulta-elementuak aurkitzeko azpi-atal batekin, hizkeraren
(euskara eta gaztelania) nahiz irudiaren erabilera ez-sexistari
buruz, aldi berean emakumeen eta gizonen aniztasuna erakusten
lagunduz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Funtzio Publikoaren Saila: Barne
Komunikazio Zerbitzua

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua eta Euskara Zerbitzua
Informazioaren Teknologien Saila

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.2.2 Intranetaren barruko Euskara zerbitzuaren atalean azpiatal bat ezartzea euskararen erabilera ez-sexistari buruzko
informaziorako eta kontsultarako, eta gai horri buruzko aldizkako
sarrerak ezartzean blogean.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

x

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

x

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua
Funtzio Publikoaren Saila
Informazioaren Teknologien Saila
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Aurrekontu berria

1.1.2 Helburu operatiboa – Hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexistari buruzko informazio- eta kontsulta-tresnak sortzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.2.3 Hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexistari buruzko
informazio- eta kontsulta-dokumentuak zabaltzea iragarkitauletan, aldi berean emakumeen eta gizonen aniztasuna
erakusten lagunduz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Sail laguntzailea

Funtzio Publikoaren Saila: Barne
Komunikazio Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.3 Helburu operatiboa – Hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexistaren inguruan bereziki inplikaturiko langileak prestatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.3.1 Hizkeraren erabilera ez-sexistari buruzko prestakuntza-saio
bat, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen
diren testuak idaztean bereziki inplikaturiko pertsonei eta
Administrazio Orokorraren goi-mailako teknikariei (AOT) zuzendua.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua eta Euskara Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria
1.200,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.3.2 Hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexistari buruzko bi
prestakuntza-saio, aldi berean emakumeen eta gizonen aniztasuna
erakusten laguntzen dutenak, jardunen programazioan inplikaturiko
teknikariei zuzenduak (saio bat euskaraz eta beste saioa
gaztelaniaz).
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

X

Aurrekontu berria
1.560,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua eta Euskara Zerbitzua

2015
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1.1.3 Helburu operatiboa – Hizkeraren eta irudiaren erabilera ez-sexistaren inguruan bereziki inplikaturiko langileak
prestatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.3.3 Bi prestakuntza-saio hizkeraren erabilera-ez-sexistari buruz,
harrera publikoko langileei eta harrera publikoarekin eta
erabiltzaileekin zerikusia duten lan-erantzukizunak dituzten langileei
zuzenduak (saio bat euskaraz eta bestea gaztelaniaz).
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua eta Euskara Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria
1.560,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.2 Helburu estrategikoa - Hiritarrekiko komunikazioan hizkeraren erabilera ez-sexista sustatzea.
1.2.1 Helburu operatiboa - Inprimakiak, txantiloiak eta antzeko bestelako dokumentuak egokitzea hizkeraren erabilera ezsexistara.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.1.1 Inprimakiak, txantiloiak eta antzeko bestelako dokumentuak
berrikustea, eta, hala badagokio, hizkeraren erabilera ez-sexistara
egokitzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Informazioaren Teknologien Saila:
Informazio Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.2.2 Helburu operatiboa - Udalaren webgunea egokitzea hizkeraren erabilera ez-sexistara
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.2.1 “Aplikazioetarako eskuliburu espezifikoa” lantzea hizkeraren
erabilera ez-sexistaren ikuspegiarekin.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Informazioaren Teknologien Saila:
Informazio Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

2015

35

Aurrekontu berria

1.2.2 Helburu operatiboa - Udalaren webgunea egokitzea hizkeraren erabilera ez-sexistara
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.2.2 Udalaren webgunearentzako estilo-eskuliburuaren barruan,
hizkeraren erabilera ez-sexistari buruzko atala berrikustea eta
hobetzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Informazioaren Teknologien Saila:
Informazio Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.2.3 Helburu operatiboa - Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren testuak hizkeraren erabilera
ez-sexistara egokitzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.3.1 “ALHAOra eta/edo udal-webgunera doazen testuak word-en
lantzeko arau orokorrei” buruzko dokumentua berrikustea eta, hala
badagokio, hobetzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Informazioaren Teknologien Saila:
Informazio Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.2.4 Helburu operatiboa - Hiritarren arretarako langileen hiritarrekiko komunikazioa egokitzea hizkeraren erabilera ezsexistara.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.4.1 “Hiritarren Arretarako Bulegoetan hiritarren arreta egokia
izateko oinarrizko arauen” dekalogoa berrikustea eta, hala
badagokio, hobetzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Informazioaren Teknologien Saila:
Informazio Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.2.4.2 “Hiritarrei zuzeneko arreta emateko jardun-protokoloa”
berrikustea eta, hala badagokio, hobetzea.

Informazioaren Teknologien Saila:
Informazio Zerbitzua
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Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.2.4 Helburu operatiboa - Hiritarren arretarako langileen hiritarrekiko komunikazioa egokitzea hizkeraren erabilera ezsexistara.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.4.3 “Telefono-bidez hiritarrei arreta emateko jardun-protokoloa”
berrikustea eta, hala badagokio, hobetzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Informazioaren Teknologien Saila:
Informazio Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

2015
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2. ESKU-HARTZE ILDOA: ESTATISTIKAK ETA AZTERLANAK GENERO IKUSPEGIAREKIN
2.1 Helburu estrategikoa - Genero-ikuspegia estatistiketan eta azterlanetan sartzea sustatzea.
2.1.1 Helburu operatiboa - Genero-ikuspegia estatistiketan eta azterlanetan sartzeko irizpideak ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

2.1.1.1 Genero-ikuspegia estatistiketan eta azterlanetan sartzeari
buruzko Instrukzio bat proposatzea, bereizkeria anizkoitza eragin
dezaketen aldagaiak batera gerta daitezkeela kontuan hartuta.

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Sail laguntzailea
Ekonomia Sustapenerako Saila:
Ikerketa Bulegoa
Sailarteko Batzordea

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

2.1.2 Helburu operatiboa - Inplikaturiko udal-langileak prestatzea, genero-ikuspegia estatistiketan eta azterlanetan sartzeari
buruz.
Jardunak

Sail arduraduna

2.1.2.1 Genero-ikuspegia estatistiketan eta azterlanetan sartzeari
buruzko prestakuntza-saio bat, berdintasunik eza anizkoitza eragin
dezaketen aldagaiak batera gerta daitezkeela kontuan hartuta.
Estatistikak eta azterlanak egiteko lanean inplikaturiko teknikariei
zuzendutako saioa, baita datuak biltzeko tresnen diseinuan
inplikaturiko teknikariei zuzendua ere.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Ekonomia Sustapenerako Saila:
Ikerketa Bulegoa

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

X

Aurrekontu berria
1.200,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

2015
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3. ESKU-HARTZE ILDOA: BERDINTASUNERAKO PRESTAKUNTZA ETA GENERO IKUSPEGIA SARTZEA
ETENGABEKO PRESTAKUNTZAN
3.1 Helburu estrategikoa - Udal-langileak berdintasunaren arloan gaitzea sustatzea.
3.1.1 Helburu operatiboa - Berdintasunaren arloko prestakuntza-programa bat lantzea, udal-langileei zuzendua.
Jardunak

Sail arduraduna

3.1.1.1 Sailek eta horien kolektibo profesionalek berdintasunaren
arloan
erakusten
dituzten
prestakuntza-premiei
buruzko
diagnostiko bat egitea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

3.1.1.2
Prestakuntza-programa
iraunkor,
mailakako
eta
espezializatu bat diseinatzea, Sailei eta horien kolektibo
profesionalei zuzendua (2015-2019 Legealdian garatzekoa).
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

3.2 Helburu estrategikoa - Genero-ikuspegia sartzea udalaren etengabeko prestakuntzan.
3.2.1 Helburu operatiboa - Etengabeko prestakuntza berrikustea eta, hala badagokio, berdintasun-printzipiora egokitzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.2.1.1 Prestakuntza Zerbitzuak eta Berdintasunerako Zerbitzuak
osatutako lantalde bat ezartzea, udal-langileei zuzendutako
etengabeko prestakuntzaren urteko programaren zirriborroa
aztertzeko, eta, hala badagokio, emakumeen eta gizonen
berdintasunaren helburuaren ikuspuntutik hobekuntza-neurriak
sartzeko interesgarriak izan daitezkeen ikastaroak kontratatzeko
orriak aztertzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

X

---

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Sail laguntzailea

2015
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4. ESKU-HARTZE ILDOA: ERAGINAREN ALDEZ AURREKO EBALUAZIOA GENEROAREN ARABERA
4.1 Helburu estrategikoa - Generoaren araberako eraginaren aldez aurreko ebaluazioak egitea sustatzea udal-politika
publikoetan.
4.1.1 Helburu operatiboa - Udal-politiketan generoaren araberako eraginaren ebaluazioak mailakatuta egiteko jarraibideak
ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.1.1 Ebaluazio baten xede izan daitekeen eragina duten arauak
eta planak, generoaren arabera, aldez aurretik, zehazteko, eta
ebaluazioen eraginkortasunaren jarraipenerako eta premiazko lanprozesuaren ezarpenerako txosten tekniko bat egitea, instantzia
politikoek aztertu eta erabaki dezaten.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Sailarteko Batzordea

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

X

X

4.1.2 Helburu operatiboa - Generoaren araberako eraginaren araberako aldez aurreko ebaluazioak egitean inplikaturiko udallangileak prestatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.2.1
Generoaren
araberako
eraginaren
aldez
aurreko
ebaluazioari buruzko bi prestakuntza-saio, generoaren araberako
eraginaren aldez aurreko ebaluazioak egiteko lanean inplikaturiko
udal-langileei zuzenduak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila
(Berdintasunerako Zerbitzua)

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

X

2.400,00
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5. ESKU-HARTZE ILDOA: UDAL AURREKONTUA GENERO IKUSPEGIAREKIN
5.1 Helburu estrategikoa - Genero-ikuspegia sartzea interes bereziko aurrekontu-partidetan.
5.1.1 Helburu operatiboa - Genero-ikuspegia aurrekontu publikoetan sartzeko lanean inplikaturiko udal-langileak prestatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

5.1.1.1 Genero-ikuspegia duten aurrekontu publikoei buruzko
mintegia, Udalean erantzukizun politikoa duten pertsonei,
zuzendariei eta inplikaturiko teknikariei zuzendua.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ogasun Saila: Aurrekontu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria
3.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

5.1.2 Helburu operatiboa - Genero-ikuspuntuarekin interes bereziko aurrekontu-partiden proposamenak egitea.
5.1.2.1 Sailarteko lantalde bat eratzea aurrekontu-proposamenak
lantzean bereziki inplikaturiko teknikariekin.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Ogasun Saila: Aurrekontu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sailak

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

5.1.2.2 Sail ezberdinen 2014ko ekitaldiko interes bereziki
aurrekontu-partiden eta 2015eko ekitaldirako proposamenen
genero-eraginaren azterketa, kanpo-aholkularitza espezializatu
baten laguntzarekin.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ogasun Saila: Aurrekontu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

X

Aurrekontu berria
3.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Sailak

2015
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6. ESKU-HARTZE ILDOA: BERDINTASUN IRIZPIDEAK KONTRATAZIOAN, DIRU-LAGUNTZETAN ETA
LANKIDETZA HITZARMENETAN
6.1 Helburu estrategikoa - Udal-kontratazioan berdintasun-irizpideak sartzea sustatzea.
6.1.1 Helburu operatiboa - Kontratazioan genero-ikuspegia sartzeko irizpideak ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

6.1.1.1 Berdintasunerako Zerbitzua sartzea eta horren partehartzea kontratazioko gizarte-klausulei buruzko Batzordean.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila - Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea
Kontratazioko gizarte-klausulen
Batzordea.

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

6.2 Helburu estrategikoa - Berdintasun-irizpideak diru-laguntzetan eta lankidetza-hitzarmenetan sartzea sustatzea.
6.2.1 Helburu operatiboa - Genero-ikuspegia diru-laguntzetan eta lankidetza-hitzarmenetan sartzeko irizpideak ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

6.2.1.1
Diru-laguntzetan
eta
diru-laguntzak
emateko
hitzarmenetan berdintasun-irizpideak ezartzeko txosten tekniko bat
egitea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Egikaritzen eta
aldatua

X

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

2015

6.2.1.2 Diru-laguntzen deialdien Oinarrietan eta, hala badagokio,
diru-laguntzak emateko Hitzarmenetan sar zitezkeen berdintasunirizpideei buruzko txosten juridiko eta teknikoaren balioespena.
Diru-laguntzen sailarteko mahaira igortzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Jardun berria

Sailarteko Batzordea

X

Jardun berria

Egikaritzen eta
aldatua

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Sail laguntzailea

2014

X

Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza Saila

Ez du aurrekonturik behar

Diru-laguntzen sailarteko mahaian
inplikaturiko sailak.

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

X
2015
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6.2.1 Helburu operatiboa - Genero-ikuspegia diru-laguntzetan eta lankidetza-hitzarmenetan sartzeko irizpideak ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

6.2.1.3 Diru-laguntzen deialdien Oinarrietan eta, hala badagokio,
diru-laguntzak emateko Hitzarmenetan sar zitezkeen berdintasunirizpideak Intranetaren bidez argitaratzea
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

X

Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza Saila

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

Sail laguntzailea
Informazioaren Teknologien Saila

2015
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7. ESKU-HARTZE ILDOA: EMAKUMEEN ETA GIZONEN PRESENTZIA OREKATUA BATZORDEETAN,
EPAIMAHAIETAN ETA UDAL ERAKUNDEETAN.
7.1 Helburu estrategikoa - Emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatzea lan-batzorde egonkorretan, sariak emateko
epaimahaietan eta kultura- eta/edo arte-funtsak eskuratzeko gaitutako erakundeetan.
7.1.1 Helburu operatiboa - Emakumeen eta gizonen presentzia orekatuko printzipioaren errealitatea ezagutzea lan-batzorde
egonkorretan, sariak emateko epaimahaietan eta kultura- eta/edo arte-funtsak eskuratzeko gaitutako erakundeetan.
Jardunak

Sail arduraduna

7.1.1.1 Diagnostiko bat udalean zein batzorde, epaimahai eta
erakunde dauden jakiteko, eta emakumeen eta gizonen presentzia
orekatuko printzipioari dagokionez horien errealitatea eta
zailtasunak zeintzuk diren jakiteko, egoera egokitzeko neurriak
martxan jartzearren.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail laguntzailea
Sailarteko Batzordea

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

X

X

7.1.2 Helburu operatiboa - Lan-batzordeetan, sariak emateko epaimahaietan eta kultura- eta/edo arte-funtsak eskuratzeko
gaitutako erakundeetan, baita funtsen eskuratzean ere, emakumeen eta gizonen presentzia orekatuari buruzko irizpideak
ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

7.1.2.1 Instrukzio bat proposatzea, lan-batzordeetan, sariak
emateko epaimahaietan eta kultura- eta/edo arte-funtsak
eskuratzeko gaitutako erakundeetan emakumeen eta gizonen
presentzia orekatuari buruzkoa, eta epaimahai edo erakunde
bakoitzaren berezko erantzukizun eta zereginetan berdintasunhelburua garatzeko aplika daitezkeen bestelako neurriei buruzkoa,
baita eskuratutako funtsen kultura- eta/edo arte-produkzioan
emakumeen parte-hartzea sustatzeko ere.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

X

Sail laguntzailea
Sailarteko Batzordea

X
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I. ARDATZAREN MEMORIA EKONOMIKOA: GENERO ZEHARKAKOTASUNA SUSTATZEKO NEURRIAK
Ekintza

Saila / Zerbitzua

2014

2015

AG

AA

AB

AG

AA

AB

1.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

1.1.2.1

F. Publikoa - Barne Komunik.

X

---

---

---

---

---

1.1.2.2

Alkatetza - Euskara

X

---

---

X

---

---

1.1.2.3

F. Publikoa - Barne Komunik.

X

---

---

---

---

---

1.1.3.1

F. Publikoa - Prestakuntza

---

---

1.200,00

---

---

---

1.1.3.2

F. Publikoa - Prestakuntza

---

---

1.560,00

---

---

---

1.1.3.3

F. Publikoa - Prestakuntza

---

---

1.560,00

---

---

---

1.2.1.1

Informazio Tek. - Informazioa

X

---

---

---

---

---

1.2.2.1

Informazio Tek. - Informazioa

X

---

---

---

---

---

1.2.2.2

Informazio Tek. - Informazioa

X

---

---

---

---

---

1.2.3.1

Informazio Tek. - Informazioa

X

---

---

---

---

---

1.2.4.1

Informazio Tek. - Informazioa

X

---

---

---

---

---

1.2.4.2

Informazio Tek. - Informazioa

X

---

---

---

---

---

1.2.4.3

Informazio Tek. - Informazioa

X

---

---

---

---

---

2.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

2.1.2.1

F. Publikoa - Prestakuntza

---

---

1.200,00

---

---

---

3.1.1.1

F. Publikoa - Prestakuntza

X

---

---

---

---

---

3.1.1.2

F. Publikoa - Prestakuntza

X

---

---

---

---

---

3.2.1.1

F. Publikoa - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

4.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

---

X

---

---

4.1.2.1

F. Publikoa - Prestakuntza

---

---

---

---

---

2.400,00

5.1.1.1

Ogasuna - Aurrekontuak

---

---

3.000,00

---

---

---

5.1.2.1

Ogasuna - Aurrekontuak

X

---

---

---

---

---

5.1.2.2

Ogasuna - Aurrekontuak

---

---

3.000,00

---

---

---
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Ekintza

Saila / Zerbitzua

2014

2015

AG

AA

AB

AG

AA

AB

6.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

X

---

---

6.2.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

6.2.1.2

Esku Hartzea

X

---

---

---

---

---

6.2.1.3

Esku Hartzea

X

---

---

---

---

---

7.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

---

X

---

---

7.1.2.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

---

X

---

---

---

---

11.520,00

---

---

2.400,00

URTEKO AURREKONTUA

GUZTIZKO AURREKONTUA (2014-2015):
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13.920,00 EURO
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Berdintasunaren arloko aurrerapenak jada ikus daitezkeen une batean bizi garen arren,
emakumeen berdintasunik eza eta bereizkeria eta, beraz, gizonen aldeko pribilegio handiagoko
egoera eta gizonen nagusitasuna emakumeen gainean behin eta berriz errepikatzen duen
gizarte batean bizi gara. Berdintasunik eza eta bereizkeria hori ez da gertatzen soilik
eskubideak, boterea eta baliabide eta onura ekonomikoak eta sozialak eskuratzeko baldintzei
dagokienez, baita horiek eragingarritasunez kontrolatu eta egikaritzeko baldintzei dagokienez
ere.
Emakumeen eta gizonen harreman pertsonal eta sozialetan botere-oreka handiago bat lortzeko
helburuan aurrera egiteko, nazioarteko komunitateak beharrezkotzat jo du, beste lan-helburu
eta -estrategia batzuen artean, emakumeen ahalduntzearen alde lan egitea, beren
berdintasunik ezeko egoeraz jabetzen has daitezen, beren autonomia pertsonala handi dezaten
eta eragin handiagoa izan dezaten, bai pertsonalki, bai kolektiboki, partaidetzan eta
botererako eta erabakiak hartzeko aukeran, berezkoa duten hiritartasun osoa garatuz.
Horretarako, nahitaez gogoratu behar dugu emakumeek beren eskubideak eta baliabide
ekonomiko eta sozialak baliatzeko, egikaritzeko eta kontrolatzeko duten ahalmenean aurrera
egin behar dugula.
“Ahalduntze” terminoa ingeleseko empowerment terminoaren hitzez hitzezko itzulpena da, eta
“boterea irabaztea” esan nahi du, posizio sozialean, ekonomikoan eta politikoan pertsonalki eta
kolektiboki indarra handituz. Ahalduntzearen estrategia Nazio Batuetako Emakumeei buruzko
III. Mundu Konferentzian (Nairobi, 1985) jada adierazi bazen ere, gehiago garatu eta sendotu
zen estrategia gisa nazioarteko komunitatearen esparruan Emakumeari buruzko IV. Mundu
Estrategian (Beijing, 1995).
Hortaz, esan dezakezu emakumeen ahalduntzeak honako alderdi hauei egiten diela
erreferentzia: banako kontzientzia-prozesu bati, eta botere eta autonomia pertsonal handiago
bati, baliabideen baliatze, egikaritze eta kontrol handiago bati, eta indartze kolektibo bati; hori
guzti hori emakumeei aukera emanez gizartearen baitan partaidetza, eragina eta erabakiak
hartzeko aukera izateko.
Horrenbestez, emakumeen ahalduntzea estrategia baliagarri bat da emakumeek beren
autonomia pertsonala eta hiritartasun osoa garatu ahal izateko. Era berean, ezinbesteko
prozesua da berdintasun-helburuaren lorpenean aurrera egiteko, hain zuzen ere emakumeek
eta gizonek gune publiko eta pribatuetan partaidetza orekatua duten gizarte batean bakarrik
bete baitaiteke, eremu pertsonalean nahiz sozialean batzuen eta besteen artean
berdintasunezko harremanak artikulatuz. Horregatik, gizonekin ere lan egin behar dugu, horiek
ere maskulinotasunean oinarritutako tradiziozko eredua zalantzan jar dezaten eta,
emakumeekin batera, berdintasunezko gizarte baten eraikuntzan inplika daitezen.
Bestalde, horretarako guztirako, balioen aldaketa batean lan egin behar dugu, emakumeak eta
gizonak tradiziozko roletan kokatzen dituzten eta horien interesak eta itxaropen pertsonalak
zailtzen dituzten gizarte-rolak eta genero-estereotipoak ezabatuz.
Era berean, adierazi behar da, gizonekin alderatuta, emakumeek talde-unitate izaera ematen
dieten ezaugarri komunak dituzten arren, beste aldagai batzuk badaudela edo egon
badaitezkeela (klasea, adina, ezintasuna, sexu-aukera, genero-identitatea, jatorrizko
herrialdea, etnia, etab.), elkartzen direnean, bereizkeria anizkoitzeko egoera bat sortzen
dutenak, emakumeen bizi-baldintzetan eta posizioan eta, beraz, berezkoak dituzten
hiritartasun-eskubideen guztizko baliatzean dituen ondorio negatiboekin, emakumeen eta,
baita ere, gizonen multzoan berdintasunaren helburuaren lorpenean aurrerapen ezberdina
sortuz.
Bereizkeria eragin dezaketen aldagaiak ezin ditugu banaka eta isolatuta aztertu, izan ere
atalarteko azterketa sistemiko baten bitartez aztertu behar baitira, esku hartuko den
errealitatearen ulermen handiagoa eta, beraz, eraginkortasun handiagoa lortze aldera.
Oso garrantzitsua da bereizkeria anizkoitza kontuan hartzea, orokorrean, Berdintasunerako III.
Plan honetako eta, bereziki, “emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa” ardatzeko
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jardunak diseinatu eta martxan jartzean, hain zuzen ere kasu batzuetan kalteberatasuneko
egoeran edo arriskuan dauden emakumeen kolektiboei emakume guztientzat eta, hala
badagokio, biztanle guztientzat aurreikusitako eta horiei zuzendutako jardunetan parte hartzea
eta horiek baliatzea errazteko neurriak martxan jartzea beharrezkoa izango delako, eta, beste
kasu batzuetan, emakumeen edo emakume eta gizonen kolektibo espezifiko batzuei
zuzendutako neurri espezifikoak martxan jarri beharko direlako.
Horretaz gain, geroz eta gehiago adierazten da sexuak, generoak eta sexualitateak kategoria
bitar, egonkor eta aldaezinetan banatzen dituen ikuspegi tradizionala zalantzan jartzeko
premia, sexu-orientazioa eta sexu- eta genero-identitatea gizarteak eraiki dituela oinarritzat
hartuta. Ikuspegi horretatik, pertsonak kategoria bitarretan banatzeko joera gainditu beharko
litzakete
(emakumeak/gizonak,
emakumezko/gizonezko,
heterosexualitatea/homosexualitatea), aukera asko baitaude sexu- eta genero-identitateari
dagokionez, eta, gainera, bizitzan zehar alda daiteke.
Adierazi diren alderdien inguruan lan egiteko, “emakumeen ahalduntzeari eta balioen
aldaketari” buruzko ardatza honako esku-hartze ildo hauetan egituratu da, aipatu denari
erantzuna ematen edo etorkizuneko lan bati bidea irekitzen saiatzen diren helburuak eta
neurriak bilduz:
1.
2.
3.
4.
5.

Genero-kontzientziaren eta emakumeen ahalduntzearen garapena.
Balioen aldaketa, gizarte-rolak eta genero-estereotipoak ezabatuz.
Baliabide ekonomikoen kontrola eta horiekiko sarbidea hobetzea.
Gizarte- eta kultura-baliabideen kontrola eta horiekiko sarbidea hobetzea.
Emakumeen partaidetza soziopolitikoa, erabakia eta eragina.

GENERO KONTZIENTZIAREN ETA EMAKUMEEN AHALDUNTZEAREN GARAPENA
Esku-hartze ildo honen helburua da emakumeak beren berdintasunik ezeko eta bereizkeriako
egoeraz jabe daitezen sustatzea, aldi berean horiek ahalduntzera bideratutako prozesu bat
bultzatuz, betiere emakumeen banako eskubideen eta balio pertsonalaren eta autoestimuaren
aitorpen-prozesu gisa ulertuta.
Emakumeen ahalduntze pertsonalerako eta kontzientziaziorako prozesu bat bultzatzeko,
beharrezkotzat jo da honako alderdi hauen inguruan lan egitea:
1. Emakumeen berdintasunik ezeko egoerez jabetzera bideratutako jardunak garatzea.
2. Norbere buruari balioa ematea bultzatzera bideratutako jardunak, autoestimu
handiagorako, autoafirmaziorako, eskubideak baliatu eta egikaritzeko prozesu
pertsonalak bultzatze aldera.
3. Emakumeen gidaritza pertsonala sustatzera bideratutako jardunak, eguneroko
bizitzaren eremu eta gune guztietan norberaren interesen iritzi hobeagoa izateko,
gainerako pertsonen interesez gain.
4. Eta, nola ez, norbere burua zaintzera bideratutako neurriak, hainbat alderdi bilduz,
errespetuzko sexualitate libre eta arduratsu bat gauzatzea esate baterako.
Arestian jada adierazi dugunez, eta emakume askok bizi duten bereizkeria anizkoitza kontuan
hartze aldera, kalteberatasuneko egoeran edo arriskuan dauden emakumeen partaidetza eta
sarbidea bultzatzen duten neurriak martxan jartzeaz gain, beharrezkotzat jo da bereizkeria
anizkoitzeko egoeran dauden emakumeen kolektibo espezifikoei zuzendutako helburuak eta
jardunak diseinatzea.
Horretarako, lehentasunezko gisa ikusi dira honako helburu hauek:
1. Emakumeen berdintasunerako eta jabekuntzarako Eskola indartzea.
2. Emakumeen Etxea sortzea eta martxan jartzea.
3. Emakume gazteen sentsibilizazioa errespetuzko sexualitate libre eta arduratsu bat
izatearen inguruan.
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4.
5.
6.
7.

LGTBI pertsonak ikusarazten eta ahalduntzen laguntzea.
Adineko emakumeen ahalduntzean laguntzea.
Emakume etorkinen ahalduntzean laguntzea.
Garapen bidean dauden herrialdeetako emakumeen ahalduntzean laguntzea,
garapenerako lankidetzaren esparruan egiten den lanaren bitartez.
8. Inplikaturiko teknikarien prestakuntza, ahalduntzearen ikuspegia sar dezaten beren
esku-hartzean.

BALIOEN ALDAKETA, GIZARTE ROLAK ETA GENERO ESTEREOTIPOAK EZABATUZ
Berdintasunezko gizarte bat lortzeko bidean aurrera egiteko, ezinbestekoa da, era berean,
eremu publikoan nahiz pribatuan, indibidualki nahiz kolektiboki, ikasi ditugun jokabideak eta
portaerak aldatzea. Baina aldaketa sakon horretara iristeko, hots, jokabidea aldatzeko,
balioak, sinesmenak eta jarrerak aldatzeko ere lan egin behar da, baita tradizioz gizarteak
emakumeei eta gizonei esleitu dizkien rolen eta estereotipoen bereizketa aldatzeko ere.
Era horretan, adibidez, lanaren sexu-bereizketa tradizionaletik ondorioztatutako rolak eta
estereotipoak (horren arabera, gizonei dagozkie lan-merkatuan egindako lanetik eta eremu
publikoan parte hartzetik ondorioztatutakoak, eta emakumeei dagozkie etxeko lanak egitetik
eta pertsonak zaintzetik ondorioztatutakoak, hots, oro har eremu pribatuan gertatzen den
guztia) bizirik daude oraindik gure gizartean, eta nabarmen oztopatzen dute emakumeen
partaidetza eremu publikoan eta gizonen partaidetza eremu pribatuan.
Sexuaren araberako rolek eta estereotipoek oraindik gurekin jarraitzen dutela erakusten
diguten adierazleetako bat da gizonek haurrak zaintzeko duten gaitasuna balioestearekin
lotutakoa, emakumeekin alderatuta. Izan ere, EAEn gizonek haurren zaintzaren erantzukizuna
partekatu behar dutela esaten duten emakumeen ehunekoa oso txikia da, eta gizonen kasuan,
% 5,5ekoa da; gaitasunei eta ahalmenei buruz hitz egiten denean, emakumeen % 11,6ak eta
gizonen % 12,5ak uste dute gizonak ez direla haurrak zaintzeko emakumeak bezain gai33.
Lan-merkatuan lanaren eremuko jokabideak eta balioak adibide bezala hartzen baditugu,
analisiak erakusten digu EAEko emakumeek nahiz gizonek lehentasun berbera ezartzen dutela,
hots, bi sexuen kasuan aztertutako balioak ordena berari jarraiki lehenesten direla. Hala ere,
ikus dezakegunez, gizonek emakumeek baino balio handiagoa ematen diete diru-sarrerei eta
ekimen propioa garatzeko aukerari, eta, emakumeek, aldiz, gizonek baino balio handiagoa
ematen diote lanaldi on bat izateari eta familia eta lana bateragarri egiteko aukerari; azken
kasu horretan, 12,7 puntuko aldea ikusten da34.
Hortaz, berdintasunezko gizarte baten eraikuntza ahalbidetuko duen balioen aldaketaren alde
eta genero-estereotipoak eta rolak ezabatzearen alde lan egiten jarraitzeko premia aski ongi
jakinda, lehentasunezko gisa ikusi dugu lan hori hezkuntzaren eremuan nagusitzea eta, batez
ere, haurrei, nerabeei eta gazteei zuzentzea, hain zuzen, uste baitugu hezkuntza funtsezkoa
dela balio, rol eta estereotipo tradizionalak ezabatzeko; horrela, belaunaldi horiek etorkizunean
berdintasun handiagoko gizarte bat eraiki ahal izango dutelako.
Horretarako, interesgarria iruditu zaigu esku-hartze ildo hori sailarteko lantalde bat eratzean
sakontzea, haurren, nerabeen eta gazteen baterako hezkuntza sustatzera bideratutako
neurriak martxan jarriko dituen programa integral bat abiarazteko, baita emakumeen aurkako
indarkeriaren prebentziorako eta erantzunkidetasunerako neurriak ere.
“Baterako hezkuntzaren” kontzeptuak barruan har ditzake “erantzunkidetasuna” eta
“emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa”, baina, kontuan hartuta Berdintasunerako
III. Planaren ardatzak, komenigarria iruditu zaigu eduki horiek ikusaraztea eta horiei guztiei
zuzendutako neurriak martxan jartzea.

