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0. SARRERA 



 
 

 

Berdintasun Planaren diseinua Getxoko Udalak Elhuyar Aholkularitzarekin izandako hitzarmenaren emaitza da eta Emakundek diruz 
lagundutako egitasmoa. Berdintasun Planaren diseinua egiteko parte-hartzean oinarritutako prozesu bat landu dugu eta  prozesu horretan 
egindako lanarekin txostena osatu dugu: Getxoko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Tokiko Plana (2011-1014). Plan honen 
diseinurako ezinbesteko tresna izan da aurretik landu zen diagnostikoa eta Berdintasunerako II. Planaren ebaluaketa txostena.  

Planak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako V. Plana ditu erreferentzia gisa. 2/1988 eta 4/2005 legeen mandatuei erantzuteaz gain , IX.Legealdian Botere Publiko guztiek 
jarraitu beharreko irizpideak finkatzen ditu. Eusko Jaurlaritzak onartutako berdintasunerako plangintzaldiaren baitan, Bizkaiko Foru Aldundia aipatu 
plangintza zehazten joan da berdintasunerako foru planen bitartez eta une honetan III. Aukera Berdintasunerako Plana bultzatzen ari da,  Bizkaia 
(2009-2011). Udalerriei ere lan hau egitea dagokie. Arau hauek, alde batetik, berdintasunerako politikak eta baliabide estrategikoen ezarpena 
bultzatzen dituzte administrazioaren barruan, eta bestetik, herritarrentzako jarduketak emakumeen berehalako beharrei erantzun ahal izatea 
sustatzen dute. 

4/2005 Berdintasunerako Legeak eta EAEko IV. Berdintasunerako Planak, erreferentziazko lege marko izateaz gain, balio izan dute udalez gaineko 
erakundeekin koordinatuta jarduteko, helburuak, neurriak eta estrategiak finkatzeko esparru metodologiko gisa. 

Getxoko Emakume eta Gizonen III. Berdintasunerako Planaren diseinua prozesu parte-hartzaile baten bidez bideratua izan da. Horretarako, lantalde 
bat osatu da Getxoko biztanleriaren eragile adierazgarriekin: Berdintasun Foroko kideak, gizarte-eragileak, interesa agertu duten herritarrak, 
politikariak, Udaleko teknikariak, baita Berritzegunea eta Osakidetzako teknikariak ere. Udaleko pertsonal teknikoa eta politikoaz gain, 36 herritarrek 
hartu dute parte. Guztiei, eskerrak eman behar dizkiegu egin dituzten ekarpenengatik.  

Azkenik, Berdintasun sailak eta Udaleko ordezkari politikoek Berdintasunerako III.Plana adostu dute. Plan honek Udalaren eta Udalerriaren ezaugarri 
eta beharrei erantzuten diela uste dugu. 

 

 
 



 
 

 
0.1. PLANAREN MARKO KONTZEPTUALA ETA LEGALA 

0.2.1. Zertaz hitz egiten dugu Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunaz ari garenean? 

Atal honetan, planaren oinarri kontzeptualak diren printzipio orokorrak garatuko dira. Printzipio hauek Getxoko aukera-berdintasunaren arloan egiten 
diren politikak bideratuko dituzte, benetako berdintasuna eragozten duten oztopoei aurre eginez eta emakume eta gizonen berdintasuna sustatuko 
duten neurriak proposatuz. 

Berdintasunaren kontzeptua aztertu aurretik, sexu-genero sistema aipatzea beharrezkoa ikusten dugu. Sexu-genero sistemak jarraian azaltzen 
diren bi elementuen identifikazio-harremana ezartzen duten mekanismo soziokulturalei egiten die erreferentzia: 

• Sexua: Emakumeen eta gizonen artean ematen den ezberdintasun biologikoa definitzen du, modu sinplean esanda, neska jaiotzea ala mutila 
jaiotzea.  

 
• Generoa: Gizarte batek, une soziokultural zehatz batean, emakume eta gizonei ezartzen dizkien ezaugarri, jarrera eta jokabide bereizgarriak 

dira. Kontzeptua dinamikoa da (hau da, genero-rolen eduki zehatzak momentu historikoaren eta gizartearen arabera aldatzen dira).   
  
Neska ala mutil jaio izanak ez luke, inola ere, aukera-berdintasuna baldintzatu behar, ez luke lan bera egiteko aukera ukatu behar, edo ez lituzke diru-
sarrera txikiagoak edo handiagoak baldintzatu behar. Diskriminazioa ez da soilik sexuan oinarritzen baizik eta sexuari atxikitzen dizkiogun hainbat 
ezaugarrietan, gaitasunetan eta ezintasunetan: indartsua edo ahula izatea; inteligentea edo intuitiboa izatea; erasokorra edo zaintzailea izatea, eta 
beste ideia estereotipatuen eta murritzen zerrenda luze bat, guztiak ere, gure aukera-berdintasuna mugatzen dutenak.  

Beraz, diskriminazioa, bazterketa eta indarkeria sexista sexu-genero sistemaren bitartez eraikitzen da. Sistema horren ezaugarri ona bere alde 
dinamikoa da: sistema horretan eragin dezakegu, sinesmen eta balioetan oinarritzen delako. Azken mendean izugarri aldatu dira bai emakumeen bai 
gizonen aukerak gure gizartean, eta aukera berdinak izan arte berdintasunaren alde eragiten jarraitu behar dugu.  

Gaur egun ematen den berdintasun eza ulertzeko bi kontzeptu bereizi behar ditugu: berdintasun formala eta benetako berdintasuna.  

Berdintasun formala emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten erakundeen arau eta legeetan jasotzen da. Diskriminaziorik ezaren 
printzipioa dakar, legeen aurrean berdintasuna izatea, hots, zuzenbideko berdintasuna, ez izatezko berdintasuna. Emakumeen eta gizonen 
berdintasuna lortzeko beharrezko baldintza bada ere, ez da nahikoa. Halaber, hauxe aitortzen du Europako Kontseiluak (1982): “Emakumeen eta 
gizonen berdintasuna, gizakiaren arrazoiaren eskakizuna bada ere, ez da errealitatea, ideal demokratikoak aldarrikatzen dituzten gizarteetan ere”. 



 
 

Benetako berdintasuna tratu-berdintasuna da. Pertsonaren sexuan oinarrituriko diskriminaziorik ezan islatzen da, ez zuzenean ezta zeharka ere. 
Diskriminazioa zuzena dagoela esaten dugu pertsona batek beste batek baino tratu hobea jasotzen duenean sexua edo sexuarekin lotutako beste 
edozein arrazoi dela-eta. Zeharkako diskriminazioa da gertaera batek sexu bereko pertsonen proportzio handi bati kaltea dakarkionean oinarri-
oinarrian. 

Printzipio honek bereizketaren ideia dakar izatezko berdintasunerako beharrezko bitartekotza gisa: aniztasunari eta ezberdintasunari errespetua, 
emakume eta gizonen artean, zein, emakume eta gizon kolektibo ezberdinen artean. Bitartekotza horrek aukerak eta emaitzak behar dituenez gero, 
beharrezkoa da eremu hauek lantzea: 

o Aukera Berdintasuna, emakumeek eta gizonek berdintasun egoera batean eskubide politikoak, zibilak, ekonomikoak, sozialak eta 
kulturalak eta arauetan onartu daitezkeen gainontzeko oinarrizko eskubideak, baita kontrola eta potererako irismena eta baliabide eta 
onura ekonomiko eta sozialak, garatzeko aukera bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuz. 

o Ekintza positiboak aldi-baterako neurri zehatzak hartuz ezberdintasunak desagerrarazteko edo ezabatzeko. 

o Eta Genero Ikuspegia txertatzea, sistematikoki politika eta ekintza denetan, maila zein plangintza, garapen eta ebaluazio-fase guztietan, 
emakumeen eta gizonen egoerak, baldintzak, beharrak eta nahiak aintzat hartuz. 

Aukera berdintasunaren helburua, emakumeek eta gizonek gizarteko arlo ezberdinetan baldintza, ikusgarritasun, autonomia eta ardura berarekin 
jokatzeko aukera izatea da. Honakoa Giza Eskubideekin lotutako ezaugarritze terminoa da. Emakumeen bizi kalitatea hobetzeko tresna da eta 
horretarako ekintza positiboak erabiltzen ditu.  

Ekintza positiboak neurri tenporalak dira, abiapuntua tratamendu ezberdina da eta berdintasuna lortzeko dira. Ekintza positiboa ezberdintasun 
egoeratik abiatzen direnei abantailan daudenek daukaten maila lortzen laguntzeko estrategia da eta horrela une batetan aukera berdintasun egoera 
batera heltzeko modua izan dezaten . Ekintza horiek Ekintza positiboko planak edo Berdintasun planak deitzen diren horietan biltzen dira. Izan 
ere, helburuak egituratzen dituzten tresna politikoak eta administratiboak dira, aukera-berdintasuna lortzeko jarduketa zehatzak bideratzen dituztenak. 

Emakumeei buruzko Munduko Hitzaldietan garatu dira emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez gizarte erakundeetan, tokiko politikan edo 
erakunderik nagusienetan diseinatu diren politikak. Topaketa horien helburua aukera-berdintasuna nazioarteko politiken agendetan txertatzea da. 
Kongresu haietan aurrerapenak egin ziren harik eta gaur egun generoko Jabetze eta Zeharkakotasunaren inguruko estrategiak aplikatu beharraren 
inguruko adostasunera iritsi arte (Beijing, 1995).  

