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Parte II.  ESKU HARTZEKO ARDATZAK 
1. ARDATZA. Emakume eta gizonen berdintasunerako gobernantza 

1. programa: Genero ikuspegia zeharkako bihurtu nahi izatea eta hori egiten jakitea 
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I.	  za4a:	  	  

GETXOKO	  Emakume	  eta	  
Gizonen	  Berdintasunerako	  IV.	  
Planaren	  aurkezpena	  eta	  
testuingurua	  
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GETXOKO UDALA 
GETXO 

Diru-laguntzak emateko udal 
ordenantza (2005), 11. 
artikulua, “berdintasuna 
sustatzeko jardueraren 
eragina” baloratzeko 

BIZKAIA 
Emakume eta gizonen 

berdintasunerako IV. Foru 
Plana (2016-2019) 

Emakume eta gizonen 
berdintasunerako Foru Araua 

(2016an prestatzen jardun 
dute) 

EAE 
- Emakume eta gizonen 

berdintasunerako VI. Plana 
- Emakume eta gizonen 
berdintasunerako 4/2005 

Legea 

ESTATUA  
- Genero indarkeriaren kontra babes osoa 
emateko neurriei buruzko 1/2004  Legea 

- Emakume eta gizonen benetako 
berdintasunerako 3/2007 Legea 

- Mendekotasun egoeran dauden pertsonen 
autonomia pertsonala eta artapena 

sustatzeko 39/2006 Legea 

EUROPA 
- Erroma (1957), Maastricht (1992) eta 

Amsterdameko itunak (1997) 
- Europako Konstituzioa, Europako 

Kontseilua 2004 
- Berdintasunerako Ekintza 

Estrategikorako Batasunaren 
Programak, Europako Batzordearenak 
- Emakumearen kontrako indarkeria eta 

etxeko indarkeriaren kontrako 
hitzarmena (Europako Kontseilua, 

Istanbul) 

NAZIO BATUAK 
- Giza eskubideen adierazpen 

unibertsala, 1948 
- Emakumearen eskubide politikoen 

gaineko konbentzioa, 1952 
- CEDAW konbentzioa,1979 

- RES AG 48/104 Adierazpena, 
emakumearen kontrako indarkeria 
desagerraraztekoa, Viena, 1993 

- Emakumeen gaineko Mundu 
Konferentziak (1975, 1985, 1995) Tokian tokikotik globalera 

I. ZATIA - 1 – BERDINTASUN POLITIKEN ARAUZKO TESTUINGURUA 

Emakume eta gizonen arteko berdintasun printzipioa eta 
sexuagatiko edonolako diskriminazioaren berariazko debekua 
jasota daude hainbat arau juridikotan, bai nazioartekoetan bai 
tokian tokikoetan.  
Berdintasun 
politiken arauzko 
markoa oso zabal 
da; horregatik, 
hemen bakarrik 
aipatzen dira gure 
testuinguruan 
garrantzizkoenak 
diren agiriak.    
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1999 2004 2005 2007 2009 2010 2011 2016 

Emakume eta 
gizonen 

berdintasunerako 
I. Plana Getxon, 

1999-2002 

Zenbait mugarri berdintasun politiken bidean Getxon 

I. Planaren 
ebaluazioa eta 
berdinatasun 
teknikariaren 

plazaren sorrera 

Jabekuntza 
eskolaren sorrera, 

emakumeei eta 
Bizkaiko Eskolen 
Sareari zuzendua 

Emakume eta 
gizonen 

berdintasunerako 
II. Plana Getxon, 

2006-2009 

Ikastetxeetan 
indarkeria 

prebenitzeko 
tailerrak abian 

Emakume eta 
gizonen 

berdintasunerako 
Europako 
Gutunari 

Atxikimendua 
tokian tokiko 

bizitzan 

Tratu txarrak eta 
sexu indarkeriaren 

biktimak diren 
emakumezkoen 

artapena 
hobetzeko I. Toki 

Protokoloa 

Emakume eta 
gizonen 

berdintasunerako 
II. Planaren 
ebaluazioa 

Emakume eta 
gizonen 

berdintasunerako 
III. Plana Getxon, 

2011-2014 

Emakume eta 
gizonen 

berdintasunerako 
III. Planaren 
ebaluazioa 

Informazioaren 
eta sexu 

aholkularitzaren 
zerbitzuaren 

sorrera 

Berdintasun 
Kontseiluaren 

sorrera 

Emakumeen 
kontrako 

indarkeriazko 
kasuetan erantzun 
publikoa emateko 

protokoloaren 
onarpena 

6 I. ZATIA - 2 – BERDINTASUN POLITIKEN IBILBIDEA GETXON 
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7 I. ZATIA - 3 – IV. PLANA PRESTATZEKO PROZESUA 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana prestatzeko erabili den 
metodologia mistoa izan da, honako hauek uztartuz: bigarren mailako 
informazioaren berrikuspena, bilera teknikoak eta herritarrei zenbait eremu 
aztertzeko zuzendutako tailer irekien dinamizazioa. Zehatzago, hona hemen 
egindako urratsak:  
  Bigarren mailako udal iturrien azterketa: Informazio ugari lortu da 

2015ean prestatutako Berdintasunerako III. Plana ebaluatzeko txostenetik 
eta 2016an udalerri barruan prestatutako Genero Diagnostikotik (azken 
agiri hori partzialki prestatu da Berdintasunerako IV. Planaren agiria idatzi 
ahala garatutako lan prozesu baten bidez). Halaber, zenbait proiekturen 
justifikazio txostenak edo memoriak berrikusi dira. Oro har, agiri horiek 
honako ekarpenak egin dituzte:  
  Berdintasunaren arloan biztanleen egoerari buruz dagoen 

ikuspegia, udal eskumen osoko edo partzialeko zenbait eremutan; 
horiei begira posible izan da nahiko informazio berria eta sexuaren 
arabera sailkatua lortzea;  

  Udalak berdintasuna lantzeko eta udal politiketan genero ikuspegiaren 
txertaketa sustatzeko dituen indargune eta ahulezia nagusien 
gaineko ikuskera.  

  Berdintasun politikak planifikatzeko agirien berrikuspena. Kasu 
honetan, erreferentziazko lehen markoa EAEren Berdintasunerako VI. 
Plana izan da. Era berean, emakumeen eta gizonen berdintasunerako IV. 
Foru Plana ere kontsultatu da eta arau juridikorik garrantzitsuenak, hala 
nola EAEko emakume eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legea edo 
estatu mailako legeak, adibidez mendekotasun egoeran dauden pertsonen 
autonomia pertsonala eta artapena sustatzeko 39/2006 Legea. Kasuen 
arabera, esku hartzeko ardatzak eta planteamendua aztertu dira eta 
Getxoko gizarte errealitateari eta udal antolakuntzari ondoen egokitzen 
zaizkien ideiak hautatu dira, bai eta diagnostiko fasean atzemandako 
lehentasunezko helburuak eta ardatzak ere. 

  Gaikako tailer irekien antolakuntza, diagnostikoaren datuak elkarteekin, 
udal teknikariekin eta politikariekin, Jabekuntza Eskolako ikasleekin nahiz 
herritarrekin kontrastatzeko, ideiak jasotzeko eta partaideen iradokizunak 
hartzeko Berdintasunerako IV. Plana prestatzeko lanari begira. Lau tailer 
horiek 2016ko ekainean izan ziren eta guztira 12 orduko trukeak izan ziren 
27 emakumerekin eta 2 gizonekin. Sarrera orokor baten ondoren, tailer 
bakoitzean partaideei aukera eman zitzaien ordu erdiko txandakatze bat 
izateko gogoetarako hiru espazioen artean, amaieran denen artean azaltze 
aldera. Udalerriko errealitateari buruzko ohartarazpen nagusiak Genero 
Diagnostikoaren zenbait kapitulutan jaso ziren; aitzitik, ekintzarik 
zehatzenen iradokizunak jaso ziren ondorengo balorazio bati begira, 
betiere IV. Plana prestatzeko lana gogoan. Gogoetarako 4 espazioek 
honako gai hauek jorratu zituzten:  

  Balioen aldaketarako kulturak: jaiak eta kultur ekimen handiak; 
udaleko kultur baliabideak eta programazioa; bertoko eta bertako 
kulturak.  

  Jabekuntzarako espazioak eta baldintzak: balioetan heztea; parte 
hartzen jakitea eta hori nahi izatea; indarkeriaren kontrako jabekuntza.  

  Autonomia, gizarteratzea eta eskuragarritasuna: Autonomia 
ekonomikoa; Dibertsitatea eta elkarbizitza; ingurune adeitsua.  

  Zainketa iraunkorrak eta erantzunkideak: osasuna; familia eremuko 
zainketak; zainketa eremu publikoan eta elkarteen eremuan.  
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8 I. ZATIA - 3 – IV. PLANA PRESTATZEKO PROZESUA 

 Bilerak teknikari eta politikariekin:  
  Prozesuaren talde eragilearen bilerak; talde eragileko kideak 

honakoak izan dira: berdintasun zinegotzia, berdintasun 
teknikaria eta Oreka Sarea SL aholku taldea. Plana prestatzeko 
urrats guztiak eta agiriaren zirriborroak talde eragilearekin 
kontrastatuak izan dira; taldea hilero edo bi hilerik behin bildu da. 

  Bilerak arlo teknikoekin, betiere IV. Planari begira 
identifikatutako lan lehentasunen arabera. Halaber, genero 
diagnostikoa prestatzeko egindako bileretan jasotako informazio 
garrantzitsuaz gain, bilera zehatzen bigarren txanda bat izan da 
honako erakunde hauekin: Kultur Etxea (gizon bat, bi emakume), 
Immigrazio eta Kulturartekotasun Unitatea (gizon bat), Gazteria 
(gizon bat), Gizarte Zerbitzuak (bi emakume), Partaidetza (gizon 
bat), Hirigintza (gizon bat, bi emakume), Kontratazio – Etxebizitza 
(emakume bat), Getxo Kirolak (bi emakume, 2 gizon) eta 
Getxolan (emakume bat).   

 Bilerak Udaleko Berdintasun Kontseilua osatzen duten 
erakundeekin eta politikariekin: Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako IV. Planaren zirriborroa kontrastatzeko bi 
batzar egin dira.  

 Azkenik, amaierako agiria EMAKUNDEri igorri zaio, ekarpenak 
jasotzeko eta erakundearen oniritzia lortzeko, betiere udalbatzari 
2016ko abenduaren bukaeran aurkeztu baino lehenago. 
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9 I. ZATIA - 4 – PRINTZIPIO ZUZENTZAILEAK 

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plan honen 
ezaugarri nagusietariko bat da denboran jarraitzeko ekintzen 
kopuru handia. Funtsezkoa da ez bakarrik zer lortzen den 
planaren bidez, baizik eta nola garatzen den egitasmoa. Eta 
horretarako, udal ekintza esku hartzeko 4 ardatz nagusitan 
berregituratu nahi izan da, baliabideak biltzeko eta ibilbide 
zabaleko proiektu estrategikoetan oinarrituz egituratzen 
diren aldaketak bilatzeko. Era berean, ekintza zehatzen 
kopurua murriztu nahi izan da, lan prozesu egonkorretan 
inskribatutako neurriei lehentasuna emateko.     

Laugarren ediziora iritsita, Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako Plan honek berdintasun politiken 
zeharkakotasuna egonkortu nahi du udal mailan. Azken 
urteotan izandako aurrerapenak ikus daitezke eta zenbait 
ataletan prest daude aurrerapauso gehiago emateko genero 
ikuspegia txertatzerakoan lehentasun estrategikoetan. 
Horretarako, etengabeko aholkularitza beharko dute eta 
lankidetza estua Berdintasun Zerbitzuarekin.   

Udalerriko gaur egungo arazoen irakurketa oso eta 
konplexuagoa egin nahi izanez gero, nahitaez txertatu 
behar dira kolektiborik ahulenen, udalez gaindiko 
administrazioen eta egunero genero desberdintasunik 
gehien dauden eremuetan esku hartzen duten elkarteen 
ikuspegi eta ekintza gaitasuna, betiere jakinda sexuaren 
intersekzioak, jatorriak, adinak eta dibertsitate funtzionalak 
askotariko diskriminazioak eragiten dituztela.    