33
Iturria: Erantzunkidetasuna, Balioak eta Generoa Azterlana. Emakunde 2012. Europako Balioen Inkestan (99-08)
oinarritutako datuak.
34
Idem.
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Horretarako, inplikaturiko sailek eta zerbitzuek orain arte egin duten lana aztertuko dugu,
ekimen berriak martxan jartzeko eta hobetu beharreko alderdiak igartzeko premia duten udallanaren eremuak ezagutzearren, betiere, baterako hezkuntzari dagokionez, Udalaren aldetik
esku-hartze integral eta koordinatu baterako bidean aurrera ibiliz.

BALIABIDE EKONOMIKOEN KONTROLA ETA HORIEKIKO SARBIDEA HOBETZEA
Lan-merkatuarekin lotutako beste alderdi batzuen artean, emakumeek enplegurako duten
sarbidea eta horren iraunkortasuna handitzea berdintasunerako politiken funtsezko alderdi bat
da, bai emakumeen autonomia ekonomikoa lortzeari dagokionez, bai boterea eta baliabide eta
onurak kontrolatzeari eta baliatzeari dagokionez.
Lan-eremuan emakumeen egoera aztertzeko, hainbat faktore kontuan hartu behar dira, hala
nola: emakumeen sarrera eta iraunkortasuna enpleguan, emakumeen lanbide-sustapena,
emakumeen eta gizonen presentzia kontratu moten eta lanaldi moten arabera, emakumeen
egoera jarduera-sektore ezberdinetan eta lanbide-maila ezberdinetan, emakumeen presentzia
zuzendaritza- eta administrazio-kontseiluetan, soldata-arraila, emakumeen autoenplegua,
emakumeek eta gizonek bateragarritasunerako neurriak baliatzea, eta beste faktore asko.
Horiek guztiek gomendatu dute esku-hartze honetako lehen helburua izatea udalerriko lanmerkatuan emakumeen egoera ongi ezagutzea, krisi ekonomikoko egungo egoera eta azken
urteetan gertatutako testuinguru sozioekonomikoaren aldaketa handia aintzat hartuta.
2000ko maiatzaren 23an eta 24an Lisboako Europako Kontseiluan, Europar Batasunak
hurrengo hamarkadarako (2010) helburu estrategiko gisa ezarri zuen emakumeentzako %
60ko jarduera-tasa35 lortzea Europar Batasuneko herrialde guztietan. Araban emakumeen
jarduera-tasa % 52,5eraino igo bazen ere (2010eko I. hiruhilekoa), datu onenak erregistratu
ziren une horretan genero-arraila 13,1 puntukoa zen gizonekin alderatuta. Une horretatik
aurrera, Arabako emakumeen jarduera-tasak, baita gizonenak ere, atzerakada bat hasi zuen,
eta emakumeen kasuan, bere emaitza okerrena lortu zuen 2012ko IV. hiruhilekoan (47,9
puntu). Une horretan, genero-arraila 13,3 puntukoa izan zen Arabako gizonen aldean.
Hiruhileko horretatik aurrera, hobekuntza bat hasi zen Arabako emakumeen jarduera-tasan,
2013ko III. hiruhilekoan 52,4 puntukoa izanik. Arabako gizonen kasuan ere, 2012ko IV.
hiruhilekoa izan zen aztertutako denbora-tarte osoan jarduera-tasa txikiena erregistratu zuen
unea, 61,2 puntukoa, eta une horretatik aurrera hobekuntza bat hasi zen, 2013ko III.
hiruhilekoan 65,3 punturaino iritsiz. Gaur egun, emakumeen eta gizonen jarduera-tasen arteko
arraila 12,9 puntukoa da36. Jarduera-tasa aski desberdina da beste aldagai batzuk kontuan
hartzen baditugu, hala nola adina, jatorrizko herrialdea, ezintasuna...
Jarduera-tasa adierazle sozioekonomiko bat da, eta ekonomia baten produkzio-eremuan
ematen den jarduera-maila adierazten du. Horren ildotik, emakumeen kasuan ikusten diren
jarduera-tasa txikiagoek adierazten dute ekonomia berpizteko baliabide, potentzial eta, kasu
askotan, talentu bat ez dela aprobetxatzen, baita, argi dagoenez, emakumeek bizi duten
berdintasunik ezeko egoera baliabide ekonomikoetarako sarreran, baliatzean eta kontrolean.
Horretaz gain, gaur egungo krisialdia kontuan hartzen badugu, ez da logikoa berez onartzea,
zalantzan jarri gabe, jarduera-tasaren genero-arraila eta, beraz, emakumeek produkziolanaren barruan duten talentua eta ekarpena ez aprobetxatzea. Gainera, ez dugu ahaztu behar
arrail horren arrazoi nagusia lanaren sexu-banaketa dela, emakumeei esleitzen baitie etxeko
lanetik eta zaintza-lanetatik ondorioztatutako erantzukizunen eta zereginen garapena, eta
horrek zuzeneko eragina du horien jarduera-tasa txikiagoan, gizonekin alderatuta; azken
horiek, nagusiki, produkzio-eremuan metatzen dute beren lana, hau da, lan-merkatuan.

35
Talde jakin baten jarduera-tasa da biztanleria aktiboaren barruan dagoen talde horretako pertsonen proportzioa.
Estatistika-iturrietan, biztanleria aktibo gisa definitzen da lan-merkatuan lanean dauden edo lana bilatzen ari diren
pertsonen multzoa. Hala ere, beren lana etxearen esparruan garatzen duten eta enplegu baten bila ez dauden
emakumeak "biztanleria aktibo" gisa izendatu ezin direnez gero, "BJL lanekoa ez den jarduera gauzatzen duen
biztanleria" izeneko multzoa ezarri da, enplegua ez duten, enplegu-emaile baten zerbitzura ez dauden eta etxeko
zereginak egiten dituzten, ikasten duten edota bestelako jarduerak egiten dituzten pertsonak bilduz.
36
Iturria: Eustat. Biztanleriaren inkesta jarduerarekin lotuta (BJL)
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Emakumeen enplegu-tasari dagokionez37, 2013ko III. hiruhilekoan, Araban38, % 42,6 izan zen,
hau da, gizonen tasa baino 12,9 puntu gutxiago (55,5)39. Tasa horiek ongizate-egoeraren
garapen handiagoa izan duten herrialdeetako tasarekin konparatzen badugu (Danimarka,
Suedia, adibidez, 70 puntu inguruko tasekin), baiezta daiteke distantzia handia dagoela
emakumeen enplegu-tasari dagokionez. Horren ildotik, ezin dugu alde batera utzi emakumeek
enplegu-tasa handiak dituzten herrialdeak direla, era berean, ongizate-egoera unibertsal
handiagoa garatu dutenak, baita ongizateko eta bizitza-kalitateko maila esanguratsuak
dituztenak ere, neurri batean politika publikoetan eta zerbitzu soziokomunitarioetan egindako
inbertsioei esker, hala nola haurtzaindegiak edo haur-jangelak, amatasun- eta aitatasunbaimen parekagarriak eta besterenezinak, etab.
Bere aldetik, Arabako 2013ko III. hiruhileko emakumeen langabezia-tasa 18,8 izan da, hau da,
gizonen tasa baino 3,7 puntu handiagoa (% 15,1)40. Kasu horretan ere, langabezia-tasa aski
desberdina da beste aldagai batzuk kontuan hartzen baditugu, hala nola adina, jatorrizko
herrialdea, ezintasuna...
Vitoria-Gasteizen 2013an erregistratu den langabezia 22.186 lagunekoa izan da, eta horien %
52 emakumeak dira. Emakume horien % 18,70ak 30 urte baino gutxiago ditu, % 41,40ak 3044 urte bitarte, eta % 39,9ak 45 urte eta gehiago ditu. Jatorrizko herrialdeari dagokionez,
emakume horien % 82,37ak nazionalitate espainola dauka eta % 17,63ak atzerriko
nazionalitatea, Afrikako herrialdeetatik etorritako emakumeak nagusituz41.
Langabezia-tasak42 oso azkar igo dira 2009. urteaz geroztik, bai gizonen kasuan, bai
emakumeen kasuan, eta, horrela, egiturazko langabeziaren ideala lortu genuela ia sinestarazi
gintuen joera hautsi zen; izan ere, 2007an, Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia-tasa %
3,3 zen (3,0 gizonen kasuan, eta 3,6 emakumeen kasuan). Krisi ekonomikoaren ondorioz, eta
krisi horren hasierako eragina gehien pairatu zuten sektoreetan (eraikuntza, automobilen
sektorea, eta abar) lan egiten zuten gizonen egoera txarrera egitearen ondorioz, Euskal
Autonomia Erkidegoan, 2009an, eta lehen aldiz, gizonen langabezia emakumeena baino pixka
bat handiagoa zen. Hala ere, horrek ez digu oker pentsarazi behar krisiak eragin gogorragoa
izan
duenik
gizonengan,
hain
zuzen
ere
lan-ezegonkortasunarekin,
kontratuen
partzialtasunarekin edo aldi-baterakotasunarekin, edo kontraturik ez izatearekin lotutako
datuak begiratzen baditugu, argi ikus baitaiteke krisi ekonomikoa bereziki gogorra dela lanmunduaren eremu ezegonkorrenekin eta ahulenekin, eta horietan emakumeen presentzia
nagusitzen da.
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Talde baten enplegu-tasa da adin horretako biztanleria osoaren barruan okupatuak daudenen proportzioa.
Biztanleria landuna osatzen dute ordaindutako enplegu bat duten edo jarduera independente bat gauzatzen duten, edo
beren enpleguarekin lotura formala mantentzen duten, eta hainbat arrazoirengatik lanetik kanpo egon diren
pertsonak, hala nola oporrengatik, gaixotasunagatik, lan-gatazkagatik, ezbehar teknikoengatik, etab.
38
BJLak bi adin-talderentzat kalkulatzen du enplegu-tasa. Eustaten webgunean erakusten den enplegu-tasa 16-64
urteko (urteak beteak) biztanleriaren gainean kalkulatzen da, eta, beraz, Eurostatek erabiltzen duen definizioarekin
konparagarria da. Bigarrenik, Datu Bankuan eskaintzen den enplegu-tasa 16 urteko eta gehiagoko (urteak beteak)
biztanleriaren gainean kalkulatzen da. Dokumentu honetan adierazten den enplegu-tasa bigarren adin-tarteari
dagokio, hain zuzen ere lehen adin-tarteari buruzko informazioa, sexuaren arabera banatua, ez baitago Lurralde
Historien arabera banatua.
39
Iturria: Eustat. Biztanleriaren inkesta jarduerarekin lotuta (BJL)
40
Iturria: Eustat. Biztanleriaren inkesta jarduerarekin lotuta (BJL)
41
Iturria: Lanbideren Azterketa, Azterlan eta Estatistika zerbitzua.
42
Talde jakin baten langabezia-tasa da talde horretako pertsona aktiboen artean langabezia-egoeran daudenen
proportzioa. Lanaren Nazioarteko Bulegoaren (LNB) arabera, soldatapeko enplegurik edo enplegu independenterik ez
duten, gaur egun enplegua bilatzen ari diren, eta lan egiteko prest dauden pertsonak dira. 2002. urteaz geroztik,
definizio hori operatiboa egiteko modua aldatu egin zen, Europako Batzordearen 1897/2000 Erregelamenduari
jarraituz. Urte horretatik aurrera, langabetzat jotzen dira, aurreko ezaugarriak izateaz gain, azken laur asteetan
erregelamendu horretan aktibo gisa jasotzen den enplegu-bilaketako kudeaketaren bat egin dutenak. Ez da bilaketa
aktibotzat jotzen lan-eskaera berritzea edo enplegu-bulego publikoarekin harremanetan jartzea prestakuntzaikastaroak direla eta.
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Arrazoi horiek guztiek “baliabide ekonomikoen kontrola eta horiekiko sarbidea hobetzeari”
buruzko esku-hartze ildo bat ezartzearen garrantzia adierazi dute, funtsean emakumeen
enplegurako eta ikaskuntzarako sarbidea sustatzeko bidean aurrera egitea, gaur egun
emakume askok eta, baita ere, gizon askok bizi duten langabezia-egoera ikaragarria hobetzea
lortze aldera.
Emakumeek bizi duten langabezia-egoeraren, gizonekiko soldata-arrailaren eta emakumeen
bizi-baldintzetan eragin negatiboa duten lan-merkatuko bestelako alderdien ondorioz, baita
“pobreziaren feminizazio” gisa ezagutzen den fenomenoaren ondorioz ere, berdintasunik
ezaren egiturazko izaeraren eraginez, emakumeak, kasu askotan, pobreziako benetako
egoeran edo arriskuan egoten dira.
2012ko EAEko Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestaren txostenean
ezartzen denez, pobreziaren eta ongizate-gabezia errealaren adierazleak fenomeno horien
eragin errealaren hurbilketa bat ematen saiatzen dira, diru-sarreren alderdian (mantentzepobrezia edo -ezegonkortasuna) edo epe luzerako bizi-baldintzetan eta etxekoen unitateen
erreserba-ondarean (metatze-pobrezia edo -ezegonkortasuna) arrisku-faktoreak izatetik
haratago. Pobrezia edo ongizate errealaren gaur egungo PGDI adierazleak bost egoera
bereizten ditu: pobrezia, ongizate-gabezia, arrisku-elementuak ongizate-elementuekin
konbinatuak, ia erabateko ongizatea eta erabateko ongizatea.
Hori kontuan hartuta, pobrezia-forma ezberdinen eragina sexuaren arabera aztertzerakoan
ikusten dugun ondorio nagusia da kasu guztietan egoera okerragoan daudela nagusi gisa
emakume bat duten etxekoen unitateak.
Pobreziaren feminizazioaren fenomenoaz jabetuta, esku-hartze ildo honek helburu bat ezartzen
du gizarte-kalteberatasuneko egoeran edo arriskuan dauden emakumeen ahalduntzea eta
enplegurako sarbidea ahalbidetzera bideratua.
Azkenik, adierazi beharra dago, era berean, helburu bat ezartzen dela Gizarte Etxeen Sareko
kultur-programazioko eskaintzen aurkezpenean eta kontratazioan emakumeen eta gizonen
partaidetza aztertzeko, baita udal-kontratazioaren eremuan ere, eta, gizarte-etxeetako kulturjarduerei dagokienez, enpleguaren eremuan emakumeen egoera zein den aztertzeko,
gizonekin alderatuta.

GIZARTE ETA KULTURA BALIABIDEEN KONTROLA ETA SARBIDEA HOBETZEA
Baliabide ekonomikoekiko sarbidearen genero-arrailak, logikoa denez, sarbide ezberdinak
eragiten ditu gizarte- eta kultura-baliabideetan. Horregatik, era berean, beharrezkotzat jo da
giza-baliabideen kontrola eta horiekiko sarbidea hobetzeko esku-hartze ildo bat ezartzea,
horren jarduna honako hiru eremu hauetan murgilduz: euskara, kirola eta kultura.
Eustaten 2009ko Bizi-baldintzei buruzko Inkestak adierazten duenez, Vitoria-Gasteizko
emakumeen eta gizonen euskalduntze-maila konparatiboa adinaren arabera aldatzen da. 34
urtetik beherako pertsonen kasuan, gizon (% 51,9) eta emakume (% 51,2) euskaldunen eta ia
euskaldunen ehunekoa antzekoa da. Hala ere, hazkunde nabarmena ikusten da emakumeen
kasuan (% 37,5), gizonekin alderatuta (% 14,8), 35-54 adin-tartean. Adin horretatik aurrera,
Vitoria-Gasteizko biztanle euskaldunen kopurua nabarmen txikitzen da, euskalduntze-maila
handiagoa erregistratuz gizonen artean43.
Baina, udalerriko emakumeen eta gizonen euskalduntzearen alde lan egiten jarraitzeaz gain,
euskararen politikan genero-zeharkakotasuna sustatzea ere ezinbestekoa da. Horretarako,
esku-hartze ildo honek azterlan bat egiteko premia adierazten du, Euskara Zerbitzuko
programak berdintasun-printzipiora egokitzeko aukera ematearren.

43

Adierazi beharra dago Vitoria-Gasteizentzako lagina ez dela behar beste zabala estatistika-ondorioak ateratzeko,
eta, beraz, horren emaitzek joera bat adierazten dutela pentsatu behar da.
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Kirolaren eremuari dagokionez, emakumeek gizonek baino kirol gutxiago egiteko eta kiroljarduera lehenago uzteko joera dute, gero berriz ere hartzeko, gazteak direnean, eta gizonek
baino presentzia txikiagoa dute kirol federatuetan. Itxaso proiektuaren esparruan, Eusko
Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak 2002an egindako azterlan batek hainbat ondorio bildu zituen
neska gazteek kirola uzteari buruz, honako hauek nabarmenduz:
-

-

-

-

Kirolaren munduak egitura maskulinizatua dauka.
Egiturazko zailtasunak daude kirol-jarduerarekin jarraitzeko adin jakin batean, hau da,
eskola-kiroletik kirol federatura igarotzean, 13-14 urterekin, kadete-kategoria
gainditzean.
Ez dago programa espezifikorik kirol-antolamendua neskentzat pentsatuta aldatzeko,
eta, besterik gabe, neskei zabaldu zaie.
Eskola-kirolaren eta klubetan antolatutako kirolaren arteko lotura normalean ahula da,
batez ere kirol federatura igarotzeak suposatzen duenari buruzko informazioari
dagokionez, etsipenak eta uzteak saihestearren.
Neska gazteen artean kirola sustatzen duten eredu eta estimulu positibo gutxi daude.
Lotura bat dago orientazio profesionala eskuratzera bideratutako jardueraren eta kirola
uztearen artean, eta, hain zuzen, kasu horretan, neska gazteek eskolaz kanpoko beste
jarduera batzuk baino gutxiago balioesten dute kirola.
Nesken mundu emozionalak lotura txikiagoa dauka kirolarekin mutilen kasuan baino.

Vitoria-Gasteizko udalerria mutilen eta, baita ere, nesken kirol-jarduera handiagatik
nabarmentzen da, baina adierazi beharra dago Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak
EAErentzat adierazten dituen ezaugarri komun horiek Vitoria-Gasteizen kasuan ere ikus
daitezkeela.
Horregatik, esku-hartze ildo honek emakumeen aldetik kirol-jardueran parte-hartze handiagoa
izatera bideratutako helburu bat proposatzen du, udalerrian garatzen den emakumeen kirolari
buruzko programa espezifiko bat bultzatuz, eta, aldi berean, kirol-erakundeentzako dirulaguntzen deialdietan berdintasun-irizpideak berrikusiz eta hobetuz, hain zuzen, kirolean eta
udalerriko kirol-erakundeetan emakumeen partaidetzaren sustapenean biderkatze eragina
sortzeko asmoarekin.
Azkenik, kulturari dagokionez, eta unean uneko salbuespenak izan ezik, emakumeek
orokorrean kulturaren eremu guztietan interes handiagoa adierazten duten arren, kulturabaliabideekiko sarbide txikiagoa dute. Arrazoi horregatik, doako baliabideekiko eta baliabide
publikoekiko mendetasun handiagoa dute. Diru eta denbora gutxiago izatearen eta zaintzalanetan inplikazio handiagoa izatearen ondorioz, era berean, etxekoen unitatearen esparruan
edo ingurune hurbilenean egin ditzaketen jarduerak batez ere hautatzen dituzte, gizonek baino
neurri handiagoan. Era horretan, beren presentzia gehiengoa da udal-baliabide publikoak
eskuratzeari dagokionez, baita etxean egiteko jardueren kontsumoan ere. Ondorio horiek ezar
daitezke Eustaten Denboraren Erabilerari buruzko Estatistikako (2008) eta Eusko Jaurlaritzako
Kulturaren Euskal Behatokiaren EAEko kultura-ohiturei, -praktikei eta - kontsumoari buruzko
Estatistikako datuak aztertzen direnean (2012).
Horregatik guztiagatik, emakumeek kultura-baliabideetan duten sarbidea, baliatzea eta
kontrola hobetzearen alde, eta kultura- eta arte-produkzioan duten presentzia nahiz eragina
handitzearen alde lan egiten jarraitzeaz gain, esku-hartze ildo honetan, kulturari dagokionez,
interesgarritzat jo da genero-ikuspegia gizarte-etxeetako eta Udal Liburutegien Sareko kulturaprogramazioan sartzean sakontzea, hain zuzen, kultura-baliabideak berdintasun-printzipiora
hobeto egokitzearren, hala nola emakumeek kulturari egiten dioten ekarpena ikusarazten eta
aitortzen duten jardueren garapenaren bitartez.

EMAKUMEEN PARTAIDETZA SOZIOPOLITIKOA, ERABAKIA ETA ERAGINA
Dokumentu honen hasieran adierazi dugunez, emakumeen ahalduntzeak erreferentzia egiten
dio, era berean, emakumeen indartze kolektibo bati, politika publikoetan, eremu
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soziopolitikoan eta eguneroko bizitzaren eremu ezberdinetan erabakiak hartzean beren eragina
eta sarbidea indartzearren.
Indartze kolektiboko prozesu hori Emakumeen Mugimendu Feminista eta Asoziatiboaren
emaitza izan da, izan ere gizarte-aldaketa sakonak eragin baititu berdintasuna lortzeko
bidearen alde. Eta aldaketa horiek ez lirateke posible izango Mugimendu horren funtsezko
ekarpena gabe, ezta emakume horien guztien eta gizon horien konpromisoa gabe ere, hain
zuzen, anonimatuan egonik lan egin baitute eta errealitate bihurtu baitute.
Berdintasunerako III. Plan honetan uste da oso garrantzitsua dela Emakumeen Mugimendu
Feminista eta Asoziatiboak udalerrian egiten duen lana ikusaraztea eta balioestea, betiere
mugimendu horri bitartekari balioa emanez emakumeen eta gizonen berdintasunerako udalpolitiken diseinu, jarraipen eta ebaluaziorako partaidetzan eta lankidetzan, eta, oro har, udalpolitika guztietan, hain zuzen ere genero-berdintasunaren helburuan duten ibilbidea,
hausnarketa, jakintza eta inplikazioagatik. Hori guztia, jakina, genero-berdintasunean
inplikaturiko bestelako elkarteen eta kidetu gabeko hiritarren partaidetza eta inplikazioa bazter
utzi gabe.
Horregatik, esku-hartze ildo honen lehen helburua lotuta dago Emakumeen Mugimendu
Feminista eta Asoziatiboaren posizioa hobetzea bultzatzearekin, baita berdintasun-helburuan
bereziki inplikaturiko beste elkarte batzuen posizioa hobetzearekin ere. Udal politiketan nahiz
udalerriaren bizitzan emakumeen partaidetza eta antolatzen dituzten elkarteen partaidetza,
hiritar gisa berezkoa duten hiritartasun-eskubidearen egikaritze gisa aintzat hartu behar da.
Era berean, helburu honen asmoa da Berdintasunaren Kontseiluaren osaera eta
funtzionamendua aztertzea (genero-berdintasunaren arloko udaleko partaidetza-organoa),
inplikaturiko elkarteen aldetik partaidetza handiagoa izateko hobetu beharreko guneak
zehazteko aukera emanez.
Horretaz gain, kontuan hartu behar da gaur egungo hiritar-partaidetza ez dela mugatzen
elkarteen bitartez parte hartzera. Hortaz, geroz eta gehiago kontuan hartu behar da elkarterik
ez duten biztanleekin komunikatzeko eta parte hartzeko bideak sortu behar direla, kasu
honetan berdintasun-politiketan sar daitezen eta parte har dezaten. Horrela, elkarterik gabeko
biztanleen komunikazio eta partaidetzarako foro bat sortzea aurreikusten da, Berdintasunerako
III. Planaren garapenean eta jarraipenean inplika daitezen.
Bestalde, ezinbestekoa da emakumeen partaidetza bultzatzea udalerriko elkarteetan eta udalkontseiluetan, eta bestelako partaidetza-guneetan, eremu publikoan gidaritza eta ahalduntzea
lortzeko funtsezko elementu gisa. Horren ildotik, azken helburua da emakumeen aurkako
bereizkeria-alderdi guztiak ezabatzea eta horien erabateko partaidetza lortzea.
Oro har, Vitoria-Gasteizen, elkarte bateko kide diren emakumeen ehunekoa gazte-elkarteetan,
arte- edo aisia-elkarteetan, kirol-elkarteetan, ingurumen-elkarteetan, gastronomia-elkarteetan
eta bestelako elkarteetan ikus ditzakegun gizonen ehunekoa baino askoz txikiagoa da.
Kidetutako emakumeen ehunekoa gizonena baino handiagoa da soilik hezkuntzarekin lotutako
elkarteetan, gizarte-arretarako elkarteetan eta auzo-elkarteetan. Bere aldetik, ehunekoak
baliokideak dira garapen-lankidetzarako elkarteetan eta giza eskubideen elkarteetan44.
Alde txikiekin, partaidetza kidetzearen antzekoa da. Alde nagusiak honako hauek dira:
1. Partaidetzari dagokionez, genero-arraila nabarmen handitzen da gizonek kirol-elkarteetan
duten gehiegizko ordezkaritzarekin eta emakumeek hezkuntza-elkarteetan duten
ordezkaritzarekin.
2. Garapen-lankidetzarako elkarteetan eta giza eskubideen elkarteetan, kidetzea parekoa
bada ere, partaidetza-mailetan emakumeak nagusitzen dira45.

44
45

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko Inkesta (gizabanakoak). 2009.
Idem.
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Udalerriko elkarteetan nahiz udal-kontseiluetan eta bestelako partaidetza-guneetan
berdintasunaren garapen handiagoa lortze aldera, berdintasun-printzipioa elkarte-sarean eta
partaidetzako udal-kontseiluetan eta bestelako udal-guneetan txertatzera bideratutako
neurriak aurreikusi dira.
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1. ESKU-HARTZE ILDOA: GENERO KONTZIENTZIAREN ETA EMAKUMEEN AHALDUNTZEAREN GARAPENA
1.1 Helburu estrategikoa - Emakumeen ahalduntzea bultzatzea.
1.1.1 Helburu operatiboa - Emakumeen berdintasunerako eta jabekuntzarako Eskola indartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.1.1 Unean uneko jardunen, tailerren eta bestelako jardunen
programazio bat egitea Emakumeen berdintasunerako eta
jabekuntzarako Eskolaren esparruan, bereizkeria anizkoitza eta
IKTen erabileraren sustapena kontuan hartuta.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

Ez du aurrekonturik behar

Jarduna

Aurrekontu berria

X

80.000,00

2015

X

80.000,00

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Jardun berria

1.1.1.3 Komunikaziorako eta partaidetzarako bide egonkorrak
ezartzea Eskolan parte hartzen duten emakumeekin eta
Emakumeen
Mugimendu
Feminista
eta
Asoziatiboarekin,
programazio diseinatu eta balioesteko, eta Eskolaren garapenean
hobetzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Jardun berria

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

1.1.1.2 Komunikaziorako eta partaidetzarako bide egonkorrak
ezartzea Eskolaren programazioan bereziki inplikaturiko udalzerbitzuekin, bereizkeria anizkoitzaren ikuspegia txertatzeko
programazioaren
diseinuan,
programazioa
balioesteko
eta
Eskolaren garapenean hobetzeko.