Genero-ikuspegia udalean aplikatzeak esan nahi du:  

• Emakume, gizon eta hauen erlazioen errealitatea aztertzerakoan egoten diren joera sexistak plazaratzea. 
• Emakume eta gizonen desberdintasunaren atzean dauden egitura-faktoreak identifikatzea, desberdintasun hauek sortu edo birsortzen 

dituzten diskriminazio-era guztiak atzemanez. 



 
 

• Genero-erlazioak birdefinitu, emakumeen egoera agerian utziz, emakumeen beharrak eta interesak kontuan hartuz eta emakumeak gizarteari 
egiten dion ekarpenari balio handiagoa emanez. 

 

0.2.2. Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunaren politiketarako arau-markoa 

Emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioa, baita sexuaren ziozko edozein bereizkeria-mota beren beregi debekatzea ere, arau juridiko 
batzuetan jasota daude.  

Emakumearen aurkako bereizkeria-era guztiak ezabatzeari buruzko Konbentzioak (NBEren Biltzar Nagusiak 1979ko abenduan onetsi zuen, eta 
Espainiar Estatuak 1984ko otsailean berretsi) emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioa aldarrikatu zuen. Konbentzio horren 2. artikuluan, 
ondoko konpromisoa hartu zuten KBEko kideek: «printzipio hori legeen bidez edo beste bitarteko egoki batzuk erabiliz benetan betearazten dela 
bermatzea». 

Beste alde batetik, 1999ko maiatzaren 1ean Amsterdamgo Ituna indarrean jarri zenetik, emakumeen eta gizonen berdintasuna Europar Batasunaren 
funtsezko printzipio bilakatu da. Europar Batasunaren Ituneko 3.2. artikuluarekin bat, Batasuneko eta kide diren estatuetako politika eta ekintza 
guztietan integratu behar da emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak ezabatu eta horien berdintasuna sustatzeko helburua. 

Azpimarratzekoa da Toki Bizitzan emakumeen eta gizonen Berdintasunerako Europako Karta, Europako Udalerri eta Eskualdeen Kontseiluak 
proiektu baten testuinguruan (2005-2006) idatzitakoa, beste hainbat eragilerekin batera. Europako toki-gobernu eta eskualdeetako gobernuei 
zuzendutako idatzia da. Karta honetan aipatzen da tokiko eta eskualdetako agintariak, populazioarengandik hurbilen dauden gobernu-eremuak 
izanda, desberdintasunen iraunkortasuna eta birsortzea ekiditeko eta berdintasunezko gizartea lortzeko esku-hartze maila egokienak direla. Esku-
hartze eremu hauetan beste toki-eragileekin elkarlanean arituz, emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko ekintza zehatzak martxan jar daitezke. 

Euskadiko Autonomia Estatutuaren 9.1 artikuluan, Espainiako Konstituzioan xedatutakoari aipamen bat eginez, berdintasunerako eskubidea eta 
sexuaren ziozko bereizkeriarik eza aldarrikatzen da. Horrez gainera, Estatutuaren 9.2.d artikuluan zera adierazten da: herri-aginteek pertsonen eta 
taldeen berdintasunerako baldintzak sustatzeko eta hori lortzeko oztopoak ezabatzeko betebeharra dutela, berdintasun hori benetan eta modu 
eraginkorrean gauzatu dadin. 

Era berean, Eusko Legebiltzarrak, otsailaren 5eko 2/1988 Legea onartuta (Emakumearen Euskal Erakundea sortarazteari buruzkoa da lege hori), 
lege horren zioen adierazpenean jasotzen den bezala, lehen mailako gaitzat jo zuen emakumeekin bereizkeriaz jokatzeko era guztiak benetan 
ezabatzea eta emakumeek gure Erkidegoko alor guztietan esku hartzeari bultza egiteko beharrezkoak izan daitezkeen neurriak hartzea; halaber, 
bere gain hartu zuen arlo horretan ekintza bateratuari indar egiteko lana ere1. 

                                                 
1 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakume eta Gizonen Berdintasunerakoa Hemen topa daiteke: www.euskadi.net/bopv (2005/03/05) 
 



 
 

2004 urtean Espainiako Estatuak Genero Indarkeriaren kontrako Lege Integrala (1/2004) onartu zuen, indarkeria honi aurre egiteko estrategia 
ezberdinak ezarriz, bai juridikoak bai gizarte neurriak (prebentzioa eta biktimaren babes integralerako).  

Azken urteetan, Administrazioan aukera-berdintasuna bultzatzeko arauak eta ekintza positiboko planak egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan toki, 
lurralde eta autonomia mailan. Tokiko administrazioari dagokionez, bi erreferentzia hartuko ditugu Getxoko Emakumeen eta Gizonen II. 
Berdintasunerako Plana garatzeko: Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen IV. Berdintasunerako Plana (VIII. legegintzaldiko gida-lerroak). Zeharkakotasunaren ildo beretik onartu zen 
Espainiako Estatuan Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunaren Aldeko legea (3/2007).    

Lege horrek jauzi kualitatibo handia dakar genero mainstreamgina edo zeharkakotasuna aplikatzeko norabidean, zeren eta lege hori baino lehen 
“emakumearentzako” politika espezifikoak sortzeko praktika baitzen oinarria. Hala, 1998an, Eusko Legebiltzarrak, Emakumearen Euskal Erakundea 
sortzeari buruzko 2/1988 Legea onetsita, lehentasunezkotzat jo zuen emakumeen diskriminazio modu guztiak desagerraraztea eta emakumeek 
EAEn eremu guztietan parte hartzea sustatzeko beharrezko neurriak hartzea. Halaber, arlo horretan ekintza koordinatua bultzatzeko eginkizuna hartu 
zuen bere gain.  

4/2005 Legean, beren beregi aipatzen dira tokiko administrazioak, eta horrek bete-betean harrapatzen du Getxoko Udala. Zehazkiago, hauxe esleitu 
zaio tokiko administrazioari udalei dagokien eskumenei buruzko I. Tituluko 7. artikuluan:  

1.– Gizon eta emakumeen berdintasunaren arloan, Euskal Autonomia Erkidegoko udalei dagokie, banaka edo herri horietako 
mankomunitateen bitartez edo legea betetzeko eratutako mankomunitateen bitartez, honako eginkizun hauen arabera:  

a) Egiturak, programak eta prozedurak egokitzea eta sortzea genero ikuspegia administrazioan txertatzeko. 
b) Ekintza positiboko neurriak betearaztea toki mailan. 
c) Toki mailako programazioa gobernuaren plangintza orokorraren eremuan eta foru aldundien programazioa. 
d) Estatistika eguneratuak egokitzea eta gordetzea, toki-mailan esku hartzeko eremuetan gizon eta emakumeen egoera desberdina 
ezagutzea ahalbidetuko duten estatistikak hain zuzen. 
e) Emakumeek eta gizonek toki mailan duten egoerari buruzko azterlanak eta ikerketak egitea. 
f) Gizon eta emakumeen desberdintasunaz eta berdintasuna sustatzeko beharrezko neurriez jabearazteko jarduerak egitea toki-
mailan. 
g) Tokiko araudiaren jarraipena egitea, baita gizon eta emakumeen berdintasunaren printzipioaren araberako aplikazioa ere. 
h) Gizon eta emakumeen berdintasunari buruzko bitartekoez eta programez informatzea eta bideratzea herritarrak, baita 
diskriminazio anitza jasaten duten emakumeen oinarrizko eskubide sozialen jabetza bermatzeko programez edo zerbitzuez ere. 
i) Programak edo zerbitzuak ematea, diskriminazio anitza jasaten duten emakumeen oinarrizko eskubide sozialez jabetzea 
bermatzeko asmoz, betiere zerbitzuen izaera dela-eta udal mailan eman behar badira. 



 
 

j) Gizon eta emakumeen bizitza pertsonala eta familia eta lana bateratzeko gizarte-komunitateko bitartekoak eta zerbitzuak ezartzea, 
betiere, zerbitzuen izaera dela-eta udal mailan eman behar badira. 
k) Erlazioak eta parte hartzeko eta lankidetzarako bideak ezartzea beste erakunde publikoekin eta pribatuekin, baldin eta beren 
helburuen edo eginkizunen arabera gizon eta emakumeen arteko berdintasuna toki-mailan lortzea bultzatzen badute. 
l) Toki-mailan gertatzen diren sexu-diskriminazioak detektatzea eta horiek desagerrarazteko neurriak hartzea. 
m) Haien eskumenen barruan agindu dakiekeen beste edozein eginkizun. 

 
2.– Tokiko administrazioek aurreko paragrafoan ezarritako funtzioak eraginkortasunez betetzen laguntzeko, administraziook Euskal 
Autonomia Erkidegoaren laguntza teknikoa izango dute, baita foru administrazioen sustapen-neurri egokiak ere. 

 
Eta “Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako Planak” izeneko II. tituluaren 15. artikuluan, hauxe zehazten da: 

“Foru aldundiek eta udalek berdintasunerako planak edo programak onetsiko dituzte, Eusko Jaurlaritzaren plangintza orokorretan 
ezarritako gidalerroekin eta esku hartzeko ildoekin bat etorriz, eta ondorengoa bermatuko dute, beharrezko bitarteko material eta 
ekonomikoak eta giza bitartekoak erabiliz: foru aldundietako sailetan, erakunde autonomoetan eta sozietate publikoetan eta menpeko 
beste erakunde publikoetan edo horiekin lotutakoetan eraginkortasunez eta koordinatuta betearaztea planetan eta legean ezarritako 
neurriak. Udalek banaka edo mankomunitate gisa edo horretarako eratuko diren mankomunitate gisa egin ditzakete jarduketak. Hartara, 
Eusko Jaurlaritzaren laguntza teknikoa eta foru aldundien diru-laguntza izango dute, bereziki, ekonomi eta kudeaketarako ahalmen 
txikiena dutenek”.  