BALIO 
ALDAKETA 

LEHENTASUNA 
ETENGABEKO LAN 

PROZESUETAN 

INPLIKAZIOA UDAL 
PROIEKTU 

ESTRATEGIKOETAN 

UDALERRIKO BESTE 
ERAGILE BATZUEN 

INPLIKAZIO ETA 
PARTAIDETZA 

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planak beren-
beregi jasotzen du ardatz guztietatik balio aldaketari 
laguntzeko konpromiso zehatza, baina betiere 
emakumezkoen jabekuntza helburuarekin duen lotura estuan 
arreta jartzen jarraituz. EMAKUNDEk bere VI. planean 
azpimarratzen du zeregin konplexua dela, mentalitateetan eta 
pertsona bakoitzaren ordena sinbolikoan eragin behar delako. 
Hala ere, ezinbestekoa da sexuen hierarkiari eusten dioten 
balioak aldatzen laguntzea (hau da, emakumezkoen 
gutxiespena eta mendekotasuna eta femeninoa maskulinoaren 
nagusitasun eta prestigio balioen aldean gutxiestea), planak 
aipatzen duen gizarte eraldaketa lortu ahal izateko.  
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I. zatia.  BERDINTASUNERAKO IV. PLANAREN AURKEZPENA ETA 
TESTUINGURUA 
1. Aurkezpena 

2. Arauzko testuingurua 

3. Berdintasun politiken ibilbidea Getxon 

4. Berdintasunerako IV. Plana prestatzeko eta egituratzeko prozesua 

5. Berdintasunerako IV. Planaren egitura 

II. zatia  ESKU HARTZEKO ARDATZAK 

1. Emakume eta gizonen berdintasunerako gobernantza 

2. Emakumeen partaidetza sozio-politikorako jabekuntza eta balio 
aldaketa 
3. Gizarte antolakuntza erantzunkidea 

4. Emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko bizitza 

III. zatia  BERDINTASUNERAKO IV. PLANA KUDEATZEKO EREDUA 

1. Garapen eta jarraipen sistema 

2. Ebaluazio sistema 

3. Baliabide ekonomikoak 

Agiria hiru atal nagusitan banatzen da:   
I.  Sarrera emateko zati bat. Atal honetan plana prestatzeko 

prozesuaren testuingurua eta erreferentziazko markoa 
laburtzen dira. 

II.  Esku hartzeko 4 ardatz nagusiak azaltzen dituen 
funtsezko zatia. 

III.  Kudeaketa, jarraipen eta ebaluazioari buruzko azken 
zatia, kudeaketarako urteko planetan ezarri beharreko 
lan estrategiak eta prozedurak irudikatzen dituena.  

Esku hartzeko ardatzei dagokienez, EAEko Emakume eta 
Gizonen Berdintasunerako VI. Planaren egiturari jarraitzea 
erabaki da, udal atalen arabera sailkatutako ereduak hautatu 
beharrean. Hona hemen horrela jokatzeko arrazoiak: 

  Lan prozesuetako garrantziak eta zeharkakotasunaren 
filosofiak ezinbesteko egiten dutelako esku hartzearen 
atalkatzea gainditzea, gero eta integratuago dauden lan 
ereduak sustatze aldera.  

  Berdintasun politikak lehentasunezko ardatzen inguruan 
egituratu nahi izan direlako, baliabideen eta ekintzen 
sakabanaketa handia saihesteko.  

  Errealista izan nahi duen plana diseinatu delako eta 
haren aurrerapena etengabe neurtuko delako, 
inplikatutako eremu desberdinen laguntzaz. 

10 I. ZATIA - 5 – BERDINTASUNERAKO IV. PLANAREN EGITURA 
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2018 2020 

11 

2019 2017 

Berdintasunaren 
aldeko II. Planak 
esku hartzeko 
ezarritako 4 
ardatzak dira, 
EAEko 
Berdintasunaren 
aldeko Planaren 
VI. ereduari 
jarraituz.   

Ardatz bakoitza 2 programatan egituraturik dago; beraz, 
guztira 8 programa dira Berdintasunerako IV. Plana 
osatzen dutenak.  

Programa bakoitzaren 
barnean 2-5 helburu 
zehatzek antolatzen 
dituzte lan lehentasunak, 
ondoren neurri zehatzen 
bidez egituratzen direnak.  

Neurrien taula orokorrean 
neurria bultzatzeko ardura 
duen erakunde erantzule 
nagusia zehazten da letra 
beltzaz; azken 
arduraduna da, baina 
horrek ez du esan nahi 
ezarpenean parte hartuko 
duen erakunde bakarra 
izango denik. Parte 
hartzen duten gainerako 
erakundeak ere zehazten 
dira, egokitzat jotzen 
denean.   

I. ZATIA - 6 – BERDINTASUNERAKO IV. PLANAREN EGITURA 

KRONOGRAMA ETA ALDI 
BATERAKOTASUNA: Aurrekoetan bezala, 4 
urteko marko plana prestatzea erabaki da, 
kasu honetan 2017-2020ko eperako. 
Horrela, plana ezartzeko eta kudeatzeko, 
urteko lau plan erabiliko dira.  

NOLA IRAKURRI NEURRIEN TAULAK: 
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GIZONEN 
BERDINTASUNERAKO 
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14 1. ARDATZA / 1. PROG – B.P. ZEHARKAKO BIHURTU NAHI IZATEA 

Gobernantzaren ardatzaren bidez berdintasunaren aldeko udal politiketarako konpromiso politiko eta teknikoa egonkortu nahi da, generoaren 
zeharkakotasunaren estrategia garatzeko,  Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 3.4. artikuluak ezartzen duen bezala. Bestalde, 
estrategia hori garatu nahi izateaz gain, hori egiten JAKIN behar da. Izan ere, berdintasunaren aldeko lanak bizitzaren esparru guztiei eragiten die eta, 
hortaz, udal atal eta arlo guztiei dagokie. Gauzak horrela, teknikariek eta politikariek beharrezko ezagupenak eskuratu beharko dituzte arian-arian, 
genero haustura nagusiak identifikatzeko eta IV. Planean esku hartu nahian erabakitako neurriak aplikatzeko. 

HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUAK 

KRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

1.1. Ikaskuntza 
instituzionaleko 
estrategiak sendotzea, 
politika publikoetan 
genero ikuspegia txerta 
dadin.  

1.1.1. Udaleko Berdintasun Zerbitzuko teknikarien etengabeko prestakuntza bermatzea 
generoan eta berdintasun politiketan.  

Berdintasuna 

1.1.2. Genero zeharkakotasunari buruzko ikaskuntzan bi urterik behineko planak ezartzea IV. 
Planean jasotako neurriak betearazteko Udal eta erakunde autonomoen teknikari eta politikariei 
begira.  

Berdintasuna 
Kalitatea/
Prestakuntza 

1.1.3. Udal hautetsien partaidetza sustatzea udalak, herri administrazioek edota euskal 
erakundeek berdintasun politikei buruz antolatutako prestakuntza ekimenetan. 

Berdintasun 
zinegotzia 

1.1.4. EUDELekin negoziatzea udal hautetsiei zuzendutako ikastaroak eskualdean aldizka-
aldizka antolatzea, betiere  Virginia Woolf Basqueskola-ren markoan. 

Berdintasun 
zinegotzia 

1.1.5. Udal langileei oinarrizko prestakuntza ematea hizkeraren erabilera barneratzaileari buruz 
eta horretan sakontzeko mintegi bat antolatzea Komunikazio Ataleko langileei zuzenduta.  

Berdintasuna 
Komunikazioa 

1.1.6. Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV Plana zabaldu teknikari zein politikarientzako 
aurkezpenak eginez, eta berdintasun gaiei buruzko prestakuntza materiala eta IV. Planaren 
jarraipenaren inguruko agiriak jartzea udal intranetean. 

Berdintasuna 
Komunikazioa 

1.1.7. Berdintasunerako IV Planan sartuta ez dauden ekintzetan, aholkularitza ematea udal arlo 
edo zerbitzuek eskatutako lan prozesuetan. 

Berdintasuna 



+ 

HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUAK 

KRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

1.2. Berdintasun politika 
publikoetan ezagutza 
teknikoa eta eragiteko 
toki gaitasuna handitzea 
erakundeen arteko 
lantalde teknikoetan 
parte hartuz.  

1.2.1. EUDEL eta EMAKUNDEk antolatutako lantalde teknikoetan parte hartzea EAEko 
udalerriek berdintasunaren alde eta indarkeriaren aurka eratutako Berdinsarearen markoan 
nahiz erakundeen arteko lantalde teknikoaren markoan. 

Berdintasuna 

1.2.2. Berdintasun politiken arloan beste erakunde batzuek egindako ebaluazioetan parte 
hartzea eta horiei erantzutea (bereziki Emakunde, Bizkaiko Indarkeriaren Behatokia eta 
Europako Udalerrien eta Erregioen Kontseilua). 

Berdintasuna 
Beste atal 
garrantzitsuak 

1.2.3. Beste udalerri batzuetako berdintasun atalek egindako kontsultak kontuan hartzea, 
informazioaren eta metodologiaren trukea sustatuz, generoaren ikuspegia zeharkako bihurtzeko 
asmoz. 

Berdintasuna 

+ 
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  1.1.1. IV. Berdintasun Planeko neurriak garatzeko, genero ikuspegia transbertsal bihurtzeko aplikatu diren 

prestakuntza ordu kopurua. (Iturria: urteko kudeaketa planen jarraipen fitxa) 

  1.1.1., 1.1.2. eta 1.1.3. IV. Berdintasun Planeko neurriak garatzeko antolatu diren prestakuntza ekintzetan 
parte hartu duten arlo eta pertsona kopuruak (teknikariak eta/edo politikariak). (Iturria: Berdintasun 
Zerbitzuko asistentzia-zerrendak) 

  1.1.4. Emakumezko euskal hautetsiei zuzendutako ikastaroen kopurua, eskualdean eginak, Virginia 
Woolf Basqueskolaren barruan. (Iturria: EUDELen asistentzia-zerrendak) 

  1.1.5. Hizkuntzaren erabilera inkluienteari buruzko oinarrizko prestakuntzan parte hartu duten arloen 
kopurua eta pertsonen kopurua (teknikariak edota politikariak) eta sakontze mintegian parte hartu duten 
Komunikazio Arloko pertsonen kopurua (Iturria: Berdintasun Zerbitzuaren asistentzia-zerrendak) 

  1.1.6. IV. Planaren aurkezpenen inguruan antolatu diren batzarren kopurua eta parte hartu duten sailen 
kopurua. (Iturria: Berdintasun Zerbitzuaren asistentzia-zerrendak) 

  1.1.7. IV. Berdintasun Planean zuzenean sartuta ez dauden ekintzetarako udal arloek egin dituzten 
kontsulten kopurua eta mota. (Iturria: Berdintasun Zerbitzuaren erregistroa) 

  1.2.1. Erakunde arteko lantaldeen esparruan Berdintasun Zerbitzuarekin erlazionatu diren udal erakundeen 
eta udalaz gaindiko erakundeen kopurua. (Iturria: urteko kudeaketa planen jarraipen fitxak) 

  1.2.2. Berdintasun Zerbitzuak jaso eta bete dituen informazio eskaera instituzionalen kopurua. (Iturria: 
Urteko Kudeaketa Planen jarraipen fitxa) 

  1.2.3. Beste udalerri batzuetako berdintasun arloek gure Berdintasun Zerbitzuari egindako kontsulten 
kopurua eta motak. (Iturria: Berdintasun Zerbitzuaren erregistroa) 

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

1. ARDATZA / 1. PROG. – GENERO IKUSPEGIA TRANSBERTSALIZATU 
NAHI IZATEA ETA EGITEN JAKITEA 

1.1 HELBURU ZEHATZA 
Politika publikoetan genero ikuspegia 
sartzeko ikaskuntza instituzionaleko 
estrategiak sendotzea. 

1.2 HELBURU ZEHATZA 
Jakintza teknikoa eta berdintasun 
politika publikoetan tokiko eragite 
gaitasuna areagotzea, erakunde 
arteko lantalde teknikoetan parte 
hartuz.  



1. ARDATZA:   
EMAKUME ETA 
GIZONEN 
BERDINTASUNERAKO 
GOBERNANTZA 

2. PROGRAMA:  
GENEROAREN ZEHARKAKOTASUNEAN 

JARDUTEA ETA HORI NEURTZEA  
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18 1. ARDATZA / 2. PROG – GENERO ZEHARKAKOTASUNEAN JARDUTEA ETA 
HORI NEURTZEA 

Programa honen bidez, udaleko berdintasun politiken aldeko konpromiso politiko eta teknikoa PRAKTIKAN JARTZEKO asmoa dago. Horretarako, 
beharrezkoa da funtsezko erabakitze eta koordinazio egiturak berrikustea, egokitzea eta sendotzea, bai maila politikoan bai maila teknikoan. 
Politika publikoetan genero ikuspegia zeharkako bilakatzeko, gardentasuna areagotzeko eta egindako aurrerapenak modu egokian neurtzea 
ahalbidetzeko neurriak hartu behar dira. Zentzu horretan, sexuaren arabera sailkatutako datuak biltzeko lana garrantzi handikoa da eta arreta 
berezia jarri beharra dago beste aldagai batzuen intersekzionalitatean (adina, nazionalitatea/jaioterria, dibertsitate funtzionala), diskriminazio 
bikoitza edo hirukoitza atzemateko oso nabarmenak baitira. 

HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUAK 

KRONOGRAMA 
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2.1. Beharrezko egiturak 
sendotzea, udal 
politiketan genero 
ikuspegia zeharkako  
bihurtzeko. 

2.1.1. Udaleko berdintasun politikak koordinatzeko eta bultzatzeko funtsezko organoen osaketa 
eta funtzioak birdefinitzea.  

Berdintasun 
zinegotzia 

2.1.2. Beharrezko udal atal edo zerbitzuetan Berdintasun Zerbitzuaren solaskide bat 
izendatzea, IV. Planean definitutako neurriak ezartzeko. 

Arlo guztiak 

2.1.3. Getxo Kirolak erakundeko Berdintasun eta Kirol Batzordearen zeregina sendotzea, urteko 
prestakuntza eta ekintza programak sortzeko, Berdintasun Zerbitzuaren jarraipen lanarekin eta  
babesarekin.  

Getxo Kirolak 
Berdintasuna 

2.1.4. Berdintasuna eta Kultura Berdintasuna Batzordea sortu trebakuntza eta ekintza urteko 
programak garatzeko. Berdintasun Zerbitzuko jarraipen eta laguntzarekin.  

Kultura 
Berdintasuna 

2.1.5. Berdintasun klausulen  txertaketan aurrera egitea, Klausula sozialen komisioaren lanaren 
bitartez. 

Kontratazioa 
Berdintasuna 
Getxolan 

2.1.6. Kontratazio publikoaren eta diru-laguntzen emakidaren prozesuetan eta udal 
hitzarmenetan, sarietan, aitortzetan eta beketan berdintasun klausulen txertaketan aurrera 
egitea.  

Berdintasuna 
Arlo guztiak 

2.1.7.Lantalde teknikoetan parte hartzea (daudenetan eta sortu berrietan), bertan zehazten eta 
garatzen baitira Berdintasunerako IV. Planaren zeharkako neurriak koordinatzeko eta ezartzeko 
mekanismoak.  

Berdintasuna 

2.1.8.Udal politikariek, berdintasun teknikariak, emakumezkoen elkarteek, Berritzeguneak eta 
ordezkari sindikal batek osatutako Berdintasun Kontseiluaren lan saioak antolatzea eta 
dinamizatzea.  

Berdintasuna 
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HORI NEURTZEA 

HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUAK 
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2.2. Genero 
ikuspegiaren integrazio 
maila handitzea udal 
estatistiketan eta 
azterlan sektorialetan.  

2.2.1. Aplikazio informatikoak eta datuak jasotzeko bestelako sistemak berrikustea, baldin eta 
sexuaren aldagaia eta genero aldagai garrantzitsuak sistematikoki txertatu ez badituzte 
diseinuan eta erabilpenean.  

Berdintasuna 
Atal guztiak 

2.2.2. Sexuaren, adinaren, nazionalitatearen eta jatorriaren arabera sailkatutako datuen 
zerrenda zehatza ezartzea, udal iturriek eta udalaz gaindiko iturriek urtero-urtero jaso 
beharrekoa, udalerrian genero diagnostikoa aldizka-aldizka eguneratzeko. 

Berdintasuna 
Atal guztiak 

2.2.3. Sexuaren, adinaren, nazionalitatearen eta jatorriaren arabera sailkatutako datuen bilketa 
eta azterketa hobetzeko jarraibide agiri bat ezartzea, udal atalen urteko memorietan, kanpo 
zerbitzuen memorietan eta udalak kanpo erakundeei eskatutako azterlan sektorialetan 
txertatzeko. 

Berdintasuna 
Atal guztiak 

2.2.4. Sexuaren arabera sailkatutako datuekin urteko memoriak prestatzeko errekerimendua 
ezartzea kanpo zerbitzu garrantzitsuen kontratazio klausuletan. 

Kontratazioa 

2.2.5. Sexuaren arabera sailkatutako datuak jasotzea Getxoko Udalaren Partaidetza 
Memoriaren etorkizuneko eguneraketetan.   

Partaidetza  

2.3. Emakume eta 
Gizonen 
Berdintasunerako IV. 
Plana jarraitzeko eta 
ebaluatzeko sistema bat 
ezartzea 

2.3.1 Urteko kudeaketa planak prestatzeko lidergoa hartzea, Berdintasunerako IV. Plana ezarri 
ahal izateko. 

Berdintasuna 

2.3.2. Urteko programa operatiboetan jasotako neurrien jarraipen fitxak prestatzea, udal atalen 
erantzukidetasun maila arian-arian gehituz, behar bezala erabiltzeko eta betetzeko.   

Berdintasuna 
Atal guztiak 

2.3.3. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren urteko jarraipen txostenak 
prestatzea. 

Berdintasuna 

2.3.4. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren ebaluazioari buruzko azken 
txostena prestatzea, ezarpen maila eta lortutako emaitza nagusiak baloratuz.  

Berdintasuna 
Atal guztiak 
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  2.1.1. Udaleko berdintasun politikak koordinatzeko eta bultzatzeko organo klabeen osaeran eta funtzioetan 

egindako aldaketen kopurua eta motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 
  2.1.2. IV. Planean definitutako neurriak ezartzeko helburuz Berdintasun Zerbitzuko solaskide bat daukaten 

udal arloen portzentajea. (Iturria: Berdintasun Zerbitzuaren erregistroa) 

   2.1.3. Urtero Getxo Kirolaken Berdintasun eta Kirol Batzordeak egiten dituen batzarren kopurua, eta urteko 
prestakuntza eta ekintza programetan sartzen diren neurrien kopurua eta motak (Iturria: Urteko Kudeaketa 
Planaren jarraipen fitxa) 

   2.1.4. Urtero Berdintasun eta Kultura Batzordeak egiten dituen batzarren kopurua, eta urteko prestakuntza 
eta ekintza programetan sartzen diren neurrien kopurua eta motak (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren 
jarraipen fitxa) 

  2.1.5. Gizarte klausulen batzordeak sartu dituen berdintasun klausulen kopurua eta mota. (Iturria: Urteko 
Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  2.1.6. Udalaren diru-laguntza, hitzarmen, sari, aitorpen eta beketan sartu diren berdintasun irizpideen 
kopurua eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  2.1.7. Berdintasun batzorde berezietan parte hartzen duten teknikarien kopurua eta batzar kopurua. (Iturria: 
Urteko Kudeaketa Planaren batzarren aktak eta jarraipen fitxak) 

  2.1.8. Berdintasun Kontseiluak urtero egiten dituen lan batzarren kopurua eta batzarretan parte hartzen 
duten erakundeen kopurua eta motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

1. ARDATZA / 2. PROG – GENERO TRANSBERTALTASUNA PRAKTIKATU ETA 
NEURTZEA 

2.1 HELBURU BEREZIA 
Udal politiketan genero ikuspegia 
transbertsalizatzeko behar diren 
egiturak sendotzea. 
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  2.2.1. Sexuaren aldagaia edo generoko beste aldagai esanguratsu batzuk sartu diren aplikazio informatikoen 

edo datuak biltzeko beste sistema batzuen kopurua (Iturria: Kudeaketako Urteko Planaren jarraipen fitxa). 

  2.2.2. Udalerriko genero-diagnostikoa aldian behin eguneratzeko beharrezkoak diren datuak sexuaren, 
adinaren eta nazionalitatearen edo jatorriaren arabera banatuta dauzkan zerrenda xehean dauden itemen 
kopurua. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  2.2.3. Urteko memorietan sartzeko helburuz datuak sexuaren, adinaren eta nazionaltasunaren / jatorriaren 
arabera bereizita bildu eta analizatzeko pauten dokumentuak betetzen dituzten udal arloen kopurua. (Iturria: 
Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  2.2.4. Udalak kanpoko erakundeei enkargatutako azterlan sektorialen kopurua eta mota, datuak sexuaren, 
adinaren eta nazionaltasunaren / jatorriaren arabera bereizita adierazteko eskaerarekin. (Iturria: Urteko 
Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  2.3.1. IV. Berdintasun Planeko neurrien jarraipena egiteko fitxa kopurua, urtero Berdintasun Zerbitzuak 
beteak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxak) 

  2.3.2. IV. Berdintasun Planeko neurrien jarraipena egiteko fitxa kopurua, urtero beste udal arlo batzuek 
beteak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxak) 

  2.3.3. Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako IV. Planaren jarraipeneko urteko txostenik badago? 
Bai/Ez. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxak) 

  2.3.4. Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren ebaluazioaren azken txostenik badago? Bai/Ez. 
(Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa)  

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

1. ARDATZA / 2. PROG – GENERO TRANSBERTALTASUNA PRAKTIKATU ETA 
NEURTZEA 

2.2 HELBURU BEREZIA 
Udalaren sektoreko estatistika eta 
azterlanetan genero ikuspegiaren 
integrazio gradua areagotzea.  

2.3 HELBURU BEREZIA 
Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako IV. Planaren 
jarraipen eta ebaluazio sistema bat 
formalizatzea. 



3. PROGRAMA: AHALDUNTZEKO ETA 
BALIOAK ALDATZEKO EREMUAK 

2. ARDATZA: 
EMAKUMEEN 
PARTAIDETZA SOZIO-
POLITIKARAKO ETA 
BALIO 
ALDAKETARAKO 
AHALDUNTZEA 
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HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUA 
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3.1. Udalerrian 
emakumezkoen 
partaidetza sozio-
politikoa eta eragin maila 
sendotzeko baldintzak 
sortzea.  

3.1.1. Berdintasunaren arloan gogoeta sustatzen eta informatzen jarraitzea, EMEKI aldizkariaren 
argitalpenaren bidez.  

Berdintasuna 
Komunikazioa 

3.1.2. EMEKI aldizkariaren balorazioari buruz herritarren asebetetzea neurtzeko aldizkako 
insketaren batean galderak sartzea haren ezagupenaren inguruan eta berdintasun arloan 
eskainitako informazioaren inguruan. 

Kalitatea 
Berdintasuna 

3.1.3. Berdintasuna sustatzeko elkarteei zuzendutako diru-laguntzen lerroari jarraipena ematea, 
bai eta emakumezkoen elkarteei lokalak lagatzeko aukerari ere, zenbatekoa igoz. 

Berdintasuna 

3.1.4. Elkarte feministak eta emakumezkoenak sustatzea eta erakunde berria sortzeko edo 
elkarteren batean parte hartzeko interesa duten emakumezkoei aholkularitza eskaintzea.   

Berdintasuna 

3.1.5. Emakumezkoen Etxeari dagokion prozesu parte-hartzailearen emaitzen jarraipen plana 
ezartzea. 

Berdintasuna 

3.1.6. Genero ikuspegia txertatzea udal aurrekontu parte-hartzaileen prozesuen fase guztietan. Partaidetza 
Berdintasuna 

Balioak eredu androzentrista batetik eredu berdinzale batera aldatzea gizarte eraldaketako prozesu konplexua da, pertsona bakoitzaren 
mentalitateetan eta ordena sinbolikoan eragitea dakarrelako. Horretarako, beharrezkoa da emakumezkoak ahalduntzeko eremuak eta baldintzak 
sortzea. Berdintasunerako IV. Planak elkarteen mugimenduaren eragin maila sendotzen laguntzeaz gain jarduketa eremua egonkortuz, emakumeen 
ekarpenen aitortza egiteko eremu sinbolikoak ere aldarrikatzen ditu. Halaber, horietariko askok Jabekuntza Eskolaren proiektu estrategikoan 
jorratutako ibilbideak lagundu du udalerrian euren partaidetza sozio-politikoa sendotzen. 
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3.2. Emakumezkoek 
udalerriko kulturari eta 
historiari egindako 
ekarpenak agirian 
jartzeko eremu 
sinbolikoak 
aldarrikatzea.  

3.2.1. Bi urterik behin beka bat ematea emakumezkoek Getxoko historiari egindako ekarpenen 
gainean eta prestatutako azterlana argitara ematea.  

Berdintasuna 

3.2.2. Emakumezkoek jendarteari egindako ekarpenak aitortzea balio sinbolikoa duten hiri 
elementuen bidez, hala nola kaleen, eraikin esanguratsuen izenen, monumentuen eta antzekoen 
bidez. 

Partaidetza 
Berdintasuna 
Urbanismo 

3.3 Jabekuntza 
Eskolaren proiektu 
estrategikoa sendotzea. 

3.3.1. Jabekuntza Eskolaren urteko prestakuntza eskaintza diseinatzen eta abiarazten jarraitzea, 
ikaskuntza nahiz jabekuntzako prozesu indibidualak eta kolektiboak sustatzen laguntzeko eta 
emakumezko askoren premiak eta interesak asebetetzeko. 