Egikaritzen eta
aldatua

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala

X

Jardun berria

Egikaritzen eta
aldatua

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Sail lankidea

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

X
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

1.1.2 Helburu operatiboa - Vitoria-Gasteizko Emakumeen Etxearen sorkuntza abiaraztea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.2.1 Emakumeen Etxearen gune fisikoa lortu eta egokitzera
bideratutako jardunak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Sail lankidea

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria
Ezin da aurrekonturik zehaztu

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.2.2 Komunikaziorako bideak ezartzea Emakumeen Mugimendu
Feminista eta Asoziatiboarekin eta Eskolan parte hartzen
dutenekin, Emakumeen Etxearen kokapen eta gune fisikoari
buruzko irizpideen ezarpenean parte har dezaten.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.2.3 Emakumeen Etxearen funtzionamenduari buruzko Oinarri
Dokumentua lantzea, inplikaturiko teknikariekin, elkarte-sarearekin
eta Eskolako emakumeekin komunikatzeko eta parte hartzeko
bideak ezarriz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.1.3 Helburu operatiboa - Emakume gazteen sentsibilizazioa errespetuzko sexualitate libre eta arduratsu bat izatearen
inguruan.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.3.1 “Maite ezazu zure burua” kanpaina, eskura dauden
baliabideei buruzko informaziorako, eta emakume gazteek
errespetuzko sexualitate libre eta arduratsu bat izatearen inguruan
sentsibilizatzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala

Ez du aurrekonturik behar
X

X

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria
16.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Sail lankidea

2015
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1.1.4 Helburu operatiboa - LGTBI pertsonak ikusarazten eta ahalduntzen laguntzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.4.1 Udal-teknikariei, elkarteei eta inplikaturiko
zuzendutako
mintegia,
sexu-aniztasunaren
eta
identitatearen ikuspegiari buruzkoa.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

eragileei
genero-

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail lankidea
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria
3.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.5 Helburu operatiboa - Adineko emakumeen ahalduntzea bultzatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.5.1 Adinekoen gizarte- eta kultura-zentroetan Adinekoen
Zerbitzuaren aldetik, ekintzetan eta programazioetan eta, hala
badagokio, horien edukietan genero-ikuspegia sartzeko egiten ari
diren lana berrikustea eta, hala badagokio, hobetzea.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Adinekoen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail lankidea
---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

1.1.6 Helburu operatiboa - Askatasunez gabetzeko egoeran dauden emakumeen ahalduntzea bultzatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.6.1 Self-Focus programa hedatzea, genero-ikuspegiarekin,
Zaballako espetxean askatasunaz gabetzeko egoeran dauden
emakumeen
garapen
pertsonalerako,
topaketarako,
adierazpenerako eta harreman positiborako gune bat sortzeko
asmoz.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Kultur Jardueren Atala

Sail lankidea
---

OHARRA:
Jarduera
2013an
hasi
zen,
2.500,00
euroko
aurrekontuarekin, 2013ko aurrekontu-ekitaldiaren kargura.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar
X

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

1.1.7 Helburu operatiboa - Emakume etorkinen eta horien taldeen ahalduntzea bultzatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.7.1 Emakume etorkinen topaketarako guneak ahalbidetzeko
kudeaketa.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Gizarteratze Zerbitzua / Norabide
Kulturartekotasun Atala

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail lankidea
---

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

1.1.7.2
Emakume
etorkinek
proposatutako
aholkularitza teknikoa, informazioa eta laguntza.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

X

ekimenentzako

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Gizarteratze Zerbitzua / Norabide
Kulturartekotasun Atala

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

1.1.7.3 Emakume etorkinen ahalduntze-ekimenetan laguntzeko
neurriak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Gizarteratze Zerbitzua / Norabide
Kulturartekotasun Atala

Ez du aurrekonturik behar
X

2.500,00

2015

X

2.500,00

Aurrekontu berria

X

Jardun berria

1.1.7.4 Emakume etorkinen talde eta elkarteentzako aholkularitza
bideak ezartzea, eskura dituzten baliabideei buruz informatzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Gizarteratze Zerbitzua / Norabide
Kulturartekotasun Atala

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

---

X
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

1.1.7 Helburu operatiboa - Emakume etorkinen eta horien taldeen ahalduntzea bultzatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.7.5 Emakume etorkinak euskararen ikaskuntzaren bitartez
ahalduntzeko lan-esparrua.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Sail lankidea

Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

700,00

2015

X

700,00

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

1.1.7.6 Emakume etorkinei gaztelania-eskolak ematen dizkieten
elkarte eta erakundeei zuzendutako prestakuntza-moduluak,
hizkuntzaren didaktikan ahalduntzearen ikuspegia txertatze aldera.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Gizarteratze Zerbitzua / Norabide
Kulturartekotasun Atala

Ez du aurrekonturik behar

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria
1.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.8 Helburu operatiboa - Emakumeen komunikazioa eta informazioa bultzatzea IKTen bidez.
Jardunak
1.1.8.1 “Berdintasunerako online
berdintasunerako udal-webgunean.

Sail arduraduna

baliabideak”

OHARRA: Jardun hori 2013an hasi zen,
aurrekontuarekin, ekitaldi horren kargura.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

2014

atala

sortzea

1.000,00

euroko

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

X

X
2015
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Sail lankidea
Informazioaren Teknologien Saila:
Informazio Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

1.2 helburu estrategikoa - Emakumeak ahalduntzearen ikuspegia garapen-lankidetzarako udal-politiketan sartzea sustatzea.
1.2.1 Helburua - Garapenerako lankidetza- eta sentsibilizazio-proiektuen berdintasun-helburuei egiten zaien ekarpen-maila
balioestea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.1.1 GLB-ELGAko genero-markatzaileen sistemaren aplikazioa
Zerbitzuak babesten dituen garapenerako lankidetza- eta
sentsibilizazio-proiektuetan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Sail lankidea

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.2.2 Helburua - Garapen bidean dauden herrialdeetako emakumeak ahalduntzera eta horien bizi-baldintzak hobetzera
bideratutako programen hedapena eta informazioa bultzatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.2.1 Nazioarteko berdintasun-esperientzien INAURORA online
plataforman
(Euskal
Fondoa)
parte
hartzea,
emakumeen
ahalduntzeari
buruzko
atal
batekin
(plataformaren
iraunkortasunaren baldintzapeko jarduna).
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Sail lankidea

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.2.2.2
Berdintasunaren
arloan
inplikaturiko
lankidetzahitzarmenekin lotutako dibulgazio-jardunak, UNMS (Union Nacional
de Mujeres Saharauis) elkartean eta El Salvadorko Cuscatlan
departamentuko “udalerri bidezkoagoak eta demokratikoagoak
eraikitzeari” buruzko proiektuan laguntzearen inguruko jardunen
hedapena azpimarratuz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

1.500,00

2015

X

1.500,00

X

62

---

Aurrekontu berria

1.2.2 Helburua - Garapen bidean dauden herrialdeetako emakumeak ahalduntzera eta horien bizi-baldintzak hobetzera
bideratutako programen hedapena eta informazioa bultzatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.2.3 Berdintasunerako Zerbitzuarekin lan egitea garapen bidean
dauden herrialdeetako emakumeak ahalduntzeari buruzko jardunak
martxan
jartzeko,
Emakumeen
berdintasunerako
eta
jabekuntzarako Eskolaren esparruan, martxoaren 8a Emakumeen
Nazioarteko Egunaren inguruan edo azaroaren 25a emakumeen
aurkako indarkeriaren kontra borrokatzeko Nazioarteko Egunaren
inguruan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

Sail lankidea

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Alkatetza
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

1.500,00

2015

X

1.500,00

Saila:

Berdintasunerako

Aurrekontu berria

X

Jardun berria

1.2.3 Helburua - Truke profesionala bultzatzea, komunitate migratzaileetako jatorrizko herrialdeetako emakumeen bizibaldintzak hobetzera eta horiek ahalduntzera bideratutako programekin.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.3.1 Kolonbiako Ibagué herriko Alkatetzaren Udal Zerbitzuekin
eta berdintasun-politiken arloko udalerriko beste erakunde
batzuekin trukeak egitea (indarkeriaren biktima diren emakumeen
arreta barnean hartuta).
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Sail lankidea

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Alkatetza
Zerbitzua

Saila:

Berdintasunerako

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

600,00

2015

X

600,00

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.2.3.2 Trukea Vitoria-Gasteizen Kolonbiako Ibagué herriko
Alkatetzaren udal-zerbitzuekin eta emakumeak ahalduntzeko,
emakumeen
aurkako
indarkeriaren
prebentzioko
eta
berdintasunezko
harremanen
sustapenerako
programetan
inplikaturiko udalerriko bestelako erakundeekin, bereziki gazteei
zuzenduak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

2.100,00

2015

X

2.100,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X
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Alkatetza
Saila:
Berdintasunerako
Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala
Aurrekontu berria

1.3 Helburu estrategikoa - Udal-jardueran ahalduntzearen ikuspegia sartzea sustatzea.
1.3.1 Helburua - Inplikaturiko teknikariak prestatzea emakumeen ahalduntzearen ikuspegia beren esku-hartzean sartzeko.
Jardunak

Sail arduraduna

1.3.1.1
Bereziki inplikaturiko
teknikariei
zuzendutako
bi
prestakuntza-saio,
beren
esku-hartzean
emakumeen
ahalduntzearen ikuspegia sar dezaten.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria
2.400,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Sail lankidea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

2015
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2. LAN ILDOA: BALIOEN ALDAKETA BULTZATZEA, GENEROARI BURUZKO ROL SOZIALAK ETA
ESTEREOTIPOAK DEUSEZTATZEA
2.1 Helburu estrategikoa - Generoari buruzko balioen aldaketa bultzatzea.
2.1.1 Helburu operatiboa – Erantzukidetasuna bultzatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria saihesteko sail arteko hezkidetza
programa bat martxan jartzea.
2.1.1.1 Sailen arteko batzorde teknikoa sortzea eta bultzatzea,
hezkidetza, erantzukidetasunari buruz eta emakumeen aurkako
indarkeria saihesteko materialak egiteko eta hezkuntza-programa
diseinatzeko eta martxan jartzeko helburuarekin.

Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Saila

Ez du aurrekonturik behar
X

Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila: Komunitate
Jardueraren Zerbitzua / Norabide / Haurtzaroa eta
Senitartea Zerbitzua / Gizarteratze Zerbitzua /
Adinekoen Zerbitzua
Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak: Gizarte
etxeen koordinazio Atala / Hezkuntza Zerbitzua /
Kirol Zerbitzua / Kultur Jardueren Atala
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila:
Osasun Publikoaren Atala.
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua: Gazteria
Atala / Jaien Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta aldatua

2.1.1.2 Ikastetxeetan hezkuntza-komunitatearekin batera burutzen
ari diren hezkidetza, erantzukidetasuna eta emakumeen aurkako
indarkeriaren prebentzioa lantzen duten arloetako programei
buruzko azterketa egitea, horiek hobetzeko eta esparru horretan
lan egiteko ildo berriak aztertzeko.

Herritarrentzako Zerbitzuak eta
Kirolak: Hezkuntza Zerbitzua

OHARRA: Ekintza hau 2013an hasi zen eta urte horretako
aurrekontua 12.000,00 eurotakoa izan zen.
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Alkatetza Saila: Berdintasunerako Zerbitzua /
Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila: Komunitate
Jardueraren Zerbitzua / Norabide / Haurtzaroa eta
Senitartea Zerbitzua / Gizarteratze Zerbitzua /
Adinekoen Zerbitzua
Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak: Gizarte
etxeen koordinazio Atala / Kirol Zerbitzua / Kultur
Jardueren Atala
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila:
Osasun Publikoaren Atala.
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua: Gazteria
Atala / Jaien Atala

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2015

2.1.1 Helburu operatiboa – Erantzukidetasuna bultzatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria saihesteko sail arteko hezkidetza
programa bat martxan jartzea.
2.1.1.3 Erantzukidetasuna bultzatu eta emakumeen aurkako
indarkeria saihesten duten udal esparruetan burutzen ari diren
hezkidetza programei buruzko azterketa egitea, hauek hobetzeko
eta udal foroetan lan egiteko lan-ildo berriak aztertzeko.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako Saila

Ez du aurrekonturik behar
X

Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Komunitate Jardueraren Zerbitzua /
Norabide / Haurtzaroa eta Senitartea
Zerbitzua / Gizarteratze Zerbitzua /
Adinekoen Zerbitzua
Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak:
Gizarte etxeen koordinazioa Atala /
Hezkuntza Zerbitzua / Kirol Zerbitzua /
Kultur Jardueren Atala
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren
Saila: Osasun Publikoaren Atala.
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala / Jaien Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

2.1.1.4 Hezkidetzari buruz, erantzukidetasunari buruz eta
emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko materialak egitea eta
sailen arteko hezkuntza-programa diseinatzea eta martxan jartzea.

Alkatetza Saila: Berdinatasunerako
Zerbitzua / Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Komunitate Jardueraren Zerbitzua /
Norabide / Haurtzaroa eta Senitartea
Zerbitzua / Gizarteratze Zerbitzua /
Adinekoen Zerbitzua
Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak:
Gizarte etxeen koordinazioa Atala /
Hezkuntza Zerbitzua / Kirol Zerbitzua /
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---

Kultur Jardueren Atala
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren
Saila: Osasun Publikoaren Atala.
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala / Jaien Atala
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

28.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

28.000,00

2.2 Helburu estrategikoa - Ikasketen aukera librea sustatzea.
2.2.1 Helburua – Ikasketen aukera libreari buruzko programa egitea.
2.2.1.1 Ikasketen aukera libreari buruzko programa bat egitea,
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikaslei zuzenduta, GPSen
programa sartuta.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

2014

X

2015

X

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

30.000,0046

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

46
47

30.000,0047

GPSen PROGRAMAREN AURREKONTUA.
GPSen PROGRAMAREN AURREKONTUA.
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---

Aurrekontu berria

3. ESKU-HARTZE ILDOA: BALIABIDE EKONOMIKOEN KONTROLA ETA HORIEKIKO SARBIDEA HOBETZEA
3.1 Helburu estrategikoa - Emakumeen egoera ezagutzea lan-merkatuari dagokionez.
3.1.1 Helburu operatiboa - Lan-merkatuan emakumeek duten egoera ezagutzeko eta horri buruz pentsatzeko hausnarketa- eta
truke-gune bat sortzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.1.1.1 Lan-merkatuari dagokionez emakumeen egoera aztertzeko
mintegia

Sail lankidea

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

---

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

4.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

3.2 Helburu estrategikoa - Emakumeen enplegagarritasuna sustatzea.
3.2.1 Helburu operatiboa - Berdintasun-printzipioa sustatzea lanerako prestakuntzako ibilbideetan.
Jardunak

Sail arduraduna

3.2.1.1 Enplegurako prestakuntza eta orientazioko teknikariei
zuzendutako prestakuntza-saioa, genero-ikuspegia txertatzeko
beren esku-hartzean.

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Sail lankidea
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Enplegu eta Prestakuntza Zerbitzua
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

1.200,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

3.2.1.2 Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko material
interaktiboa lantzea, lanerako prestakuntza-programetan eta
zerikusia duten bestelako jardunetan erabiltzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Saila:

Berdintasunerako

Aurrekontu berria
5.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Alkatetza
Zerbitzua

2015
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3.2.1 Helburu operatiboa - Berdintasun-printzipioa sustatzea lanerako prestakuntzako ibilbideetan.
Jardunak

Sail arduraduna

3.2.1.3 Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko modulu
bat garatzea lanerako prestakuntza-programetan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

5.000,00

2015

X

5.000,00

Sail lankidea
--Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

3.2.2 Helburu operatiboa - Emakumeei zuzendutako enplegurako informazio- eta prestakuntza-jardunak garatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.2.2.1 Langabezian dauden emakumeentzako informazio-,
motibazio- eta orientazio-jardunak, emakumeen kolektibo eta
interesen aniztasunera egokituz, eta bereizkeria anizkoitza kontuan
hartuz.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail lankidea
---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

3.2.2.2 Genero-irizpideak ezartzea enplegurako taldeko orientaziojarduerekiko sarbidean.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

--Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

3.2.2.3 Sexuari, adinari eta prestakuntza-mailari dagokionez
eskatzaileen aniztasuna kontuan hartzen duten enplegurako
prestakuntza-programak.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

Prestakuntza-programaren kargura

2015

X

Prestakuntza-programaren kargura

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria
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---

Aurrekontu berria

3.2.2 Helburu operatiboa - Emakumeei zuzendutako enplegurako informazio- eta prestakuntza-jardunak garatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.2.2.4 Soilik emakumeei zuzendutako lanerako prestakuntzaprogramak
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail lankidea
--Aurrekontu berria

KARGURA

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

KARGURA

3.2.2.5 Soilik emakumeei zuzendutako lanerako prestakuntzaprograma, tradizionalki maskulinotzat hartu diren ofizio eta
lanbideetan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

KARGURA

KARGURA

3.2.2.6
Emakumeen
sartzeko
lehentasuna
tradizionalki
maskulinotzat hartu diren ofizio edo lanbideekin lotutako
enplegurako prestakuntza-ikastaroetan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

X

Jardun berria

3.2.2.7 Enplegurako prestakuntzaren eskaintzan antolamendueredu berriei buruzko moduluak, gidaritza-estiloei buruzko
moduluak eta antzeko bestelako moduluak sartzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

6.000,00

2015

X

6.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

---

X

Jardun berria

Egikaritzen eta
aldatua

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

X
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---

Aurrekontu berria

3.2.3 Helburu operatiboa - Berdintasun-irizpideak sartzea enpleguko eta enplegu-prestakuntzako programen deialdietan.
Jardunak

Sail arduraduna

3.2.3.1 Emakumeentzako % 50 plaza erreserbatzea udalaurrekontuarekin martxan jarritako enplegu-prestakuntzako edo
enpleguko programetako batean.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail lankidea
---

Aurrekontu berria

X

Jardun berria

3.2.3.2 Berdintasun-klausulak sartzea
udal-aurrekontuarekin
egiten
diren
enpleguko
eta/edo
enplegu-prestakuntzako
programekin lotutako kontratazioan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

3.2.3.3 Lanbideri proposatzea genero-irizpideak sartzea, ezarritako
bestelako sarrera-baldintzekin batera, Enpleguko II. Eskualde
Planaren esparruan bildutako enplegu-ekintzetan emakumeen
sarrerarako lehentasun-ehunekoak ezartze aldera.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

3.3 Helburu estrategikoa - Emakumeen ekintzaile-ekimenetan laguntzea.
3.3.1 Helburu operatiboa - Emakume ekintzaileei buruzko lan-plan orokor bat ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.3.1.1 Emakume ekintzaileen egoera eta premiak aztertzeko
jardun-plan orokor eta koordinatu bat egitea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Ekonomia Sustapenerako Saila: Enpresen
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

20.000,00

2015

X

20.000,00

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X
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Sail lankidea
--Aurrekontu berria

3.3.2 Helburu operatiboa - Berdintasun-irizpideak sartzea ekintzailetzarako beken eta enpresei laguntzeko diru-laguntzen
deialdietan.
Jardunak

Sail arduraduna

3.3.2.1 Ekintzaileentzako beken deialdiak aztertzea, berdintasunirizpideak sartzeko balioespen-faktore gisa.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta aldatua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Alkatetza
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Saila:

Berdintasunerako

Aurrekontu berria

X

Jardun berria

3.3.2.2 Enpresei laguntzeko diru-laguntzen deialdiak aztertzea,
berdintasun-irizpideak sartzeko balioespen-faktore gisa.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta aldatua

Ekonomia Sustapenerako Saila: Enpresen
Zerbitzua

Sail lankidea

Ekonomia Sustapenerako Saila: Enpresen
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Jardun berria

3.4 Helburu estrategikoa - Gizarte-kalteberatasuneko egoeran edo arriskuan dauden emakumeen ahalduntzea eta enplegurako
sarrera ahalbidetzea.
3.4.1 Helburu operatiboa - Gizarte-kalteberatasuneko egoeran edo arriskuan dauden emakumeen posizioa hobetzea,
enpleguarekin lotutako tailerretan eta ikastaroetan.
Jardunak

Sail arduraduna

3.4.1.1
Emakumeen
eta
gizonen
berdintasunari
buruzko
sentsibilizazio- eta prestakuntza-saioak, zehazten diren Saileko
zerbitzu eta tailerretan parte hartzen duten pertsonei zuzenduak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Sail lankidea
---

Aurrekontu berria
390.50

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2015

3.4.1.2 Gizarte-kalteberatasuneko egoeran edo arriskuan dauden
emakumeen sarrera lehenestea Gizarteratze Ataleko tailerretan eta
ikastaroetan.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Gizarteratze Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

3.4.1 Helburu operatiboa - Gizarte-kalteberatasuneko egoeran edo arriskuan dauden emakumeen posizioa hobetzea,
enpleguarekin lotutako tailerretan eta ikastaroetan.
Jardunak

Sail arduraduna

3.4.1.3 Aisiarako Guneetan beharrezko estaldura bermatzera
bideratutako neurriak, Gizarteratze Unitateko tailerretan eta
ikastaroetan parte-hartzea eta familia-erantzukizunak bateragarri
egiteko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Gizarteratze Zerbitzua.

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

42.314,92

2015

X

42.314,92

Sail lankidea
---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

3.5 Helburu estrategikoa - Emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzea kultura- eta jai-eremuarekin lotutako kontratazioan.
3.5.1 Helburu operatiboa - Emakumeen eta gizonen parte-hartzea aztertzea Gizarte Etxeen Sareko kultur programazioko
eskaintzen aurkezpenean eta kontratazioan.
Jardunak

Sail arduraduna

Sail lankidea

3.5.1.1 Kultur Jardueren Atalari ikastaro, ikuskizun eta bestelako
kultura-jardueren eskaintzak aurkezterakoan emakumeen eta
gizonen parte-hartzea aztertzea, baita azkenean onartzen den
eskaintzan
ere,
kontuan
hartuta
aurkeztutako
eta/edo
kontratatutako jardueraren tipologia.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Kultur Jardueren Atala

---

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

3.5.2 Helburu operatiboa - Berdintasun-irizpideak sartzea talde artistikoen kontratazioan.
Jardunak

Sail arduraduna

Sail lankidea

3.5.2.1 Beren osaeran emakumeak dituzten talde artistikoen
kontratazioa sustatzen duten berdintasun-irizpideak ezartzea.

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala.

---

Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

4. ESKU-HARTZE ILDOA: GIZARTE ETA KULTURA BALIABIDEEN KONTROLA ETA SARBIDEA HOBETZEA
4.1 Helburu estrategikoa - Genero-ikuspegia sustatzea euskararen udal-politikan.
4.1.1 Helburu operatiboa - Emakumeen eta gizonen errealitatea ezagutzea euskara eskuratzeari, erabiltzeari eta kontrolatzeari
dagokionez.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.1.1 Azterketa soziolinguistiko bat egitea genero-ikuspegiarekin
euskararen baliatze-, erabilera- eta kontrol-maila ezagutzeko,
Euskara
Zerbitzuko
programak
berdintasun-printzipiora
egokitzearren.

Sail lankidea

Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua

---

OHARRA: Jardun hori 2013an hasi zen, 6.000,00 euroko
aurrekontuarekin, 2013ko aurrekontu-ekitaldiaren kargura.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

4.2 Helburu estrategikoa - Genero-ikuspegia sustatzea kirolaren udal-politikan.
4.2.1 Helburu operatiboa - Emakumeen kirol-jarduera bultzatzea.
Jardunak
4.2.1.1 Arabako emakumeen kirola
emakumezko DXT” programa bultzatzea.

Jarduna

Sail arduraduna
ikusarazteko

Egikaritzea

Egikaritzen

“%

100

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Kirol Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail lankidea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

3.500,00

2015

X

3.500,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X
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4.3 Helburu estrategikoa - Genero-ikuspegia sustatzea kulturaren udal-politikan.
4.3.1 Helburu operatiboa - Berdintasunarekin zuzeneko lotura duten edukiak dituzten eta/edo emakumeek kulturari egiten
dioten ekarpena ikusarazten eta aitortzen duten jardunak garatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.3.1.1 Berdintasunarekin eta/edo emakumeek eta feminismoek
kulturari egiten dioten ekarpena ikusaraztearekin eta aitortzearekin
lotutako ikastaroak eta/edo ikastaro-saioak garatzea, Gizarte
Etxeetako 2013/2014 eta 2014/2015 denboraldietako Kultur
Ikastaroen programan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Kultur Jardueren Atala

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail lankidea
---

Aurrekontu berria

2014

X

2.500,00

2015

X

2.500,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

4.3.1.2 Berdintasunarekin lotuta dauden eta/edo emakumeek eta
feminismoek kulturari egiten dioten ekarpena ikusarazten eta
aitortzen duten jarduerak sartzea haurrei, familiari, gazteei eta
adinekoei
zuzendutako
Liburutegi
Sarearen
programazio
egonkorrean.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Kultur Jardueren Atala

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

2014

X

5.000,00

2015

X

5.000,00

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

4.3.1.3 Berdintasun-irizpideak ezartzea Jaien
proiektuen diru-laguntzen deialdiaren oinarrietan.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Ataleko

kultur

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala.

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

--Aurrekontu berria

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

4.3.1.4 Emakumeen eta gizonen presentzia orekatuko irizpideak
ezartzea
Jaien
Atalak
deitutako
lehiaketa
guztietako
epaimahaietan.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Egikaritzen eta aldatua

2014

Jardun berria

2015

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala.

Ez du aurrekonturik behar
X

X

X

X
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

5. ESKU-HARTZE ILDOA: EMAKUMEEN PARTAIDETZA SOZIOPOLITIKOA, ERABAKIA ETA ERAGINA
5.1 Helburu estrategikoa - Emakumeen Mugimendu Feminista eta Asoziatiboaren eta berdintasun-helburuan bereziki
inplikaturiko beste elkarte batzuen posizioa hobetzen laguntzea.
5.1.1 helburu operatiboa – Berdintasunaren arloan Berdintasunaren Kontseiluaren eta Gizarte Kontseiluaren posizioa hobetzea.
Jardunak

Sail arduraduna

5.1.1.1
Emakumeen
eta
gizonen
berdintasunaren
arloko
prestakuntza-programa
bat
diseinatzea
eta
abiaraztea,
Berdintasunaren Kontseiluari zuzendua.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail lankidea
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila:
Herritarren
Parte-hartzearen
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

2.000,00

2015

X

2.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

5.1.1.2 Berdintasunaren Kontseiluaren osaera eta funtzionamendua
aztertzea, Vitoria-Gasteizko Udalaren hiritarren partaidetzaereduaren berrikuspen-prozesuaren esparruan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila:
Herritarren
Parte-hartzearen
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

5.1.1.3
Emakumeen
eta
gizonen
berdintasunaren
arloko
prestakuntza-programa bat diseinatzea eta abiaraztea, Gizarte
Kontseiluari zuzendua.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Saila:

Berdintasunerako

Ekonomia Sustapenerako Saila

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

2.000,00

2015

X

2.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X
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5.1.2 Helburu operatiboa - Emakumeen Mugimendu Feminista eta Asoziatiboaren eta bereziki inplikaturiko bestelako elkarteen
jardunean laguntzea.
Jardunak

Sail arduraduna

5.1.2.1 Emakumeen Mugimendu Feminista eta Asoziatiboaren eta
berdintasun-helburuan bereziki inplikaturiko bestelako elkarteen
premien diagnostikoa, horien partaidetza eta eragina handitzeko
laguntza-estrategiak zehazteko aukera emateko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Sail lankidea
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila:
Herritarren
Parte-hartzearen
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

6.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

5.1.3 Helburu operatiboa - Bereizkeria anizkoitzaren ikuspegia genero-berdintasunerako diru-laguntzetan sartzea hobetzea.
Jardunak

Sail arduraduna

5.1.3.1 Berdintasunerako Zerbitzuaren Diru-laguntzen Deialdia
aztertzea eta, hala badagokio, hobetzea, bereizkeria anizkoitza
sartzearren.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

Sail lankidea
---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

X

Jardun berria

2015

5.2 Helburu estrategikoa - Kidetu gabeko biztanleen partaidetza sustatzea berdintasunerako udal-politikan.
5.2.1 Helburu operatiboa - Kidetu gabeko biztanleen komunikaziorako eta partaidetzarako gune bat sortzea, Berdintasunerako
III. Planarekin lotuta.
Jardunak

Sail arduraduna

5.2.1.1 Berdintasunerako hititar-foro bat sortzea, Berdintasunerako
III. Planarekin lotuta kidetu gabeko biztanleen komunikaziorako
eta partaidetzarako.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X
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Sail lankidea
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila:
Herritarren
Parte-hartzearen
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

5.3 Helburu estrategikoa - Genero-ikuspegia elkarteen jardunean sartzea sustatzea.
5.3.1 Helburu operatiboa - Berdintasun-irizpideak ezartzea auzo-mugimendura eta Elkarteen Etxeetan sartzera bideratutako
diru-laguntzetan.
Jardunak

Sail arduraduna

5.3.1.1
Elkarteen
etxeetan
sartzeko
deialdia
aztertzea,
berdintasun-irizpideak
sartze
aldera
diru-laguntzarako
aurkeztutako programak, jarduerak edo premiak balioesteko
faktore gisa.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila:
Herritarren
Parte-hartzearen
Zerbitzua

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar
X

Sail lankidea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

5.4 Helburu estrategikoa - Emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua sustatzea partaidetza-organoetan eta partaidetzarako
bestelako udal-guneetan.
5.4.1 Helburu operatiboa - Emakumeen eta gizonen partaidetza-maila ezagutzea sektore- eta lurralde-kontseiluetan.
Jardunak

Sail arduraduna

Sail lankidea

5.4.1.1
Hiritarren
partaidetzarako
sektoreeta
lurraldekontseiluetan emakumeen eta gizonen partaidetzari buruzko
txosten bat lantzea.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila:
Herritarren
Parte-hartzearen
Zerbitzua

---

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

5.4.1.2
Genero-ikuspegia
sartzea
Parte-hartzearen
eta
Elkartegintzaren Behatokiaren partaidetza-organoei eta elkarteei
buruzko azterketan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila:
Herritarren
Parte-hartzearen
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

5.4.2 Helburu operatiboa - Emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatzeari buruzko Herritarren Parte-hartzearen
Araudi Organikoaren hobekuntza-proposamenak lantzea.
Jardunak

Sail arduraduna

5.4.2.1 Vitoria-Gasteizko Udaleko Herritarren Parte-hartzearen
Araudi Organikoa berrikustea eta herritarren partaidetzaorganoetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatuari buruzko
neurriak proposatzea, Araudi Organikoan sartzeko (VitoriaGasteizko Udaleko Herritarren Parte-hartzearen Araudi Organikoa
aldatzeko lan-prozesu bat martxan jartzearen baldintzapeko
jarduna).