 

Bestalde, Emakundek 2010an onetsitako EAEko Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako V. Plana dago2. Plan horretan, IX. Legegintzaldian 
berdintasunaren arloan euskal botere publikoen jarduera bideratu behar zuten gida-lerroak bildu dira. Aurreko lau planak indarrean izan diren 
urteetako eboluzioaren eta aurrerapenen emaitza gisa sortu da, eta txostenean jasotzen den moduan: “ Eusko Jaurlaritzak Berdintasunari dagokion 
Plangintzatze tradizio luzearen oinordekoa da” 

EAEko Emakume eta Gizonentzako V. Planak berdintasun politika publikoek bultzatutako aldebiko estrategia jasotzen du, Genero 
ikuspegia Txertatzea edo mainstreaming delako eta berdintasun politika zehatzak ekintza positibo eta neurri espezifikoen bitartez garatzekoak. 

Horretarako, bere egiturak “Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Gobernantza” lehen arloa proposatzen du, bertan berdintasunaren aldeko 
gobernantza nola hobetu azaltzen du, eta berdintasunaren alde lan egiteko baldintzetan egoteko zein erakundeen antolaketan, funtzionamenduan eta 
ekimenetan berdintasun printzipioa txertatzeko oinarriak jasotzen dira honela politika publikoak hobetu eta berrantolatzeko. 
                                                 
2 Plana helbide honetan aurki daiteke: www.emakunde.es 



 
 

Berdintasun Politika zehatzetan, Planak hiru eragin ardatz nabarmentzen ditu: Emakumeen Jabekuntza eta balore aldaketa, gizarte antolaketa 
erantzunkidea eta emakumeen aurkako indarkeria.  

Eskema honen gainean eraiki da hain zuzen ere txosten honetan jasotzen den Plana. Aipatu ardatzei gainera honako eragin esparruak gehitu 
zaizkie: hezkuntza, gizarteratzea, enplegua, hirigintza, garraioa eta ingurugiroa, kultura, komunikazioa eta kirola eta osasuna.  

 
O.2. METODOLOGIA: planaren diseinurako erabilitako metodologia 

Berdintasun Planaren diseinua egiteko herritarren, herriko eragileen, udaleko teknikarien eta ordezkari politikoen parte-hartzea bermatu duen 
prozesua jarri dugu martxan.  

Prozesu osoan zehar, komunikazio-lanari garrantzi berezia eman zaio herritarren parte-hartzea lortzeko eta Getxon bizi diren pertsona guztiek 
prozesuan parte hartzeko gonbitea jaso dutela bermatzeko. Martxan jarritako komunikazio-ekintzak hauek izan dira: 

 Prentsaurrekoa, egitasmoa abian jarriko zela jakinaraziz, eta parte-hartzeko gonbidapena luzatuz. 
 Jabekuntza Eskolako datu basean daudenei gutunak. 
 Herriko elkarte eta eragile sozialei deiak posta elektronikoak bidaltzea eta telefono deiak 

 
Prozesuak 3 fase izan ditu:  

1. FASEA: Getxoko herritarren, eragileen eta elkarteen proposamenak, interesak eta iritziak jasotzea  

Diagnostikoaren emaitzak kontuan hartuta, herriko arlo ezberdinetan lanean dauden edo ezagutzen dituzten pertsonekin etorkizunerako 
proposamenak landu dira. Parte hartzaile bakoitzak prozesuaren bitartez eragin esparru bakoitzeko egindako diagnostikoak ezagutzeko, 
etorkizunerako lan ildoen inguruko ekarpenak egiteko eta bere iritziz elementurik garrantzitsuenak direnak lehenesteko aukera izan du.   

Fase honetan guztira 37 pertsonak parte hartu dute, hauetako batzuk pertsonal mailan eta beste batzuk udalerriko elkarte edo eragileen izenean.  
Taula honetan parte-hartu duten elkarteak eta eragileak jaso ditugu: 
 
 

Arloa Elkarteak 
Emakume Elakrteak Enclave de Ciudadanas por Getxo 

Gizatiar 
Roda 



 
 

Andrak 
Eskuz-esku 

Hezkuntza Getxoko Berritzegunea 
Enplegua Getxolan 

LAB Sindikatua 
Osasuna Fegevol 

Atcore 
Asparbi 

Hirigintza  Agenda 21eko partaideak 
Basoan 

Jendarteratzea Mugabarik 
Batuz 

Kultura, komunikazioa eta euskara UK Aldizkaria 
Egizu 

Indibidual mailan Berdintasunaren aldeko gizonak, interesdun 
pertsonak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FASEA:  Proposamenen bideragarritasuna bermatzeko udaleko teknikariekin kontrastea 

Lantaldearen ekarpena eta iritziak jasota, informazioa lau aldagaien arabera ordenatu da: 



 
 

1. Ildoak eta ekintzak 

2. Lehentasun maila 

3. Eragin esparrua (Hezkuntza, Jendarteratzea, Hirigintza, Garraioa eta Ingurugiroa, Enplegua, Kultura, Komunikazioa eta Kirola eta Osasuna)  

4. Gobernantza hobetzeko neurriak eta Eragin-ardatzak (Jabekuntza eta balore aldaketa, antolaketa soziala eta erantzunkidetasuna eta 
emakumeen aurkako indarkeria). 

Informazio hau programaketa tauletara eraman da eta ondoren Udaleko teknikariekin bilerak egin dira. Bilera horiek bi helburu izan dituzte: alde 
batetatik proposamenen bideragarritasun teknikoa aztertzea eta bestetik osatzeko eta programatzeko elementuak jasotzea. Hauek dira kontraste 
bileretan parte-hartu duten teknikariak:  

• Langileria, Antolaketa eta Informatika Arlo Burua 

• Gizarte Langile 1, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako bi Koordinatzaile eta Arlo Burua. 

• Immigrazio Teknikaria. 

• Enplegu Teknikaria eta Getxolaneko Arlo Burua. 

• Kultur Etxeko Arlo Burua eta Administrazio Arduraduna  

• Ingurugiro Arlo Burua eta Administrazio Orokorreko Teknikaria. 

• Kontratazioko Administrazio Orokorreko bi teknikari eta Arlo Burua  

• Gazte Teknikaria. 

• Azpiegitura eta Zerbitzutako Arlo Burua eta Hirigintzako Unitateko Koordinatzailea. 

• Getxo Kirolakeko Teknikaria 

 

Ildo eta proposamen guztiak kontrastatu ostean, Berdintasunerako Planaren zirriborroa osatu da. Aipatutakoaz  gain Planari orain arte Getxoko 
Berdintasun   Arloak antolatu izan dituen ekintzak gehitu zaizkio.  

3. FASEA: Talde politikoei informazioa zabaltzea,  onartzea eta planaren gizarteratzea. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.3. PLANAREN ESKEMA OROKORRA 
 

BERDINTASUNAREN ALDEKO GOBERNANTZA HOBETU 
Gobernantza kontzeptuak  erabakiak hartzeko eta erabaki horiek gauzatzeko prozesuetan jartzen du arreta, hau da, administrazioak berdintasunera 

zuzenduta politikagintzan ildo egokia abian jartzeko mekanismoak aztertzen ditu. Maistreamingaren gauzapenerako oinarrizkoak diren alderdiak 



 
 

jasotzen ditu eta aldi berean emakume eta gizonen berdintasuna lortzeko helburua eta erabakiak hartzeko hobekuntza tresna bada. Prozesu politiko 
eta prozedimendu tekniko moduan ulertu behar da. 

 
ERAGIN ARDATZAK 

I. ARDATZA: 
EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE 

ALDAKETA 

II. ARDATZA: 
ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA 

III. ARDATZA: 
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA 

ERAUZTEA 
ZERTAN DATZA? 

Emakume eta gizonen arteko harreman pertsonal eta 
sozialetan botere orekan aurrera egitea. Horretarako 

derrigorrezkoa da, alde batetatik, emakumeek 
kontzientzia indibidual eta kolektibo hartzea, honek 

erabaki-hartze prozesuetan parte-hartzea eta 
botererako eta eragiteko ahalmenerako aukera 
handituz eta beste aldetik, espazio publiko eta 

pribatuan sexuei atxikitutako roletan islatzen diren 
baloreen, jarreren eta sinismenen zein estereotipoen  

aldaketa bat ematea ere. 

ZERTAN DATZA? 
Bizitza pertsonala, familiarra eta laboralaren 

arteko bateragarritasuna erraztea, etxeko 
lanetan gizonen erantzunkidetasuna 

bultzatuz, enplegu egiturak bizitza familiar 
eta pertsonalen beharretara egokituz eta 
prestazioen eta neurri fiskalen zerbitzu 

sozio-komunitarioak sortuz eta moldatuz. 
 
   

ZERTAN DATZA? 
Giza eskubideen urraketa larri eta onartezin 

honen  desagerpenean modu urgente 
batean lan egitea, epe laburrean biktimak 

babestea eta harretarako neurri eta 
bitarteko integralak martxan jartzea. 

Emakumeen aurkako indarkeria forma 
ezberdinak emakume eta gizonen arteko 

ezberdintasunean  jatorria daukaten 
gertaera sozial moduan ikusgarri egingo 

dituen sentsibilizazio eta prebentzio  
ekintzak garatzea. 