Berdintasuna 

3.3.2. Jabekuntza Eskolaren lokala kudeatzea hazkunde aurreikuspena eginez eta Eskolari 
baliabide ekonomiko gehiago ezarriz. 

Berdintasuna 

3.3.3. Jabekuntza Eskolaren jarduerak zabaltzea eta komunikatzea eta ikasleen matrikulazio 
prozesuak kudeatzea.  

Berdintasuna 

3.3.4. Bizkaiko Jabekuntza Eskolen Sarearen koordinazio teknikoaren taldean parte hartzea 
(Basauri, Ermua, Ondarroa eta Getxoko eskolak).  

Berdintasuna 

3.3.5. Sareko jabekuntza eskoletan topaketak antolatzea, ikasleen arteko esperientzien trukea 
sustatzeko.  

Berdintasuna 

3.3.6. Jabekuntza Eskolaren urteko sistematizazio txostenak prestatzea.  Berdintasuna 

3.3.7. Jabekuntza Eskolako ikasleen eta herriko elkarteen arteko interakzioa areagotzeko 
neurriak zehaztea, bai eta herriko elkarteen eta Jabekuntza Eskolaren artekoak ere.  

Berdintasuna 

3.3.8. Jabekuntza Eskolak prestakuntza eta ekintza lerro parte-hartzaileak bultzatzea, 
emakumezkoek udaleko berdintasun politiketan parte hartzea sustatzeko asmoz.  

Berdintasuna 
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  3.1.1. Urtero argitaratu diren EMEKI aldizkariaren edizioen kopurua. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren 

jarraipen fitxa) 
  3.1.2. Herritarren gogobetetze maila EMEKI aldizkariarekin, aldizkaria ezagutzeari buruz eta 

berdintasunaren alorrean ematen duen informazioarekin duten gogobetetzeari buruz herritarren artean egin 
den gogobetetze inkestaren arabera. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  3.1.3. Urtero Berdintasun Zerbitzuaren lokal-lagapenean eta diru-laguntzen programan sartzen diren 
emakume elkarteen eta berdintasuna sustatzeko elkarteen kopurua. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren 
jarraipen fitxa) 

  3.1.4. Urtero Berdintasun Zerbitzuak arreta ematen dien elkarteen kontsulten kopurua eta mota. (Iturria: 
Berdintasun Zerbitzuaren erregistroa) 

  3.1.5. Emakumeen Etxeko parte hartze prozesutik eratorritako neurri kopurua eta mota. (Iturria: Urteko 
Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  3.1.6. Udal aurrekontuen parte hartze prozesuetan genero ikuspegia txertatzeko hartu diren neurrien 
kopurua eta motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa)  

  3.2.1. Emakumeek Getxoko historiari egin dioten ekarpenari buruzko bekaren esparruan egindako ikerketen 
emaitzak bi argitalpenetan jasotzen dira. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  3.2.2. Emakumeek udalerriko kulturari eta historiari egindako ekarpenen aintzatespen sinboliko gisa hautatu 
diren espazio publikoen kopurua eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

2. ARDATZA / 3. PROG. – AHALDUNTZEKO ETA BALIO-ALDAKETARAKO 
ESPAZIOAK 

3.1 HELBURU BEREZIA 
Emakumeek udalerrian daukaten 
eragin-maila eta parte hartze 
soziopolitikoa indartzeko baldintzak 
sortzea. 

3.2 HELBURU BEREZIA 
Emakumeek udalerriko kulturan eta 
historian egin dituzten ekarpenak 
erakusten dituzten espazio 
sinbolikoak aldarrikatzea. 
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  3.3.1. Jabekuntza Eskolako ikasle kopuruaren eta profilaren eboluzioa. (Iturria: Jabekuntza Eskolaren urteko 

sistematizazio txostena).   

  3.3.2. Urtero Jabekuntza Eskolari esleitzen zaizkion baliabide ekonomikoen eta plaza kopuruaren 
eboluzioa. (Iturria: Jabekuntza Eskolaren urteko sistematizazio txostena eta Urteko Kudeaketa Planaren 
jarraipen fitxa) 

  3.3.3. Ordezkapen gutxiago duten kolektiboekin hartu diren hedapen eta komunikazio neurrien kopurua eta 
motak, eta ikasleak matrikulatzeko prozesuei buruz jaso diren e-mailen edo gutunen kopurua, iruzkin 
positibo edo negatiboekin. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  3.3.4. Bizkaiko Ahalduntze Eskolen Sareko koordinazio talde teknikoak urtero egiten duen batzar 
kopurua. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  3.3.5. Sareko ahalduntze eskolen artean egin diren topaketetan parte hartu duten Getxoko ikasle kopurua. 
(Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  3.3.6. Jabekuntza Eskolako ikasleek prestakuntza eskaintzarekin daukaten asebetetze maila. (Iturria: 
Jabekuntza Eskolaren urteko sistematizazio txostena). 

  3.3.7. Jabekuntza Eskolako ikasleen eta udalerriko elkarteen arteko harremana areagotzen duten neurrien 
kopurua eta motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  3.3.8. Emakumeek udaleko berdintasun politiketan parte hartzea sustatzen duten parte hartze ekintzen 
kopurua eta mota. (Iturria: Jabekuntza Eskolaren urteko sistematizazio txostena).  

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

2. ARDATZA / 3. PROG. – AHALDUNTZEKO ETA BALIO-ALDAKETARAKO 
ESPAZIOAK 

3.3 HELBURU BEREZIA 
Jabekuntza Eskolaren proiektu 
estrategikoa sendotzea 
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ATAL INPLIKATUAK 

KRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

4.1. Ikastetxeetan eta udal 
programetan 
koedukazioaren filosofia 
egonkortzea, bai eta 
erlazio afektibo-sexualen 
gaineko kontzientziazioa 
ere 

4.1.1. Ikastetxeetako heziketa afektibo-sexualaren programari jarraipena ematea, ikastetxe 
parte-hartzaileen kopurua handituz eta familien inplikazio handiagoa bultzatuz. 

Berdintasun 
Zerbitzua 

4.1.2. Aholkularitza sexualeko bulegoak eskainitako zerbitzuari jarraipena ematea, adin 
guztietako pertsonei horren berri emanez, bereziki sare sozialen eta elkarteen bidez.  

Berdintasun 
Zerbitzua 

4.1.3. Gazte Zerbitzuak bultzatutako programetan hezkidetza metodologiak integratzen jarraitu 
(Gazteleku, Udalekuak,etab.) 

Gazteria 

4.1.4. Neska gazteak ahalduntzeko eremu zehatza dinamizatzea Jabekuntza Eskolaren baitan, 
Gazte Zerbitzuarekin koordinaturik. 

Gazteria 
Berdintasuna 

4.2. Balioen aldaketa 
sustatzea pertsonei 
sexuaren arabera 
ezarritako genero 
estereotipoak eta rolak 
ezabatuz.  

4.2.1. Martxoaren 8a dela eta, sentsibilizazio kanpainak antolatzea urtero-urtero, udalaren eta 
emakumezkoen mugimenduaren edo mugimendu feministaren arteko jarduerak koordinatzeko 
jarraibideak berrikusiz.  

Berdintasun 
Zerbitzua 

4.2.2. Gizon gazteei eta helduei zuzendutako gogoeta eremuei jarraipena ematea, eredu 
tradizional maskulinoa zalantzan jartzeko eta jarrera eta jokabide berdinzaleagoak garatzeko.  

Berdintasun 
Zerbitzua 

4.2.3. Eztabaida eremu mistoak antolatzea feminismoari, berdintasunari eta balio aldaketari 
buruz. 

Berdintasun 
Zerbitzua 

4.2.4. Genero ikuspegiaren txertaketa indartzea oinarrizko prestakuntzan eta zurrumurruen 
kontrako eragileek sakontzeko egiten dituzten mintegietan.  

Immig./Kultuart.  

Egindako aurrerapausoak gorabehera, sistema hierarkiko eta desberdinzale baten mandatuek eta emakumezkoei etxeko eremua emateko traiziozko 
ezarpenak oraindik ere eragiten dute emakumezkoek aitortza eta prestigio sozial edo politikoaren eremu gehienetan kokapen desabantailatsua 
izatea. Era berean emakumezkoek jarduera ekonomikoan eta lan merkatuan duten partaidetza ere kokapen prekarioago batetik bideratzen da, eta 
horrek haien autonomia ekonomikoaren maila murrizten du orainari eta etorkizunari begira. Errealitate horri aurre egiteko, jabekuntza prozesu 
indibidual eta kolektiboak abiarazi behar dira, 4. jarduketa programa honetan bildutakoen antzekoak, alegia. 
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4.3. Emakumekoen 
ahalduntzea sustatzea 
kulturaren eta kirolaren 
eremuan.  

4.3.1. Emakumezko migratuen prestakuntza eta topaketa eremuari jarraipena ematea harrerako 
udal programaren markoan. 

Immig./Kultuart.  
Berdintasuna 

4.3.2. Emakumezkoen kulturarteko elkarrizketa guneei jarraipena ematea Jabekuntza Eskolaren 
markoan.  

Berdintasuna 
Immig./Kulturart. 

4.3.3. Euskara bultzatzeko programetan berdintasuna bultzatzeko baterako ekintzak antolatzea 
eta burutzea.  

Euskara 
Berdintasuna 

4.3.4. Urtero kirolean genero ikuspegia txertatzeko programa bat egituratzen jarraitzea, honako 
jarduketa eremuetan arreta berezia jarriz: a) Instalazioen egokitzapena eta horiek erabiltzeko 
banaketa berdinzaleagoa; b) Partaidetza kirola sustatzea, estereotipo maskulinoak edota kanpo 
jarduerak gailentzen diren tokietan eta diziplinetan arreta berezia jarriz; c) Errendimenduko 
kiroleko eragina, Getxoko kirolariak agerian jarriz eta zuzendaritza egiturekin lan eginez; d) 
Eskola kirolaren jarduna sendotzea nesken artean.  

Getxo Kirolak 
Berdintasuna 

4.3.5. Udalaren kultur programazioan genero ikuspegia txertatzen jarraitzea, honako eremu 
hauetan berebiziko arreta jarriz: a) Emakumezko sortzaileak ikusgai jartzea ziklo zehatzak 
antolatuz eta sariak nahiz bekak abiaraziz; b) Emakumezkoek udalerriko musika eta antzerki 
ekitaldi handietan duten partaidetza indartzea; c) Ikastaro eta tailerren programazioa 
berrikustea, Kultur Gelaren eta Jabekuntza Eskolaren arteko eskaintzaren osagarritasuna 
bultzatuz.  

Kultura 

4.3.6. Genero ikuspegia txertatzen jarraitzea udal liburutegiek eskainitako jardueretan, honako 
eremuetan berebiziko arreta jarriz: a) literaturan emakumezkoekin zerikusia duten jardueren 
eskaintza; b) egileen presentzia gehitzea eta berdintasunarekin zerikusia duten gaiak 
areagotzea udal fondoetan; c) Emakumezkoen partaidetza indartzea tailer eta espazio 
iraunkorretan.  

Kultura 

4.3.7. Gogoeta saio bat antolatzea genero ikuspegia jaien espazioetan txertatzeko, mugimendu 
feministaren eta emakumeen mugimenduaren eta udalerriko jai batzordeen laguntzaz. 

Festak 
Berdintasuna 
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4.4. Emakumezkoen 
autonomia ekonomikoa 
eta ahalduntzea 
bultzatzea. 

4.4.1. Ekintzaile eta enpresen datu bilketan udalerriko enpresa eta ekintzaileen ehuna 
sexuz esplotatu ahal izateko behar diren eremuak sartu. 

Getxolan 
Berdintasuna 

4.4.2. Emakume eta emakume enpresarien elkarteekin kolaboratu sexuz bereizitako 
datu bilketan antzemandako desbideraketei aurre egiteko ekintzak diseinatu eta 
martxan jartzeko. 

Getxolan 
Berdintasuna 

4.4.3. Diseñar y realizar una evaluación permanente  a emprendedoras y empresarias 
de los servicios de promoción económica que permita conocer si los servicios están 
diseñados de forma adecuada considerando la perspectiva de género. 

Getxolan 
Berdintasuna 

4.4.4. Beste sustapen ekonomikoko zerbitzu publikoen esperientziak ezagutu genero 
ikuspegiaren txertaketaren inguruan. 
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  4.1.1. Heziketa afektibo eta sexualeko programan parte hartzen duten ikastetxeen kopurua. (Iturria: 

programaren urteko memoria).  