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila:
Herritarren
Parte-hartzearen
Zerbitzua

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar
X

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015
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Sail lankidea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

II. ARDATZAREN MEMORIA EKONOMIKOA: EMAKUMEEN AHALDUNTZEA ETA BALIOEN ALDAKETA
Jard.
zenb.

Saila / Zerbitzua

2014

2015

AG

AA

AB

AG

AA

AB

1.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

80.000,00

---

---

80.000,00

1.1.1.2

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

X

---

---

1.1.1.3

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

X

---

---

---

---

---

1.1.2.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

Zehaztu gabe

1.1.2.2

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

1.1.2.3

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

X

---

---

1.1.3.1

Kultur Plangintza - Gazteria

---

---

16.000,00

---

---

---

1.1.4.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

3.000,00

---

---

---

1.1.5.1

Gizarte Gaiak - Adinekoak

X

---

---

X

---

---

1.1.6.1

Herritarrentzako Zerb.: Kultur Jarduerak

X

---

---

--

--

---

1.1.7.1

Gizarte Gaiak - Norabide

X

---

---

X

---

---

1.1.7.2

Gizarte Gaiak - Norabide

X

--

---

X

---

---

1.1.7.3

Gizarte Gaiak - Norabide

---

2.500,00

---

---

2.500,00

---

1.1.7.4

Gizarte Gaiak - Norabide

X

---

---

X

---

---

1.1.7.5

Euskara

---

700,00

---

---

700,00

---

1.1.7.6

Gizarte Gaiak - Norabide

---

---

1.000,00

---

---

---

1.1.8.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

1.2.1.1

Gizarte Gaiak - Kooperazioa

X

---

---

X

---

---

1.2.2.1

Gizarte Gaiak - Kooperazioa

X

---

---

X

---

---

1.2.2.2

Gizarte Gaiak - Kooperazioa

---

1.500,00

---

---

1.500,00

---

1.2.2.3

Gizarte Gaiak - Kooperazioa

---

1.500,00

---

---

1.500,00

---

1.2.3.1

Gizarte Gaiak - Kooperazioa

---

600,00

---

---

600,00

---

1.2.3.2

Gizarte Gaiak: Lankidetza

---

2.100,00

---

---

2.100,00

---

1.3.1.1

F. Publikoa - Prestakuntza

---

---

2.400,00

---

---

---
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Jard.
zenb.

Saila / Zerbitzua

2014

2015

AG

AA

AB

AG

AA

AB

2.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

2.1.1.2

Herritarrentzako Zerb.: Hezkuntza

X

---

---

---

---

---

2.1.1.3

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

2.1.1.4

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

28.000,00

---

---

28.000,00

2.2.1.1

Enplegu: Enplegua

---

30.000,00

---

---

30.000,00

---

3.1.1.1

Enplegu: Enplegua

---

---

4.000,00

---

---

---

3.2.1.1

Funtzio Publikoa: Prestakuntza

---

---

1.200,00

---

---

---

3.2.1.2

Enplegu: Enplegua

---

---

5.000,00

---

---

---

3.2.1.3

Enplegu: Enplegua

---

5.000,00

---

---

5.000,00

---

3.2.2.1

Enplegu: Enplegua

X

---

---

X

---

---

3.2.2.2

Enplegu: Enplegua

X

---

---

X

---

---

3.2.2.3

Enplegu: Enplegua

---

Kargura

---

---

Kargura

---

3.2.2.4

Enplegu: Enplegua

---

Kargura

---

---

Kargura

---

3.2.2.5

Enplegu: Enplegua

---

Kargura

---

---

Kargura

---

3.2.2.6

Enplegu: Enplegua

X

---

---

X

---

---

3.2.2.7

Enplegu: Enplegua

---

6.000,00

---

---

6.000,00

---

3.2.3.1

Enplegu: Enplegua

X

---

---

X

---

---

3.2.3.2

Enplegu: Enplegua

X

---

---

X

---

---

3.2.3.3

Enplegu: Enplegua

X

---

---

X

---

---

3.3.1.1

Sustap. Ekonom.: Enpresak

---

20.000,00

---

---

20.000,00

---

3.3.2.1

Sustap. Ekonom.: Enpresak

X

---

---

X

---

---

3.3.2.2

Sustap. Ekonom.: Enpresak

X

---

---

X

---

---

3.4.1.1

Gizarte Gaiak: Gizarteratzea

---

---

390,50

---

---

---

3.4.1.2

Gizarte Gaiak: Gizarteratzea

X

---

---

X

---

3.4.1.3

Gizarte Gaiak: Gizarteratzea

---

42.314,92

---

---

42.314,92

---

3.5.1.1

Herritarren. Zerb.: Kultur Jarduerak

X

---

---

---

---

---

3.5.2.1

Kultur Plang.: Jaien Atala

X

---

---

X

---

---

4.1.1.1

Alkatetza - Euskara

X

---

---

---

---

---
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Jard.
zenb.

Saila / Zerbitzua

2014

2015

AG

AA

AB

AG

AA

AB

4.2.1.1

Herritarren. Zerb.: Kirolak

---

---

3.500,00

---

---

3.500,00

4.3.1.1

Herritarren. Zerb.: Kultur Jard.

---

---

2.500,00

---

---

2.500,00

4.3.1.2

Herritarren. Zerb.: Kultur Jarduerak

---

---

5.000,00

---

---

5.000,00

4.3.1.3

Kultur Plang.: Jaien Atala

X

---

---

X

---

---

4.3.1.4

Kultur Plang.: Jaien Atala

X

---

---

X

---

---

5.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

2.000,00

---

---

2.000,00

5.1.1.2

Herritarren. Zerb. - Herritarren Part.

X

---

---

---

---

---

5.1.1.3

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

2.000,00

---

---

2.000,00

5.1.2.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

6.000,00

---

---

---

5.1.3.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

5.2.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

X

---

---

5.3.1.1

Herritarren. Zerb. - Herritarren Part.

X

---

---

---

---

---

5.4.1.1

Herritarren. Zerb. - Herritarren Part.

X

---

---

---

---

---

5.4.1.2

Herritarren. Zerb. - Herritarren Part.

X

---

---

---

---

---

5.4.2.1

Herritarren. Zerb. - Herritarren Part.

X

---

---

---

---

---

---

112.214,92

161.990,50

---

112.214,92

123.000,00

URTEKO AURREKONTUA

G U Z T I Z K O A U R R E K O N T U A ( 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ) : 509.420,34 EURO
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Sexuaren araberako lan-banaketa tradizionalaren barruan, emakumeei eremu pribatuan
gauzatzen den doako lana esleitu zaie eta gizonei lan-merkatuko soldatapeko lana, eta
banaketa horren ondorioz, erantzukizunak eta zereginak emakumeen eta gizonen artean
banatzeaz gain, eremuak ere bereizi egin dira: eremu pribatua eta eremu publikoa. Bereizketa
hori gainditu beharra ikusi da kasu askotan, Mugimendu Feministak bere “Pertsonala politikoa
da” goiburuan aldarrikatu zuenez, hain zuzen, bestelako arazoen artean, etxeko eta zaintzako
lanaren eremuan emakumeen eta gizonen erantzunkidetasunik ezari edo emakumeen aurkako
indarkeriari erreferentzia eginez.
Ardatz hau eremu pribatuan oinarrituko da, eta, zehazki, etxeko eta zaintzako lanetatik
ondorioztatutako erantzunkidetasunetan eta zereginetan. Etxean garatzen den lanaren balio
garrantzitsua aztertzerakoan, ezinbestekoa da pertsonen “autonomiaren” ameskeriatik
abiatzea. Bizitzaren une batean edo bestean (funtsean haurtzaroan eta zahartzaroan, gaixo
gaudenean, ezintasuneko egoera zehatzetan), baita bizitzan zehar ere, pertsona guztiak gara
edo izan gaitezke beste pertsona batzuen zaintzak behar dituen menpeko izaki bat. Zaintzak
jasotzea biztanleria osoarekin lotuta dagoenez gero, eta, beraz, pertsona guztien ongizate
fisikoarekin eta psikologikoarekin lotuta dagoenez gero, ezinbestekoa da zaintza-zereginak
gauzatzeko lanean pertsona guztiek eta alderdi guztiek (gizartea, herri-aginteak, enpresak)
beren “erantzukizun-kuota” onartzen duten gizarte baten lorpenean aurrera egitea. Horrek ez
du soilik eragina izango gizartearen garapenean eta biztanleriaren ongizatean, izan ere
emakumeen posizioan eta bizi-baldintzen hobekuntzan ere zuzeneko eragin argia izango baitu,
baita, oro har, berdintasun-helburuaren lorpenerako bidean aurrera egitean ere.
Horregatik, “gizarte-antolamendu erantzunkidea” hitzekin izendatutako ardatz honen bitartez,
egin nahi dena da, zaintzarekin lotutako erantzukizunak eta zereginak bere gain hartzeari
dagokionez emakumeekin alderatuta ikusten den desoreka dela-eta gizonak gehiago
inplikatzea, baita herri-aginteak eta enpresak ere, arestian adierazi dugunez Horrenbestez,
gizarte erantzunkide baten eraikuntzan laguntzen saiatzen diren helburuak eta neurriak
proposatzen ditu.
Hasieran jada adierazi dugunez, sexuaren araberako lanaren banaketak emakumeei esleitu
dizkie zaintza-lanak, ordaindu gabe. Horrek emakumeen ongizate fisiko eta psikologikorako
oztopo handi bat eragiten du, baita bizitzaren esparru ezberdinetan parte hartu ahal izateko
oztopo bat ere, eta, horretaz gain, gizonek, herri-aginteek eta enpresek ezinbestean beren
gain hartu beharko luketen erantzukizuna beren gain ez hartzea bultzatzen du.

Ardatz hau honako esku-hartze ildo hauetan antolatu eta zatitu da:
1. Zaintzaren eta erantzunkidetasunaren gizarte-kontzientziazioa.
2. Emakumeen eta gizonen denboraren erabilera: etxeko lanak eta zaintza-lanak
ikusaraztea, aitortzea eta kontuan hartzea.
3. Familia-bizitza eta lana edo lan-bila egotea bateragarri egitea erantzukizunak banatuz.
4. Mendekotasun-egoeran daudenen arretarako zerbitzu eta baliabide soziokomunitarioak.
Hala ere, kasu honetan, 3. esku-hartze ildoak familia-bizitzaren eta lanaren bateragarritasuna
erantzunkidean edo enplegu-bilaketako egoeran sakondu du; baina, adierazi beharra dago
"bizitza pertsonala" familiaren edo lanaren esparruaren propioagoak diren beste zeregin eta
erantzukizun batzuekin bateragarri egiteko mekanismoak eta denbora behar dituen gune gisa
ikusi behar dela.
Hasiera batean, “gizarte-antolamendu erantzunkideari” buruzko ardatzak bosgarren eskuhartze ildo bat aurreikusi zuen, hiri-plangintzak eta garraio publikoak bateragarritasun
erantzunkidean laguntzeari buruzkoa. Hala ere, kontuan hartuta Berdintasunerako III. Plana
lantzeko unean Vitoria-Gasteizko udala hiri-antolamenduko plan orokor (HAPO) batean
murgilduta dagoela, interesgarritzat jo da esku-hartze ildo hori jardun-esparru horretan
lantzea.
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Dena dela, Berdintasunerako Zerbitzuak ildo horretan egiten duen lana agerian jartze aldera,
egindako eta aurreikusitako jardunak adierazten dira, baita horietan beste Sail batzuen
lankidetza ere:

1. Sailarteko Batzordearen barruko partaidetza, HAPOren aldaketaren inguruan sortua.
Berdintasunerako Zerbitzua beste Sail batzuekin batera parte hartzen ari da Udala HAPOren
aldaketarako ekitaldi horretan gauzatzen ari den partaidetza-prozesuan, eta prozesu hori
Hirigintza Saileko HAPOren Berrikuspen Bulegoak eta Herritarren Parte-hartzearen Zerbitzuak
bultzatzen dute.
Horretaz gain, IGI Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak, Gizarte Etxeen
Zerbitzuak, Informazioaren Teknologien Saileko Edukien Atalak, Gizarte Gaien eta Adinekoen
Sailak, eta Komunikazio Bulegoak ere parte hartzen dute bertan.

2. Hirigintza inklusiboari eta genero-ikuspegia hirigintzan sartzeari buruzko prestakuntza- eta
informazio-saioa, arestian adierazitako Batzordea osatzen dutenei zuzendua.
Saio hori 2013ko irailaren 19an egin zen, HIRIA Kolektiboaren eskutik.

3. “Zergatik da beharrezkoa emakumeek hirien eta herrien diseinuan parte hartzea” galderari
buruzko hitzaldia.
Isabel Velásquez Valoria andreak (hiri-arkitektoa eta generoari eta hirigintzari buruzko
partaidetza-prozesuetan espezialista) gauzatutako hitzaldi hori 2013ko urriaren 1ean egin zen,
Emakumeen
berdintasunerako
eta
jabekuntzarako
Eskolaren
esparruan.
Horren
antolamenduan parte hartu zuten Hirigintza Saileko HAPOren Berrikuspen Bulegoak eta
Herritarren Parte-hartzearen Udal Zerbitzuak.

4. “Hausnarketarako gunea eta ‘Hiri-plangintza genero-ikuspegiarekin’ proposamena“ gai gisa
zuen mintegia.
HIRIA Kolektiboak gauzatutako mintegi hori 2013ko urriaren 18an eta 19an egin zen, HAPOren
aldaketaren inguruan hausnartzeko eta proposatzeko, genero-ikuspegia HAPOan sartzeari
dagokionez. Mintegian lagundu zuten Hirigintza Saileko HAPOren Berrikuspen Bulegoak eta
Herritarren Parte-hartzearen Udal Zerbitzuak.

Etorkizunari begira, eta Berdintasunerako III. Plana egikaritzeko aldiari dagokionez, honako
jardun hauek aurreikusi dira, horiek egiteko dagokion aurrekontua bideratuz:
1. Genero-ikuspegia hirigintzan eta, zehazki, HAPOren aldaketa-prozesuan sartzeko
hausnarketa- eta proposamen-tailerrak.
2. “Hiri debekatuaren mapa” berrikusteko eta eguneratzeko partaidetza-prozesu bat
abiaraztea, hiriaren eta bere ekipamenduen diseinua emakumeen aurkako indarkeriaren
problematikara egokitze aldera.

ZAINTZAREN ETIKAREN ETA ERANTZUNKIDETASUNAREN GIZARTE KONTZIENTZIAZIOA:
Esku-hartze ildo honen helburua konplexua da. Alde batetik, sarreran jada adierazi dugunez,
zaintza-lanak bizitza mantentzeko eta ugaltzeko ezinbestekoak diren arren, gizartean ia ez
daude balioetsiak eta ikusezinduak daude. Historikoki emakumeek doan egin dituzten zeregin
horiek ezinbestekoak dira bizitzarako, eta merezi duten ikusgarritasuna eta aitorpena lortzen
ez duten heinean, gure gizarteak zaintzari balio gutxi ematen jarraituko du, eta, nahi izan
gabe, bizitza mantentzeari eta ugaltzeari balioa kentzen jarraituko du. Horregatik, funtsezkoa
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da zaintzaren etika eta, hala badagokio, norberaren burua zaintzearen etika sustatzea,
gizartearen eta bere antolamenduaren aldetik balioespen handiagoa ahalbidetzearren.
Zaintza dagokion neurrian ikusarazteak, aitortzeak eta balioesteak aukera emango du, era
berean, gizonenak, herri-aginteenak eta enpresenak ere badiren berezko erantzukizunen eta
zereginen gaineko erantzunkidetasunerako bidean aurrera egiteko.
Bestalde, balio-aldaketa horrekin batera jokabideen eta portaeren aldaketa bat etorri behar da,
eta horrek guztiak, azkenean, isla izan beharko du emakumeen eta gizonen denboraren
erabilera orekatuago batean, etxeko lanei eta zaintza-lanei dagokienez. Horrek, zalantzarik
gabe, eremu publikoan emakumeentzako berdintasun handiagoko egoera bat ekarriko du.
Denboraren erabilera nabarmen aldatu da emakumeentzat, lan-merkatuan sartu diren
heinean. Hala ere, gizonak ez dira etxeko lanen eta zaintza-lanen eremuan sartu, ez erritmo
berean, ez neurri berean, eta, beraz, emakumeak lan-eremuan sartzearen ondorioz,
emakumeek lanaldi bikoitza beren gain hartu behar izan dute. Horrenbestez, oreka handiagoa
lortze aldera, eta, beraz, eremu publikoan eta pribatuan berdintasun handiagoa lortze aldera,
ezinbestekoa da gizonak gehiago inplikatzea etxeko lanen eta zaintza-lanen erantzukizunetan
eta zereginetan.
Aipagarria da emakumeak XX. mendearen azken herenean hasi zirela sartzen lan-mundura,
baina aipatu beharra dago, era berean, joera hori eten egin dela egungo krisi ekonomikoaren
eraginez, Arabako emakumeen langabezia-tasa nabarmen igoz, baita gizonena ere, 2007.
urtetik gaur egun arte48. Lan-merkatuan emakumeen egoerak txarrera egin izanak, adineko
biztanleriaren hazkunde esanguratsuak eta bizitza-itxaropenaren luzapen handiak, eta,
horrekin batera, mendekotasun-egoeran bizi daitekeen urte kopuruaren hazkundeak eta
mendekotasun egoeran daudenei arreta emateko zerbitzu soziokomunitario eta baliabide
nahikorik ez izateak, gehi lanaren sexuaren araberako banantzeak, horrek guztiak egoera
kezkagarri bat sortzen du, emakumeen berdintasunaren helburuan atzera egitea ekar
dezakeena eremu publikoan eta, bereziki, lan-merkatuan.
Horregatik
guztiagatik,
hurrengo
esku-hartze
ildoetan
jasotzen
diren
zerbitzu
soziokomunitarioei eta enpresei zuzendutako bestelako helburu eta jardunak alde batera utzi
gabe, “zaintzaren etikaren eta erantzunkidetasunaren gizarte-kontzientziari” buruzko ildo
honetan, funtsean, gazteak sentsibilizatu nahi dira, baita gurasoak ere, norbere burua
zaintzearen eta pertsona guztien zaintzaren gaineko onarpenenean aurrera egiteko premiaren
inguruan, eta, horretarako, emakumeen eta gizonen erantzunkidetasunean aurrera egin behar
da etxeko zereginetatik eta zaintza-lanetatik eratorritako erantzukizun eta zereginei
dagokienez. Horretaz gain, ugalketa-lanetan gizonak gaitzeko premia kontuan hartzen du, hain
zuzen, bilatzen den helburuari dagokionez sentsibilizazio handiagoa lortze aldera, baita gizonen
trebetasunak eta abileziak hobetze aldera ere. Azken horri esker, zalantzarik gabe, inplikazio
handiagoa izango dute aipatutako lanetan.
Ildo honek barnean hartzen du hezkuntza-programa bat martxan jartzea, sailen artekoa, eta
emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioari, erantzunkidetasunari eta baterako
hezkuntzari buruzkoa. Programa hori honako hiru ardatz hauetan bildu da: “Emakumeen
ahalduntzea eta balioen aldaketa”, “Gizarte-antolamendu erantzunkidea” eta “Emakumeen
aurkako indarkeria”. Egia esan, hiru ardatzetan biltzen den programa bakar bat da, hain
zuzen, argi uzteko bera arduratuko dela hiru ardatz horietako edukiez, hezkuntzaren eremuari
dagokionez.
Bestalde, neurri jakin batzuk ezartzen ditu adingabeak eta gazteak sentsibilizatzeko
erantzunkidetasunari dagokionez, ludotekak eta ludoklubak egiteari dagokionez, haur-eskolei
dagokienez, baita Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzuko programen eta zerbitzuen esparruan,
Kale-heziketako programaren esparruan, eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek antolatutako
48

2008ko III. hiruhilekoan lortu zen Arabako emakumeen langabezia-tasa txikiena, % 1,5en kokatuz. Gaur egun,
2013ko III. hiruhilekoan, Arabako emakumeen langabezia-tasa 18,8 puntukoa izan da (Arabako gizonena baino 3,7
puntu handiagoa, 2013ko III. hiruhilekoan 15,1 puntukoa izan baita). Iturria: Eustat / Biztanleriaren inkesta
jarduerarekin lotuta (BJL)
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jardueren esparruan ere. Proposatutako jardun batzuen asmoa da, era berean, lanaren xede
izango diren adingabeen eta gazteen gurasoak sentsibilizatzea.
Halaber, adinekoei eta gazteei zuzendutako trebakuntza-jardunak adierazten ditu, eta horien
bitartez ere erantzunkidetasunaren inguruan sentsibilizatu nahi zaie.
Azkenik, soilik gizonei zuzendutako trebakuntza- eta sentsibilizazio-jardun batzuk ere ezartzen
ditu, hain zuzen, balioen aldaketa batez gain, jokabideen eta jarreren aldaketa bat sustatu
behar delako horiekin, betiere etxeko lanei eta zaintza-lanei dagokienez.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN DENBORAREN ERABILERA: ETXEKO LANAK ETA ZAINTZA LANAK
IKUSARAZTEA, AITORTZEA ETA KONTUAN HARTZEA.
Emakumeen eta gizonen denboraren erabilerari buruz azken urteetan egin diren inkestek
agerian jarri dutenez, etxeko lanetan eta zaintza-lanetan emakumeek eta gizonek denborazko
inplikazio-maila desberdinak dituzte, baina horretaz gain, eguneroko bizitzan horiek duten
balio garrantzitsua ere agerian jarri dute.
Nazioarteko mailan, hainbat esperientzia izan dira denboraren erabilerari buruzko inkesten
inguruan XX. mendean. Hala ere, 80ko hamarkadatik aurrera hasi ziren modu orokorragoan
egiten. Estatu espainolean, denboraren azterketaren gaineko interesa RTVE entitateak sustatu
zuen 60ko hamarkadaren bigarren erditik aurrera, biztanleria espainolaren aldetik
komunikabideen erabilera ezagutzeko helburuarekin. Baina, 2002-2003 urteetara itxaron
behar izan genuen EINak denboraren erabilerari buruzko estatu-mailako lehen inkesta ofiziala
egin zuen arte, hots, denboraren erabilerari buruzko inkesta 2002-2003. Horren helburua izan
zen “lehen mailako informazioa lortzea etxekoen unitateek egindako ordaindu gabeko lanaren
dimentsioa, kultura- eta aisia-jardueretan biztanleriaren parte-hartzea, eta gizarte-talde
berezien denboraren erabilera (gazteak, langabeak, zaharrak...) jakiteko, hain zuzen ere
familiari eta genero-berdintasunari buruzko politikak egin ahal izateko, edo etxekoen unitateen
sektoreko kontu sateliteak kalkulatu ahal izateko”.
Estatistika ofizialetik, Eustat izan zen, 1992an, estatu espainolean denboraren erabilerari
buruzko inkesta bat lehen aldiz martxan jarri zuena, Denbora-aurrekontuen inkesta, “bizibaldintzei buruzko inkestarekin 1989an hasitako gizarte- eta kultura-ohituren adierazlesistema osatzeko asmoz”. Urte horretatik aurrera, bost urtean behin, Eustatek inkesta hori
egin du, honako urte hauetan hain zuzen ere: 1993an, 1998an, 2003an eta 2008an.
Denboraren erabilerari buruzko inkesten aplikazio eta erabileretako bat izan da etxeko lanaren
eta zaintza-lanen balio ekonomikoa kalkulatu ahal izatea, bai Kontuen Europako Sisteman
jasotzen dena, bai bertan biltzen ez dena.
Autonomia Erkidegoaren kasuan, eta denbora-aurrekontuen inkestari dagokionez, 1996an
Eusko Jaurlaritzak Eustati egindako mandatuaren ondorioz, etxeko produkzioaren bolumenari
eta balio ekonomikoari buruzko ikerketak egin dira, etxeko lanak nahiz zaintza-lanak aintzat
hartuta, eta balio horri Etxeko produkzioaren kontu satelitea izena jarri zaio, Eustatek landua.
Hortaz, Eustatek ikerketa horiek egin ditu 1993., 1998., 2003. eta 2008. urteetan, urte
horietako denbora-aurrekontuen inkestako datuetan oinarrituta.
Horrela, 2008ko kontu sateliteak adierazten du Autonomia Erkidegoko etxeko produkzioa
19.642 milioi eurora iritsi zela 2008an, hau da, urte horretako Barne Produktu Gordinaren
(BPG) % 28,7ra. Etxeko produkzioak BPGan duen partaidetza-ehunekoaren beheranzko
bilakaera nabarmentzen da, izan ere 1993ko % 47,5etik 2008ko % 28,7ra jaitsi baitzen.
Eustatek adierazten duenez, ordaindu gabeko etxeko ekonomiatik merkatuko ekonomiara
egiten den baliabideen transferentzia horren eragileak oparoaldi ekonomikoa eta emakumeak
lan-merkatura etengabe sartzea dira, eta, horren ondorioz, aurreko urteetan etxeko
ekonomian sortzen zen produkzioa orain, egoera ekonomiko erlatiboki hobeago horren
ondorioz, merkatuan eskatzen da.
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Hala ere, bi errealitate aipatu behar dira. Alde batetik, aipatu behar da orokorrean emakumeak
direla oraindik etxeko lanak eta zaintza-lanak egiten dituztenak merkatuan eta, zehazki, kasu
askotan, atzerriko emakumeak direla lan hori egiten dutenak, oro har kolokako lanbaldintzetan.
Eta beste aldetik, 2013ko kontu satelitearen emaitzei itxaron behar zaie, etxeko produkzioak
BPGan duen partaidetza-ehunekoari dagokionez krisi ekonomikoak izan dezakeen eragina
balioesteko.
Era berean, Eustat etxeko lanetan eta zaintza-lanetan emakumeen eta gizonen parte-hartzeari
buruzko informazioa aurreratu du, lana, familia eta bizitza pertsonala bateragarri egiteari
buruzko inkestaren bitartez.
Oro har, esan daiteke, berdintasunaren arloko aurrerapenak gorabehera, emakumeek eta
gizonek etxeko lanetan eta zaintza-lanetan ematen dituzten denboren arteko aldea oso handia
dela oraindik.
Araban, emakumeek gizonek baino ordubete gehiago ematen dute batez beste haurrak
zaintzeko lanetan, eta 2010-2011 aldian alde hori oso gutxi txikitu da, modu ez aipagarrian.
Aldeak harik eta nabarmenagoak dira etxeko lanetan emandako denborari dagokionez; izan
ere, emakumeek batez beste lau ordu ematen dituzte egunero arlo horretan, hau da, gizonek
ematen dutena baino ordu eta erdi gehiagotik gora.
Mendekotasun-egoeran daudenen zaintzari dagokionez, hain zuzen, arlo horretan ikusi da
2010-2011 aldian genero-arrailaren txikitze handiena. 2010ean, gizonek 1,28 ordu ematen
zuten batez beste eta emakumeek 3,73 ordu; denbora horiek, 2011n, 2,05 ordura (gizonak)
eta 2,24 ordura (emakumeak) aldatu ziren, hurrenez hurren.
Errealitate horiek dira “emakumeen eta gizonen denboraren erabilera: etxeko lanak eta
zaintza-lanak ikusaraztea, aitortzea eta kontuan hartzea” izenburuko esku-hartze ildo honek
jakinarazi nahi dituenak Vitoria-Gasteizen kasuan, udalaren Urtekari Estatistikoko datuak
txertatzearen bitartez eta mendekotasun-egoeran daudenen zaintzarekin edo etxeko lanak
egitearekin lotutako jarduerak egiten dituzten pertsonen bizi-baldintzei eta profil
soziopolitikoari buruzko txosten bat landuz.
Baina, era berean, ildo honen asmoa da udal-programazioan etxeko lana eta zaintza-lanak
kontuan hartuak izatea lortzea, “enplegutik haratago” gertatzen den lan bat dagoela argi
izateko eta emakumeen eta gizonen erabilera ezberdina aintzat hartzeko. Era berean, azken
alderdi horiek nahitaez kontuan hartu behar dira udal-jardunen diseinuan eta ezarpenean.