 

 

 

 

NEURRI OROKORRAK 

NO1. Udaleko langileak sentsibilizatzea eta trebatzea. 
NO2. Maila teknikoan koordinazioa eta sinergiak bultzatzea. 
NO3. Udaleko datu eta informazioaren kudeaketan genero ikuspegia txertatzea. 
NO4. Udalak antolatutako eta bultzatutako ekimen guztietan berdintasuna bultzatzea.  
NO5. Berdintasun politiken inguruko barne eta kanpo komunikazioa hobetzea. 
NO6. Berdintasun Kontseilua martxan jarraitzea. 
NO7. Enplegu publiko deialdien bitartez berdintasun printzipioa bultzatzea.  



 
 

NO8. Udaleko kontratazio klausuletan berdintasun irizpideak txertatzea. 

 
Honako kodeak erabili dira helburu eta ekintzak programatzeko. 
 

GOBERNANZA NO 
HEZKUNTZA Hez 
JENDARTERATZEA Jd 
HIRIGINTZA, GARRAIOA, INGURUGIROA  HIG 
ENPLEGUA En 
KULTURA, KOMUNIKAZIOA ETA KIROLA K 
OSASUNA O 

 
Jabekuntza A 
Antolaketa Sozial Erantzunkidea  B 
Emakumeen aurkako indarkeria I 

 

 

 

 

 

 

ARDATZAK ETA 
ERAGIN ESPARRUAK EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETZEA ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUKIDEA EMAKUMEEN AURKAKO 

INDARKERIA ERAUZTEA 



 
 

HEZKUNTZA 

HzA1. Ikastetxeetako espazioen erabilera aztertu eta berrantolatzea. 
HzA2. Sexu-genero sistemak, Ikasle neska eta mutilengan ikasketak 
eta lana hautatzeko orduan sortzen duen baldintzapena gainditzen 
laguntzeko ekintzak antolatzea.  
HzA3. Berdintasun baloreak jasoko dituen hezkuntza eta aisialdi 
eskaintza egitea. 

HzB1. Seme-Alaben hezkuntzan aita eta amen 
erantzunkidetasuna bultzatzea. 
HzB2. Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna 
bultzatuko duen hezkuntza eta aisialdi eskaintza 
egitea.  

HzI1. Ikastetxeak tratu txarren 
detektatzean eta ekiditean 
inplikatzea.  

GIZARTERATZEA 

JdA1. Zerbitzu Sozialen bitartez eskaintzen diren zerbitzu eta 
baliabideen inguruan herritarrei ematen zaien komunikazioa 
hobetzea.  
JdA2. Getxora heldu berri diren emakumeen eta etorkinen  heldu 
inklusioan laguntzea. 
JdA3. Emakume alargun eta pentsiodunei informazio eta 
aholkularitza guneak eskaintzea. 
JdA4. Arlo honetan lanean ari diren elkarteekin elkarlanean, 
ezgaitasun fisikoak eta psikikoak dauzkaten pertsonen arreta eta 
laguntza beharrei erantzutea.  

JdB1. Detektatutako errealitateari erantzunez 
zaintzaileen beharrei erantzutea. 
JdB2. Amabakarreko familien beharrak detektatu 
eta hauei erantzun. 
 

JdI1. Getxoko genero indarkeriaren 
biktimen arreta aztertzea eta 
hobetzea. 
JdI2. Indarkeriaren biktimak diren 
emakumeei harrera egiteko protokolo 
lokalari  jarraipena ematea eta 
hobetzea.  
 

HIRIGINTZA, 
GARRAIOA ETA 
INGURUGIROA 

HIG1. Martxan jarri daitezkeen Hirigintza, Garraioa eta 
ingurugiroaren inguruko plangintza prozesuetan emakumezkoen 
parte-hartze handiago bat bultzatzea.  
HIG2. Hirigintza, Garraio eta Ingurugiro diseinuekin zer ikusia 
daukaten herritar parte-hartze markoetan genero ikuspegia 
txertatzea.   
HIG3. Kale izendegian eta herriko monumentuetan Getxoko 
emakumeen eta Getxoko herriari emakumeek egindako ekarpen 
soziala, kulturala eta historikoa aitortzea. 

HIGB1. Hirigintza eta garraio publikoaren 
azpiegiturak egokitzea, bateragarritasuna eta 
pertsonaren autonomiarekin zer ikusia daukaten 
irizpideen arabera . 
 
 
.  

HIGI1. Emakumeei seguritate eza eta 
igarotzeko zailtasunak sortzen 
dizkieten lekuak ezabatzea. 
 

ENPLEGUA  

EnA1. Ekintzak antolatu emakumeak enplegura aukera 
berdintasunean sartzea bermatzeko.   
EnA2. Etxeko sektoreko enplegu kalitatea hobetzea.  
EnA3. Udal arloan emakumeen enplegu kalitatea hobetzea.  
EnA4. Enpresa pribatu arloan emakume eta gizonean arteko 
berdintasuna bultzatzea.  

EnB1. Lan trebakuntzan bateragarritasuna 
hobetzea. 
EnB2. Udaleko langileen, emakume zein 
gizonen,  bateragarritasuna hobetzea. 

EnI1. Lan arlo pribatuan jazarpen 
sexista prebenitzea. 
 

 



 
 

 

 

ARDATZAK ETA 
ERAGIN ESPARRUAK EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA 

EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIA 
ERAUZTEA 

KULTURA, 
KOMUNIKAZIOA ETA 
KIROLA 

 

KA1. Eremu kulturalean emakumeak ikusgarri egitea eta beren 
presentzia eta parte-hartzea bultzatzea. 
KA2. Kirol eremuan emakumeak ikusgarri egitea eta beren 
presentzia eta parte-hartzea bultzatzea. 
KA3. Bigarren hezkuntzan dauden emakumeen artean kirol parte-
hartzea handitzea eta jarraipena bermatzea.  
KA4. Jabekuntza Eskola indartzea. 
KA5. Getxoko Emakume elkarteen, Jabekuntza Eskolako 
emakumeen eta Hegoaldeko Herrietakoen arteko ezagutza eta 
elkarlana bultzatzea.  
KZ6. Getxoko elkarte sarean berdintasuna bultzatzea.  
KZ7. Getxoko herriko komunikabideak hizkuntzaren erabilera ez 
sexistan eta genero ikuspegiaren txertatzean trebatzea. 
KA8. Getxoko gizartea berdintasunaren inguruan sentsibilizatzeko 
ekintzak antolatzen jarraitzea.  

KB1. Kultur ekintzetan emakume eta gizonen 
berdintasunezko parte-hartzea bultzatzea. 
 

KI1. Emakumeen aurkako 
indarkeriaren inguruan sentsibilizatu 
eta ohartarazi. 
 

OSASUNA 

OA1. Emakumeen artean beren osasunarekiko ezagutza eta 
autogestio handiagoa bultzatzea. 
OA2. Udalerrian sexu-aholkularitza eta informazio zerbitzua 
eskaintzea.  
OA3. Osasun zentroetako pertsonalaren eta Berdintasun Arloaren 
arteko  elkarlana bultzatzea.  
OA4. Elkarte sozio-sanitarioak ezagutaraztea eta beren lanaren 
inguruan informatzea.  

OB1. Autonomia funtzionalik gabeko pertsonen 
harretarako baliabide sozio-komunitario eskaintza 
hobetzea. 
  
OB2. Osasunaren inguruko erantzunkidetasuna 
bultzatzea. 

OI1. Genero indarkeriaren aurkako 
protokoloaren garapenean 
Osakidetzaren parte-hartze 
aktiboarekin jarraitu. 
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3 Parte-hartze datuak jasotzen dituzten adierazle guztiak sexuen arabera bereiziko dira. 
 



 
 

 
1.1. BERDINTASUNAREN ALDEKO GOBERNANTZA HOBETU  
 

Emakundek argitaratutako eta indarrean dagoen EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Planari jarraituz, gobernantza kontzeptuari 
buruz ari garenean, erabakiak hartzea eta ondoren berauek inplementatzeko martxan jartzen den prozesuari buruz ari gara. Hau da, kontuan hartzen 
dira berdintasun gaietan behar bezala gobernatzeko administrazioak abian jartzen dituen mekanismo guztiak. Finean, mainstreaminga gauzatzeko 
oinarrizko alderdiak jasotzeari buruz ari gara, beti ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak jasotzen duena 
beteaz eta garatuz. Horrela, mainstreaminga emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko helburua izateaz gain, erabakiak hartzeko 
hobekuntzarako tresna ere bada. Hau da, prozesu politikoa izateaz gain, prozedura teknikoa ere bada.  

Erakunde publikoen jardunean genero ikuspegia txertatzeko unean lagungarri izan daitezken baldintza orokor batzuk daude:  

- Esparru sozial guztietan ikerketak eta azterketak egitea, sexuaren arabera bereizitako estatistika eta datu fidagarriak izanik garrantzitsua den 
informazio guztia jasotzeko. 

- Erantzukizun politikoa duten pertsonen berariazko konpromiso politikoa, berdintasunari dagokionez. 

- Erabakiak hartzerako unean emakumeak kontuan hartzea eta partaide bihurtzea. Emakumeen parte hartzea beraien interesak kontuan hartzeko 
derrigorrezko baldintza izango da. 

- Segimendurako eta koordinaziorako bideak eta tresnak martxan jartzea, horretarako beharrezkoak izango diren giza baliabide eta baliabide 
material nahikoa eskura jarriz. 