  4.1.2. Sexu-aholkularitzako bulegoak urtero arreta ematen dien pertsonen kopurua eta profila. (Iturria: 
zerbitzuaren urteko memoria). 

  4.1.3. Gazteria Arloak bultzatzen dituen programetako (Gaztelekua, udalekuak etab) baterako hezkuntzako 
jardueretan parte hartzen duten pertsonen kopurua eta sexua. (Iturriak: programen urteko memoriak).  

  4.1.4. Jabekuntza Eskolaren barruan neska gazteentzat sortu den ahalduntze espazioan parte hartzen duten 
neska gazteen kopurua eta profila. (Iturria: espazioa dinamizatzen duen pertsonaren edo erakundearen 
urteko memoria) 

  4.2.1. Martxoaren 8a dela-eta urteko sentsibilizazio kanpainak egiteko antolatu diren ekintzen kopurua eta 
motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa). 

  4.2.2. Gizonezkoen eredu tradizionala auzitan jartzeko eta jarrera eta jokabide parekideagoak garatzeko 
gogoeta espazioetan parte hartu duten gazte eta helduen kopurua eta profila (Iturria: Urteko Kudeaketa 
Planaren jarraipen fitxa).   

  4.2.3. Feminismoari, berdintasunari eta balio-aldaketari buruzko eztabaida-espazio mistoetan parte hartu duten 
pertsonen kopurua eta profila. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa)  

  4.2.4. Udaleko zurrumurruen aurkako agenteen oinarrizko prestakuntzan eta sakontzeko mintegietan genero 
ikuspegia txertatzea sendotzeko egindako ekintzen kopurua eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren 
jarraipen fitxa)  

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

2. ARDATZA / 4. PROG. – AHALDUNTZEKO ETA BALIOAK ALDATZEKO 
PROZESUAK 

4.1 HELBURU BEREZIA 
Harreman afektibo eta sexualen 
inguruan baterako hezkuntzaren 
filosofia eta kontzientzia hartzea 
sendotzea udalerriko ikastetxeetan 
eta udal programetan. 

4.2 HELBURU BEREZIA 
Balioen aldaketa sutatzea, generoko 
estereotipoak desagerraraziz eta 
pertsonei beren sexuaren arabera 
esleitutako rolak baztertuz.  
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  4.3.1. eta 4.3.2. Jabekuntza Eskolaren barruan harrerako udal programan edota emakumeen arteko kultur 

arteko elkarrizketen espazioan sortu den prestakuntza eta topaketa espazioan parte hartu duten emakume 
migratuen kopurua eta profila. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planeko jarraipen fitxak eta Jabekuntza Eskolaren 
sistematizazio txostena) 

  4.3.3. Euskara sustatzeko programetan berdintasuna sustatzeko egiten diren baterako ekintzen kopurua eta 
motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  4.3.4. Emakumeen kirola sustatzeko Getxo Kirolakek bultzatu dituen ekintza berezietan parte hartu duten 
emakume gazte eta helduen kopurua eta profila. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  4.3.4. Emakumezko kirolariak ikusgarri egiteko Getxo Kirolakek bultzatu dituen ekintzen kopurua eta mota. 
(Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  4.3.5. eta 4.3.6. Kultur Etxeak definitutako kultur egitarauan eta liburutegien egitarauan dauden 
emakumezko artista eta sortzaileen portzentajea. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  4.3.7. Jai-espazioetan genero-ikuspegia sartzeko gogoeta prozesuan parte hartu duten elkarte feministen, 
emakume-elkarteen eta jai-batzordeen kopurua. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  4.4.1. Enpresen generoa eta ekintzaileen profila analizatzeko erabili den pauta kopurua. (Iturriak: 
Getxolanen urteko memoriak eta Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  4.4.2. Getxolanen datuak sexuaren arabera bereizita biltzean atzeman diren desbideraketak egokitzeko 
Getxolanen hartu diren neurrien kopurua eta motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa lanaren jarraipen fitxa)  

  4.4.3. Enpresaburuei zuzendutako zerbitzu eta programetan hartutako genero-neurriekiko gogobetetasuna 
baloratzeko helburuz Gexolanek erabili dituen ebaluazio iraunkorreko irizpideen kopurua eta motak. (Iturria: 
Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa). 

  4.4.4. Genero-ikuspegia ekintzailetza proiektuetan integratzeari buruz Getxolanekin esperientziak trukatzen 
aritu diren erakundeen kopurua eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

2. ARDATZA / 4. PROG. – JABEKUNTZARAKO ETA BALIOAK ALDATZEKO 
PROZESUAK 

4.4 HELBURU BEREZIA 
Emakumeen ahalduntzea eta 
autonomia ekonomikoa sustatzea 

4.3 HELBURU BEREZIA 
Emakumeen ahalduntzea sustatzea 
kulturaren eta kirolaren eremuan.  



5. PROGRAMA:  
ZAINKETAK FAMILIARTEAN 

3. ARDATZA: 
GIZARTE 
ANTOLAKUNTZA 
ERANTZUNKIDEA 



+ + 
34 3. ARDATZA / 5. PROG – ZAINKETAK FAMILIARTEAN 

Programa honen bidez, gaur egungo gizarte antolakuntzaren zutabeetariko batean esku hartzea proposatzen da: familiartean eskaintzen diren 
zainketak, zaindutakoen nahiz zaintzaileen premiak kontuan hartuz (gehienetan emakumezkoak). Esku hartzeko premia lotzen zaio agerian ez 
dagoen zeregina ikusgai jartzeko zereginari; izan ere, eginkizun hori guztiz nekagarria izateaz gain, ez dago behar beste baloraturik ez sozialki ez 
ekonomikoki. Emakumezkoek jarraitzen dute, ahal den neurrian, euren lan egoera eta bizi asmoak zainketarako famili beharrizanekin uztartzen 
ahalegintzen. Programa honen bidez, erantzunkidetasun maila handiagoa bultzatzeko asmoa dago zerbitzu publikoen nahiz familien artean 

HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUAK 

KRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

5.1. Familia barruko 
zaintzaileek euren 
zainketa zereginak 
betetzeko baldintzak 
duintzea, etxe barruan 
zainketen banaketa 
bidezkoagoa bultzatuz 
eta kulturarteko 
ikuspegi batetik izan 
daitezkeen aurreiritziak 
desegituratuz.  

5.1.1. Rol tradizionalak hausten dituzten ikastaroak diseinatzea, zainketen eta etxeko 
zereginen eremuan erantzunkidetasuna bultzatuz, Jabetza Eskolaren markoan nahiz 
pertsona nagusiei eta adinekoei zuzendutako bestelako programen markoan.  

Berdintasuna 
Gazteria 
Gizarte Zerbitzuak 

5.1.2. Familia barruko zaintzaileei zuzendutako ikastaroei jarraipena ematea, horien 
dinamizazioan genero ikuspegiaren txertaketa indartuz.  

Gizarte 
Zerbitzuak 

5.1.3. Familia barruko zaintzaileei atseden zerbitzua eskaintzen jarraitzea, eta 
eskaintza zabaltzea 1. graduko mendekotasun eta arrisku  kasuetara. 

Gizarte 
Zerbitzuak 

5.1.4. Familia barruko zaintzaileen arteko trukea eta laguntza lortzeko jabekuntza 
eremuak bultzatzea Jabetza Eskolaren markoan. 

Berdintasuna 
Gizarte Zerbitzuak 

5.1.5. Gizarte Zerbitzuen eta Berdintasunaren teknikarien, zaintzaile profesionalen eta 
familia barruko zaintzaileen artean informazioa trukatzeko eta balorazioak egiteko 
saioak dinamizatzea urtean birritan, premien eta zerbitzuen genero azterketan 
sakontzeko. 

Berdintasuna 
Gizarte Zerbitzuak 

5.1.6. Haurtzaindegi zerbitzua eskaini Berdintasun Zerbitzuak antolatzen dituen 
jardueretan. 

Berdintasuna 
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5.2. Erantzunkidetasun 
sozial eta komunitario 
handiagoa sustatzea 
zainketa gaietan adineko 
pertsonen autonomia 
sustatzeko eta 
zainketarako alternatibak 
sortzeko. 

5.2.1.Informazioa biltzea eta esperientziak trukatzea adineko pertsonentzako laguntza 
etxebizitza eredu desberdinen inguruan.  

Etxebizitza 
Hirigintza; SSB 

5.2.2. Esperientzien topaketa eta trukea antolatzea gizarte partaidetzako programa pilotu bat 
egituratzeko eta haren bidez erantzunkidetasuna sustatzeko maila komunitarioan nahiz 
auzokideen mailan. 

Berdintasuna 
Gizarte Zerbitzuak 
Partaidetza 

5.2.3. Azterlan bat egitea 60 urtetik gorako emakumezkoen profilen premiak atzemateko, 
jarduketa neurriak zehazteko . 

Berdintasuna 
Gizarte Zerbitzuak 

5.2.4. Edoskitze gelak eta umeen aldagelak arian-arian jartzearen alde egitea udal instalazio 
nagusietan. 

Hirigintza 
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  5.1.1. Ikastaroetan parte hartzen duten pertsonen kopurua eta profila, rol tradizionalak hausten dituztenak 

eta zaintzan edota etxeko lanetan erantzunkidetasuna sustatzen dutenak. (Iturria: Urteko Kudeaketa 
Planaren jarraipen fitxa) 

  5.1.2. Familia-zaintzaileei zuzendutako ikastaroetan parte hartu duten pertsonen kopurua eta profila. (Iturria: 
Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  5.1.3. Familia-zaintzaileentzako atseden zerbitzuaren erabilera orduen kopurua eta erabiltzaileen kopurua, 
sexuaren eta mendekotasun mailaren arabera. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  5.1.4. Jabekuntza Eskolaren esparruan zaintzaile familiarren arteko trukaketa eta auto-laguntza espazioetan 
parte hartzen duten pertsonen kopurua eta profila. (Iturria: Jabekuntza Eskolaren sistematizazio txostena) 

  5.1.5. Eskainitako zerbitzuak baloratzeko bi urteroko saioan parte hartzen duten teknikarien kopurua eta 
zaintzaile profesional eta familiarren kopurua (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  5.1.6. Berdintasun Zerbitzuak antolatutako jardueretan haurtzaindegi zerbitzua erabiltzeko ordu kopurua. 
(Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  5.2.1. Lankidetzako etxebizitzen proiektuetako esperientziak trukatzeko esparruan egindako kontaktuen kopurua 
eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa)  

  5.2.2. Komunitate eta auzokide mailan zaintzan erantzunkidetasuna sustatzeko gizarte parte hartzeko programa 
pilotuei buruzko esperientziak trukatzeko egin diren kontaktuen kopurua eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa 
Planaren jarraipen fitxa) 

  5.2.3. Azterlan bat dago, 60 urtetik gorako emakumeen profilen beharrizanak detektatzeko? Bai/Ez (Iturria: 
Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  5.2.4. Edoskitze gelak eta umeei pixoihala aldatzeko lekua jarri diren udal eraikinen kopurua (Iturria: Urteko 
Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

3. ARDATZA / 5. PROG. – ZAINTZA FAMILIA-ESPARRUAN 

5.1 HELBURU BEREZIA. 
Familia-zaintzaileek zaintza lanak 
egiten dituzten baldintzak duintzea, 
eta familien barruan zaintzak modu 
parekideagoan banatzea sustatzea. 

5.2 HELBURU BEREZIA 
Erantzunkidetasun sozial eta 
komunitario handiagoa sustatzea, 
adineko pertsonen autonomia 
bultzatzeko eta zaintzaren aukera 
alternatiboak sortzeko. 



3. ARDATZA: 
GIZARTE 
ANTOLAKUNTZA 
ERANTZUNKIDEA 

6. PROGRAMA:  
ZAINKETEN EKONOMIA 
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Programa honen bidez, zainketen egoerari heldu nahi zaio eremu produktiboan mugitzen direnen errealitatetik abiatuz; izan ere, batetik, zainketa 
premiak enpleguarekin partekatzeko laguntza behar duten langileak daude; bestetik, zaintzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten langileak daude; eta, 
azkenik, enpresetan eta erakunde publikoetan funtsezko zeregina betetzen dutenak daude kontziliazio erantzunkidea “banakakoen arazoa” izatetik 
erantzukizun soziala izatera igaro dadin. 

HELBURU ZEHATZAK HELBURU ZEHATZA  ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUAK 

KRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

6.1. Kontziliazio neurriak 
bultzatzea udal langileen 
artean.  

6.1.1. Kontziliazio gaian dauden neurriak zabaldu udal eta erakunde autonomoen langileen 
artean. 

Pertsonala 

6.1.2. Getxoko Udaleko eta organo autonomoetako langileen kontziliazio premiei buruzko 
ikerketa bat egitea, gaur egungo neurrien erabilera baloratzeko eta hobekuntzak 
identifikatzeko.  