FAMILIA BIZITZA ETA LANA EDO LAN BILA EGOTEA BATERAGARRI EGITEA ERANTZUKIZUNAK
BANATUZ
Gizarte-antolamendu erantzunkide bat lortzeko, ez da nahikoa gizonek eta emakumeek
erantzukizunak eta zereginak, eta, beraz, eremuak eta denborak partekatzea, etxeko lanari
eta zaintza-lanei dagokienez, hain zuzen enpresen inplikazioa ere beharrezkoa delako.
Enpresek ere, beren aldetik, aurrera egin behar dute zaintza-lanetan dagokien “erantzukizunkuota” beren gain hartzean. Beren langileen gaixotasun edo lan-istripuen ondoriozko egoerak
biltzen badituzte ere, orokorrean ez dute kontuan hartzen familiako beste kide batzuek bizi
dezaketen mendekotasun-egoera, betiere legeak eskatzen dituen familia eta lana bateragarri
egiteko neurrien bitartez araututako erakundeen kasuan izan ezik.
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Arestian adierazi dugunez, biztanleriaren ongizate-helburuak lehentasunezkoa izan behar du
edozein gizartetan, eta, horren haritik, eragile guztiak inplikatu behar dira horretan. Helburu
horrek enpresak ere inplikatzen ditu, horien egiturak, antolamendua eta funtzionamendua
errealitate horretara egokitu behar baititu, hain zuzen ere pertsonek zaintzak behar dituztela
kontuan hartuta, bai langileek bai horien mende bizi direnek.
Kasu honetan enpresen aldetik erantzukizun hori ez onartzearen ondorioz, beren langileen
eguneroko zaintza-lanak emakumeek egin beharreko doako lan bat izaten jarraituko du; izan
ere, emakumeek bizi- eta osasun-kalitatea zaindu dute historia osoan zehar, horrek
produkzioan sortzen duen onurarekin.
Horretaz gain, merkatuak argi dauka emakumeen papera zaintzaile nagusi gisa, eta ez soilik
enpresetako langileen zaintzaile gisa, baita mendekotasun-egoeran bizi diren familiako kideen
zaintzaile gisa ere, baina horien kontratazioa, iraunkortasuna edo mailaz igotzea zailduz
zigortzen ditu, hain zuzen ere merkatuak, gaur egun definituta dagoen moduan, enpresako
produkzioarekin lotutako erantzukizunak bakarrik dituzten pertsona zainduak behar dituelako.
Horregatik, familia eta lana bateragarri egitearen sustapena berdintasun-politiken lan-helburu
gisa ezartzen da. Horren ildotik, Berdintasunerako 4/2005 Legearen 47. artikuluak honako hau
esaten du: “Euskal herri-administrazioek bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzea
erraztuko dute. Horretarako, honako alderdiak sustatuko dituzte: etxeko lanetan gizonek
erantzunkidetasuna edukitzea; enpleguaren egiturak bizitza pertsonalaren eta familiaren
beharrei egokitzea; zerbitzu soziokomunitarioak sortzea eta egokitzea; laguntza ekonomikoak
eta neurri fiskalak eratzea; eta delako helbururako egoki iritzitako beste edozein neurri”.
Baina, kasu honetan ere, errealitatea konplexuagoa da. Gizonekin alderatuta, zaintza-lanak
orokorrean beren gain hartzen dituztenak emakumeak direnez gero, horiek dira ere, neurri
handi batean, familia-bizitza eta lana bateragarri egiteko neurrietara atxikitzen direnak (lanmurriztapenak, eszedentziak, etab.), eta horrek ondorio txarrak eragin ditzake
berdintasunean, emakumeen enplegurako sarbideari, iraunkortasunari eta sustapenari
dagokionez.
Horregatik, enplegu-egiturak familia-bizitzatik eta lanetik eratorritako premietara egokitzean
enpresen
inplikazio
handiagoaz
gain,
gizonek
zaintza-lanetan
eta,
beraz,
bateragarritasunerako neurrien eskuratzean inplikazio handiagoa izatea ere lortu behar dugu.
Horrenbestez, gaur egun, Berdintasunerako III. Plan honetan jasotzen denez, bateragarritasun
erantzunkideari buruz hitz egiten da; izan ere, gure ustez, bizitza pertsonalaren, familiaren eta
lanaren arteko bateragarritasunerako neurrien garapen handiagoa lortzeaz gain, aldi berean
emakumeek eta gizonek neurri horiek modu orekatuan baliatu behar dituzte. Horrek guztiak
ekarriko luke, alde batetik, berdintasun-helburua garatzea enpleguaren eremuan, eta, beste
aldetik, gizonek zaintza-lanetan erantzunkidetasun handiagoa izatea.
Berdintasunerako Lege Organikoak aitatasun-baimena sortu zuen, eta horrek, zalantzarik
gabe, familia-bizitzaren eta lanaren bateragarritasun erantzunkiderako eskubidearen
garapenean aurrerapauso handi bat ekarri zuen. Hala ere, benetako bateragarritasun
erantzunkide bat lortzeko, oso garrantzitsutzat hartzen da jaiotzeetan edo adopzioetan amei
eta aitei zuzendutako bateragarritasun-neurriak parekatzea. Jaiotzeengatik edo adopzioengatik
baimen berberak eta besterenezinak emakumeentzat eta gizonentzat, horrek gizonen
inplikazio handiagoa ekarriko duelako zaintza-lanetan eta oreka handiagoa erantzukizunetan,
zereginetan eta gizonen eta emakumeen denboraren erabileran, eremu pribatuan, eta, horren
ondorioz, eremu publikoan.
Horren haritik, ondoren erakusten diren datuek argi uzten dute bateragarritasun erantzunkidea
sustatzen jarraitzeko premia dagoela.
Eusko Jaurlaritzako Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzaren diru-laguntza
ekonomikoak eskatu zituzten eta jaso zituzten pertsonak kontuan hartuta, adierazi beharra
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dago adingabeak zaintzeko eszedentzia bat hartzeagatik 2012an diru-laguntza jaso zuten
Vitoria-Gasteizko gizonen ehunekoa % 4,26 izan zela, eta emakumeen kasuan, aldiz, % 95,74
izan zen. Hobekuntza txiki bat egiazta daiteke 2008ko datuekin alderatuta, izan ere emaitza
gizonen kasuan % 3 izan baitzen, eta emakumeen kasuan % 97. Lanaldi-murrizketagatiko
diru-laguntzei dagokienez, 2012ko datuek adierazten dute gizonen % 10,40ak eskatu zituela,
eta, aldiz, emakumeen % 89,60ak.
Bere aldetik, mendekotasun-egoeran daudenen zaintzari dagokionez, eszedentzia bat
hartzeagatik 2012an diru-laguntza eskatu eta jaso zuten Vitoria-Gasteizko gizonen proportzioa
% 25 izan zen, eta emakumeen kasuan, aldiz, % 75. Lanaldi-murrizketari dagokionez, gizonen
kasuan % 27,77 izan zen, eta emakumeen kasuan % 72,23.
Esku-hartze ildo honen helburuak lanerako prestakuntza-ibilbideetan eta udalak egiten dituen
bestelako
enplegagarritasun-jardunetan
bateragarritasun
erantzunkidea
bultzatzean
oinarritzen dira, aldi berean ETEetan eta mikroETEetan bizitza pertsonala, familia eta lana
bateragarri egiteko neurrien garapena bultzatuz, arreta berezia jarriz BATERATU+ atarian, eta
aholkularitza teknikoa emanez enpresa txikiei, bateragarritasun erantzunkidearen aldeko
ekimenak martxan jar ditzaten.
MENDEKOTASUN
EGOERAN
SOZIOKOMUNITARIOAK.

DAUDENEN

ARRETARAKO

ZERBITZU

ETA

BALIABIDE

Gizarte-antolamendu erantzunkide baterako, era berean, ezinbestekoa da herriadministrazioen inplikazioa, mendekotasun-egoeran daudenen zaintzarekin lotutako zerbitzu
eta baliabide soziokomunitarioak hornituz eta hobetuz, eta horien eta beren familien
premietara egokituz. Gizonek eta emakumeek eremu publikoa eta pribatua, lan-merkatuko
lana eta zaintzekin lotuta egiten dena partekatzen badute, ezinbestekoa izango da
mendekotasun-egoeran daudenen zaintzan laguntzeko zerbitzu soziokomunitarioak izatea:
haur-eskolak, egoitzak, eguneko zentroak, familia zaintzaileentzako baliabideak, etab. Zerbitzu
horiek izatea oinarrizkoa premia den modu berean, ezinbestekoa da ere horien estaldura,
ordutegia eta egutegia mendekotasun-egoeran dauden pertsonen eta haien familien
premietara egokitzea.
Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen arretarako zerbitzu soziosanitarioak izugarri
garrantzitsuak dira genero-berdintasunaren helbururako, hain zuzen ere mendekotasunegoeran daudenen arreta profesionala ahalbidetzeaz gain, eremu publiko eta pribatutik
eratorritako erantzukizun eta zereginen arteko bateragarritasuna errazten duten zerbitzu gisa
ere jarduten dutelako. Horri dagokionez, berriz ere adierazi behar da nagusiki emakumeak
direla zaintza-lanetan arduratzen direnak, gizarte-errekonozimendurik gabe eta doan. Horien
azpiegitura on bat sustatzeak, neurri handi batean, eremu publikoan sartzea ahalbidetuko du,
oro har, eta lan-merkatuan sartzea, modu zehatzagoan. Bestalde, ez dugu ahaztu behar
emakumeak direla, nagusiki, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen arretarako zerbitzu
soziokomunitarioetan lan egiten dutenak. Horien sustapenak, era berean, emakumeen sektore
bat mantenduko du lan-merkatuan.
Era berean, oso garrantzitsua da zerbitzu mota horiek malguak izatea, egoera eta premia
ezberdinei erantzuteko dibertsifikatuz. “Zaintzaren ondorioak. Uztartze estrategiak EAEko
gizon-emakumeen eguneroko bizitzan” (Emakunde 2007) azterlanean adierazten denez,
mendekotasun-egoeran daudenen zaintzarako zerbitzuen azterlanean parte hartu zuten
pertsona gehienen aburuz, zerbitzu horiek gaur egun oso gutxi dira oraindik eta ez dute
dagoen eskaria estaltzen.
Era berean, ekonomia aldagaia aipatzen dute faktore garrantzitsu gisa. Zaintzaren kostua
elementu erabakigarria da baliabide ekonomiko gutxi dituzten familietan. Era berean,
hezkuntza-zentroen eta lan-ordutegien arteko egokitzerik eza aipatzen dute. Eta, horrela,
“Mendekotasun-egoeran daudenen arretarako zerbitzu eta baliabide soziokomunitarioak”
izeneko esku-hartze ildo honen jarduna adinekoen arretarako zerbitzu eta baliabideen
estaldura, ordutegiak eta egutegia berrikustean oinarritu da, baita udal haur-eskolen
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ordutegiak egokitzean ere, aldi berean adinekoak zaintzen dituzten familiei laguntzeko
programa erantzunkidetasun-printzipiora egokitzeko ezarritako irizpideak berrikusiz eta, hala
badagokio, horiek hobetuz.
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1. ESKU-HARTZE ILDOA: ZAINTZAREN ETA ERANTZUNKIDETASUNAREN GIZARTE KONTZIENTZIAZIOA
1.1 Helburu estrategikoa – Erantzunkidetasunari buruzko udal-jardun koordinatu bat sustatzea.
1.1.1 Helburu operatiboa - Erantzunkidetasuna bultzatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria saihesteko sail arteko
hezkidetza programa bat martxan jartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.1.1 Sailen arteko batzorde teknikoa sortzea eta bultzatzea,
hezkidetza, erantzunkidetasunari buruz eta emakumeen aurkako
indarkeria saihesteko materialak egiteko eta hezkuntza-programa
diseinatzeko eta martxan jartzeko helburuarekin.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila: Komunitate
Jardueraren Zerbitzua / Haurtzaroa eta
Senitartea Zerbitzua / Gizarteratze Zerbitzua /
Adinekoen Zerbitzua
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila:
Osasun Publikoaren Atala.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila:
Hezkuntza Zerbitzua / Kirol Zerbitzua / Kultur
Jardueren Atala/ Gizarte etxeen koordinazio
Atala
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua: Jaien
Atala / Gazteria Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.1.2 Ikastetxeetan hezkuntza-komunitatearekin batera burutzen
ari diren hezkidetza, erantzunkidetasuna eta emakumeen aurkako
indarkeriaren prebentzioa lantzen duten arloetako programei
buruzko azterketa egitea, horiek hobetzeko eta esparru horretan
lan egiteko ildo berriak aztertzeko.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta
Kirolen Saila: Hezkuntza Zerbitzua

OHARRA: Jardun hori 2013an abiarazi zen, 12.000,00 euroko
aurrekontuarekin, 2013ko aurrekontu-ekitaldiaren kargura.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ez du aurrekonturik behar
X

x

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2015
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Alkatetza Saila: Berdintasunerako Zerbitzua eta
Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila: Komunitate
Jardueraren Zerbitzua / Haurtzaroa eta
Senitartea Zerbitzua / Gizarteratze Zerbitzua /
Adinekoen Zerbitzua
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila:
Osasun Publikoaren Atala.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila:
Kirol Zerbitzua / Kultur Jardueren Atala/ Gizarte
etxeen koordinazio Atala
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua: Jaien
Atala / Gazteria Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

1.1.1 Helburu operatiboa - Erantzunkidetasuna bultzatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria saihesteko sail arteko
hezkidetza programa bat martxan jartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.1.3 Erantzunkidetasuna bultzatu eta emakumeen aurkako
indarkeria saihesten duten udal esparruetan burutzen ari diren
hezkidetza programei buruzko azterketa egitea, hauek hobetzeko
eta udal foroetan lan egiteko lan-ildo berriak aztertzeko.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Komunitate Jardueraren Zerbitzua /
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua /
Gizarteratze Zerbitzua / Adinekoen
Zerbitzua
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren
Saila: Osasun Publikoaren Atala.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Hezkuntza Zerbitzua / Kirol
Zerbitzua / Kultur Jardueren Atala/ Gizarte
etxeen koordinazio Atala
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala / Gazteria Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.1.4 Ildo honek barnean hartzen du sailen arteko hezkuntzaprograma bat martxan jartzea eta emakumeen aurkako
indarkeriaren prebentzioari, erantzunkidetasunari eta baterako
hezkuntzari buruzkoa. Programa honetan, materialak eraldatuko
dira ere.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua eta Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Komunitate Jardueraren Zerbitzua /
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua /
Gizarteratze Zerbitzua / Adinekoen
Zerbitzua
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren
Saila: Osasun Publikoaren Atala.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Kirol Zerbitzua / Kultur Jardueren
Atala/ Gizarte etxeen koordinazio Atala
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala / Gazteria Atala

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

2014

X

28.000,00

2015

X

28.000,00

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X
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1.2 Helburu estrategikoa – Etxe zein zaintza lanetako erantzukizuna sustatzea

hezkuntza esparruan egindako udal-lanetan.

1.2.1 Helburu operatiboa – Pertsona nagusi zein gazteei, beren aita eta amei
berdintasunari buruz sentsibilizatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.1.1 9-12 urte bitarteko umeei zuzendutako aisialdi ekintza
ludoklubetan, nun norberaren zaintza, besteen zaintza eta etxeko
lanetako berdintasunari buruzko erantzukizun balioak lantzen
diren. 2013/14 ikasturtea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

etxeko lanetako zein zaintza lanetako
Sail laguntzailea

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Gizarte Etxeen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

1.750,00

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2015

1.2.1.2 Ludoteketara programaturiko bisitaldien esparruan, bisitaldi
zehatz bat egitea, non 4-8 urteko umeekin norberaren zaintza,
besteen zaintza eta etxeko lanetako berdintasunari buruzko
erantzukizun balioak lantzen diren. 2014/15 ikasturtea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Gizarte Etxeen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

x

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

750,00

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

x

750,00

1.2.1.3
Erantzunkidetasunaren
ikuspegia
sartzea
haurren
hezkuntzan,
udal
haur-eskoletako
gurasoei
zuzendutako
prestakuntza-tailerren planteamenduan eta garapenean. 2013/14
ikasturtea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta aldatua

2014

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Hezkuntza Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

Aurrekontu berria

3.000,00

X

Jardun berria

2015

1.2.1.4
Erantzunkidetasunaren
ikuspegia
sartzea
hezkuntzan,
Vitoria-Gasteizko
Haurreskoletako
zuzendutako prestakuntza-mintzaldietan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

haurren
gurasoei

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Hezkuntza Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta
800,00

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

2015
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---

Aurrekontu berria

1.2.1 Helburu operatiboa – Pertsona nagusi zein gazteei, beren aita eta amei etxeko lanetako zein zaintza-lanetako
berdintasunari buruz sentsibilizatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.1.5
Baterako
hezkuntzaren
eta
erantzunkidetasunaren
ikuspegia zeharka mantentzea, Haurren eta Familien Udal
Zerbitzuko haurrei, nerabeei eta familiei zuzendutako zerbitzuetan
eta programetan.

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua

Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

1.2.1.6 Erantzunkidetasunari buruzko haurren sentsibilizazio

eta partaidetzarako "Eta zuk baduzu zer esanik?" proiektua
hedatzea; ikastetxeetan egiten da.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

2.500,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

2015

1.2.1.7 Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna partaidetza- eta
hausnarketa-elementu
gisa
sartzea
“Lagunkide”
Haurren
Partaidetzarako Programan biltzen diren partaidetza-formatuetan.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

1.2.1.8 Etxeko lanen gaur egungo banaketari eta emakumeen eta
gizonen
denboraren
erabilera
ezberdinei
buruzko
eta
erantzunkidetasunari buruzko edukiak sartzea “Emozio lantegia”
Programan.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

1.2.1 Helburu operatiboa – Pertsona nagusi zein gazteei, beren aita eta amei etxeko lanetako zein zaintza-lanetako
berdintasunari buruz sentsibilizatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.1.9 Haurren Eskubideen Jaiaren esparruan, baterako
hezkuntzari, bateragarritasunari eta erantzunkidetasunari buruzko
sentsibilizazio-jardunak egitea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta aldatua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

KARGURA

X

Jardun berria

KARGURA

1.2.1.10 Bateragarritasunaren eta erantzunkidetasunaren arloko
jardunbide egokien aurkezpena, Jardunbide Egokien Lantegien
esparruan, haurren eta nerabeen arretan jardunbide egokiak
sustatzera bideratuak eta adingabeei eta gurasoei zuzenduak,
hezkuntza-zentroetan eta gizarte-etxeetan.
Jarduna
Egikaritzen

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua

Sail laguntzailea

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

1.2.1.11 Bateragarritasunari eta erantzunkidetasunari buruzko
edukiak
sartzea
bigarren
mailako
prebentziorako“Prologo”
programan, gurasoen eskumenen hornikuntzara bideratua, hain
zuzen
ere
hezte-eredu
desegokiak
konpentsatzeko
eta
prebenitzeko,
lantegi
bakoitzean
haurtzaindegi-zerbitzua
erabiltzeko aukera balioetsiz.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

1.2.1.12 Bateragarritasunari eta erantzunkidetasunari buruzko
edukiak sartzea “Senidegune” programan, 0-3 urteko gurasoen
hezkuntza-lanean laguntzera bideratua.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

96

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

1.2.1 Helburu operatiboa – Pertsona nagusi zein gazteei, beren aita eta amei etxeko lanetako zein zaintza-lanetako
berdintasunari buruz sentsibilizatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.1.13 Erantzunkidetasunaren ikuspegia zeharka sartzea Kale
Heziketako Udal Programan eta adingabeekin eta gazteekin egingo
diren hezkuntza-bitartekaritzetan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Komunitate Jardueraren Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.2.1.14 Erantzunkidetasunaren ikuspegia sartzea adingabeei eta
gazteei
zuzendutako
jarduera
soziokomunitarioetan
landu
beharreko edukien barruan; Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek
antolatzen dituzte.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Komunitate Jardueraren Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

x

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.2.1.15 Etxeko lanetako zein zaintza lanetako berdintasunari
buruzko sentsibilizazio-saioak, zehazten diren Saileko zerbitzu eta
tailerretan parte hartzen duten pertsonei zuzenduak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

X

1.2.1.16
Familian
egiteko
sukaldaritza-tailerrak,
zuzenduak, erantzunkidetasunaren ikuspegia sartuz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

haurrei

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren
Saila: Osasun Publikoaren Atala.

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

9.050,40

2015

X

9.050,40

X
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--Aurrekontu berria

1.2.1 Helburu operatiboa – Pertsona nagusi zein gazteei, beren aita eta amei etxeko lanetako zein zaintza-lanetako
berdintasunari buruz sentsibilizatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.1.17 Etxeko lanetan eta/edo zaintza-lanetan trebatzeko 4
orduko tailerra, erantzunkidetasunari buruzko “Lanak etxean, hobe
denon artean” erakusketarekin batera, Bigarren Hezkuntzako
ikasleei zuzendua.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

X

2015

X

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria
4.200,00

X

Jardun berria

4.200,00

1.2.2 Helburu operatiboa – Ludoteketako
erantzunkidetasunaren inguruan.

eta

ludoklubetako

Jardunak

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

begiraleak

prestatzea

etxeko

Sail arduraduna

1.2.2.1 Ludoteketako eta ludoklubetako begiraleei zuzendutako
prestakuntza-saioa, erantzunkidetasunari buruz.

Egikaritzen eta
aldatua

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala

Ez du aurrekonturik behar

2014

Sail laguntzailea

eta

zaintza-lanen

Sail laguntzailea

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Gizarte Etxeen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

lanen

Alkatetza
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Saila:

Berdintasunerako

Aurrekontu berria

X

1.200,00

X

Jardun berria

2015

1.3 Helburu estrategikoa - Gizonen inplikazioa handitzea etxeko lanetan eta zaintza-lanetan.
1.3.1 Helburu operatiboa - Gizonak sentsibilizatzea eta trebatzea etxeko lanetan eta zaintza-lanetan.
Jardunak

Sail arduraduna

1.3.1.1 Jolas-saio espezifiko bat, ludoteketako asteburuko familiajardueren programaren esparruan, aita diren gizonei eta haurrei
zuzendua, etxeko lanetan eta zaintza-lanetan erantzunkidetasunbalioak lantzeko. 2013/14 ikasturtea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

2014

Sail laguntzailea

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Gizarte Etxeen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta
750,00

X
2015
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---

Aurrekontu berria

1.3.1 Helburu operatiboa - Gizonak sentsibilizatzea eta trebatzea etxeko lanetan eta zaintza-lanetan.
Jardunak

Sail arduraduna

1.3.1.2 Urtean gizonei zuzendutako sei tailer, 0-3 urteko haurrak
zaintzeko
gaitasun
eta
abilezietan
trebatzeko,
erantzunkidetasunaren ikuspegia sartuz.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Sail laguntzailea

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

11.520,00

2015

X

11.520,00

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

1.3.1.3 Gizonei zuzendutako 20 orduko bederatzi tailer, etxeko
lanetarako
gaitasun
eta
abilezietan
trebatzeko,
erantzunkidetasunaren ikuspegia sartuz (3 tailer 2014an eta 6
tailer 2015ean)
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria
5.400,00

10.800,00

1.3.1.4 Gizon helduei zuzendutako etxeko lanetarako gaitasun eta
abilezietan trebatzeko tailerrak mantentzea, erantzunkidetasunaren
ikuspegia sartuz.
Jarduna

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Adinekoen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

2.700,00

2015

X

2.700,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

---

X

Jardun berria

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua
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---

Aurrekontu berria

2. ESKU-HARTZE ILDOA: EMAKUMEEN ETA GIZONEN DENBORAREN ERABILERA: ETXEKO LANAK ETA
ZAINTZA LANAK IKUSARAZTEA, AITORTZEA ETA KONTUAN HARTZEA
2.1 Helburu estrategikoa - Etxeko lana eta zaintza-lanak ikusaraztea eta aitortzea.
2.1.1 Helburu operatiboa - Etxeko lanetan eta zaintza-lanetan emakumeen eta gizonen partaidetzaren errealitatea jakinaraztea.
Jardunak

Sail arduraduna

2.1.1.1 Emakumeen eta gizonen ohitura eta portaera ekonomikoei,
kulturalei, sozialei eta bestelakoei buruzko informazio zehatza,
jarduera bakoitzean egunero ematen duten denboraren bitartez,
udalaren urtekari estatistikoaren esparruan egitekoa (EUSTATek
2013ko Denbora Aurrekontuen Inkesta egitearen baldintzapeko
jarduna).
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

2014

Ez du aurrekonturik behar
X

---

Aurrekontu berria
2.000,00

2015

2.1.1.2 Etxekoen unitateek garatzen dituzten jardueren balio
ekonomikoaren kalkuluari buruzko informazioa, Kontu Nazionalen
(SEC) metodologia-printzipioei jarraituta, udalaren urtekari
estatistikoaren esparruan (EUSTATek 2013ko Etxeko Produkzioaren
Kontu Satelitea egitearen baldintzapeko jarduna).
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ekonomia Sustapenerako Saila:
Ikerketa Bulegoa

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

---

Aurrekontu berria
2.000,00

X

Jardun berria

2015

2.1.1.3 Jarduera nagusi gisa mendekotasun-egoeran daudenak
zaintzen dituzten edo etxeko lanak egiten dituzten eta VitoriaGasteizen bizi diren pertsonen profilaren ezaugarri pertsonalak eta
lan-arlokoak (iturri nagusia: Vitoria-Gasteizko Bizimoduei buruzko
2011ko Udal Inkesta).
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Ekonomia Sustapenerako Saila:
Ikerketa Bulegoa

Ez du aurrekonturik behar
X

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail laguntzailea

X

Jardun berria

Egikaritzen eta
aldatua

Ekonomia Sustapenerako Saila:
Ikerketa Bulegoa

X

2015
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

2.1.1 Helburu operatiboa - Etxeko lanetan eta zaintza-lanetan emakumeen eta gizonen partaidetzaren errealitatea jakinaraztea.
Jardunak

Sail arduraduna

2.1.1.4 Adineko pertsonek, eta bereziki emakumeek, ongizatesortzaile gisa eta, zehazki, zaintza-lanetan egiten duten ekarpena
ikusaraztera eta aitortzera bideratutako jardunen esparruan
genero-ikuspegia sartzeko egiten den lana berrikustea eta, hala
badagokio, hobetzea.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Adinekoen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea
---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

2.2 Helburu estrategikoa - Etxeko lanaren eta zaintza-lanen ikuspegia sartzea udal-programazioan.
2.2.1 Helburu operatiboa - Adingabeen zaintza eta gurasoek udal-jardueran parte hartzea bateragarri egiteko baliabideak
sortzea.
Jardunak

Sail arduraduna

2.2.1.1 Ludotekak irekitzea, zerbitzuaren erabilera-ordutegitik
kanpo, adingabeen zaintza eta gurasoek bestelako udal-zerbitzuek
antolatutako jardueretan parte hartzea bateragarri egiteko
baliabide gisa.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Sail laguntzailea

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Gizarte Etxeen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Zerbitzu eskatzailearen kargura

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

2.2.2 Helburu operatiboa - Udal-langileak prestatzea, etxeko lanaren eta zaintza-lanen ikuspegia udal-programazioan sartzeko.
Jardunak

Sail arduraduna

2.2.2.1 Udal-langileei zuzendutako bi informazio-saio, emakumeen
eta gizonen denboraren erabilera desberdinei buruzko ikuspegia
eta etxeko lanaren eta zaintza-lanen ikuspegia udal esku-hartzean
sartzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

2014

Funtzio Publikoaren Saila: Prestakuntza
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar
X

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria
2.400,00

X
2015
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3. ESKU-HARTZE ILDOA: FAMILIA BIZITZA ETA LANA EDO LAN BILA EGOTEA BATERAGARRI EGITEA
ERANTZUKIZUNAK BANATUZ
3.1 Helburu estrategikoa - Bateragarritasun erantzunkidea bultzatzea lanerako prestakuntza-ibilbideetan eta bestelako
enplegagarritasun-jardunetan.
3.1.1 Helburu operatiboa - Lanerako prestakuntza-ibilbideetan eta bestelako enplegagarritasun-jardunetan
bateragarritasun erantzunkiderako laguntza ekonomikoak eta bestelako neurriak ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.1.1.1
Lanerako
prestakuntza-ibilbideetan
laguntza
ekonomikoak,
familia-bizitzarekin
erantzunkidea lortzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

daudenentzako
bateragarritasun

Enplegu Saila: Enplegu Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

daudenen

Sail laguntzailea
---

Aurrekontu berria
20.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

20.000,00

3.1.1.2 Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailaren jardun-esparruan
gizarteratzeko
ibilbideetan
daudenei
zuzendutako
laguntza
ekonomikoak, laguntza-zerbitzuak, ordutegien azterketa-neurriak
eta bestelako neurriak mantentzea.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

KARGURA

2015

X

KARGURA

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria
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---

Aurrekontu berria

3.2 Helburu estrategikoa - ETEetan eta mikroETEetan bizitza pertsonalaren, familiaren eta lanaren arteko bateragarritasun
erantzunkiderako neurriak garatzen laguntzea.
3.2.1 Helburu operatiboa - ETEei eta mikroETEei informatzea eta laguntzea, bizitza pertsonalaren, familiaren eta lanaren arteko
bateragarritasun erantzunkiderako neurriak garatzeko.
Jardunak

Sail arduraduna

3.2.1.1 Bizitza pertsonalaren, familiaren eta lanaren arteko
bateragarritasun erantzunkidea eta lan-denboraren malgutasuna
eta berrantolamendua lortzeko martxan dauden neurriak eta
laguntzak ETEetara eta mikroETEetara hedatzea, zerikusia duten
albisteak
eta
loturak
erantsiz
BATERATU+
webgunean,
Ekonomiaren Sustapenerako aldizkari digitalean (hiruhilekoa).
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Ekonomia Sustapenerako Saila: Enpresen
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

3.2.1.2 ETEentzako eta mikroETEentzako informazioa eta
aholkularitza teknikoa, Zerbitzuko enpresentzako aholkularitza
teknikoaren esparruan, bizitza pertsonalaren, familiaren eta
lanaren bateragarritasun erantzunkidea lortzeko, lan-denboraren
malgutasuna eta berrantolamendua lortzeko, eta urteko informazio
enpresa-jardunaldi bat egiteko ekimen berriak martxan jartzeari
buruz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Ekonomia Sustapenerako Saila: Enpresen
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

400,00

2015

X

400,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X
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---

Aurrekontu berria

4. ESKU-HARTZE ILDOA: MENDEKOTASUN EGOERAN DAUDENEN ARRETARAKO ZERBITZU ETA BALIABIDE
SOZIOKOMUNITARIOAK
4.1 Helburu estrategikoa - Mendekotasun-egoeran daudenen arretarako zerbitzu eta baliabide soziokomunitarioak familiapremietara egokitzea.
4.1.1 Helburu operatiboa - Adinekoen arretarako zerbitzuen ordutegiak, egutegia eta estaldura berrikustea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.1.1 Adinekoen arretarako zerbitzu eta baliabideen ordutegiak,
egutegia eta estaldura aldizka berrikustea, horien eta beren
familien premietara egokitzeko.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Sail laguntzailea

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Adinekoen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

KARGURA

2015

X

KARGURA

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

4.1.2 Helburu operatiboa - Udal Haur Eskolen ordutegiak haurren eta beren familien premietara egokitzea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.2.1 2013/14 ikasturtean aldatutako udal haur-eskolen ordutegi
berrien inguruko barne-berrikuspena eta -ebaluazioa.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Hezkuntza Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail laguntzailea
---

Aurrekontu berria

2014

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

X

KARGURA

4.1.3 Helburu operatiboa - Zaintza-lanetako erantzunkidetasunaren printzipioa sartzea adinekoak zaintzen dituzten familiei
laguntzeko programan.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.3.1 Adinekoak zaintzen dituzten familiei laguntzeko programa
zaintza-lanetan emakumeen eta gizonen erantzunkidetasunprintzipiora egokitzeko ezarritako irizpideak berrikustea eta, hala
badagokio, hobetzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
Adinekoen Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

X
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail laguntzailea
---

Aurrekontu berria

III. ARDATZAREN MEMORIA EKONOMIKOA: GIZARTE ANTOLAMENDU ERANTZUNKIDEA
Jard.
zenb.

Saila / Zerbitzua

2014
AG

2015

AA

AB

AA

AB

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

1.1.1.2

Herritarrentzako Zerb.: Hezkuntza

1.1.1.3

Alkatetza - Berdintasuna

Ahalduntzean adierazia

1.1.1.4

Alkatetza - Berdintasuna

Ahalduntzean adierazia

1.2.1.1

Herrit. Zerb. - Gizarte Etx.