Emakunderen Planak gobernantza hobetzeko proposatzen dituenak jarraituz, Plan honek, antzemandako behar zehatzak oinarri hartuta eta 
aztertutako proposamenen bideragarritasuna kontuan hartuta, ondorengo interbentzioak jasotzen ditu: 

  



 
 

 

NEURRI OROKORRAK 

NO1. Udaleko langileak sentsibilizatzea eta trebatzea. 
NO2. Maila teknikoan koordinazioa eta sinergiak bultzatzea. 
NO3. Udaleko datu eta informazioaren kudeaketan genero ikuspegia txertatzea. 
NO4. Udalak antolatutako eta bultzatutako ekimen guztietan berdintasuna bultzatzea.  
NO5. Berdintasun politiken inguruko barne eta kanpo komunikazioa hobetzea. 
NO6. Berdintasun Kontseilua martxan jarraitzea. 
NO7. Enplegu publiko deialdien bitartez berdintasun printzipioa bultzatzea.  
NO8. Udaleko kontratazio klausuletan berdintasun irizpideak txertatzea. 
NO9  Dirulaguntza deialdi guztietan berdintasun irizpideak txertatzea. 



 
 

 
ARLOA: NEURRI OROKORRAK 

BERDINTASUNAREN ALDE GOBERNANTZA HOBETU 
NO1. Udaleko langileak sentsibilizatu eta trebatzea. 
NO2. Maila teknikoan koordinazioa eta sinergiak bultzatzea. 

URTEA   /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

NO1.1. Berdintasunaz eta politika publikoetan genero 
ikuspegiaren integratzeari buruzko politikariei zuzenduriko 
sentsibilizazio plana diseinatzea eta garatzea. 
 

-Berdintasun Arloa  
 

Kalitatea 

    

-Ordu eta ikastaro kopurua. 
-Parte-hartzaile kopurua.  
-Parte-hartu duten pertsonen 
asetasun maila, sexuaren 
arabera. 

NO1.2. Udaleko teknikarientzat Berdintasunaz eta  Politika 
publikoetan genero ikuspegia txertatzeari buruzko 
trebakuntza diseinatzea eta garatzea.  

-Berdintasun Arloa  
 

Arlo guztiak 
 

    

-Ordu eta ikastaro kopurua. 
-Parte-hartu duen pertsona 
kopurua sexuz banatuta.  
- Parte-hartu duten pertsonen 
asetasun maila, sexuaren 
arabera.. 

NO1.3. Hirigintzako, Ingurugiroko eta Getxolaneko 
teknikarientzat berdintasunaz eta bere arlo zehatzetan 
genero ikuspegia txertatzeko trebakuntza diseinatzea eta 
garatzea. 
 

-Berdintasun Arloa  
 

Arlo guztiak 
Hirigintza 
Ingurugiroa 
Getxolan 
 

    

-Ordu eta ikastaro kopurua. 
-Parte-hartu duen pertsona 
kopurua. 
- Parte-hartu duten pertsonen 
asetasun maila, sexuaren 
arabera 

NO2.1. Mahai Teknikoaren bitartez (Udal lantaldea) 
Udaleko langileen arteko elkarlana eta koordinazioa 
bermatzea.  

-Berdintasun Arloa  
 

Arlo guztiak 

    

-Mahai teknikoaren bilera 
kopurua. 
-Mahai teknikoan parte-hartu 
duen pertsona kopurua. 
-Mahai Teknikoak 
berdintasunarekin edo 
berdintasun arloarekin 
lotutako proiektu kopurua. 
 

 
 
 
 



 
 

ARLOA: NEURRI OROKORRAK 
BERDINTASUNAREN ALDE GOBERNANTZA HOBETU 
NO3. Udaleko datu eta informazioaren kudeaketan genero ikuspegia txertatzea. 
NO4. Udalak antolatutako eta bultzatutako ekimen guztietan berdintasuna bultzatzea.  

URTEA   /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

NO3.1. Udalean egindako estatistika eta proiektu guztietan 
genero ikuspegia txertatuko dela bermatzea. 

-Berdintasun Arloa Arlo guztiak 

    

-Sexuen arabera bereiztutako 
datu jasotze kopurua, 
orokorrarekiko % 

NO3.2.  Hirigintza arloan kexak eta ekarpenak jasotzean 
genero aldagaia kontutan hartzea. Jasotako datuak 
aztertzea eta ondorioen arabera ekitea.  

-Hirigintza -Berdintasun Arloa 

    

-Kexa eta ekarpenetan 
genero aldagai kontutan 
hartzen den. 

NO3.3. Datuak segregaturik jasotzea eta  Behatokiaren 
txosten guztietan genero ikuspegia txertatzea, horrela  lan 
munduan emakume eta gizonen errealitatea berezitua 
hobeto  ezagutzeko. 

-Getxolan 

 

    

-Sexuen arabera bereiztutako 
datu jasotze kopurua, 
orokorrarekiko % 

NO4.1. Udalak antolatutako dirulaguntza deialdietan 
berdintasun irizpideak txertatzea. 

-Berdintasun Arloa  Arlo guztiak 

    

-Dirulaguntza deialdietan 
txertatutako irizpide kopurua. 

NO4.2. Berdintasuna bultzatzea helburu daukaten ekintzei 
dirulaguntzak ematea. 

-Berdintasun Arloa   

    

 -Emandako dirulaguntza 
kopurua. 
-Egindako zuriketa kopurua. 

NO4.3. Udalak garatutako eta bultzatutako ekintza 
guztietan berdintasuna bermatzeko ordenantza bat 
sortzea. 

-Berdintasun Arloa  -Idazkaritza  
 

    

-Ordenantza sortzea 
-Ordenantza betetzen duten 
ekintza kopurua guztiekiko %. 
 

 
 
 
 
 
 

ARLOA: NEURRI OROKORRAK 



 
 

BERDINTASUNAREN ALDE GOBERNANTZA HOBETU 
NO4. Udalak antolatutako eta bultzatutako ekimen guztietan berdintasuna bultzatzea.  

URTEA   /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

NO4.4. Getxolaneko zerbitzu eta programen genero 
inpaktua aztertu eta talde trebakuntzaren bidez hobetzea 
beharreko eremuak identifikatzea. 
 
 

-Getxolan 
 

-Berdintasun Arloa 

    

-Getxolaneko langileei 
eskainitako trebakuntza 
orduak, hitzaldiak, materiala, 
baliabide… kopurua. 
-Eskainitako trebakuntzan 
parte-hartu dutenen kopurua, 
langile guztiekiko %. 
-Trebakuntza jaso dutenen 
asetasun maila. 

NO4.5. Genero ikuspegia kontuan daukan Getxoko 
Kulturaren inguruko “argazki” bat egitea. 

-Kultur Etxea -Berdintasun Arloa 

    

-Argazkia jasoko duen 
txostena. 
 

NO4.6. Gida bat sortzea eta zabaltzea, kultura sustapena 
eta jaien zein ekintza kulturalen programazioarekin 
zerikusia daukaten ekintzak planifikatzeko eta garatzeko 
orduan, berdintasuna bultzatzeko irizpideak eta  praktika 
onak jasotzeko. 

-Berdintasun Arloa -Kultur Etxea 

    

-Gidaren existentzia 
-Zabaldutako gida kopurua 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARLOA: NEURRI OROKORRAK 

ARLOA: NEURRI OROKORRAK 
BERDINTASUNAREN ALDE GOBERNANTZA HOBETU 
NO5. Berdintasun politiken inguruko barne eta kanpo komunikazioa hobetzea. 
NO6. Berdintasun Kontseilua martxan jarraitzea. 

URTEA   /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

NO5.1.  Udaleko Web-gunearen, Emekiren eta 
Intranetaren bitartez, Berdintasun Arloaren ekintzen eta 
informazioaren zabalpena bermatzea. 

-Berdintasun Arloa 
 

-Komunikazioa 

    

-Antolatutako ekintza 
.kopurua. 
 

NO5.2. Berdintasun Plana Udalerrian zabaltzea.   

    

- Egindako ekintza kopurua. 
- Parte-hartzaile kopurua. 

NO6.1. Araudia onartzea eta Berdintasun Kontseilua 
martxan jartzea. 

-Alkatetza  

    

-Araudia onartzea. 
-Berdintasun Kontseiluaren 
bilera kopurua. 

NO6.2. Berdintasun Kontseilua dinamizatzea.  -Berdintasun Arloa      - Berdintasun Kontseiluak 
kudeatutako ekintza kopurua.  

NO6.3. Berdintasun Kontseilua identifikatuko duen irudi 
bat sortzea. 

-Berdintasun Arloa  

    

- Berdintasun irudiaren 
sorrera. 

 



 
 

BERDINTASUNAREN ALDE GOBERNANTZA HOBETU 
NO7. Enplegu publiko deialdien bitartez berdintasun printzipioa bultzatzea.  

URTEA   /  AURREKONTUA  
EKINTZA 

ARLO 
ARDURADUNA 

 

PARTXE-
HARTZAILEAK  2011 2012 2013 2014 

ADIERAZLEA(K) 

NO7.1. Enplegu Publikoko deialdietako gaitegietan 
berdintasunaren inguruko gaiak txertatzen jarraitzea. 
 

-Langileria  

    

-Berdintasunaren inguruko 
gaiak txertatu diren 
hautapen prozesu 
kopurua. Guztiaren % 

NO7.2. Lan-poltsetan puntuazio berdina dagoenean, 
emakumeak azpiordezkatuta dauden postuetan hauek 
lehenesteko irizpidea mantentzea. 