Pertsonala 
Berdintasuna 

6.2. Zainketen sektore 
pribatuan eta elkarteetan 
lan baldintza duinak 
sortzen laguntzea.  

6.2.1. Mendekotasun arretarako zerbitzuen kontratu publikoetan beren langileen 
trebakuntzan genero ikuspegia txerta dezaten klausula bat sutatzea. 

Kontratazioa 

6.2.2. Zaintzaile profesionalen lan eskubideen gaineko informazioa zabaltzea.  Getxolan 
Berdintasuna 

6.2.3. Ekintzailetza ekimenei laguntzeko programa bat diseinatzea etxeko lanen edota 
zainketen eremuan. 

Getxolan 
Berdintasuna 

6.2.4. Zaintzaile profesional nahiz pertsona enplegatzaileen arteko topaketak erraztea 
etxebizitzak partekatzeko eta zainketaren lan generoa eta aurkitutako zailtasunak 
gainditzeko estrategiak aztertzeko, hori guztia Jabekuntza Eskolaren markoan.  

Berdintasuna 

6.2.5. Autonomia sustatzera eta mendekotasuna artatzera zuzendutako zerbitzuak 
eskaintzen dituzten elkarteei diru-laguntzak emateko eta udal lokalak doan lagatzeko 
lerroak mantentzea.  

Gizarte Zerbitzuak 
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  6.1.1. Udal mailan kontziliazio gaian dauden neurriak ezagutzera emateko erabili diren hedapen neurrien 

kopurua eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 
  6.1.2. Udal plantilla kontziliatzeko beharrizanei buruzko azterlanean identifikatu ziren hobekuntza 

proposamenen kopurua eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  6.2.1. Mendekotasunari arreta egiteko zerbitzuak eskaintzeko helburuz udalak kontratatu dituen enpresek bere 
plantillari genero-ikuspegiarekin eskainitako prestakuntza orduen kopurua. (Iturria: Zerbitzuaren urteko 
memoria). 

  6.2.2. Zaintzaile profesionalen lan-eskubideei buruzko informazioa zabaltzeko erabili diren informazio-euskarrien 
kopurua eta motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  6.2.3. Etxeko eta/edo zaintzetako lan-eremuan ekintzailetza ekimenetan laguntzeko programan dauden ekintzen 
kopurua eta motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  6.2.4. Bizipenak, zaintza-lanaren genero-analisia eta aurkitutako zailtasunak gainditzeko estrategiak 
partekatzeko espazioetan parte hartu duten zaintzaile profesionalen eta enplegatzaileen kopurua eta profila. 
(Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa). 

  6.2.5. Urtero lokalen lagapena eta Gizarte Zerbitzuen diru-laguntza programa eskuratzen dituzten elkarteen 
kopurua, autonomia sustatzeko eta mendekotasunari arreta egiteko zerbitzuak eskaintzeko. (Iturria: Urteko 
Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

6.1 HELBURU BEREZIA 
Genero eta zaintza gaietan 
prestakuntza sustatzea, eta udal 
plantillan kontziliazio neurriak 
sustatzea. 

6.2 HELBURU BEREZIA 
Zaintzetan sektore pribatuan eta 
elkarte-sektorean lan baldintza 
duinak sortzen laguntzea. 

3. ARDATZA / 6. PROG. – ZAINTZEN EKONOMIA 



4. ARDATZA:  
EMAKUMEEN 
KONTRAKO 
INDARKERIARIK 
GABEKO BIZITZA 

7. PROGRAMA : EMAKUMEEN KONTRAKO 
INDARKERIA PREBENITZEA 
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PREBENITZEA 

HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUAK 

KRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

7.1. Gazteen artean 
emakumeen kontrako 
indarkeriaren arrazoi 
eta adierazpideen 
azterketa sustatzea.  

7.1.1. Emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko programari jarraipena ematea 
ikastetxeetan.  

Berdintasuna 

7.1.2. Ikastetxeei eta gazteei zuzendutako Beldur Barik proiektua garatzea eta sendotzea, 
mikromatxismoen eta indarkeria sexistaren gaineko kontzientziazio gune modura, 
kulturarteko ikuspegia sustatzea bilatuz. 

Berdintasuna 
Gazteria 

7.2. Getxoko 
herritarren artean 
emakumeen kontrako 
indarkeria atzemateko, 
sentsibilizatzeko eta 
prebenitzeko 
mekanismoak 
sendotzea. 

7.2.1. Emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna dela eta (azaroaren 
25a), sentsibilizazio kanpainak diseinatzea eta garatzea, Berdintasunerako Udal Kontseilua 
osatzen duten elkarteen laguntzaz.  

Berdintasuna 

7.2.2. Lesbofobia, homofobia eta transfobiaren kontrako sentsibilizazio kanpainak 
diseinatzea eta garatzea, LGTBI kolektiboen eskubideekin zerikusia duten datak ospatzeko 
zeregina betetzen duten elkarteen laguntzaz. 

Berdintasuna 

7.2.3. Jaietan indarkeria prebenitzeko urteko kanpainei jarraipena ematea, beraietaz 
gogoeta eginez,  erakunde nahiz emakumezkoen elkarte, elkarte feminista eta jai 
batzordeen partetik.  

Berdintasuna 
Kultura 
Komunikazioa 

7.2.4. Mikromatxismo eta “intentsitate baxuko indarkeria” delakoari buruzko sentsibilizazio 
materialak prestatu. 

Berdintasuna 

7.2.5. Autodefentsa feministako ikastaroei jarraipena ematea Jabekuntza Eskolan.  Berdintasuna 

7.2.6. Udalerriko jaietan gaueko autobus zerbitzua eskaintzen jarraitzea. Kultura 
Berdintasuna 

7.2.7. Berdintasuna eta kirolari buruzko komisioaren testuinguruan, kirolaren esparruan 
ematen den emakumeen kontrako indarkeriari buruzko lan proiektu bat definitu. 

Getxo Kirolak 
Berdintasuna 

Programa honen helburua da emakumeen kontrako indarkeria sostengatzen eta iraunarazten duten balio aldaketari laguntzea, emakumeen kontra 
bideratutako indarkeria (indarkeria sexista) nahiz eredu heterosexual nagusitik irteten diren pertsonen kontra bideratutako indarkeria atzematen eta 
prebenitzen laguntzeko (lesbofobia, homofobia, transfobia). Xedea da adin txiki-txikietatik indarkeriarik gabeko jarreren eremuak garatzea, 
emakumezkoen eta LGTBI kolektiboen kontrako indarkeria molde desberdinen gaineko pertzepzio soziala handituz eta desberdintasunekin duen 
erlazioa agerian jarriz. Zentzu horretan, berebiziko arreta jarri behar da indarkeriaren molde zoliagoetan. 
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  7.1.1. Emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko programan parte hartu duten ikastetxeen kopurua. 

(Iturria: programaren urteko memoria).  

  7.1.2. Beldur Barik programan parte hartu duten neska-mutil gazteen kopurua eta profila. (Iturria: 
programaren urteko memoria).   

  7.2.1. eta 7.2.2. Azaroaren 25eko eta ekainaren 28ko kanpainen inguruko ekintzetan parte hartu duten 
pertsonen kopurua eta profila. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxak) 

  7.2.3. Jaietan indarkeriaren aurkako kanpainetako ekintzetan parte hartu duten pertsonen kopurua eta profila. 
(Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxak) 

  7.2.4. Miromatxismoei buruz eta emakumeen aurkako “intentsitate txikiko indarkeria” dagokionari buruz egin 
diren sentsibilizazioko materialen kopurua eta motak (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxak) 

  7.2.5. Autodefentsa feministako ikastaroetan parte hartu duten emakumeen kopurua eta profila. (Iturria: 
Jabekuntza Eskolaren sistematizazio txostena) 

  7.2.6. Jaietan autobus zerbitzua erabiltzen duten emakume eta gizonen kopurua. (Iturria: Urteko Kudeaketa 
Planaren jarraipen fitxak) 

  7.2.7. Kirolaren eremutik emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko proiekturako definitu diren neurrien 
kopurua eta motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

7.1 HELBURU BEREZIA 
Emakumeen aurkako indarkeriaren 
kausa eta adierazpenen analisia 
sustatzea gazteen artean. 

7.2 HELBURU BEREZIA 
Getxoko herritarren artean 
emakumeen aurkako indarkeria 
detektatzeko, haren aurrean 
sentsibilitatea sortzeko eta 
prebenitzeko mekanismoak 
sendotzea 

4. ARDATZA / 7. PROG. – EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN 
PREBENTZIOA 



4. ARDATZA:  
EMAKUMEEN 
KONTRAKO 
INDARKERIARIK 
GABEKO BIZITZA 

8. PROGRAMA: EMAKUMEEN KONTRAKO 
INDARKERIA ATZEMATEA ETA ARTATZEA 
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ATZEMATEA ETA ARTATZEA 

HELBURU 
ZEHATZAK 

NEURRIAK ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUAK 

KRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

8.1. Udal zerbitzuak 
eta udalaz gaindiko 
zerbitzuak 
planifikatzeko, 
jarraitzeko eta 
ebaluatzeko 
mekanismo 
egonkorrak hobetzea 
emakumeen kontrako 
indarkeriaren arloan.  

8.1.1. Etxeko tratu txarren eta indarkeria sexualaren biktimak diren emakumeen artapena 
hobetzeko Tokiko Jarduketa Protokoloaren Jarraipen Batzordea dinamizatzea, udal 
erakundeen eta udalaz gaindiko erakundeen arteko datuen eta informazioaren trukea 
sendotuz.  

Berdintasuna 
Erakunde 
sinatzaileak 

8.1.2. Lantalde tekniko bat sortzea eta dinamizatzea, etxeko tratu txarren eta indarkeria 
sexualaren biktimak diren emakumeen artapena hobetzeko Tokiko Jarduketa Protokoloaren 
Jarraipen Batzordearen menpekoa.  

Berdintasuna 
Erakunde 
sinatzaileak 

8.1.3. Bi urterik behin eremu judizialeko erakundeekin lan eta truke topaketa bat antolatzea, 
indarkeriaren arloko legeria aplikatzearekin. 

Berdintasuna 

8.1.4. Emakumeen kontrako indarkeria kasuei erantzun publikoa emateko toki protokoloaren 
berri ematea udaleko politikarien eta teknikarien artean, erakundeen arteko mailan esku 
hartzeko gomendatutako jarraibideei segituz.  

Berdintasuna 

8.2. Programen eta 
prebentzio eta arreta 
neurrien 
eraginkortasuna 
hobetzea emakumeen 
kontrako 
indarkeriaren 
artapenean.  

8.2.1. Kasuei buruzko datuak jasotzeko eta horiek jarraitzeko irizpideak homogenizatzeko 
jarraibideak ezartzea, indarkeriaren biktimek artapen zerbitzuetan izandako deribazioen eta 
ibilbideen gaineko informazio handiagoa eskuratzeko eta hobekuntza neurriak atzemateko.  

Berdintasuna 
Erakunde 
sinatzaileak 

8.2.2. Etxeko tratu txarren eta indarkeria sexualaren biktimak diren emakumeen artapena 
hobetzeko Tokiko Jarduketa Protokoloa abiarazteko inplikatutako politikari eta teknikariei 
zuzendutako prestakuntza programa zehatza ezartzea. 

Berdintasuna 
Erakunde 
sinatzaileak 

4/2005 Legeak emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko koordinazio mekanismo zehatzak ezartzen ditu, bereziki erakundeen arteko 
lankidetza akordioak izenpetzea bultzatuz etxeko tratu txarren eta eraso sexualen aurrean jarduketa koordinatu eta eraginkorra aldezteko eta 
biktimen artapen integrala eta kalitatezkoa bermatzeko. Getxori dagokionez, Tokiko Jarduketa Protokoloaren Jarraipen Batzordeak gero eta 
homogeneoagoak eta koordinatuagoak izango diren jarduketa jarraibideak definitzeko lanean aurrera egin nahi du erakunde sinatzaileen artean. 
Emakumeei eta LGTBI kolektiboko pertsonei ematen zaien artapena hobetzeko, udalak artapen eta jabekuntza guneak bultzatu behar ditu eta 
elkarteen mugimenduaren ekinbideari lagundu. 
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ATZEMATEA ETA ARTATZEA 

HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK ATAL ERANTZULEA 
ATAL INPLIKATUAK 

KRONOGRAMA 
2017  18   19    20     

8.3. Indarkeriaren 
biktimak diren 
emakumeak eta haien 
ardurapeko pertsonak 
ahalduntzeko prozesu 
indibidualak eta 
kolektiboak sendotzea.  