---

1.750,00

---

---

---

---

1.2.1.2

Herrit. Zerb.- Gizarte Etx.

---

750,00

---

---

750,00

---

1.2.1.3

Herrit. Zerb. - Hezkuntza

---

3.000,00

---

---

---

---

1.2.1.4

Herrit. Zerb. - Hezkuntza

---

800,00

---

---

---

---

1.2.1.5

Gizarte Gaien Saila: Haurtzaroa eta Familia

X

---

----

X

---

----

1.2.1.6

Gizarte Gaien Saila: Haurtzaroa eta Familia

---

2.500,00

----

---

---

----

1.2.1.7

Gizarte Gaien Saila: Haurtzaroa eta Familia

X

---

---

X

---

---

1.2.1.8

Gizarte Gaien Saila: Haurtzaroa eta Familia

X

---

---

X

---

---

1.2.1.9

Gizarte Gaien Saila: Haurtzaroa eta Familia

---

KARGURA

---

---

KARGURA

---

1.2.1.10

Gizarte Gaien Saila: Haurtzaroa eta Familia

X

---

---

X

---

---

1.2.1.11

Gizarte Gaien Saila: Haurtzaroa eta Familia

X

---

---

X

---

---

1.2.1.12

Gizarte Gaien Saila: Haurtzaroa eta Familia

X

---

---

X

---

---

1.2.1.13

Gizarte G. Saila: Komunitate Jard.

X

---

---

X

---

---

1.2.1.14

Gizarte G. Saila: Komunitate Jard.

X

---

---

X

---

---

1.2.1.15

Gizarte G. eta Adinekoen S.

X

----

---

X

---

---

1.2.1.16

Ingurumenaren
Osasun Publ.

---

9.050,40

---

---

9.050,40

---

1.2.1.17

Kultur Pl. eta Jaien Zerb.: Gazteria Atala

---

---

4.200,00

---

---

4.200,00

1.2.2.1

Herrit. Zerb. - G. Etxeen Atala

---

---

1.200,00

---

---

---

1.3.1.1

Herrit. Zerb. - G. Etxeen Atala

---

750,00

---

---

---

---

1.3.1.2

Alkatetza - Berdintasuna

---

11.520,00

---

---

11.520,00

---

1.3.1.3

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

5.400,00

---

---

10.800,00

1.3.1.4

G. Gaien eta Adinekoen S.: Adinekoak

---

2.700,00

---

---

2.700,00

--

eta

Esp.

Ahalduntzean adierazia

AG

Publ.

X

Saila:

---
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---

Ahalduntzean adierazia

Jard.
zenb.

Saila / Zerbitzua

2014

2015

AG

AA

AB

AG

AA

AB

2.1.1.1

Sust. Ekono. Saila: Ikerketa Bulegoa

---

---

2.000,00

---

---

---

2.1.1.2

Sust. Ekono. Saila: Ikerketa Bulegoa

---

---

2.000,00

---

---

---

2.1.1.3

Sust. Ekono. Saila: Ikerketa Bulegoa

X

---

---

---

---

---

2.1.1.4

G. Gaien eta Adinekoen S.: Adinekoak

X

---

---

X

---

---

2.2.1.1

Herrit. Zerb. - Gizarte Etx. Atala

---

Kargura

---

---

---

---

2.2.2.1

Funtz. Publ.: Prestakuntza

---

---

2.400,00

---

---

---

3.1.1.1

Enplegu Saila: Enplegua

---

---

20.000,00

---

---

20.000,00

3.1.1.2

G. Gaien eta Adinekoen S.

---

Kargura

---

---

Kargura

---

3.2.1.1

Sust. Ekono. Saila: Enpresak

X

---

---

X

---

---

3.2.1.2

Sust. Ekono. Saila: Enpresak

---

400,00

---

---

400,00

---

4.1.1.1

G. Gaien eta Adinekoen S.: Adinekoak

---

Kargura

---

---

Kargura

---

4.1.2.1

Herritarren. Zerb.: Hezkuntza

---

---

---

---

Kargura

---

4.1.3.1

G. Gaien eta Adinekoen S.: Adinekoak

X

---

---

X

---

---

---

33.220,40

37.200,00

---

24.420,40

35.000,00

URTEKO AURREKONTUA

GUZTIZKO AURREKONTUA (2014-2015):
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129.840,80 EURO
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Emakumeen aurkako indarkeria kezka benetan esanguratsu bat da oraindik herri-aginteentzat
eta gizarte osoarentzat, hain zuzen ere emakumeen eskubideak larriki urratzen dituelako.
Horretaz gain, gizarte-arazo larri bat da, bai intzidentzia handia izateagatik, bai biktimei eta,
kasu batzuetan, horien mende bizi direnei eragiten dizkien ondorio fisikoen nahiz psikologikoen
larritasunagatik.
Emakumeen aurkako indarkeriaren terminoak honako honi egiten dio erreferentzia: “sexuaren
ziozko edozein ekintza bortitz joko da emakumeen aurkako indarkeriatzat, baldin eta ekintza
horrek emakumeari kalte fisiko, sexual edo psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio edo
ekar badiezaioke. Jokaera horien artean sartuko dira emakumea ekintza horiek egitearekin
mehatxatzea, hertsapenak egitea edo askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza publikoan edo
pribatuan”49.
Ezinbestekoa da indarkeria horren jatorria kokatzea harreman pertsonal eta sozialetan gizonen
eta emakumeen artean gertatzen den aginte desberdineko egoeran, baina ez dugu ahaztu
behar, era berean, emakumeak, gizonekin alderatuta, talde-unitate izaera ematen dieten
ezaugarri komunak dituzten arren, bereizkeriako eta urrakortasuneko beste egoera batzuetan
murgilduak egon daitezkeela, beren arazoak anizkoitzak bihurtuz: aniztasun funtzionala edo
ezintasuna, sexu-aukera, immigrazioa, bizitza-zikloaren etapa bereziak, hala nola
haurdunaldia, adinekoa izatea, etab. Egoera horiek “bereizkeria anizkoitza” gisa ezagutzen
dena eragiten dute.
Era horretan, emakume guztien egoera homogeneoa ez bada ere, argi dago guztiak bizi direla
gizonarekiko menpekotasun-egoera batean. Patriarkatua eta horrek defendatzen duen gizarteantolamendua dira emakumeak gutxiagotasun egoera batean kokatzen dituztenak gizonekin
alderatuta. Patriarkatuak ugalketaren papera eta etxeko zereginen gaineko erantzukizuna
esleitzen die emakumeei, eta produkzioaren eta gizarte-harremanen papera gizonei.
Genero-balioen eta rolen gizarte-esleipen horrek, gaur egun oraindik jarraitzen duenak,
mendeetan zehar bizirik iraun du; are gehiago, gizakien berezko ezaugarri naturaltzat hartua
izan da, eta ez kulturak nahitaez ezarritako zerbait gisa, eta emakumeen aurkako indarkeria
erabili da gizonekiko menpekotasun hori mantentzeko formula gisa.
Vitoria-Gasteizko udalak, gizarte-arazo horren larritasuna argi ikusita, hainbat urte darama
bere borondatea, konpromisoa eta ibilbidea erakutsiz modu koherentean horri aurka eginez,
unean uneko ekintza hutsak eta isolatuak gaindituz.
Horrela, jada 1999ko apirilaren 23an, Udaleko Osoko Bilkurak Vitoria-Gasteizko Udalerriko
Emakumeentzako Ekintza Positiborako Udal Plana onartu zuen, emakumeen aurkako
indarkeriaren arloko udalaren esku-hartzerako jardun-ildoak emanez. Horretaz gain, 2000ko
uztailaren 21eko eta abenduaren 22ko eta 2001eko azaroaren 16ko Osoko Bilkuretan, baita
Berdintasunerako Kontseiluan eta tratu txarren eta/edo sexu-erasoen egoeretarako udalaren
arreta-baliabideei buruzko 2001eko Ebaluazio-azterlanean ere, sektore-izaerako eta sailarteko
lehen udal-plana lantzeko eta ezartzeko premia aipatu zuten, eta 2003ko apirilaren 16ko
Udaleko Osoko Bilkurak onartu zuen.
Emakumeei eragindako indarkeriari aurre egiteko I. Udal Plana (2003-2005) amaitu ondoren,
2006ko ekitaldian, plan horren ebaluazio bat egin zen, eta beste bat emakumeen aurkako
indarkeriaren biktimei arreta emateko udal-zerbitzuen eta -baliabideen inguruan. Biktimak
diren emakumeen arretarako baliabide eta zerbitzuen udal-sarearen indarguneen artean
honako hauek nabarmendu zituzten, besteak beste: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte
Larrialdietarako Udal Zerbitzuaren berehala erantzuteko ahalmena; garai horretako
Gizartegintza Sailaren50, Udaltzaingo Zerbitzuaren eta Berdintasunerako Zerbitzuaren artean
artikulatutako esku-hartze, deribazio eta jarraipen Protokolo bat izatea; biktimak diren
emakumeen autodeterminazioa/ahalduntzea indartzera bideratutako ekintzak; esperientzia
49

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 50. artikulua, eta Indarkeriaren
aurkako Emakumearen Babesari buruzko Estatu kideei Europako Kontseiluaren Ministro Batzordeak 2002ko apirilaren
30ean egindako gomendioa.
50
Gaur egun Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila izena du.
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duten arreta-taldeak eta larrialdiko ostatuak izatea; Udaltzaingo Zerbitzuaren barruan talde
espezializatu bat sortzea, etab.
Azken batean, 2003-2005 aldian aurrerapen nabarmen bat ikusi zen udalerrian ezarritako
baliabide, zerbitzu eta prozedurei zegokienez.
Era berean, bi ebaluazioetan, ahulguneak ondorioztatu ziren, hala nola: bikotekide
erasotzailearekin itzultzen diren emakumeentzako bestelako laguntza-baliabiderik nahiz
estrategia definiturik ez izatea; bikote-harremanetan indarkeriaren biktimak diren nerabeei
zuzendutako programarik nahiz ekintzarik ez izatea; haurren arretarako estrategia
espezifikorik ez izatea; biztanleria gazteari zuzendutako prebentzio-estrategietan lan egiteko
premia; inplikatutako profesionalen baterako ikuskapenerako denbora eta gune formal gutxi
izatea kasu bereziki konplexuetan esku hartzeko estrategiak definitzeko, etab.
Emakumeei eragindako indarkeriari aurre egiteko I. Udal Planaren (2003-2005) indarguneak
eta ahulguneak dira horiek. Planak 2003-2005 aldian emakume biktimen arretaren inguruan
lortutako aurrerapenak argi uzteaz gain, arazo horren errealitatean sakondu zuen, horren
harian lan egiten jarraitzeko premia berretsiz.
Aurrekoaz gainera, I. Plan hori indarrean zegoen urteetan garatutako arau-esparruak
emakumeen aurkako indarkeriari aurre egitearen alde lan egiten jarraitzeko premia bermatu
eta bultzatu zuen. Gaur egun, indarkeria hori ezabatzera bideratutako lanaren erreferentziazko
arau-esparrua eta jardun-planak honako hauek dira:
-

4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako.
27/2003 Legea, uztailaren 31koa, etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua
arautzen duena.
1/2004 Legea, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren aurkako oso-osoko babes neurriei
buruzkoa.
3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun
eraginkorrerako.
Eusko Jaurlaritzak berdintasunaren arloan onartutako plangintza orokorra.
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako estrategia 2010-2015. Europako Batzordea.

Ondoren, Vitoria-Gasteizko udalak Vitoria-Gasteizko emakumeen eta gizonen berdintasunerako
II. Plana onartu zuen 2009an, eta bere indarraldia 2009tik 2011ra bitarte izan zen. II. Plan
hori 4 programa tematikorekin eta beste 2 laguntza-programekin osatu zen. Programa
tematiko horietako bat izan zen Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko programa.
Programa horren barruan bildu ziren 65 ekintza (Berdintasunerako II. Plana osatu zuten
guztizko 223 ekintzen % 29), honako 5 esku-hartze ildo hauetan banatuak: prebentziorako
informazio, hezkuntza eta sustapenaren arloa, prestakuntza-arloa, udal esku-hartzearen arloa,
erakundearteko koordinazioaren arloa, eta baliabideak sortu edo egokitzeari eta horiek
mantentzeari buruzko arloa.
Adieraziko Berdintasunerako II. Planaren indarraldia amaitu zenean, eta, horrekin lotuta,
emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko Programaren eta Plan hori osatu zuten
gainerako programen indarraldia amaitu zenean, 2012. urtean Planaren ebaluazioa egin zen.
Ebaluazio horretan, eta emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko Programarekin lotuta,
honako hau ondorioztatzen da:
-

Alde batetik, emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko ardatz edo programa bat
mantentzeko premia.
Arestian ebaluatutako aldiarekin alderatuta (2003-2005), kalitatezko zerbitzu batzuk
mantentzea.
Indarkeria pairatzen duten emakumeen kasu zehatzei erantzuteko ahalmena, hau da,
esku-hartzea bereizteko ahalmena.
Orokorrean, emakumeei eta, zehazki, urrakortasun handieneko egoeran dauden sektoreei
zuzendutako prebentzio-estrategia indartzearen garrantzia.
Emakumeen aurkako indarkeriaren arretarako langileen prestakuntza handitzea.
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-

-

-

-

Erakundeen arteko koordinazio-maila handia arazo horri aurre egiterakoan.
Sailarteko Batzordeen aitorpena udalaren esku-hartzea gaitzen duten egitura gisa,
“udalaren baliabide propio” gisa sendotuz. Errealitatea ezagutzeak aukera ematen die
helburuak eta jardunak eragin nahi den errealitatearen baldintza aldakorretara egokitzeko,
betiere koordinaziorako eta, beraz, lanaren eraginkortasunaren hobekuntzarako gunea
izateaz gain. Zehazki, Programaren Sailarteko Batzordea honako Zerbitzu eta/edo Sail
hauek osatu zuten: Gazteria, Udaltzaingoa, Hezkuntza, Gizartegintza51 eta Berdintasuna.
Kalteberatasun bereziko egoeran dauden emakumeek pairatzen duten indarkeriaren
inguruko hurbilketa, informazio eta sentsibilizazioan lan egiten jarraitzearen garrantzia.
Erdigunea emakumeen ahalduntzean jartzen duen esku-hartze ikuspegia sortzeko lanean
aurrera egiteko premia, horren bitartez esku-hartzeak eta zerbitzuak doitu ahal izateko,
ardatz-estrategia hori esku-hartze metodologia eta horizonte gisa zehaztuz.
Gutxienez pentsamenduko eta hausnarketako sentsibilizazioari eta/edo sormenari
dagokionez, emakumeen aurkako beste indarkeria forma batzuk barnean hartzeko premia:
etxeko eremuan, lan-eremuan (sexu-lana), sinbolikoa...
Gizonei hurbiltzearen garrantzia eta premia, eraso sexista ororen aurka beren jarrera
proaktiboa nabarmentzen duten mezuen bitartez.

Berdintasunerako II. Plan honen indarraldian, udalerriko gizarte-zerbitzuetan
indarkeriako arazoaren inguruko eskariak 2 mugimendu desberdin erakutsi zituen:

genero-

Alde batetik, arreta jaso zuten kasuen kopurua txikitu egin zen 2009tik 2010era bitarte,
genero-indarkeriako arazoarekin lehen aldiz artatutako emakumeen kopurua 160tik 153ra
jaitsiz. Beste aldetik, % 27,5eko hazkundea 2010etik 2011ra bitarte, artatutako kasu berrien
kopurua 153tik 195era igoz.
Artatutako kasu berriak
Genero-indarkeriako arazo berri bat duten emakumeak

2009
160

2010
153

2011
195

2011n udal-zerbitzuetan lehen aldiz artatuak izan ziren 195 emakumeen arazoak ondorengo
taulan adierazten dira. Esan beharra dago emakume batek hainbat arazo izan ditzakeela aldi
berean, eta, beraz, ematen diren datuak ehunekoetan jasotzen dira:
Erregistratutako arazoa
Emakumeekiko tratu txar emozionala/psikologikoa
Emakumeekiko tratu txar fisikoa
Tratu txar psikologikoa bikotekide ohiaren aldetik
Emakumeekiko tratu txar materiala/ekonomikoa
Sexu-erasoa bikotetik kanpo
Emakumeen trafikoa eta prostituzioa
Sexu-erasoa bikotearen barruan
GUZTIRA

%
% 43,9
% 38,3
% 8,2
% 6,1
% 1,5
% 1,0
% 1,0
% 100,0

2011n artatutako emakumeen batez besteko adina 40 urtekoa zen, eta artatutako emakumeen
% 57,4 (112/195)52 26tik 45 urtera bitarteko adin-tartean kokatzen ziren. Aurreko urteekin
alderatuta, hazkunde txiki bat nabari da emakume horien batez besteko adinean; hala ere,
gehienak 26tik 45 urtera bitarteko adin-tartean kokatzen dira oraindik: 107 emakume 2009an
(% 66,9) eta 95 emakume 2010ean (% 62,1).
Horretaz gain, arazo horrekin artatutako emakume gazteei dagokienez ere, 2 mugimendu
bereiz daitezke:
Alde batetik, 2009-2010 aldian artatutako 14-17 urteko emakumeen kopurua eta ehunekoa
berdin mantentzen da, hain zuzen ere 2 izan baitira (% 1,3) bi urte horietan artatu diren 1417 urteko neskak, eta 1era jaisten da kopurua (% 0,5) 2011n.

51

Gaur egun Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila izena du.
Hemendik aurrera eta hurrengo orrialdean aurkezten ditugun ehunekoak, erreferentziazko urte bakoitzean
artatutako emakume biktimen kasuen kopuruarekin alderatuta ulertu behar ditugu.
52
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2009-2010 aldian, 18-25 urteko artatutako emakumeen kopurua 2009n jasotako 24tik (% 15)
2010ean jasotako 29ra igo zen (% 19), eta 2011n, aldiz, beherakada nabarmen bat gertatu
zen 2010arekin alderatuta; izan ere, adin horretako 17 emakume artatuta ziren 2011n, hau
da, urte osoan artatutako 195 emakumeen % 8,7.
2011n artatutako emakumeen nazionalitateari dagokionez, % 56,4 nazionalak ziren, eta
gainerako % 43,6 atzerritarrak; azken horien artean, hegoamerikarrak nagusitzen dira (%
20,5), eta Zagrebkoak horien ondoren (% 8,2). Ondorengo taulan, emakume nazionalen
kopuruari dagokionez, Vitoria-Gasteizko emakumeen eta gizonen berdintasunerako II.
Planaren egikaritzealdian (2009-2011) gertatu zen hazkundea ikus daiteke.
2009an, 2010ean eta 2011n artatutako emakume atzerritarren eta nazional
espainiarren %a
Nazionalitatea
Emakumeak
Emakumeak
Emakumeak 2011n
2009an
2010ean
Espainiarren %a
48,8
52,3
56,4
Atzerritarren %a
51,3
47,7
43,6
Egoera zibilari dagokionez, 2011n udaleko gizarte-zerbitzuek artatu zituzten emakumeen
ehuneko handiena ezkonduak edo hitzartutako elkartasun batean zeuden (% 31,3), baina
ehuneko handi batek (% 26,2) ezkongai jarraitzen zuen.
Emakume horiek seme-alabak zituzten ala ez galderari dagokionez, adierazi beharra dago
2011n artatutako emakumeen % 60ak seme-alabak zituela, guztira 183 adingabe izanik horien
kargura. Ehuneko hori % 63,7raino igotzen da 2010ean, eta artatutako emakumeen %
56,9raino jaisten da 2009an.
2011n artatutako emakumeen ikasketa-mailari dagokionez, artatutako emakumeen % 39ak ez
zituen osatu lehen mailako ikasketak, % 40,5ak eskola-graduatua edo baliokide bat edo
LH1eko titulua zuen, eta emakumeen % 20,5ak erdi- edo goi-mailako ikasketak zituen.
2009an, lehen mailako ikasketak osatu ez zituzten artatutako emakumeen ehunekoa % 41,9
izan zen, eskola-graduatua edo baliokide bat edo LH1eko titulu bat zutenen ehunekoa % 45,6
izan zen, eta erdi- edo goi-mailako titulazioa zutenen ehunekoa % 12,5 izan zen.
2003-2005 aldian, intzidentzia handiena izan zuen arazoa tratu txar fisikoa izan zen (% 56),
eta horren ondoren tratu txar psikologikoa (% 35); 2009an, 2010ean eta 2011n, egoera horri
buelta eman zitzaion, eta tratu txar emozionala eta psikologikoa kokatu zen udaleko gizartezerbitzuek artatutako emakumeen artean presentzia handiena zuen arazo gisa: % 43,9 2011n,
% 48 2010ean eta % 45,5 2009an.
Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko ardatza lantzerakoan, Vitoria-Gasteizko
emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Planaren (2009-2011) indarraldian udalzerbitzuek artatu zituzten emakumeen ezaugarriak kontuan hartu dira, baita planaren
ebaluazioaren ondoren aipatutako eta ateratako indarguneak eta ahulguneak ere.
Ardatz hau honako agindu hauetatik ondorioztatzen da: genero-indarkeriaren aurkako osoosoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa,
emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoa, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea.
Era berean, bat dator Eusko Jaurlaritzak berdintasunaren arloan onartutako esku-hartze
ildoekin eta jarraibideekin. Horren ardatz-estrategikoetako bat da emakumeen aurka
eragindako indarkeria, otsailaren 18ko 4/2005 Legean bezala. Halaber, aipatzekoa da Ardatz
hau bat datorrela emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeari buruzko Nazio Batuen 1993ko
Adierazpenean adierazten diren jarraibideekin eta kontzeptu-maparekin.
Aurkezten dugun Ardatzak 49 ekintza biltzen ditu, 5 esku-hartze ildotan jasoak. Zatiketa hori
ez da kasualitatea, horren helburua baita mantentzeko eta hobetzen jarraitzeko
lehentasunezkotzat jotzen diren jardun jakin batzuk antolatzea, hain zuzen ere gure udalerrian
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bizi diren eta indarkeriaren biktima diren edo izan diren emakumeei ahalik eta erantzun
osoena eta koordinatuena emate aldera.
Prebentziorako informazio, hezkuntza eta sustapeneko eremuak neurriak ditu Gasteizko
biztanleriari, orokorrean, eta kalteberatasun bereziko egoeran bizi diren kolektibo jakin
batzuei, zehazki, arazo horren inguruan informatu eta hezteko, ahalegin berezia eginez haur
eta gazte biztanlerian, eskubide-berdintasunaren eta desberdintasunarekiko errespetuaren
balioak eskuratzea bultzatzeko.
Prestakuntza-eremuak arazo horren prebentzioan nahiz arretan inplikatuak egon daitezkeen
talde profesionalen eta sozialen prestakuntzaren hobekuntza eta eguneratzea lantzen du.
Hirugarren eremuak, udal esku-hartzeak, arazo horren erantzunaren etengabeko hobekuntza
du helburu gisa.
Baliabideak sortu edo egokitzeko eta horiek mantentzeko eremuan, gaur egun indarkeriaren
biktimak diren edo izan diren emakumeei eskaintzen zaizkien baliabide eta zerbitzuen kalitatea
hobetzen eta egokitzen jarraitu nahi da.
Azkenik, erakundearteko koordinazioaren eremuak barruan biltzen ditu emakumeen aurkako
indarkeriari aurre egiteko, tokian eta tokiaz gaindi, elkarren artean lan egiten duten
administrazioen arteko koordinazioa mantentzeko eta hobetzeko programatutako ekintzak.
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1. ESKU-HARTZE ILDOA: PREBENTZIORAKO INFORMAZIOA, HEZKUNTZA ETA SUSTAPENA
1.1 Helburu estrategikoa - Indarkeriazkoak ez diren jokabide-ereduak garatzea sustatzea.
1.1.1 Helburu operatiboa - Emakumeen aurkako indarkeria ikusarazten duten eta gatazkekiko indarkeriazkoa ez den konponbide
bat sustatzen duten programetan eta jardueretan parte hartzen dutenen kopurua handitzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.1.1 Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informaziohitzaldiak, DLHko eta DBHko IGEei zuzendua.

Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

2014

X

2015

X

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Sail laguntzailea
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Hezkuntza Zerbitzua
Herritarren Segurtasunaren Saila:
Udaltzaingoaren Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

1.800,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

1.1.1.2
Ostalaritzaren
kolektiboari
zuzendutako
udalerrian
antolatzen
diren
indarkeriaren
sentsibilizaziorako eta prebentziorako kanpainetan
dezaten lortzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

1.800,00

kanpaina,
inguruko
parte har

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria

KARGURA

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.2 Helburu operatiboa - Gizonen parte-hartzea handitzea sentsibilizazio- eta prebentzio-jardueretan.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.2.1 Gizonei zuzendutako liburuxka bat argitaratzea,
emakumeen aurkako indarkeriazko jokabideak onartzearen edo ez
salatzearen ondorioei buruz informatzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

X

---

Aurrekontu berria
5.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Sail laguntzailea

2015

113

1.1.2 Helburu operatiboa - Gizonen parte-hartzea handitzea sentsibilizazio- eta prebentzio-jardueretan.
Jardunak
1.1.2.2 Gizonen harremanetarako
material ibiltari bat lantzea.

Jarduna

Sail arduraduna

ohiko

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

lekuetan

erakusteko

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Sail laguntzailea
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria
3.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.3 Helburu operatiboa - Herritarrei sentsibilizatzea eta informatzea emakumeen aurka eragindako indarkeria-forma
ezberdinei buruz.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.3.1 Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko sentsibilizazioeta
prebentzio-saioak,
Komunitate
Jardueraren
Zerbitzuak
antolatutako ikastaro eta tailerren barruan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Sail laguntzailea
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

1.800,00

2015

X

1.800,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.1.3.2 “Normalizatutako” beste indarkeria-forma batzuei buruzko
liburuxka bat argitaratzea eta banatzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

--Aurrekontu berria
5.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.3.3 Irrati-iragarkia emakumeen aurka eragindako indarkeriaforma desberdinei buruz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

X

Aurrekontu berria
3.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

---

2015
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1.1.3 Helburu operatiboa - Herritarrei sentsibilizatzea eta informatzea emakumeen aurka eragindako indarkeria-forma
ezberdinei buruz.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.3.4 Artikuluak tokiko prentsan emakumeen aurka eragindako
indarkeria-forma desberdinei buruz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Sail laguntzailea

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria
3.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.4 Helburu operatiboa - Gazteei sentsibilizatzea eta informatzea mikroindarkerien eta harreman-eredu osasungarrien
inguruan.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.4.1 Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko prestakuntzaeta informazio-tailerrak DBHko ikasleei zuzenduak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Sail laguntzailea
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Hezkuntza Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

3.600,00

2015

X

3.600,00

Aurrekontu berria

X

Jardun berria

1.1.4.2 Sentsibilizazio-materialak banatzea, jaietan sexu-erasoak
prebenitzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

2014

X

2015

X

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria
6.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

6.000,00

1.1.4.3 Gazteei zuzendutako sentsibilizazio-kamisetak banatzea,
Andre Maria Zuriaren jaietan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

6.000,00

2015

X

6.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X
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1.1.4 Helburu operatiboa - Gazteei sentsibilizatzea eta informatzea mikroindarkerien eta harreman-eredu osasungarrien
inguruan.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.4.4 Neskentzako sentsibilizazio eta kontsulta birtualerako
guneak: “Yo soy mía / Ni neurea naiz”.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

2014

X

2015

X

Sail laguntzailea
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria
12.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

12.000,00

1.1.4.5
Afektu-harremanei
eta
ahalduntzeari
buruzko
hausnarketarako neska gazteei zuzendutako topaguneak, “Yo soy
mía / Ni neurea naiz” programaren barruan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

1.080,00

2015

X

1.080,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.1.4.6 Beldur Barik urteko programa.