-Langileria  

    

-Emakumeekiko 
diskriminazio positiboz 
konpondutako berdinketa. 
kopurua. 

NO7.3.  Hautapen mahaien osaera parekidea izango dela 
bermatzea.  

-Langileria  

    

- Hautapen epaimahaiak 
osatzen duten emakume 
eta gizon kopurua. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARLOA: NEURRI OROKORRAK 
BERDINTASUNAREN ALDE GOBERNANTZA HOBETU 
NO8. Udaleko kontratazio klausuletan berdintasun irizpideak txertatzea. 
NO9.  Dirulaguntza deialdi guztietan berdintasun irizpideak txertatzea. 
 

URTEA   /  AURREKONTUA  
EKINTZA 

ARLO 
ARDURADUNA 

 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 

ADIERAZLEA(K) 

NO8.1. Erosketa publiko arduratsuari eta  berdintasunari 
lagunduko dioten klausula sozialak txertatzea. 

-Berdintasun Arloa 
 

- Arlo guztiak 
 

    

-Aipatu klausulak 
jasotzen dituzten 
kontratu kopurua. 
Guztiarekiko %  

NO9.1. Kultur elkarteei dirulaguntzak emateko oinarrietan 
berdintasun irizpidek txertatzea. 
 

-Kultur Etxea -Berdintasun Arloa 

    

- Berdintasun irizpideak 
jasotzen  dituzten  
dirulaguntza deialdi 
kopurua, guztiekiko %. 
Berdintasuna bultzatzea 
helburu daukaten diruz 
lagundutako ekintzak, 
guztiekiko %. 

N09.2. Ikastaroak emateko enpresen kontratazioan eta 
irakasleen trebakuntzarako praktiken hitzarmenetan eta kirol 
elkarteei diru-laguntzak emateko oinarrietan  berdintasun 
irizpideak sartzen jarraitu. 

-Getxo Kirolak  

    

 -Txertatutako irizpide 
kopurua, guztiekiko %. 
 



 
 

1.2. HEZKUNTZA 

Hezkuntza hiru dimentsio dauzka: 

«Hezkuntza formala: Normalean hezkuntza edo trebakuntza zentro baten bidez ematen den ikaskuntza, izaera egituratutakoa (helburu didaktikoen 
arabera, denboraz edo baliabidez) eta agiri batekin bukatzen dena. Ikaskuntza formala ikaslearen ikuspegiaren arabera nahitakoa da. 

Hezkuntza informala: Eguneroko bizitzan lanarekin, familiarekin eta aisiarekin harremanetan dauden ekintzetatik jasotzen den ikaskuntza. Ez dago 
egituratuta (helburu didaktikoetan, iraupenean eta baliabideetan) eta normalean ez du agiri batera eramaten. Ikaskuntza informala nahitakoa izan 
daiteke  baina gehienetan ez da. (ustekabekoa  eta ausazkoa da). 

Edukazio ez formala: hezkuntza edo trebakuntza zentro batek ematen ez duen ikaskuntza eta normalean ez du agiri batera eramaten.  Halere 
izaera egituratua dauka (helburu didaktikoetan, epeetan edo baliabideetan). Ikaskuntza ez formala nahitakoa da ikaslearen ikuspegitik. 

Hezkuntza formala, familia eta komunikabideen espazioen bidez emandako aipatu hiru hauen konbinazioak, sexuen arabera rol ezberdinak, baloreak 
eta gaitasunak bultzatuz,  sexu genero sistemaren eraketan oinarrizko  paper bat jokatzen dute.  

Dimentsio formalean zentratuz heziketa mistoaren sorrerarekin lehenengo, eta ondoren, eskoletan baterako hezkuntzarako printzipioak garatu eta 
ezarri direnean, generoari dagozkion rolak aldaketa garrantzitsuak izan dituzte. Hala ere, oraindik ere eduki kurrikular androzentrikoak transmititzen 
dira, neskei eta mutilei balore desberdinak eta espektatiba desberdinak ematen zaizkie, eta oraindik inplizituki bada ere, gizonezkoen rolak 
emakumezkoenak baino hobeto baloratzen dira.   

Beraz, garrantzitsua da, hezkuntzan etorkizuneko emakume eta gizonezkoen desberdintasunak gutxitzeko lanean jarraitzea eta neskei eta mutilei 
berdintasuna ardatz izango duen bateratze hezkuntzaren printzipioetan oinarritutako hezkuntza prozesuak aplikatzea. Bestetik, hezkuntza sistemaren 
antolakuntzak, emakume eta gizonezkoen desberdintasunak erreproduzitzen lagun dezake. Batetik, oraindik ere emakumeen presentzia erabaki 
guneetan txikia delako, eta bestetik, familia eta lana uztartzeko beharrei ez dietelako behar bezala erantzuten, eta honek ondorio zuzenak ditu 
emakumeen bizi baldintzetan batik bat.  

Horretaz gain, hezkuntzaren esparruak garrantzi bikoitza du emakumeen jabekuntza eta balioen aldaketa sustatzerakoan. Ez da bakarrik 
etorkizuneko emakume eta gizonen heziketaren erantzule delako, baita –batez ere unibertsitate mailan-, denok onartutzat ematen ditugun paradigma 
sozialen sorkuntzan eta hedapenean duen erantzukizunagatik. Horregatik da garrantzitsua emakumeek maila guztietako (unibertsitatean, bigarren 
hezkuntzan, lehenengo hezkuntzan) erabaki guneetan berdintasunean oinarritutako presentzia izatea. 



 
 

Beste helburu garrantzitsu bat ezagutzaren hedapen ez sexista lortzeko, neskek eta mutilek ikasketak aukeratzen dituztenean ematen zaizkien 
orientabideetan sexu-genero sistemak ez eragitea da, eta emakumeei dagokienez, ez bultzatzea gehiengoa emakumezkoak diren eta ondorioz 
estereotipatuta dauden ikasketetara edo eta lanbideetara, kontuan hartuta, azken hauek gehienetan arlo pribatukoak direla eta ondorioz proiekzio 
sozial txikiagokoak eta etorkizun eskasagokoak..  

Erantzunkidetasunaren alorrean ere hezkuntzak paper bikoitza betetzen du gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko bidean. Batetik, 
prebentziozkoa eta, bestetik, oztopoak gainditzekoa. Prebentzioari dagokionez, estrategikoa izango da ikasleen erantzunkidetasuna eta zaintzaren 
etika sustatzeko ekintzak lantzea. Honen bidez mutilek umetatik ikas dezakete besteengan beraien zaintza ez uzten eta bide batez arlo pribatuko 
balio eta zereginen garrantzia berbalorizatuko litzateke. Lana eta familia bateragarri egiteko gaur egun dauden oztopoak gainditzeko lagungarri izan 
daitezkeen bi alderdi estrategiko daude. Lehenengoa, 0-3 urte arteko haurrei zuzendutako haurtzaindegi plazak gehitzea eta jantoki zerbitzua eta 
garraioa hobetzea. Bigarrena, bai ordutegiei dagokienez eta baita ikastetxeen egutegiak ere, eskaintzak zabaltzea. Horrela, familiek espazio 
egonkorrak izango dituzte beraien seme-alabentzat, bai eskolaz kanpoko ekintzak burutzeko eta baita beste batzuekin harremanak izateko eta 
ikasteko.  

Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko bidean, hezkuntzak berriz ere funtzio bikoitza dauka, prebentziozkoa eta asistentziazkoa. Prebentzio 
mailan estrategikoa da neska-mutilak berdintasunean eta gatazkak elkarrizketaren bidez eta indarkeriarik gabe konpontzeko giroan heztea. 
Asistentzia mailan, jakina da etxean tratu txarrak bizi dituzten ikasleengan egoera horrek eskola-errendimenduan eta harremanetan eragiten duela. 
Ondorioz, irakasleak egoera hori kudeatu beharrean aurkitzen dira, gehienetan nola jokatu ez dakitela. Horregatik, beharrezkoa da trebakuntza, 
informazioa eta laguntza ematea irakasle horiei.   

Emakunderen Planak ardatz estrategikoak garatzeko proposatzen dituenak jarraituz, Plan honek, antzemandako behar zehatzak oinarri hartuta eta 
aztertutako proposamenen bideragarritasuna kontuan hartuta, ondorengo interbentzioak jasotzen ditu: 

 
 

EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIA ERAUZTEA 

HzA1. Ikastetxeetako espazioen erabilera aztertu eta berrantolatzea. 
HzA2. Sexu-genero sistemak, Ikasle neska eta mutilengan ikasketak 
eta lana hautatzeko orduan sortzen duen baldintzapena gainditzen 
laguntzeko ekintzak antolatzea.  
HzA3. Berdintasun baloreak jasoko dituen hezkuntza eta aisialdi 
eskaintza egitea. 

HzB1. Seme-Alaben hezkuntzan aita eta amen 
erantzunkidetasuna bultzatzea. 
HzB2. Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna 
bultzatuko duen hezkuntza eta aisialdi eskaintza 
egitea.  

HzI1. Ikastetxeak tratu txarren 
detektatzean eta ekiditean 
inplikatzea.  

 



 
 

ARLOA: HEZKUNTZA  
ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
HzA1. Ikastetxeetako espazioen erabilera aztertu eta berrantolatzea. 
HzA2. Sexu-genero sistemak, Ikasle neska eta mutilengan ikasketak eta lana hautatzeko orduan sortzen duen baldintzapena gainditzen 
laguntzeko ekintzak antolatzea.  
HzA3. Berdintasun baloreak jasoko dituen hezkuntza eta aisialdi eskaintza egitea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

HzA1.1. Hezkuntza zentroetan ematen den 
espazioaren antolaketaren inguruko azterketa egitea 
eta bere ondorioak zabaltzea. 
 