8.3.1. Indarkeriaren biktimak diren emakumeei trukerako eta auto-laguntzarako guneak 
eskaintzea, Jabekuntza Eskolaren markoan, oinarrizko gizarte zerbitzuen laguntzaz.  

Berdintasuna 
Gizarte Zerbitzuak 

8.3.2. Indarkeriaren biktimak izandako emakumezkoek gidatzen dituzten elkarteei edo 
erakundeei laguntza eskaintzea.  

Berdintasuna 
Gizarte Zerbitzuak 

8.3.3. Hiri debekatuaren mapa eguneratzea, emakumezkoek hirian duten jabekuntza 
sustatuz eta emakumezkoek hiria modu seguruan erabiltzeko bideak aldeztuz. 

Hirigintza 
Berdintasuna 

8.4. Lan eremuan 
jazarpen kasuak 
atzemateko eta 
horietan jokatzeko 
mekanismoak 
ezartzea. 

8.4.1. Jazarpen eta gatazka psikosozialak ebazteko udal protokolo berria prestatzea; 
horrela, jazarpen sexual edo sexu arrazoiengatiko egoerak jasotzeaz gain, orientazio sexual 
edota genero identitateagatiko jazarpena ere jaso ahalko da, haren hedapena udal atal eta 
zerbitzu guztietan bermatuz.  

Laneko Osasun 
Batzordea 

8.4.2. Aldizka-aldizka inkesta bat egitea jazarpen sexualaren egoeren pertzepzio eta 
eraginen gainean sexua, orientazio sexuala edota genero identitatea direla eta; hori udaleko 
eta erakunde autonomoetako langileen artean egingo da, betiere Udalaren Laneko Osasun 
Batzordeak aurrera eramandako beste azterlan batzuekin koordinatuta. 

Laneko Osasun 
Batzordea 
Atal guztiak 
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  8.1.1. eta 8.1.2. Etxean tratu txarren eta sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako arreta hobetzeko 

jarduketako tokiko protokoloaren barruan egin diren lan-eremuetara joan diren pertsonen kopurua eta profila. 
(Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  8.1.1. Etxean tratu txarren eta sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako arreta hobetzeko 
jarduketako tokiko protokoloa sinatu duten erakundeek hartu dituzten koordinazio-neurrien kopurua eta 
mota.  (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  8.1.3. Eremu judizialeko erakundeekin laneko eta trukeko bi urteroko topaketetan parte hartzen duten 
pertsona kopurua eta erakunde motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  8.1.4. Emakumeen aurkako indarkeria kasuetan erantzun publikoa emateko tokiko protokoloari buruzko 
informazioa jaso duten pertsona kopurua (politikariak eta teknikariak) eta udal arloen motak. (Iturria: Urteko 
Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  8.2.1. Etxean tratu txarren eta sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako arreta hobetzeko 
jarduketako tokiko protokoloa sinatu duten erakundeek urtero artatu dituzten eta indarkeriaren biktima izan 
diren emakumeen kopurua eta profila. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  8.2.2. Tokiko Jarduketa Protokoloaren esparruan emandako prestakuntza ordu kopurua eta parte hartu 
duten pertsonen profila. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

8.1 HELBURU BEREZIA 
Emakumeen aurkako indarkeriaren 
alorrean udal zerbitzuen eta udalaz 
gaindiko zerbitzuen plangintza, 
jarraipen eta ebaluazioko 
mekanismo egonkorrak hobetzea. 

8.2 HELBURU BEREZIA 
Emakumeen aurkako indarkeriaren 
alorrean prebentzio eta arreta 
neurrien eta programen 
eraginkortasuna hobetzea. 

4. ARDATZA / 8. PROG. – EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA KASUAK 
DETEKTATZEA ETA ARRETA EMATEA 
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  8.3.1. Jabekuntza Eskolaren barruan indarkeriaren biktima diren emakumeentzako trukaketa eta auto-laguntza 

espazioetan parte hartu duten emakumeen kopurua eta profila. (Iturria: Jabekuntza Eskolaren sistematizazio 
txostena) 

  8.3.2. Indarkeriaren biktima diren emakumeek gidatutako elkarteek eta bestelako erakundeek Berdintasun 
Zerbitzuan egindako kontsulta kopurua eta motak. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa)  

  8.3.3. Hiri Debekatuaren mapa eguneratzeko adostutako neurrien kopurua eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa 
Planaren jarraipen fitxa) 

  8.3.4. Hiri Debekatuaren mapa eguneratzeko proiektuan parte hartu duten emakumeen kopurua eta profila. 
(Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  8.4.1. Jazarpena eta gatazka psikosozialak konpontzeko udal protokolo berria zabaltzeko egin diren neurrien 
kopurua eta mota. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

  8.4.2. Sexuagatik, sexu-orientazioagatik eta/edo genero-identitateagatik egiten den sexu-jazarpeneko 
egoeren pertzepzio eta intzidentziari buruko aldiroko inkestari erantzun dioten udaleko eta erakunde 
autonomoetako langileen portzentajea. (Iturria: Urteko Kudeaketa Planaren jarraipen fitxa) 

PROZESUKO ETA JARRAIPENEKO ADIERAZLEAK 

8.3 HELBURU BEREZIA 
Indarkeriaren biktima diren 
emakumeen eta beraien ardurapeko 
pertsonen ahalduntze prozesuak, 
banakoak nahiz taldekoak, 
sendotzea. 

8.4 HELBURU BEREZIA 
Lan-eremuko jazarpen kasuak 
detektatzeko eta jarduteko 
mekanismoak ezartzea. 

4. ARDATZA / 8. PROG. – EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA KASUAK 
DETEKTATZEA ETA ARRETA EMATEA 
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III.	  za4a:	  	  

Emakume	  eta	  Gizonen	  
Berdintasunerako	  IV.	  Plana	  
kudeatzeko	  eredua	  GETXOn	  



+ 
Jarraian azaltzen da nola banatuko diren Getxon emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak garatzeko eta jarraitzeko erantzukizunak, 
lehenik eta behin zinegotziagoaren eta Berdintasun Zerbitzuaren zereginetik hasita. Gobernantzaren ardatzaren 2. programaren markoan, 
udalaren berdintasun politikak koordinatzeko eta bultzatzeko funtsezko organo guztien osaera eta funtzioak birdefinituko dira. Hala ere, zeharkako 
edo sailen arteko lantaldeen zereginak garrantzitsua izaten jarraituko du (ikus hurrengo orrialdea), betiere Berdintasunerako IV. Planean eta 
bestelako udal plan estrategikoetan identifikatutako lehentasunen arabera.     

Berdintasun Zinegotzigoa eta Berdintasun Zerbitzua 

Funtzioak: 
  Emakumeen eta gizonen berdintasunerako planen diseinua, 

ezarpena, jarraipena eta ebaluazioa bultzatzea.  
  Urteko kudeaketa planen prestaketa koordinatzea, 

Berdintasunerako IV. Planaren neurriak garatzeko ardura duten udal 
atalen eta erakunde autonomoen laguntzaz. Haren barnean sartzen 
dira ezarpen kronogramen berrikuspena eta beharrezko doikuntzak.  

  Zuzeneko erantzukizuneko neurriak abiaraztea.   
  Berdintasun Zerbitzuak aholkuak ematen dizkie gainerako atal 

teknikoei eta erakunde autonomoei genero ikuspegia euren 
eskumen eremuan txerta dezaten. Era berean, bestelako erakundeei 
eta elkarteei ere aholkuak ematen dizkie, baldin eta udaleko 
berdintasun politikei buruzko informazioa behar badute.  

  Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren jarraipen 
organo teknikoak edo tekniko-politikoak deitu eta dinamizatzea, 
jarraian definitutakoaren arabera.  

  Berdintasun Zerbitzuak IV. Plana ebaluatzeko sistema koordinatzen 
du, neurri bakoitzaren jarraipen fitxen prestaketa eta erabilpena 
barne. 

III. KUDEAKETA EREDUA / 1. GARAPEN ETA JARRAIPEN SISTEMA 49 

Udal atal teknikoak eta erakunde autonomoak 

Funtzioak: 
  Berdintasun Planen diseinuan parte hartzea.  
  Urteko kudeaketa planak prestatzen laguntzea, haien ardurapean 

edo haien laguntzaz garatu beharreko neurriak lehenetsiz. 
  Urtero programatutako neurrien ezarpena zuzentzea, haien 

arduradun nagusiak diren aldetik.   
  Neurri garrantzitsuen jarraipen fitxak kudeatzea eta beharrezko 

datuak jasotzea IV. Plana ebaluatzeko.  
  Haien jarduketa eremuekin zerikusia duten bestelako neurriak 

burutzen laguntzeko datuak edo kontaktuak ematea.  
  Berdintasunerako IV. Planeko jarraipen organo teknikoetan parte 

hartzea, jarraian definitutakoaren arabera. 



+ 

Funtzioak: 
  IV. Plana kudeatzeko urteko planak definitzen 

laguntzen dute.  

  Berdintasun Zerbitzuak IV, Planaren 
ezarpenean sartutako erakundeei emandako 
laguntza egituratzea ahalbidetzen dute.  

  Ezarritako neurrien garapenerako informazioa 
trukatzen laguntzen dute.   

  IV. Planaren jarraipen eta ebaluazio 
mekanismoetan parte hartzen dute.  
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K • Osaera: Gazteria Atala, Berdintasun Zerbitzua, 

Immigrazio eta Kulturartekotasun Unitatea, 
Euskara Atala 

• Dinamizatzailea: Gazteria Atala 
Zeharkako taldea 

• Osaera: Kontratazio Atala,Getxolan, Berdintasun 
Zerbitzua 

• Dinamizatzailea:Getxolan 

Gizarte klausulen gaineko 
batzordea 

• Osaera:  GetxoKirolak, Berdintasun 
Zerbitzua,Immigrazio eta Kulturartekotasun 
Unitatea. 

• Dinamizatzailea: GetxoKirolak 

Berdintasun eta Kirol 
Batzordea 

III. KUDEAKETA EREDUA / 1. GARAPEN ETA JARRAIPEN SISTEMA 

• Osaera: Berdintasun Zerbitzua, Gizarte 
Zerbitzuak, Udaltzaingoa, Zinegotzigoak; 
Osakidetza, Ertzaintza, Berritzegunea, 
Indarkeriaren Epaitegia 

• Dinamizatzaileak: Zinegotzigoa eta Berdintasun 
Zerbitzua 

Etxeko tratu txarren eta 
indarkeria sexualaren 

biktimak diren emakumeen 
artapena hobetzeko Tokiko 
Jarduketa Protokoloaren 

Jarraipen Batzordea 

• Osaera: udaleko politikariak, Berdintasun 
Zerbitzua, emakumezkoen elkarteak, 
Berritzegunea, ordezkaritza sindikala 

• Dinamizatzaileak: Zinegotzigoa eta Berdintasun 
Zerbitzua 

Berdintasun Kontseilua 
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Funtzioak (sorkuntzari darizkion funtzio 
orokorrez gain):  
 IV. Planaren urteko kudeaketa planak definitzen 
laguntzen dute.  
 Erakundeen arteko lankidetza jarraibideak 
zehazten dituzte (Tokiko Jarduketa Protokoloaren 
markoan) edota erakundeen eta mugimendu 
asoziatiboaren artean (Berdintasun Kontseiluaren 
kasuan).   
 Aurreikusitako neurrien garapenari buruzko 
informazioa trukatzen laguntzen dute.   
 IV. Planaren jarraipen eta ebaluazio 
mekanismoetan parte hartzen dute.  
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Ezarritako egiturek Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. 
Planaren jarraipen eta ebaluazioan beren zeregina bete dezaten, 
beharrezkoa da adierazleen sorta bat definitzea, honako faktore hauek 
aintzat hartuz:  

a)  Argi azaldu behar dira erabiliko diren adierazleak, itxaropen 
faltsurik ez sortzeko.  

b)  Errealista izan behar da adierazleei buruzko informazioa jasotzeko 
beharreko lan teknikoari dagokionez. Ebaluazio sistema bat 
koordinatzea ez da zeregin erraza, ez bakoitzaren adierazleak 
betetzeko orduan, ez beste atal batzuei aholkuak emateko orduan 
euren adierazleak kudea ditzaten.  

c)  Komeni da denboran iraungo duen ahaleginak egitea. Beharrezko 
datuen urteko bilketa alde batera uzteak baliagarritasuna kenduko 
lioke Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planari, eta 
halakoetan balorazio kualitatiboak egin beharko lirateke, datu 
kuantitatiboak eta bilakaerari buruzkoak izan beharrean.    