Jarduna
Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Egikaritzea
X

Aurrekonturik gabe

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala eta Gazteria Atala
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

12.000,00

2015

X

12.000,00

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

1.1.4.7 Gazteei zuzendutako harreman-eredu positiboei buruzko
informazio eta sentsibilizazio-kanpaina.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Gazteria Atala

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

--Aurrekontu berria

2014

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

X

16.000,00
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1.1.5 Helburu operatiboa - DBHko irakasleak tresnekin hornitzea ikasleekin modu prebentiboan esku hartu ahal izateko.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.5.1 Neska gazteen aurkako indarkeria
prebenitzeko eta emakumeen eta gizonen
harremanak sustatzeko tailer praktikoak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

identifikatu eta
arteko bidezko

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Sail laguntzailea
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Hezkuntza Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

3.600,00

2015

X

3.600,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.1.6 Helburu operatiboa - Hezkuntza-programa bat martxan jartzea, sailen artekoa, eta emakumeen aurkako indarkeriaren
prebentzioari, erantzunkidetasunari eta baterako hezkuntzari buruzkoa.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.6.1 Sailen arteko batzorde teknikoa sortzea eta bultzatzea,
hezkidetza, erantzunkidetasunari buruz eta emakumeen aurkako
indarkeria saihesteko materialak egiteko eta hezkuntza-programa
diseinatzeko eta martxan jartzeko helburuarekin.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe
X

X

Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila: Komunitate
Jardueraren Zerbitzua / Haurtzaroa eta
Senitartea Zerbitzua / Gizarteratze Zerbitzua /
Adinekoen Zerbitzua
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila:
Osasun Publikoaren Atala.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila:
Hezkuntza Zerbitzua / Kirol Zerbitzua / Kultur
Jardueren Atala/ Gizarte Etxeen Atala
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala / Gazteria Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Sail laguntzailea

2015
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Aurrekontu berria

1.1.6 Helburu operatiboa - Hezkuntza-programa bat martxan jartzea, sailen artekoa, eta emakumeen aurkako indarkeriaren
prebentzioari, erantzunkidetasunari eta baterako hezkuntzari buruzkoa.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.6.2 Ikastetxeetan hezkuntza-komunitatearekin batera burutzen
ari diren hezkidetza, erantzunkidetasuna eta emakumeen aurkako
indarkeriaren prebentzioa lantzen duten arloetako programei
buruzko azterketa egitea, horiek hobetzeko eta esparru horretan
lan egiteko ildo berriak aztertzeko.
OHARRA: Jardun hori 2013an hasi zen, 12.000,00
aurrekontuarekin, 2013ko ekitaldiaren kargura.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Herritarrentzako Zerbitzuen eta
Kirolen Saila: Hezkuntza Zerbitzua

euroko

Aurrekonturik gabe
X

Sail laguntzailea
Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila: Komunitate
Jardueraren Zerbitzua / Haurtzaroa eta
Senitartea Zerbitzua / Gizarteratze Zerbitzua /
Adinekoen Zerbitzua
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila:
Osasun Publikoaren Atala.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila:
Kirol Zerbitzua / Kultur Jardueren Atala/ Gizarte
Etxeen Atala
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua: Jaien
Atala / Gazteria Atala

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

1.1.6.3 Erantzunkidetasuna bultzatu eta emakumeen
aurkako indarkeria saihesten duten udal esparruetan
burutzen ari diren hezkidetza programei buruzko
azterketa egitea, hauek hobetzeko eta udal foroetan
lan egiteko lan-ildo berriak aztertzeko.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako Zerbitzua

Aurrekonturik gabe
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

Alkatetza Saila: Euskara Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila: Komunitate
Jardueraren Zerbitzua / Haurtzaroa eta Senitartea
Zerbitzua / Gizarteratze Zerbitzua / Adinekoen
Zerbitzua
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila:
Osasun Publikoaren Atala.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila:
Hezkuntza Zerbitzua / Kirol Zerbitzua / Kultur
Jardueren Atala/ Gizarte Etxeen Atala
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua: Jaien Atala
/ Gazteria Atala

2015
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Aurrekontu berria

1.1.6 Helburu operatiboa - Hezkuntza-programa bat martxan jartzea, sailen artekoa, eta emakumeen aurkako indarkeriaren
prebentzioari, erantzunkidetasunari eta baterako hezkuntzari buruzkoa.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.6.4 Ildo honek barnean hartzen du sailen arteko
hezkuntza-programa
bat
martxan
jartzea
eta
emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioari,
erantzunkidetasunari
eta
baterako
hezkuntzari
buruzkoa. Programa honetan, materialak eraldatuko
dira ere.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Sail laguntzailea

Alkatetza Saila: Berdintasunerako Zerbitzua / Euskara
Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila: Komunitate Jardueraren
Zerbitzua / Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzua / Gizarteratze
Zerbitzua / Adinekoen Zerbitzua
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila: Osasun
Publikoaren Atala.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila: Hezkuntza
Zerbitzua / Kirol Zerbitzua / Kultur Jardueren Atala/ Gizarte
Etxeen Atala
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua: Jaien Atala /
Gazteria Atala
Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

28.000,0053

2015

X

28.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

1.2 Helburu estrategikoa - Indarkeriazko jokabideen prebentzioa hobetzea.
1.2.1 Helburu operatiboa - Emakumeak gaitzea emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak igartzeko eta salatzeko.
Jardunak

Sail arduraduna

1.2.1.1 Autodefentsarako urteko 7 ikastaro garatzea, emakumeen
aurkako indarkeria-kasuak igartzeko eta horiei erantzuteko
trebetasun fisikoak eta psikologikoak garatze aldera.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Sail laguntzailea

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

7.560,00

2015

X

7.560,00

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

53

1.1.6.4 ekintza hainbat ardatzetan errepikatzen da, hala nola emakumeen ahalduntzeari eta balioen aldaketari buruzkoan, Gizarte-antolamendu erantzunkideari buruzkoan, eta
emakumeen aurkako indarkeriari buruzkoan, eta ekintzak dakarren aurrekontua aipatutako lehen ardatzean bakarrik kontabilizatu da.
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2. ESKU-HARTZE ILDOA: PRESTAKUNTZA
2.1 Helburu estrategikoa - Indarkeriazkoak ez diren jokabide-ereduak garatzea sustatzea.
2.1.1 Helburu operatiboa - Tresnak eskaintzea komunikabideetako profesionalei emakumeen aurkako indarkeriarekin lotutako
albisteak behar bezala lantzeko.
Jardunak

Sail arduraduna

2.1.1.1 Komunikazioko profesionalei zuzendutako informazioa,
indarkeria matxistarekin lotutako albisteak behar bezala lantzeko
kontuan hartu behar diren alderdiei buruz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe
X

Sail laguntzailea

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

X

Jardun berria

2015

2.2 Helburu estrategikoa - Emakumeen aurkako indarkeria-egoerak igartzeko eta horietan esku hartzeko gaitasun profesionalak
hobetzeko lan-ildoarekin jarraitzea.
2.2.1 Helburu operatiboa - Emakume biktimak, seme-alabak eta gizon erasotzaileak hautematea eta horiekin egiten den eskuhartzea hobetzeko gizarte-zerbitzuetako arretako profesionalei tresnak ematea.
Jardunak

Sail arduraduna

2.2.1.1 Zuzeneko arretako langileei eta baliabideen kudeatzaileei
zuzendutako prestakuntza-ikastaroak garatzea, biktimekin esku
hartzea eta hautematea errazten dieten alderdien inguruan, langile
guztien % 100ak prestakuntza jasotzen duen arte.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail laguntzailea
---

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

2015

2.2.1.2 Esku hartzeko jarraibide eta tresna zehatzak lantzea eta
profesionalei eskaintzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015
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Aurrekontu berria

2.2 Helburu estrategikoa - Emakumeen aurkako indarkeria-egoerak igartzeko eta horietan esku hartzeko gaitasun profesionalak
hobetzeko lan-ildoarekin jarraitzea.
2.2.2 Helburu operatiboa - Gizarte-zerbitzuen esku-hartzea egokitzea emakume biktimen jatorrien aniztasunera.
Jardunak

Sail arduraduna

2.2.2.1 Lantalde bat sortzea emakumeen aurkako indarkeriaren
kasuistikako kultura-erlatibismoa lantzeko.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe
X

Sail laguntzailea
---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

2.2.2.2 Lantalde horretatik ondorioztatzen diren jardunak martxan
jartzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria

KARGURA

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

2.2.2.3 Emakumeei eragindako indarkeriari buruzko eta biktimak
artatzeko protokoloari buruzko prestakuntza, kulturarteko gizartebitartekarien eta itzultzaile eta interpreteen etorkizuneko lan-poltsa
osatuko duten langileei zuzendua.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria

KARGURA

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

2.2.2.4 Bi mintegi praktiko “emakumezkoen sexu-aparatuaren
mutilazioari eta Afrika beltzaren kultur-idearioei” buruz, zuzeneko
arretako udal-langileei zuzenduak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

1.440,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Herritarren Segurtasunaren Saila:
Udaltzaingoa

2015
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Aurrekontu berria

2.2.3 Helburu operatiboa - Hautemateko tresnak ematea udal haur-eskoletako profesionalei.
Jardunak

Sail arduraduna

2.2.3.1 Hautemateko protokoloak garatzea udal haur-eskoletan,
Haurreskolak partzuergoan eta diruz lagundutako sare pribatuko
haur-eskoletan, erakunde horien eta udaleko gizarte-zerbitzuen
artean.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

2014

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Hezkuntza Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail laguntzailea
---

Aurrekontu berria

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

2015

2.2.4 Helburu operatiboa - Indarkeria pairatzen duten edo pairatu duten emakumeekin egiten esku-hartzean erabilitako
terminologia emakumeen ahalduntzearen ikuspegira egokitzea
Jardunak

Sail arduraduna

2.2.4.1 Indarkeria pairatzen dutelako edo pairatu dutela artatu
diren emakumeekin erabilitako terminologia ahalduntze-ikuspegira
egokitzea esku-hartzean.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Herritarren Segurtasunaren Saila:
Udaltzaingoa
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen
Saila: Hezkuntza Zerbitzua
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
Jaien Atala eta Gazteria Atala

Aurrekonturik gabe
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015
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Sail laguntzailea
---

Aurrekontu berria

3. ESKU-HARTZE ILDOA: UDALAREN ESKU-HARTZEA
3.1 Helburu estrategikoa - Indarkeriazko jokabideen hautemate goiztiarra eta informazioa handitzea.
3.1.1 Helburu operatiboa - Udal zerbitzuak eta baliabideak baliatzea erabakitzen duten emakume biktimen kopurua handitzea,
arreta berezia jarriz horiek baliatzeko zailtasun handienak dituztenen kasuan.
Jardunak

Sail arduraduna

3.1.1.1 Zonakako informazio-topaketak, zonaldeko sarearen
lankidetzarekin (osasun-zentroak, parrokiak, elkarteak, eta abar),
gizarte-zerbitzuek eta udaltzaingoak emakume biktimei eskaintzen
dizkieten baliabideei eta arretari buruz, arreta berezia jarriz aldi
berean beste arazo batzuk dituztenen kasuetan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Herritarren Segurtasunaren Saila:
Udaltzaingoaren Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea
---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

3.1.2 Helburu operatiboa - Gizarte-kalteberatasuneko egoeran dauden eta Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailaren tailerretan eta
programetan parte hartzen duten emakumeei sentsibilizatzea eta informatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.1.2.1 Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informaziosaioak, Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailak zehazten dituen
tailerretan eta programetan parte hartzen duten emakumeei
zuzenduak.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

Sail laguntzailea
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

390,50

2015

X

390,50

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X
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3.1 Helburu estrategikoa - Indarkeriazko jokabideen hautemate goiztiarra eta informazioa handitzea.
3.1.3 Helburu operatiboa - Beren etxeetan emakumeen aurkako indarkeriaren eragina pairatzen duten adingabeen hautematea
eta arreta hobetzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.1.3.1 Beren etxeetan emakumeen aurkako indarkeria pairatzen
duten haurrak eta nerabeak hautemateko eta horiekin esku
hartzeko materialak sortzea eta hedatzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Sail laguntzailea

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria

10.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

3.2 Helburu estrategikoa - Biktimen ahalduntzean oinarritutako esku-hartze ikuspegi bat sortzean aurrera egitea.
3.2.1 Helburu operatiboa - Biktimen erresilientzia indartzea, esku-hartzearen bitartez.
Jardunak

Sail arduraduna

3.2.1.1 Gizarte Zerbitzuetako profesionalen (teknikariak eta
baliabideak kudeatzeko kontratatutako erakundeetako langileak)
prestakuntza erresilientzia aplikatuaren inguruan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Sail laguntzailea

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Aurrekontu berria

2.500,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015

3.3 Helburu estrategikoa - Oso-osoko arreta eta babesa sustatzea emakume biktimei.
3.3.1 Helburu operatiboa - Emakume biktimen segurtasuna hobetzea, ahalduntzeko estrategiekin hornituz.
Jardunak
3.3.1.1
Emakume
prestakuntza-saioak.

biktimei

Jarduna
Egikaritzen

Sail arduraduna

zuzendutako
Egikaritzea

X

autobabeserako

Herritarren Segurtasunaren Saila:
Udaltzaingoaren Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Sail laguntzailea
- G. Gaien eta Adinekoen Saila Mai.

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

2.200,00

2015

X

2.200,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria
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3.3.1 Helburu operatiboa - Emakume biktimen segurtasuna hobetzea, ahalduntzeko estrategiekin hornituz.
Jardunak

Sail arduraduna

3.3.1.2 Neurriak ezartzea erasotzaileak
betetzen dituela bermatzeko.
Jarduna
Egikaritzen

urruntzeko

Egikaritzea
X

aginduak

Herritarren Segurtasunaren Saila:
Udaltzaingoaren Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

3.3.2 Helburu operatiboa - Gizon erasotzaileei gatazkak indarkeriarik gabe konpontzeko tresnak ahalbidetzea, emakumeen
aurkako indarkeriaren problematikari dagokionez.
Jardunak

Sail arduraduna

3.3.2.1 Gizon erasotzaileekin esku hartzea, arazoaz jabetzea eta
aldaketarako motibazioa sustatzeko.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Herritarren
Segurtasunaren
Udaltzaingoaren Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea
--Saila:

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

3.3.3 Helburu operatiboa - Emakume biktimei informatzea onuradun izan daitezkeen laguntza ekonomikoei buruz.
3.3.3.1 Indarkeriako biktimentzat dauden laguntza ekonomikoei
buruzko informazioa eta 1/2004 Legean bildutako gizartesegurtasuneko eskubideei eta eskubide ekonomikoei buruzko
informazioa jasotzea, eta inplikaturiko udal-profesionalen taldeen
artean banatzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

2014

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe
X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015
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Aurrekontu berria

3.3.4 Helburu operatiboa - Oso-osoko arreta eta laguntza eskaintzea emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei, indarkeriako
egoera konpontzen den arte.
Jardunak

Sail arduraduna

3.3.4.1 Indarkeriako biktimentzako arreta eta laguntza hobetzeko
prozesua amaitzea eta martxan jartzea (ONARTUZ).
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

3.3.5 Helburu operatiboa - Gizarte-kalteberatasuneko egoeran edo arriskuan dauden emakume biktimen sarrera indartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.3.5.1 Gizarteratze Atalak antolatutako tailerretan sartzeko
lehentasuna ematea indarkeriako biktimak diren edo izan diren
emakumeei.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Aurrekonturik gabe

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

3.4 Helburu estrategikoa - Emakume biktimen autonomia sustatzea talde gisa.
3.4.1 Helburu operatiboa - Emakume biktimek osatutako topaketa-taldeak sortzea bultzatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

3.4.1.1 Emakume biktimen hausnarketa kolektiborako talde bat
sortzea, talde gisa duten autonomia sustatuz, eta bertan beren
esperientzia, hausnarketa eta proposamenak kontuan hartuta
emakume biktimekin esku hartzea hobetzeko prozesuak aipatuz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Sail laguntzailea
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Herritarren
Segurtasunaren
Udaltzaingoaren Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

X

2.000,00

2015

X

2.000,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X
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Saila:

4. ESKU-HARTZE ILDOA: BALIABIDEAK SORTZEA ETA/EDO EGOKITZEA ETA HORIEK MANTENTZEA
4.1 Helburu estrategikoa - Oso-osoko arreta eta babesa bermatzea emakume biktimei.
4.1.1 Helburu operatiboa - Bereizkeria anizkoitzeko egoeran dauden biktimei erantzuteko beharrezko baliabideak mantentzea
eta arreta-zentroetan arkitektura-oztopoak ezabatzea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.1.1 Behar izan daitekeen hizkuntzen itzulpen-zerbitzuaren
erabilerak sortutako gastuak estaltzea.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Sail laguntzailea

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Herritarren Segurtasunaren Saila:
Udaltzaingoaren Zerbitzua

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

KARGURA

2015

X

KARGURA

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

4.1.2 Helburu operatiboa - Emakume biktimen, horien seme-alaben eta emakume biktimen kargura egon daitezkeen adinekoen
arretarako eta behin-behineko harrerarako baliabideak mantentzea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.2.1 Larrialdietarako etxebizitzak eta berehalako harrerarako
zentroak baliatzeko ezinbesteko mantentze-gastuak estaltzea
(argia, ura, gasa...).
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

KARGURA

2015

X

KARGURA

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria
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Sail laguntzailea
---

Aurrekontu berria

4.1 Helburu estrategikoa - Oso-osoko arreta eta babesa bermatzea emakume biktimei.
4.1.2 Helburu operatiboa - Emakume biktimen, horien seme-alaben eta emakume biktimen kargura egon daitezkeen adinekoen
arretarako eta behin-behineko harrerarako baliabideak mantentzea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.2.2 Larrialdietarako etxebizitzen eta biktimentzako berehalako
harrera-zentroen oinarrizko ekipamendurako eta bizigarritasunerako
(altzariak, makinak, eta abar) beharrezko gastuak estaltzea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

KARGURA

2015

X

KARGURA

Sail laguntzailea
---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

4.1.2.3
Erabilgarri
dauden
adinekoentzako
ostatu-baliabideak
mantentzea, biktimak diren adineko emakumeentzako eta emakume
biktimen zaintzapeko adinekoentzako larrialdiko ostatua ahalbidetzeko.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

4.1.3 Helburu operatiboa - Gizarte-larrialdietarako etxebizitzen eta berehalako harrera-zentroen hezkuntza-programa mantentzea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.3.1 Gizarte-larrialdietarako etxebizitzetako hezkuntza-programa
psikosoziala eta kudeaketa mantentzeko beharrezko gastuak
estaltzea.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

2014

X

2015

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail laguntzailea
---

Aurrekontu berria

KARGURA

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

KARGURA

4.1.3.2 Berehalako Harrera Zentroetako kudeaketa eta programa
mantentzeko beharrezko gastuak estaltzea.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

2014

X

KARGURA

2015

X

KARGURA

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria
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--Aurrekontu berria

5. ESKU-HARTZE ILDOA: ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA
5.1 Helburu estrategikoa - Administrazioen arteko koordinazioa mantentzea eta hobetzea, emakumeen aurkako indarkeriari
batera eta modu koordinatuan aurre egiteko.
5.1.1 Helburu operatiboa - Beste administrazio batzuekin lan egitea, emakumeen aurka eragiten den indarkeriari aurre egiteko
programen garapenean.
Jardunak

Sail arduraduna

5.1.1.1 Beldur Barik programako jardueren programazioan parte
hartzea urtero.
Jarduna
Egikaritzen

Egikaritzea
X

Aurrekonturik gabe

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

5.2 Helburu estrategikoa - Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen artean ezarritako koordinazio-bideak mantentzea, eta biek
batera aztertutako kasuen kopurua handitzea.
5.2.1 Helburu operatiboa - Eskura dagoen jardun-protokoloaren berri ematea bi kolektiboei.
Jardunak

Sail arduraduna

5.2.1.1 Osasun-langileei zuzendutako prestakuntzetan egin den
lankidetzari eustea, Udaltzaingoko taldean sartuz.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen
Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Aurrekonturik gabe

2014

X

X

2015

X

X

Sail laguntzailea
Herritarren Segurtasunaren Saila:
Udaltzaingoaren Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

X
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Aurrekontu berria

IV. ARDATZAREN MEMORIA EKONOMIKOA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI AURRE EGITEKO
Ekintz
a

Saila / Zerbitzua

2014

2015

AG

AA

AB

AG

AA

AB

1.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

1.800,00

---

---

1.800,00

---

1.1.1.2

Alkatetza - Berdintasuna

---

Kargura

---

---

---

---

1.1.2.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

5.000,00

---

---

---

1.1.2.2

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

3.000,00

---

---

---

1.1.3.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

1.800,00

---

---

1.800,00

1.1.3.2

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

5.000,00

---

---

---

1.1.3.3

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

3.000,00

---

---

---

1.1.3.4

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

3.000,00

---

---

---

1.1.4.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

3.600,00

---

---

3.600,00

---

1.1.4.2

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

6.000,00

---

---

6.000,00

1.1.4.3

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

6.000,00

---

---

6.000,00

1.1.4.4

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

12.000,00

---

---

12.000,00

1.1.4.5

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

1.080,00

---

---

1.080,00

1.1.4.6

Alkatetza - Berdintasuna

---

12.000,00

---

---

12.000,00

---

1.1.4.7

Kult. Pl. eta Jaien At. - Gazteria
Atala

---

---

---

---

---

16.000,00

1.1.5.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

3.600,00

---

---

3.600,00

1.1.6.1

Alkatetza - Berdintasuna

Ahalduntzean jada adierazia

---

---

---

1.1.6.2

Herrit. Zerb. eta Kirolen S. Hezkuntza

Ahalduntzean jada adierazia

---

---

---

1.1.6.3

Alkatetza - Berdintasuna

Ahalduntzean jada adierazia

---

---

---

1.1.6.4

Alkatetza - Berdintasuna

Ahalduntzean jada adierazia
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Ahalduntzean jada adierazia

Ekintz
a

Saila / Zerbitzua

1.2.1.1

2014

2015

AG

AA

AB

AG

AA

AB

Alkatetza - Berdintasuna

---

7.560,00

---

---

7.560,00

---

2.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

---

---

---

2.2.1.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

X

---

---

---

---

---

2.2.1.2

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

X

---

---

---

---

---

2.2.2.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

X

---

---

---

---

---

2.2.2.2

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

---

KARGURA

---

---

---

---

2.2.2.3

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

---

KARGURA

---

---

---

---

2.2.2.4

Alkatetza - Berdintasuna

---

1.440,00

---

---

---

---

2.2.3.1

- Gizarte Gaien eta Adinekoen
Saila
- Herritarrentzako Zerbitzuen eta
Kirolen Saila - Hezkuntza

X

---

---

---

---

---

2.2.4.1

Askotarikoa

X

---

---

---

---

---

3.1.1.1

- Gizarte Gaien eta Adinekoen
Saila
Herrit.
Segurtasuna
Udaltzaingoa

X

---

---

X

---

---

3.1.2.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

---

---

390,50

---

---

390,50

3.1.3.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

---

10.000,00

---

---

---

---

3.2.1.1

- Gizarte Gaien eta Adinekoen
Saila
Herrit.
Segurtasuna
Udaltzaingoa

---

2.500,00

---

---

---

---

3.3.1.1

Herrit.
Udaltzaingoa

Segurtasuna

-

---

---

2.200,00

---

---

2.200,00

3.3.1.2

Herrit.
Udaltzaingoa

Segurtasuna

-

X

---

---

X

---

---
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Ekintza

Saila / Zerbitzua

2014

2015

AG

AA

AB

AG

AA

AB

3.3.2.1

- Gizarte Gaien eta Adinekoen
Saila
Herrit.
Segurtasuna
Udaltzaingoa

X

---

---

X

---

---

3.3.3.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

X

---

---

---

---

---

3.3.4.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

X

---

---

X

---

---

3.3.5.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

X

---

---

X

---

---

3.4.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

---

---

2.000,00

---

---

2.000,00

4.1.1.1

Herrit.
Segurtasuna
Udaltzaingoa
- Gizarte Gaien eta Adinekoen
Saila

---

KARGURA

---

---

KARGURA

---

4.1.2.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

---

KARGURA

---

---

KARGURA

---

4.1.2.2

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

---

KARGURA

---

---

KARGURA

---

4.1.2.3

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

X

---

---

X

---

---

4.1.3.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

---

KARGURA

---

---

KARGURA

---

4.1.3.2

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

---

KARGURA

---

---

KARGURA

---

5.1.1.1

Alkatetza - Berdintasuna

X

---

---

X

---

---

5.2.1.1

Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

X

---

---

X

---

---

---

38.900,00

54.070,50

---

24.960,00

51.070,50

URTEKO AURREKONTUA

U R T E K O A U R R E K O N T U A ( 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ) : 169.001,00
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Vitoria-Gasteizko emakumeen eta gizonen Berdintasunerako III. Plana (2014-2015) martxan
jartzeko, lankidetza- eta koordinazio-ahalegin handia behar da. Izan ere, horren plangintza
eraginkorragoa izango da, Vitoria-Gasteizko Udaleko inplikaturiko antolakuntza-egitura
ezberdinen arteko koordinazioa eta beste erakunde, gizarte-eragile eta elkarte batzuekin eta,
oro har, hiritarrekin elkarrekin lan egitea ahalbidetzen duten sinergiak sortzea lortzen den
heinean. Horregatik, Plan honek eragile ezberdinekiko lankidetzan eta inplikaturiko udalzerbitzuen eta/edo sailen arteko lanean sakontzen du.
Sailen arteko harremanetarako eta lankidetzarako ezinbestekoa da barruko nahiz kanpoko
komunikazioan
eta
parte-hartzean
oinarritutako
lan-prozesuak
garatzea.
Horrek,
Berdintasunerako III. Planaren helburuen lorpen hobeago batez gain, hiritartasun aktibo baten
garapena dakar. Eta, beraz, komunikazioa eta parte-hartzea Berdintasunerako III. Planaren
ezarpen, jarraipen eta ebaluazioko fase guztietan kontuan hartu behar diren lan-printzipioen
arabera arautzen dira.
Bere helburuak modu eraginkorrean lortzeak zerikusi handia dauka, era berean, ezarpenfasearen jarraipenarekin eta hobekuntzarekin. Horrenbestez, Berdintasunerako III. Planaren
jarraipena bere kudeaketa-ereduaren barruan biltzen da, baita ebaluazio-eredua ere,
ezarpenaren hasiera beretik diseinatu eta martxan jartzen dena, Berdintasunerako III.
Planaren zati bihurtuz.
Berdintasunerako III. Planaren kudeaketak bere helburuen lorpenerako duen garrantzia aintzat
hartuta, interesgarritzat jo da atal espezifiko bat eskaintzea horri, “Kudeaketa-eredua”
izenburuarekin, aipatutako alderdien inguruko helburuak eta jardunak bilduz.
Horretaz gain, kudeaketa-eredu honetan, Berdintasunerako III. Planaren ezarpen, jarraipen
eta ebaluaziorako jarriko zaizkion lan-egiturak deskribatzen dira; baita bere kudeaketa-fase
ezberdinak ere.

1. LAN EGITURAK

1.1

ALDERDI POLITIKOA:

1.1.1 Udalaren Osoko Bilkura:
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osoko Bilkura da Vitoria-Gasteizko hiritarrek hiriko gobernuan
duten ordezkaritza-organo politiko nagusia, eta horren baitan eztabaidatzen eta onartzen dira
berezkoak dituen neurriak.
1.1.2 Vitoria-Gasteizko Udalaren Gobernu Batzarra:
Tokiko Gobernu Batzarra da alkatearen zuzendaritzapean eta bere kideen bidez dagokion
gidaritza politikoko funtzioan lan egiten duen organoa, eta horren baitan eztabaidatzen eta
onartzen dira berezkoak dituen neurriak.
1.1.3 Gizarte Politiken Batzordea:
Osoko Bilkuraren Batzorde iraunkorra, Osoko Bilkurak erabaki behar dituen Berdintasunerako
III. Planaren neurriak aztertzeko, txostena egiteko eta kontsultatzeko, eta, hala badagokio,
ebazpena emateko, betiere Batzordeak horretarako Osoko Bilkuraren ordezkari-lana betetzen
duenean.
1.1.4 Berdintasunerako Batzorde Politikoa:
Emakumeei eragindako indarkeriari aurre egiteko udal Planaren (2003-2005) esparruan
sortutako batzordea, adostasun eta bultzada politikorako, baita Berdintasunerako III. Planaren
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jarraipenerako ere, betiere udal-organoei dagozkien funtzioak aparte utzi gabe. Batzorde
horretako kide izango dira udaleko talde politiko bakoitzeko ordezkari bana.

1.2

ALDERDI TEKNIKOA:

1.2.1 Berdintasunerako III. Plana bultzatzeaz, koordinatzeaz eta ebaluatzeaz arduratutako
taldea:
Honako hauek osatzen dute taldea:
1.
2.
3.
4.

Berdintasunerako
Berdintasunerako
Berdintasunerako
Berdintasunerako

Zerbitzuaren Ordezkari-Zinegotzia.
Zerbitzuaren nagusia.
eragilea.
Zerbitzuko teknikaria.

Berdintasunerako Zerbitzuak, Berdintasunerako III. Plana bultzatu, koordinatu eta ebaluatzeaz
arduratzen den zerbitzu tekniko gisa, honako funtzio hauek ditu:
-

Berdintasunerako III. Plana bultzatzea eta koordinatzea.
Esku hartzen duten eragile guztien arteko bitartekaria.
Informazioa eta komunikazioa.
Aholkularitza.
Jarraipena eta ebaluazioa.

Berdintasunerako III. Plana ondo gara dadin, ezinbestekoa da lantalde sustatzailea handitzea,
genero-berdintasunaren arloan prestakuntza eta/edo esperientzia duen beste teknikari
batekin.
Gaur egun, Berdintasunerako Zerbitzua honako hauek osatzen dute:
a.
b.
c.
d.
e.

Zerbitzuburua.
Berdintasun-teknikaria.
Psikologoa.
Gizarte-langilea.
Administrazio-laguntzailea.

Talde horrek Berdintasunerako Zerbitzuaren berezko erantzukizun eta zereginetan ematen du
lanaldiaren % 100, emakumeen eta gizonen berdintasuna helburu izanik. Bestalde,
berdintasunaren arloko prestakuntza eta/edo esperientzia dute.
1.2.2 Ardatz bakoitzean inplikaturiko Sailak eta/edo Zerbitzuak:
Berdintasunerako III. Planaren garapenean inplikaturiko Sailak eta/edo Zerbitzuak dira
dagozkien jardunak egikaritzearen arduradunak. Sail eta/edo Zerbitzu horiek teknikariak
izendatu dituzte Berdintasunerako Zerbitzuarekin eta ondoren adierazten diren sailarteko
Batzorde teknikoekin hitz egiteko, lantze-, ezarpen-, jarraipen- eta ebaluazio-faseetan.
1.2.3 Sailarteko batzorde teknikoa ardatzen arabera:
Berdintasunerako III. Planaren eta bere ardatz guztien sailarteko izaera aintzat hartuta,
beharrezkotzat jo da ardatz bakoitzean inplikaturiko sailekin eta/edo zerbitzuekin lan egiteko
lan-batzorde teknikoak garatzea, Plana lantzeko jada sortuak. Lan-batzordeak ardatz
bakoitzerako independenteak eta espezifikoak izango diren arren, ezinbestekoa da Planaren
garapenaren inguruko baterako ezagutza izatea.
Horien funtzioak dira ardatz bakoitzaren garapenaren eta ebaluazioaren koordinazio teknikoa,
jarraipena eta hobekuntza.
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Berdintasunerako Zerbitzua da horiek bultzatu eta koordinatzeaz arduratzen dena, eta honako
Sail eta/edo Zerbitzu hauetako ordezkariek osatzen dituzte:



“Udal-politiketan genero-zeharkakotasuna sustatzeko neurriak” ardatzaren sailarteko
batzorde teknikoa:
-

-



Alkatetza Saila:
o Komunikazio eta Informazio Bulegoa.
o Euskara Zerbitzua.
o Berdintasunerako Zerbitzua.
Funtzio Publikoaren Saila.
Ogasun Saila:
o Aurrekontu Zerbitzua.
Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza Saila.
Ekonomia Sustapenerako Saila:
o Ikerketa Bulegoa.
Informazioaren Teknologien Saila:
o Informazio Zerbitzua.

“Emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa” ardatzaren sailarteko batzorde teknikoa:
-

-

-

-



Alkatetza Saila:
o Euskara Zerbitzua.
o Berdintasunerako Zerbitzua.
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila:
o Saila.
o Garapenean Laguntzeko Zerbitzua.
Enplegu Saila:
o Enplegu Zerbitzua.
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
o Montehermoso Kulturunearen Atala.
o Jaien Atala.
o Gazteria Atala.
Ekonomia Sustapenerako Saila:
o Enpresen Zerbitzua.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila:
o Kultur Jardueren Atala.
o Kirol Zerbitzua.
o Hezkuntza Zerbitzua.
o Herritarren Parte-hartzearen Zerbitzua.

“Gizarte-antolamendu erantzunkidea” ardatzaren sailarteko batzorde teknikoa:
-

-

Alkatetza Saila:
o Euskara Zerbitzua.
o Berdintasunerako Zerbitzua.
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila.
Enplegu Saila:
o Enplegu Zerbitzua.
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila:
o Osasun Publikoaren Atala.
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
o Gazteria Atala.
Ekonomia Sustapenerako Saila:
o Ikerketa Bulegoa.
o Enpresen Zerbitzua.
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-



“Emakumeen aurkako indarkeria” ardatzaren sailarteko batzorde teknikoa:
-

-

1.3

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila:
o Kultur Jardueren Atala.
o Gizarte Etxeen Koordinazioa Atala.
o Hezkuntza Zerbitzua.

Alkatetza Saila:
o Berdintasunerako Zerbitzua.
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila.
Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua:
o Jaien Atala.
o Gazteria Atala.
Herritarren Segurtasunaren Saila:
o Udaltzaingoaren Zerbitzua.
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila:
o Hezkuntza Zerbitzua.

UDALAREN BESTELAKO LAN EGITURAK:

1.3.1 Vitoria-Gasteizko
paritarioa:

Udaleko

emakumeen

eta

gizonen

berdintasunerako

Batzorde

Vitoria-Gasteizko Udaleko emakumeen eta gizonen berdintasunerako Batzorde paritarioa
osatzen dute Funtzio Publikoaren Saileko kideek, Berdintasunerako Zerbitzuko kideek eta
udalean ordezkatuak dauden sindikatuek, eta, une honetan, Vitoria-Gasteizko enplegu
publikoaren arloko emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. Plana (2014-2015) lantzen ari
da.
Bikoiztasunik egon ez dadin, eta Berdintasunerako III. Planaren eta enplegu publikoaren arloko
berdintasunerako I. Planaren artean nahitaezko koordinazioa lortze aldera, ezinbestekoa da
Berdintasunerako Zerbitzuak bi planen arteko bitartekari gisa jardutea, inplikaturiko alderdi
guztiei informatuz bi planen garapenari buruz.

1.4

ERAKUNDEARTEKO ALDERDIA

1.4.1 Berdinsarea berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko
euskal udalerrien sarea:
Emakundek eta Eudelek sustatu zuten Berdinsarea sarea 2005ean, etxeko tratu txarrak
jasaten dituzten emakumeentzako Segurtasun Planaren (2002-2004) gomendioei jarraiki, eta
berdintasunarekin eta emakumeen aurkako indarkeriari aurre egitearekin konprometituak
dauden euskal udalerriek osatzen dute.
Bere helburua da berdintasunaren alde eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontra tokiadministrazioetan kudeatzen diren programak eta zerbitzuak sustatzea, indartzea,
koordinatzea eta ebaluatzea, jardun- eta ebaluazio-irizpide bateratuak definitzearen bitartez,
betiere lan hori toki-ekintza publikoaren maila guztietan esku hartzen duen eta Sarea
erakunde horien eta udalaz gaindiko beste erakunde batzuen elkargune gisa erabiltzen duen
oso-osoko jardun baten esparruan kokatuz.
2005ean hasi zenetik, Vitoria-Gasteizko Udala Sarearen barruan egon da.
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1.5 HIRITARRAK:
1.5.1 Berdintasunaren Kontseilua:
Berdintasunaren Kontseilua sektore-partaidetzako organo bat da, eta genero-berdintasunaren
arloko kontsulta eta aholkularitza eskaintzen die Udaleko organoei, genero-ikuspegia udalaren
esku-hartzearen zeharkako kontzeptu bat izan behar dela aintzat hartuta. Horrela,
dagokionean, nahitaezko txostenak emango ditu eta genero-berdintasunaren arloko
proposamenak eta iradokizunak egingo ditu.
Horren ildotik, Emakumeen elkarteen eta berdintasun-helburuan inplikaturiko bestelako
elkarteen aldetik, Berdintasunerako III. Planaren komunikazio, aholkularitza, proposamen eta
jarraipenerako udalaren partaidetza-organoa da.
1.5.2 Berdintasunerako hiritar-foroa:
Hala ere, hiritar guztiak elkarte bateko kide ez direla aintzat hartuta, eta, gaur egun, elkarteen
edo kontseiluen bidezko partaidetza-ereduarekin zerikusirik ez duten partaidetzarako beste
bide batzuk daudela kontuan hartuta, “emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa” ardatzak
Berdintasunerako Hiritar Foro bat sortzea eta martxan jartzea aurreikusi du, kidetu gabeko
biztanleriaren komunikaziorako eta partaidetzarako, Berdintasunerako III. Planari dagokionez.

2. KUDEAKETA FASEAK
1. fasea: PLANGINTZA
Berdintasun-politiken plangintzari dagokionez, emakumeen eta gizonen berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legeak honako hau adierazten du 15. artikuluan:
1. Legegintzaldi bakoitzean, Eusko Jaurlaritzak plan orokor bat onetsi behar du. Plan
horretan, hain zuzen, euskal herri-aginteek emakumeen eta gizonen berdintasunaren
arloan izango dituzten jarduerak orientatzeko jarraibideak eta gidalerroak modu
koordinatu eta orokorrean jasoko dira. Plan hori egiteko orduan, euskal herriadministrazio enparauei parte hartzeko aukera eman behar die Eusko Jaurlaritzak.
2. (…).
3. Foru-aldundiek eta udalek berdintasunerako planak eta programak onetsiko dituzte,
Eusko Jaurlaritzaren plangintza orokorrean ezartzen diren jarraibide eta gidalerroekin
bat; halaber, eta horretarako beharrezkoak diren baliabide materialekin eta ekonomi
eta giza baliabideak eskainita, beren sail, erakunde autonomo eta menpean edo lotuta
dituzten gainerako ente publikoetan aipatutako planek eta lege honek jasotzen dituzten
neurriak benetan eta modu koordinatuan betetzen direla bermatuko dute. Udalek
banaka zein kide diren edo ondore horietarako osa ditzaketen mankomunitateen bidez
egin ditzakete jarduketa horiek. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren laguntza teknikoa eta
dagokion foru-aldundiaren laguntza ekonomikoa izango dituzte, batez ere ahalmen
ekonomiko eta kudeaketa-ahalmen txikia dutenek.
4. Aurreko bi paragrafoetan aipatutako planak eta programak onetsi aurretik, horiei
buruzko txostena eman behar du Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak,
zehazteko, hain zuzen, plan eta programon edukiak bat datozen legegintzaldi
bakoitzaren hasieran Eusko Jaurlaritzak, 1. paragrafoan xedatutakoari jarraiki, onetsi
behar dituen jarraibideekin eta gidalerroekin.

Hortaz, Berdintasunerako III. Plana emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko
2014-2015 aldirako Vitoria-Gasteizko Udalaren jarduna zehazten duen plan estrategikoa da,
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betiere Vitoria-Gasteizko Udaleko enplegu publikoaren arloko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako I. Planak ezartzen duena bazter utzi gabe, eta, era berean, bat dator Eusko
Jaurlaritzak berdintasunaren arloan onartutako esku-hartze ildoekin eta jarraibideekin.
Berdintasunerako III. Planaren plangintzak 2014-2015 aldia estaltzen du, eta, beraz, urteko
programen bitartez kudeatu behar da. Horren barruan adierazten diren jardunek jada ezartzen
dute zein ekitalditan egingo diren, hau da, 2014ean edo 2015ean. Hortaz, denborari
dagokionez, III. Plana bi urteko programen bitartez ezarriko da.
Berdintasunerako III. Plana sailarteko lau ardatzen inguruan egituratu da:
1.
2.
3.
4.

Udal-politiketan genero-zeharkakotasuna sustatzeko neurriak.
Emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa.
Gizarte Antolamendu Erantzunkidea.
Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko ardatza.

Horretaz gain, Kudeaketa Eredua deskribatzera bideratutako kapitulu bat dauka, martxan
jarriko diren helburuak eta jardunak zehaztuz.
Aipatutako lau ardatzetako bakoitza esku-hartze ildoen inguruan egituratzen da, eta horiek
honako alderdi hauetan zehazten dira:
1. Helburu estrategikoak:
a. Helburu operatiboak:
2. Jardunak:
a. Jardunaren deskribapen laburra.
b. Jardunaren Sail arduraduna.
c. Jardunaren Sail lankidea.
d. Jardun berria den, egikaritzen ari den jardun bat den, edo Berdintasunerako III.
Planaren esparruan aldatu den eta egikaritzen ari den jardun bat den.
e. Egikarituko den urtea.
f. Aurrekontua: Berdintasunerako III. Planaren kargurako beste aurrekontu bat
behar duen; Sail edo Zerbitzu arduradunaren aurrekontu arruntaren kargurako
aurrekontu bat behar duen; edo aurrekonturik behar ez duen54.

Berdintasunerako III. Planaren lantze-prozesuan honako lan-egitura eta erakunde hauek parte
hartu dute, betiere III. Planaren talde arduradunak bultzatuta eta/edo koordinatuta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Berdintasunerako Batzorde Politikoa.
Ardatz bakoitzeko sailarteko lau Batzorde teknikoak.
Udal-sindikatuak.
Berdintasunaren Kontseilua.
Bestelako sektore- eta lurralde-kontseiluak.
Emakumeen elkarteak eta inplikaturiko bestelako erakundeak.
Hiritarrak.

Horretaz gain, kontuan hartu ditu Vitoria-Gasteizko Gizarte Kontseiluaren eta Emakunde
Emakumearen Euskal Erakundearen txostenak.

2. fasea: EZARPENA
Ezarpen-fasean, hau da, planean bildutako jardunak martxan jartzeko fasean, udaleko Sail edo
Zerbitzu bakoitzari dagozkion ekintzak garatzeaz gain, ezinbestekoa da esku-hartze hobezin
bat ahalbidetzen duen adostutako eta koordinatutako jardun bat erraztera bideratutako
54

Aurrekonturik behar ez dutela adierazten den jardunen kasuan, horien kostuak udal-langileen gastuekin daude
lotuta bakarrik, hau da, Udalaren Aurrekontuaren I. Kapituluaren kargura.
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kudeaketa batzuk garatzea. Udaleko organo formalen berezko atribuzioak alde batera utzi
gabe, honako hauek nabarmendu behar dira, besteak beste:
1. Bultzada eta adostasun politikoa Berdintasunerako Batzorde Politikoan.
2. Ardatz bakoitzeko sailarteko Batzorde teknikoen dinamizazioa.
3. Vitoria-Gasteizko Udaleko emakumeen eta gizonen berdintasunerako Batzorde
paritarioarekin lankidetza.
4. Lankidetza eta koordinazioa Berdinsarea berdintasunaren aldeko eta emakumeen
aurkako indarkeriari aurre egiteko euskal udalerrien sarearekin.
5. Berdintasunaren Kontseiluaren komunikazioa eta parte-hartzea bultzatzea.
6. Kidetutako eta kidetu gabeko biztanleriaren komunikazioa eta parte-hartzea
bultzatzea.

Arestian jada deskribatu ditugu Berdintasunerako III. Planak baliatzen dituen lan-egiturak
bultzada eta adostasun politikoa, barneko lankidetza eta koordinazioa, eta elkarteekin eta
hiritarrekin lankidetza eta parte-hartzea garatzeko.
Horretaz gain, oso garrantzitsua da Berdintasunerako III. Planak komunikazioa eta partehartzea hobetzeko neurriak martxan jartzea.
KOMUNIKAZIOA: Komunikazioa, barrukoa nahiz kanpokoa, funtsezko prozesua da
Berdintasunerako III. Plana behar bezala ezartzeko, hain zuzen ere pertsona onuradunen nahiz
sustatzaileen inplikaziorako, informaziorako eta dinamizaziorako gako-elementu bat delako.
Bestalde, oso garrantzitsua da informazioa eta komunikazioa pertsona guztientzat irisgarriak
izatea, eta, beraz, irisgarritasun hori bermatuko duten neurri espezifikoak hartuko dira.
Ezarpen-fasean zehar egiten den barne-komunikazioan, kontuan hartu behar dira
Berdintasunerako III. Planean inplikaturiko lan-egitura guztiak, hau da, III. Planaren
ezarpenean erantzukizun politikoa eta teknikoa duten pertsonak. Era berean, informazio- eta
komunikazio-bideak ezarri behar dira Udaleko langile guztiekin eta udalean ordezkatuak
dauden sindikatuekin.
Bere aldetik, kanpo-komunikazioak berdintasunik ezaren inguruan sentsibilizatu eta informatu
behar ditu biztanleria eta izan ditzakeen zuzeneko hartzaile publikoak. Halaber,
komunikaziorako gune bat ezarri behar du, hiritarren eta antolatzen dituzten elkarteen partehartzea eta lankidetza sustatzeko.
Horretaz gain, funtsezkoa da biztanleriari jakinaraztea zein neurri ezartzen ari diren eta zein
diren lortzen ari diren emaitzak, informaziorako eskubidea bermatzearren eta jarraipena eta
hausnarketa sustatzearren.
PARTE-HARTZEA: Parte-hartzeari dagokionez, oso garrantzitsua da partaidetzarako
guneetan sakontzea, bai ezarpenean, bai jarraipen eta ebaluazioan, hain zuzen, emakumeen
eta hiritarren eta horien elkarteen parte-hartzea sustatzearren, arreta berezia jarriz
kalteberatasuneko eta/edo bereizkeria anizkoitzeko egoeran edo arriskuan dauden
kolektiboetan, baita Berdintasunerako III. Planaren ezarpenean eta garapenean egiten dituzten
ekarpenak kudeatzearren ere.
Parte-hartze hori unean unekoa izan beharrean, ezinbestekoa da lan-prozesu egonkorrak
diseinatzea, emakumeen mugimendu feminista eta asoziatiboa berdintasun-politiken baliozko
bitartekari gisa aitortzea eta horien baitan emakumeen eta hiritarren partaidetza sustatzeko.

3. fasea: JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
Jarraipena ardatz bakoitzeko urteko programen eta jardunen garapenaren behaketa,
neurketa eta azterketako etengabeko prozesu bat da, honako helburu hauekin:
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1.
-

Honako hauek jakitea:
Zer egiten den eta nola egiten den.
Urteko programazioaren betetze-maila.
Jardunen, lan-prozesuen eta kudeaketa-ereduaren indarguneak eta ahulguneak.

2. Erabakiak hartzea honako xede hauetarako:
- Urteko programazioa ikusitako premietara egokitzea.
- Jardunen, lan-prozesuen eta kudeaketa-ereduaren ezarpena hobetzea.
Bere helburuak dira honako hauek:
1. Ardatz ezberdinen urteko programazioko jardunen, lan-prozesuen eta horien
kudeaketaren betearazpena eta balioa neurtzea, aztertzea eta egiaztatzea.
2. Urteko programazioaren hasierako dokumentuari dagokionez, hobekuntzak egitea eta,
hala badagokio, egin daitezkeen aldaketei buruz erabakitzea.
3. Ardatz ezberdinen urteko programazioaren ezarpenaren berri ematea Berdintasunerako
III. Planean inplikaturiko lan-egiturei.
4. Berdintasunerako III. Planaren azken ebaluazioa ahalbidetzea, jardunak betetzeari edo
egikaritzeari dagokionez.

Jarraipena egiteko metodologia honako hau da:
-

Inplikaturiko lan-egituren azterketa-prozesua.
Informazioa biltzeko tresnak betetzea, inplikaturiko Sailen eta/edo Zerbitzuen aldetik.
Berdintasunerako Zerbitzuak jarraipenaren urteko txosten bat lantzea, gero
inplikaturiko lan-egiturei aurkezteko.

Ebaluazioa funtsezko prozesu bat da, emaitza positiboak dituzten kudeaketa-moduei eta
jardunen emaitzei buruz informatzen duena, baita hobetu beharreko alderdiak dituztenei buruz
eta horretarako martxan jar daitezkeen ekintzei buruz ere.
Berdintasunerako III. Planaren ebaluazioa honako alderdi hauen arabera arautuko da:
1. Amaierakoa. Hau da, 2016ko I. seihilekoan egingo da, Berdintasunerako III. Planaren
ezarpenaldia (2014-2015) amaitu ondoren.
2. Batutzailea. Hau da, Berdintasunerako III. Planaren ezarpena amaitu ondoren egina
eta etorkizuneko jardunen inguruko erabakiak hartzera bideratua. Horrenbestez, premia
berriak adieraziko ditu eta berdintasunaren arloko hurrengo plangintza eta/edo jardun
berriak lantzeko abiaburu-diagnostikoaren baitan bilduko da.
3. Kanpokoa. Ebaluazioaren helburuak garatzeko ezinbesteko espezializazioa eta
objektibotasuna bermatze aldera, ebaluazioetan espezializatutako erakunde bat
kontratatuko da, beharrezkoa denean Berdintasunerako Zerbitzuarekin batera lan
eginez.
4. Helburuak. Ebaluazioaren asmoa da Berdintasunerako III. Plana nola martxan jartzen
ari den eta sortu dituen emaitzak zeintzuk diren jakinaraztea. Horregatik,
Berdintasunerako III. Planaren ebaluazioaren xedea da egikaritzearen, prozesuaren eta
emaitzen ebaluazio bat egitea:
a. Aurreikusitako ekintzen betetze-maila.
b. Espero diren emaitzekiko hurbiltasun- edo desbideratze-maila:
emaitzen balioespena planifikatutakoekin alderatuta.
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lortutako

c. Estaldura-maila, hots, pertsona onuradunen bolumena Berdintasunerako III.
Planaren zerbitzuak, baliabideak edo programak eska ditzaketen pertsonen
potentzialarekin alderatuta.
d. Kalitate-maila, hots, gizarte-premien estaldura, bai modu kuantitatiboan
(artatutako pertsonen kopurua), bai modu kualitatiboan (asebetetze-maila).
e. Praktikan jartzeko erabiltzen diren baliabideen balioespena, giza baliabideak,
baliabide teknikoak eta aurrekontu-baliabideak barnean hartuz.
f. Berdintasunerako III. Planaren talde sustatzailearen, inplikaturiko Sailen eta/edo
Zerbitzuen eta lan-egituren funtzionamenduaren balioespena.
g. Aurreikusitako kronogramaren betetze-mailaren balioespena.
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KUDEAKETARAKO EZARRI BERRI DIREN JARDUN ESPEZIFIKOAK55

1. ESKU-HARTZE ILDOA: INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA
1.1 Helburua - Vitoria-Gasteizko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Planaren (2014-2015) informazio- eta
komunikazio-bideak ezartzea.
Jardunak

Sail arduraduna

1.1.1 Vitoria-Gasteizko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
III. Planaren (2014-2015) Komunikazio Plana lantzea eta martxan
jartzea.

Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Komunikazio eta Informazio Bulegoa
Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

2015

X

Sail lankidea
Funtzio
Publikoaren
Komunikazio Zerbitzua

Saila:

Informazioaren
Teknologien
Informazio Zerbitzua

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria
4.500,00

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

55

X

X

Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Berdintasunerako Zerbitzuaren ohiko lanaren barruan biltzen ez diren Kudeaketa Ereduko jardun espezifikoak zehazten dira bakarrik.
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Barne

Saila:

2. ESKU-HARTZE ILDOA: BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN GARAPENEAN ETA JARRAIPENEAN PARTE
HARTZEA
2.1 Helburua - Berdintasunerako III. Planaren partaidetzarako eta jarraipenerako bideak ezartzea
Jardunak

Sail arduraduna

2.1.1
Berdintasunerako
III.
Planaren
partaidetzarako
eta
jarraipenerako
bideak
ezartzea,
Berdintasunerako
Batzorde
Politikoaren aldetik.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Sail lankidea
---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2.1.2
Berdintasunerako
III.
Planaren
partaidetzarako
eta
jarraipenerako
bideak
ezartzea,
Vitoria-Gasteizko
Udalerriko
emakumeen eta gizonen berdintasunerako Batzorde Paritarioaren
aldetik.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2.1.3
Berdintasunerako
III.
Planaren
partaidetzarako
eta
jarraipenerako bideak ezartzea, Berdintasunerako Kontseiluaren
aldetik.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X

2.1.4
Berdintasunerako
III.
Planaren
partaidetzarako
eta
jarraipenerako bideak ezartzea, Berdintasunerako Herritarren
Foroaren aldetik.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Egikaritzen eta aldatua
Jardun berria

X
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Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

---

Aurrekontu berria

3. ESKU-HARTZE ILDOA: BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN KOORDINAZIOA
3.1 Helburua - Udalaren jarduna koordinatzea, Berdintasunerako III. Planari dagokionez
Jardunak

Sail arduraduna

3.1.1 Berdintasunerako III. Planaren Sailarteko Batzordeen
lauhilabeteko ohiko bilerak eta, hala badagokio, ezohiko bilerak
egitea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Sail lankidea
Inplikaturiko Sailak eta/edo Zerbitzuak

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

3.1.2 Sailarteko Batzorde tekniko guztien baterako urteko bilera
bat egitea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X
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Inplikaturiko Sailak eta/edo Zerbitzuak

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

4. ESKU-HARTZE ILDOA: BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
4.1 Helburua - Berdintasunerako III. Planaren urteko jarraipena egitea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.1.1 Berdintasunerako III. Planaren jarraipenaren urteko txosten
bat egitea.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

Sail lankidea
Inplikaturiko Sailak eta/edo Zerbitzuak

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

4.1.2 Jarraipenaren urteko txostenen berri ematea inplikaturiko
lan-egitura guztiei.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Ez du aurrekonturik behar

2014

X

X

2015

X

X

---

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

4.2 Helburua - Berdintasunerako III. Planaren azken ebaluazio bat egitea.
Jardunak

Sail arduraduna

4.2.1 Berdintasunerako III. Planaren azken ebaluazio bat egitea.

Alkatetza Saila: Berdintasunerako
Zerbitzua

Sail lankidea
Inplikaturiko Sailak eta/edo Zerbitzuak

OHARRA: Planaren azken ebaluazio horren helburuetarako bat
izango da emaitzen ebaluazio bat egitea. Horregatik, helburuekin
lotuta hasierako informazioaren bilketa kontratatzea eskatu da, eta
2013ko ekitaldiaren kargura kontratatu da 18.000,00 euroko
zenbatekoan.
Jarduna

Egikaritzea

Egikaritzen

Ez du aurrekonturik behar

Zerbitzuaren aurrekontu arrunta

Aurrekontu berria

2014

Egikaritzen eta
aldatua
Jardun berria

X

2015
2016

X

30.000,00
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BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN KUDEAKETAREN MEMORIA EKONOMIKOA
Jard.
zenb.
1.1.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3.1.1
3.1.2
4.1.1
4.1.2
4.2.1

Saila / Zerbitzua
AG
Alkatetza - Berdintasuna
--Komunikazio Bulegoa
Alkatetza - Berdintasuna
X
Alkatetza - Berdintasuna
X
Alkatetza - Berdintasuna
X
Alkatetza - Berdintasuna
X
Alkatetza - Berdintasuna
X
Alkatetza - Berdintasuna
X
Alkatetza - Berdintasuna
X
Alkatetza - Berdintasuna
X
Alkatetza - Berdintasuna
--URTEKO AURREKONTUA
--GUZTIZKO AUR

2014
AA
---

AB
4.500,00

AG
X

2015
AA
---

AB
---

----X
--------X
--------X
--------X
--------X
--------X
--------X
--------X
----------------4.500,00
------R E K O N T U A (2014-2016): 34.500,00
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AG

2016
AA

AB

-----

-----

30.000
30.000
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OHARRA:
Berdintasunerako III. Planaren kudeaketako eta 4 Ardatzetako jardun ezberdinen xehetasun
ekonomikoa, ekintza bakoitzeko, ardatz bakoitzaren amaieran eta kudeaketa-ereduaren
atalaren amaieran adierazten da.
Atal honetan Vitoria-Gasteizko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Planaren (20142015) memoria ekonomiko orokorra adierazten da, baita Berdintasunerako III. Planak 2014ko
aurrekontu-ekitaldian eskatu duen aurrekontu berria ere.
Memoria ekonomiko orokorra honela banatuta adierazten da:
- Berdintasunerako III. Planaren ardatzak eta kudeaketa.
- Aurrekontu-ekitaldien arabera.
- Aurrekontu motaren arabera (AG / AA / AB)

Erabilitako laburdurek honako esanahi hauek dituzte:
AG: Udal-langileek egiten dituzten jardunak dira, I. kapituluko aurrekontuaren kargura. Ez
dute aurrekontu gehigarririk behar, I. Kapituluan jasotakoaz haratago; azken hori ez da Plan
honetan kuantifikatu.
AA: Zerbitzuaren edo Sailaren kargurako aurrekontu arrunta. Oro har, jada egiten diren
jardunak dira, batzuetan Berdintasunerako III. Planaren eraginez aldatuak, eta horien
egikaritzea dagokion Zerbitzuaren edo Sailaren aurrekontu arruntaren kargura egingo da.
AB: Aurrekontu berria. Berdintasunerako III. Planaren esparruan sortzen diren jardun berriak
dira, eta horien egikaritzea Planaren berezko aurrekontuaren kargura egingo da
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BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN MEMORIA EKONOMIKOA

ARDATZAK
AG
-----

2014
AA
--112.214,92

AB
11.520,00
161.990,50

AG
-----

2015
AA
--112.214,92

Genero-zeharkakotasuna
Emakumeen ahalduntzea eta
balioen aldaketa
Gizarte
Antolamendu
--33.220,40
37.200,00
--24.420,40
Erantzunkidea
Emakumeen
aurkako
--38.900,00
54.070,50
--24.960,00
indarkeriari
aurre
egiteko
ardatza
Berdintasunerako III. Planaren
----4.500,00
----kudeaketa
URTEKO AURREKONTUA
--184.335,32 269.281,00
--161.595,32
BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN KARGURAKO AURREKONTU
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AB
2.400,00
123.000,00

AG
-----

2016
AA
-----

AB
-----

35.000,00

---

---

---

51.070,50

---

---

---

---

---

---

30.000,00

211.470,50
----BERRIA 510.751,50 EURO

30.000,00

2014KO EKITALDIA - BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN KARGURAKO AURREKONTU BERRIA

BERDINTASUNERAKO
III. PLANAREN ARDATZAK

Berdintasuna
Sailarteko Hezkuntza Programa
(Berdintasuna)56
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila
(Norabide)
Enplegu Saila (Enplegu)
Funtzio Publikoaren Saila
Ogasun Saila (Aurrekontuak)
Kultur Plang. eta Jaien Saila
(Gazteria)
Sust. Ekonomikoaren S. (Ikerketa
Bulegoa)
Herritarren Segurtasunaren Saila
(Udaltzaingoa)
Herrit. Zerbitzuen eta Kirolen
Saila (Kultur Jarduerak)
Herrit. Zerbitzuen eta Kirolen
Saila
(Gizarte Etxeak)
Herrit. Zerbitzuen eta Kirolen
Saila
(Kirolak)

GUZTIRA

Generozeharkakotasuna
sustatzeko
neurriak

Ahalduntzeari,
erantzunkidetasu
nari eta
indarkeriaren
prebentzioari
buruzko
hezkuntzaprograma

Emakumeen
ahalduntzea eta
balioen aldaketa

Gizarte
Antolamendu
Erantzunkidea

Emakumeen
aurkako
indarkeriari aurre
egiteko ardatza

III. Planaren
kudeaketa

91.000,00

5.400,00

51.480,00

4.500,00
182.380,00

30.000,00
390,50
1.000,00

5.520,00
6.000,00

GUZTIRA

390,50
1.781,00

9.000,00
3.600,00

20.000,00
2.400,00

16.000,00

4.200,00

29.000,00
11.520,00
6.000,00
20.200,00

4.000,00

4.000,00
2.200,00

2.200,00

7.500,00
1.200,00

12.200,00

3.500,00
11.520,00

30.000,00

131.990,50

37.200,00

54.070,50

4.500,00

269.281,00

56
Hezkuntzaren arloko sailarteko programaren aurrekontua ez dagokio ardatz jakin bati, baizik eta honako hiru ardatz hauei: emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa,
gizarte-antolamendu erantzunkidea, eta emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko ardatza. Horietako bakar batean adierazi da, baina aipatutako hiru ardatzetako edukiekin
lotutako neurriak bultzatuko ditu. Bestalde, Berdintasunerako Zerbitzuaren aurrekontuan adierazten da, baina inplikaturiko Sail ezberdinen artean egikaritu beharreko aurrekontua
da.

151