- Berdintasun Arloa -Berritzegunea 

    

- Burututako diagnostikoa 
- Ondorioak zabaldu diren ikastetxe 
kopurua 

HzA2.1. Neskek eta mutilek beren ikasketak eta 
lanpostuak erabakitzeko orduan jasten dituzten 
baldintzapenak gainditzeko baliabideak (hitzaldiak, 
bideoak, materiala…) eskaintzea.  

-Berdintasun Arloa -Berritzegunea 
 

    

- Eskainitako baliabide kopurua. 
- Aipatu baliabideak eskaini diren 
ikastetxe kopurua, guztiekiko % 

- Irakasle zein ikasleen balorazioa. 
 

HzA2.2. Ikasketa eta lanpostuen hautaketa ez 
sexistarako ekintzen bitartez gurasoak 
sentsibilizatzea (liburuxkak, hitzaldiak…) 
 

-Berdintasun Arloa -Berritzegunea 
-Gizarte Zerbitzuak 
(Guraso Eskola) 

    

- Garatutako ekintza kopurua 
- Baliabideak eskaini diren ikastetxe 
kopurua guztiarekiko % 

- Parte-hartu duten guraso kopurua 

HzA3.1. Helburu eta ekintzak zehaztu eta garatzea 
hezkuntza eta aisiaren eskaintzaren bidez 
berdintasuna susta dadin  
 

-Gazte Arloa -Berdintasun Arloa 

    

-Hezkuntza eta Aisialdi eskaintzan 
definitutako eta txertatutako helburu 
kopurua. 
 

HzA3.2. Aisialdi eskaintzak egiten dituzten elkarteen 
ekintzetan berdintasun helburuak txertatu daitezen 
bultzatzea. 
 
 

-Gazte Arloa -Berdintasun Arloa 

    

-Aisialdi eskaintzan definitutako eta 
txertatutako helburu kopurua. 
 

HzA3.3.Gurasoen eskolako ekintzetan eta ” Seme-
Alabak” aldizkarian hezkidetza eta berdintasunaren 
inguruko gaiak barneratzea.  

-Gizarte Zerbitzuak  -Berdintasun Arloa 
 

    

-Guraso eskolako ekintzetan eta 
“Seme-Alabak” aldizkarian 
barneratutako gai kopurua. 
-Ekintzetan Parte-hartu duen pertsona 
kopurua. 
-Parte-hartu duten pertsonen 
balorazioa. 



 
 

 
ARLOA: HEZKUNTZA 

ARDATZA: ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA 
HzB1. Seme-Alaben hezkuntzan aita eta amen erantzunkidetasuna bultzatzea. 
HzB2. Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna bultzatuko duen hezkuntza eta aisialdi eskaintza egitea.  

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

HzB1.1. Sentsibilizazio ekintzak egitea aiten esku-hartze 
prozesua indartzeko eta, tradiziozko rolak gaindituz, 
etxeko eta zaintza lanen banaketa parekoa, norberaren 
autonomia, etab, bultzatzeko. 

-Berdintasun Arloa -Berritzegunea 

    

- Helburuari lotuta garatutako 
ekintza kopurua. 

- Parte-hartu duen pertsona 
kopurua. 

- Parte-hartu duten pertsonen 
asetasun maila. 

HzB2.1. Hurrengo urteetan haur eskoletan egongo den 
plaza beharraren inguruko prospekzio bat egitea. 

-Hezkuntza Arloa  

    

-Prospekzioa egitea. 
 

HzB2.2. Udalaren konpetentzien barnean, beharrezkoa 
den neurrian, haur eskolako plaza kopurua gehitzea 
bultzatzea. 

Hezkuntza Arloa  

    

-Detektatutako eskaerari emandako 
erantzun kopurua. 
 

HzB2.3. Udaleku, ludoteka… bitartez bateragarritasuna 
erraztuko duten aisialdi ekintzak eskaintzea. 

-Gazte Arloa -Gazte Arloa 
-Immigrazio Arloa 
-Getxolan 
-Euskera 
-Getxo Kirolak 

    

-Antolatutako ekintza kopurua. 
- Parte-hartu duen pertsona 
kopurua.  

- Parte-hartzaileen asetasun maila. 
 

HzB2.4. Haurrak laguntzen dituzten emakumeentzako 
kirol ekintzak eskaintzea.  

Getxo Kirolak  
 

    

-Antolatutako ekintza kopurua. 
- Parte-hartu duten pertsona 
kopurua.  

- Amen asetasun maila. 
- Gurasoen asetasun maila. 

 



 
 

 
 
 

ARLOA: HEZKUNTZA  
ARDATZA: INDARKERIA SEXISTA ERAUZTEA 
HzI1. Ikastetxeak tratu txarren detektatzean eta ekiditean inplikatzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

HzI1.1. Indarkeria sexista prebenitzeko programak 
eskaintzen jarraitzea. 
 

-Berdintasun Arloa -Ikastetxeak 

    

- Eskainitako programa kopurua. 
- Parte-hartu duten ikastetxe portzentaia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3. GIZARTERATZEA  

Politika publikoen bidez edozeinek oinarrizko baliabide ekonomiko, sozial eta kulturalak izatea bermatu nahi bada ere, egiturazko desberdintasun 
nabarmena dago gizon eta emakumeen artean, eta beste alderdi batzuk kontuan hartuta, emakumeak egoera oso ahulean egon daitezke eta 
batzuetan diskriminazio anitza pairatu dezakete. Horregatik, erakundeek arreta berezia eskaini behar diete baliabide hauek eskaintzeko martxan 
dituzten prozesuei eta diskriminazio egoera honetan egon daitezkeen emakumeei. Berdintasun Legeak bere 45.artikuluan gizarteratzeari egiten dio 
erreferentzia eta aipatzen du EAEko Administrazio Publikoek neurriak hartu beharko dituztela emakumeen pobrezia eta gizarte-bazterketa ekiditeko. 
Batetik, sektorekako programetan genero ikuspegia txertatuz pertsona orok oinarrizko eskubide sozialak gozatzea bermatu ahal izateko, eta bestetik, 
diskriminazio anitza pairatzen duten emakume taldeei zuzendutako programa zehatzak diseinatuz.  

Bide honetan, gizarteratzearen alorrean mainstreamingean urratsak ematea beharrezko neurria da emakume eta gizonen arteko egiturazko 
desberdintasunak ikusarazteko, eta emakumeen pobrezian eta gizarte-bazterketan eragiten duten faktoreak neutralizatu ahal izateko. Gizarte-ekintza 
arloan genero ikuspegia txertatzeak dakarrena da, bai diagnostikoan, bai planifikazioan, interbentzioan eta ebaluazioan ere, gizarte-bazterketan 
eragin dezaketenez ahaztu ezin diren alderdiak kontuan hartzea. Adibidez, sexuaren araberako lanaren banaketa, emakume eta gizonen rol 
desberdinak, eta baliabide eta informaziorako sarbidean dauden desberdintasun nabarmenak.   

Beste alde batetik, emakumeek bai pobrezia eta bai gizarte-bazterketa handiagoa bizitzeak islatzen duena da, berriro ere, maila guztietan gizon eta 
emakumeen artean dagoen desberdintasuna. Egoera hau baliabide eta ondasun ekonomiko, kultural eta politikoetarako sarbidean eta kontrolean 
ematen den desberdintasunak sortutakoa da. Eta desberdintasun hau handiagoa da generoaz gain beste aldagai batzuk parte hartzen dutenean, 
adibidez, gutxiengo etniko bateko kide izatea, arraza, kolorea, gaixotasuna, minusbaliotasuna, dependentzia... egoera hauek diskriminazio anitza 
deritzona dakarte ondorio bezala. Bide honetan emakume hauen baldintzak eta posizioak hobetzeko lan egiten denean, beraien ahalmentzea 
sustatuz lan egitea da, beraien beharrizan praktiko eta lehentasunezkoei erantzunez –baliabide ekonomikoetarako sarbidea, enplegua, formazioa, 
kultura, etxebizitza- eta baita genero estrategiei jarraitutako interesak landuz, informaziorako sarbidea, baliabidea soziopolitikoetarakoa, eta 
emakumeek oro har eta beraiek maila pertsonalean bizi duten diskriminazio egoeraz kontzientzia hartzeko baliabideak eskura jarriz.  

Erantzunkidetasunaren ikuspegitik gizarte antolamendu hobeagoaren alde, emakumeek jarraitzen dute mendekotasun egoeran dauden pertsonak 
eta gaixoak zaintzen. Lan hau modu informalean eta modu ikusezinean betetzen dute, eta kostu eta karga ekonomiko, sozial eta psikologiko handiak 
sortzen ditu beraiengan. Gizarte-ekintza alorretik erantzunkidetasuna sustatzeko eta antolamendu soziala aldatzeko, lan hauek burutzen dituzten 
emakumeei jasaten dituzten karga hauek gutxitzeko neurriak hartzea izango da, horretarako baliabide publikoak esleituz, eta alternatiba eta formula 
berritzaileak bilatuz, betiko formulak -arintzeko programak eta laguntza-zerbitzuak- aberastu eta gainditzeko. 

Emakumeen kontrako indarkeria erauzteko, gizarteratze arloaren esku hartzea prebentzio-mailan eta arreta-mailan eman behar da. 