Horren ondorioz, ebaluazio sistemak Emakume eta 
Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren ezarpen maila 
ezagutu nahi du, hau da, betetze maila ebaluatu nahi du, 
bai eta sortutako lan prozesuri buruzko balorazioak jaso 
ere. Ebaluazio horrek ikasketa eta hobekuntza jorratzen 
ditu eta horrek ahalbidetzen du alderdi kuantitatibo eta 
kualitatibo garrantzitsuak txertatzea, erabakiak hartu ahal 
izateko.  
Horretarako, agiri honetan betetze eta prozesu adierazleen 
sorta bat jaso da; adierazle bakoitza IV. Planaren helburu 
zehatz bati dagokio.  
Bestalde, Berdintasun Zerbitzuak parte hartuko du 
EMAKUNDEk eta beste erakunde batzuek (EUDEL edo 
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokia) aurrera 
eramandako ebaluazio prozesuetan, galdera sortak betez 
eta informazioa bidaliz.  
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Gaia da ezagutzea ea  
zein neurritan bete den planifikatutakoa, 
ekintzei, aurrekontuari eta kronogramari 
dagokienez; aldi berean aztertu behar da 
ea ekintzen garapenak noraino sendotu 

duen genero zeharkakotasuna barne 
mailan eta herritarrei zuzendutako 

programetan.  

Zehaztu beharra dago  
ez garela hitz egiten ari  

inpaktu ebaluazio bati buruz; izan ere, 
neurketa mota hori egiteko, bigarren 

mailako iturri estatistikoak uztartu behar 
dira ad hoc sortutako lehen mailako 

iturriekin (esaterako, etxeko edo kaleko 
inkestak), eta horrek kostu handia du.  

III. KUDEAKETA EREDUA / 2. EBALUAZIO SISTEMA 
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Plan honen kudeaketak baliabide ekonomiko zehatzak izango ditu; 
urtero zehaztuko dira eta honako iturri hauetatik aterako dira: 	  
a)  Berdintasun Zerbitzuaren aurrekontuak  

b)  Berdintasuna sustatzeko aurrekontu partida zehatzak, 
bestelako udal atal batzuetan edo erakunde autonomoetan 
txertatutakoak.   

c)  Beste erakunde batzuen diru-laguntzak edo hitzarmenak, hala 
nola EMAKUNDErenak edo Bizkaiko Foru Aldundiarenak.   

Printzipioz hemen bakarrik zenbatuko dira Berdintasun Zerbitzuari 
formali atxikitako aurrekontu partidak (a puntua); hala ere, 
etorkizunean ahaleginak egingo dira berdintasun politiken inbertsio 
orokorraren kalkulua osatzeko b eta c puntuak zenbatuz. 

BERDEAN: funtsean udaleko teknikariek eta 
politikariek betetako lanorduen inbertsioaren 
bidez gauzatuko diren neurriak. 

LARANJAN: aurrera eraman ahal izateko, 
diru-laguntza baten edo batzuen lorpena 
behar duten neurriak; horien ezarpena ezin 
berma daiteke urteko kudeaketa planak 
diseinatzeko orduan.   

HORIAN: teknikarien edota politikarien lan 
orduez gain, fondo propioak behar 
dituzten neurriak, zerbitzuak edo 
aholkularitza aditua kontratatzeko. 

52 III. KUDEAKETA EREDUA / 3. BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Helburu horretarantz abiatzeko, “inbertsioaren semaforo baten 
sistema” diseinatu da, IV. Planaren ekintzen jarraipen fitxetan sartuko 
dena; eredua eranskinari gehitu zaio.  
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I. zatia.  BERDINTASUNERAKO IV. PLANAREN AURKEZPENA ETA TESTUINGURUA 

1.  Aurkezpena 

2. Berdintasun politiken arauzko testuingurua 

3. Berdintasun politiken ibilbidea Getxon 

4. Berdintasunerako IV. Plana prestatzeko prozesua 

5. Berdintasunerako IV. Planaren printzipio zuzentzaileak 

6. Berdintasunerako IV. Planaren egitura 

Parte II.  ESKU HARTZEKO ARDATZAK 
1. ARDATZA. Emakume eta gizonen berdintasunerako gobernantza 

1. programa: Genero ikuspegia zeharkako bihurtu nahi izatea eta hori egiten jakitea 

2. programa: Genero zeharkakotasunean jardutea eta hori neurtzea 

2. ARDATZA. Emakumeen partaidetza sozio-politikorako eta balio aldaketarako ahalduntzea 

3. programa: Ahalduntzeko eta balioak aldatzeko eremuak 

4. programa: Ahalduntzeko eta balioak aldatzeko prozesuak 

3. ARDATZA. Gizarte antolakuntza erantzunkidea 

5, programa: Zainketak familiartean 

6. programa: Zainketak eremu profesionalean 

4. ARDATZA. Emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko bizitza 

7. programa: Emakumeen kontrako indarkeria prebenitzea 

8. programa: Emakumeen kontrako indarkeria atzematea eta artatzea 

AURKIBIDEA 53 
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ARDATZAK PROGRAMAK HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK Berdintasuna  2017 
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HELBURU ZEHATZA  
1.1. Ikaskuntza instituzionaleko estrategiak sendotzea, politika publikoetan genero 
ikuspegia txerta dadin.  

Barne formakuntza 
IV Plana zabaldu 

5.000€ 
3.770€ 

HELBURU ZEHATZA  
1.2. Berdintasun politika publikoetan ezagutza teknikoa eta eragiteko toki gaitasuna 
handitzea erakundeen arteko lantalde teknikoetan parte hartuz.  
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HELBURU ZEHATZA 
2.1. Beharrezko egiturak sendotzea, udal politiketan genero ikuspegia zeharkako  
bihurtzeko. 
HELBURU ZEHATZA  
2.2. Genero ikuspegiaren integrazio maila handitzea udal estatistiketan eta azterlan 
sektorialetan.  

Datuen bilketa eta 
azterketarako 

jarraibide agiria 
3.000€ 

HELBURU ZEHATZA 
2.3. Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana jarraitzeko eta ebaluatzeko 
sistema bat ezartzea 

GOBERNANTZA 1. ARDATZA OROTARA 11.770€ 

2017 URTERAKO AURREKONTUA – 1. ARDATZA: GOBERNANTZA (2 / 4 kapituluen gastuak) 
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ARDATZAK PROGRAMAK HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK 2017 

Berdintasuna Beste arloak 
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HELBURU ZEHATZA 
3.1. Udalerrian emakumezkoen partaidetza sozio-politikoa eta 
eragin maila sendotzeko baldintzak sortzea.  

Emeki edukinak 
Emaki banaketa 

Dirulaguntza lerroa  

2.395€ 
1.050€ 

26.800€ 
HELBURU ZEHATZA 
3.2. Emakumezkoek udalerriko kulturari eta historiari egindako 
ekarpenak agirian jartzeko eremu sinbolikoak aldarrikatzea.  
HELBURU ZEHATZA 
3.3 Jabekuntza Eskolaren proiektu estrategikoa sendotzea. 

Jabekuntza Eskola 37.800€ 
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HELBURU ZEHATZA  
4.1. Ikastetxeetan eta udal programetan koedukazioaren filosofia 
egonkortzea, bai eta erlazio afektibo-sexualen gaineko 
kontzientziazioa ere. 

Hezkuntza afektibo-sexualeko 
programa 

Aholkularitza sexologikoko 
bulegoa 

17.000€ 

9.200€ 

HELBURU ZEHATZA 
4.2. Balioen aldaketa sustatzea pertsonei sexuaren arabera 
ezarritako genero estereotipoak eta rolak ezabatuz.  

M8ko urteko kanpaina 
Maskulinitateen tailerra 

Bizirauteko tailerrak 

8.000€ 
2.500€ 

Gazteria: 900€ 

HELBURU ZEHATZA 
4.3. Emakumekoen ahalduntzea sustatzea kulturaren eta kirolaren 
eremuan. 

Kulturarteko elkarrizketak 
Emakume migratuak 

Euskera Zerbitzuarekiko 
elkarlaneko ekintzak 

2.200€ 
Inmig.:  6.000€ 

Eusk.:  2.000€ 

HELBURU ZEHATZA 
4.4. Emakumezkoen autonomia ekonomikoa eta ahalduntzea 
bultzatzea. 

AHALDUNTZEA 2. ARDATZA OROTARA 106.945€ 8.900€ 

55 III. KUDEAKETA EREDUA / 3. BALIABIDE EKONOMIKOAK 
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ARDATZAK PROGRAMAK HELBURU ZEHATZAK NEURRIAK 2017 
Berdintasuna           Beste arloak 
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HELBURU ZEHATZA 
5.1. Familia barruko zaintzaileek euren zainketa zereginak 
betetzeko baldintzak duintzea, etxe barruan zainketen banaketa 
bidezkoagoa bultzatuz eta kulturarteko ikuspegi batetik izan 
daitezkeen aurreiritziak desegituratuz.  

Zainduz programa eta 
atseden zerbitzua 

Berdintasunerako 
haurtzaindegi zerbitzua 

5.000€ 

Gizarte 
Zerbitzuak 

70.000€ 

HELBURU ZEHATZA 
5.2. Erantzunkidetasun sozial eta komunitario handiagoa 
sustatzea zainketa gaietan adineko pertsonen autonomia 
sustatzeko eta zainketarako alternatibak sortzeko. 
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HELBURU ZEHATZA 
6.1. Kontziliazio neurriak bultzatzea udal langileen artean.  

HELBURU ZEHATZA  
6.2. Zainketen sektore pribatuan eta elkarteetan lan baldintza 
duinak sortzen laguntzea.  

ZAINTZA 3. ARDATZA OROTARA 5.000€ 70.000€ 
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ARDATZAK PROGRAMAK HELBURU ZEHATZAK  NEURRIAK 2017 
Berdintasuna 
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 HELBURU ZEHATZA 
7.1. Gazteen artean emakumeen kontrako indarkeriaren arrazoi eta 
adierazpideen azterketa sustatzea.  

Indarkeriaren prebentzioa 
ikastetxeetan 18.900€ 

HELBURU ZEHATZA 
7.2. Getxoko herritarren artean emakumeen kontrako indarkeria 
atzemateko, sentsibilizatzeko eta prebenitzeko mekanismoak sendotzea. 

Jaietako prebentzio kanpaina 
A25ko kanpaina 
LGTBI kanpaina 

8.000€ 
6.200€ 
1.500€ 

8. 
pr

og
ra

m
a: 

Em
ak

um
ee

n k
on

tra
ko

 in
da

rke
ria

 
atz

em
ate

a e
ta 

ar
tat

ze
a 

HELBURU ZEHATZA 
8.1. Udal zerbitzuak eta udalaz gaindiko zerbitzuak planifikatzeko, 
jarraitzeko eta ebaluatzeko mekanismo egonkorrak hobetzea emakumeen 
kontrako indarkeriaren arloan.  
HELBURU ZEHATZA 
8.2. Programen eta prebentzio eta arreta neurrien eraginkortasuna 
hobetzea emakumeen kontrako indarkeriaren artapenean.  

Trebakuntza indarkerian 1.000€ 

HELBURU ZEHATZA 
8.3. Indarkeriaren biktimak diren emakumeak eta haien ardurapeko 
pertsonak ahalduntzeko prozesu indibidualak eta kolektiboak sendotzea.   

HELBURU ZEHATZA 
8.4. Lan eremuan jazarpen kasuak atzemateko eta horietan jokatzeko 
mekanismoak ezartzea. 

INDARKERIA 4. ARDATZA OROTARA 35.600€ 
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ARDATZAK OROTARA BERDINTASUN ZERBITZUA BESTE ARLOAK 

GOBERNANTZA 1. ARDATZA OROTARA 11.770€ 

AHALDUNTZEA 2. ARDATZA OROTARA 106.945€ 8.900€ 

ZAINTZA 3. ARDATZA OROTARA 5.000€ 70.000€ 

INDARKERIA 4. ARDATZA OROTARA 35.600€ 1.000€ 

ARDATZAK OROTARA (2017)   
159.315€ 79.900€ 

239.215€ 

2017 URTERAKO AURREKONTUA – TOTAL EJES (2 / 4 kapituluen gastuak) 

2017 URTERAKO AURREKONTUA – BERDINTASUN ZERBITZUKO  
LANGILEEN GASTUAK (I. kapituluaren gastuak) 

ARDATZAK OROTARA BERDINTASUN ZERBITZUA 

Oinarrizko ordainketak  14.926€ 

Ordainketa osagarriak 29.526€ 

Seguritate Soziala 13.505€ 

BERDINTASUN ZERBITZUKO LANGILEEN GASTUAK OROTARA 57.957€ 
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JARRAIPEN FITXAREN 
EREDUA 

1. ERANSKINAK  59 