Prebentzioa garatzeko estrategikoa da denboraz antzematea indarkeriaren zikloa eta zehazki etxeko indarkeriaren zikloa, ondorengo faseen 
garapena arintzeko. Arretari dagokionez, biktimen arreta-zerbitzua hobetzea beharrezkoa da, kalitate- eta eraginkortasun-irizpideak izango dituen 



 
 

jarduera protokoloen bidez tratu txarrak eta sexu erasoak jasan dituzten biktimen arreta-, asistentzi- eta babes-eskaerei behar bezala erantzuteko. 
Esku hartze hauetan arreta berezia eskaini behar zaie, adinagatik, minusbaliotasunagatik edo etorri-berriak izateagatik diskriminazio eta babes falta 
bikoitza bizi duten emakume horiei. Emakume hauek trataera ez neutroa eskatzen dute, bai prebentzioari dagokionez eta baita arretari dagokionez 
ere.  

Emakunderen Planak ardatz estrategikoak garatzeko proposatzen dituenak jarraituz, Plan honek, antzemandako behar zehatzak oinarri hartuta eta 
aztertutako proposamenen bideragarritasuna kontuan hartuta, ondorengo interbentzioak jasotzen ditu: 

 
EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA EMAKUMEEN AURKAKO 

INDARKERIA ERAUZTEA 
JdA1. Zerbitzu Sozialen bitartez eskaintzen diren zerbitzu eta 
baliabideen inguruan herritarrei ematen zaien komunikazioa 
hobetzea.  
JdA2. Getxora heldu berri diren emakumeen eta etorkinen  heldu 
inklusioan laguntzea. 
JdA3. Emakume alargun eta pentsiodunei informazio eta 
aholkularitza guneak eskaintzea. 
JdA4. Arlo honetan lanean ari diren elkarteekin elkarlanean, 
ezgaitasun fisikoak eta psikikoak dauzkaten pertsonen arreta eta 
laguntza beharrei erantzutea.  

JdB1. Detektatutako errealitateari erantzunez 
zaintzaileen beharrei erantzutea. 
JdB2. Amabakarreko familien beharrak detektatu 
eta hauei erantzun. 
 

JdI1. Getxoko genero indarkeriaren 
biktimen arreta aztertzea eta 
hobetzea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ARLOA: GIZARTERATZEA 
ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
JdA1. Zerbitzu Sozialen bitartez eskaintzen diren zerbitzu eta baliabideen inguruan herritarrei ematen zaien komunikazioa hobetzea.  
JdA2. Getxora heldu berri diren emakumeen eta etorkinen  heldu inklusioan laguntzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA 
EKINTZA ARLO ARDURADUNA PARTE-HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

JdA1.1.  Dibulgazio argibideak egin eta 
zabaltzea Getxoko Gizarte Zerbitzuen 
eskaintzari buruz. 

-Gizarte Zerbitzuak  

    

-Egindako material 
- Material hori jaso duen 
pertsona kopurua 

JdA2.1. Harrera tailerrak eta lan aurreko 
moduluak zabaldu eta mantentzea 

- Immigrazio Arloa -Berdintasun Arloa 
 

    

- Gauzatu diren tailer kopurua. 
- Parte hartu duen emakume 
kopurua 
-Parte-hartzaileen asetasun 
maila. 

JdA2.2. Elkarte indartze prozesuen alde 
egitea: bultzatzea ,bai etorkinen elkarte 
espezifikoak bai emakumezko etorkinenak 
nola emakume hauen sarrera beste 
elkarteetan ere. 

- Immigrazio Arloa 
-Berdintasun Arloa 

 

    

-Etorkinen elkarte kopurua 
-Emakume etorkinen elkarte 
kopurua 
-Emakume etorkin kopurua 
beste motako elkarteetan 

JdA2.3. Laguntza psiko-soziala eskaintzea 
etorkina den biztanleriari bere familia 
berrelkartze prozesuetan. 

-Immigrazio Arloa -Gizarte Zerbitzuak 

    

-Laguntza psiko-sozial 
zerbitzuaren existentzia 
-Artatutako kasu kopurua 
-Zerbitzua jaso duten pertsonen 
asetze maila. 

JdA2.4. Emakume etorkinen parte hartzea 
bultzatzea Jabekuntza Eskolan eta 
elkartrukerako guneak  sortzea 

-Berdintasun Arloa 
-Immigrazio Arloa 

 

    

-Jabekuntza eskolan izena 
eman duten emakume etorkin 
kopurua 
-Elkartrukerako gune kopurua 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ARLOA: GIZARTERATZEA 

ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
JdA3. Emakume alargun eta pentsiodunei informazio eta aholkularitza guneak eskaintzea. 
JdA4. Arlo honetan lanean ari diren elkarteekin elkarlanean, ezgaitasun fisikoak eta psikikoak dauzkaten pertsonen arreta eta laguntza 
beharrei erantzutea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO ARDURADUNA PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 

ADIERAZLEA(K) 

JdA3.1. Dirulaguntzak ematea horrela 
eskatzen duten alargun eta 
pentsionisten elkarteei 

-Gizarte Zerbitzuak  -Berdintasun Arloa 

    

-Emandako dirulaguntzen 
zenbatekoa. 

JdA3.2. Jarraitzea hitzaldi 
informatiboak antolatzen eta 
informazioa zabaltzen sektore honi 
eragiten dioten  gai desberdinei buruz. 

-Berdintasun Arloa -Gizarte Zerbitzuak 

    

-Hitzaldi, tailer…kopurua 
-Gune horietan parte hartu duen 
emakume kopurua 
-Parte hartu duten emakumeen 
asetze maila. 

JdA4.1. Harremanak indartzea 
ezintasunak dituzten pertsonekin lan 
egiten duten elkarteekin.  

-Gizarte Zerbitzuak -Elkarteak 

    

-Parte-hartu duten elkarte kopurua 
guztiarekiko (%). 

JdA4.2. “Mendetasuna duten 
pertsonen zaintzaren diagnostikoa 
martxan jartzea. 

-Gizarte Zerbitzuak  

    

-Garatu diren ekintza kopurua 
- Asetu den behar kopurua 
-Zaintzaileen asetze maila 
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ARLOA: GIZARTERATZEA 
ARDATZA: ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA 
JdB1. Detektatutako errealitateari erantzunez zaintzaileen beharrei erantzutea. 
JdB2. Amabakarreko familien beharrak detektatu eta hauei erantzun. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

JdB1.1. Zaintzarekin zerikusia duten zerbitzuen 
eskaintza hobetzea (Eguneko zentroak, atseden 
programak, etxe laguntza, etab.) beti ere udal eskumen 
barruan. 

-Gizarte Zerbitzuak 

 

    

-Eskainitako zerbitzu kopurua. 
-Zerbitzua eskatu duten pertsonen 
asetasun maila. 
-Bete gabe gelditu den eskaera 
kopurua. 

JdB1.2. Laguntza eskaintzea zaintzaileei genero 
perspektiba barneratzen duten ikastaro, tailer, eta auto-
laguntza taldeen bidez. 

-Gizarte Zerbitzuak  

    

-Zainduz programaren existentzia 
-Artatutako kasu kopurua 
-Artatutako pertsonen asetze maila  
-Asetze maila 

JdB1.3. Emakumezko zaintzaileak sentsibilizatzea 
auto-zaintzaz eta euren aisialdi propioaz gozatzeak 
duen garrantziaz. 

-Gizarte Zerbitzuak 
 

    

-Gauzatutako ekintza kopurua. 
-Gauzatutako ekintza kopurua. 

JdB2.1. Getxoko guraso bakarreko familien egoerari 
buruzko diagnostikoa egitea eta antzemandako 
beharrei aurre egiteko jokabide ildoa zehaztea.  

-Gizarte Zerbitzuak -Berdintasun Arloa 

    

-Diagnostikoa burutzea 
-Jokabide ildoaren zehaztapena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ARLOA: GIZARTERATZEA 
ARDATZA: INDARKERIA SEXISTA ERAUZTEA 
JdI1. Getxoko genero indarkeriaren biktimen arreta aztertzea eta hobetzea 
JdI2. Indarkeriaren biktimak diren emakumeei harrera egiteko protokolo lokalari  jarraipena ematea eta hobetzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

JdI1.1. Tratu txarrak jasotzen dituzten emakumeentzako 
babes etxea martxan jartzea; beti ere EAEko Zerbitzuen 
Katalogoak horrela jasotzen badu. 

-Gizarte Zerbitzuak -Berdintasun Arloa 
 -Udaltzaingoa 
 

    

-Babes etxea martxan jartzea 
 

JdI1.2.  24 orduko arreta zerbitzua eskaintzea; beti ere 
EAEko Zerbitzuen Katalogoak horrela jasotzen badu. 

-Gizarte Zerbitzuak -Berdintasun Arloa 
 -Udaltzaingoa     -Arreta ordutegia 

JdI2.1. Protokoloaren Jarraipen Batzordean dauden 
erakunde  artean parte-hartze aktibo bat bultzatzea.  
 

-Berdintasun Arloa  
 

-Erakunde parte-
hartzaile guztiak. 

    

- Antolatutako ekintza kopurua. 
- Ekintzen garapenean parte-hartu 
duten erakunde kopurua. 

JdI2.2. Protokoloan inplikatutako Udaleko teknikarien 
trebakuntza bultzatzea. 
 

-Berdintasun Arloa 
 

-Gizarte Zerbitzuak 
- Udaltzaingoa 
 

    

-Ikastaro, ekintza eta ordu kopurua. 
-Parte-hartzaile kopurua. 
 -Parte-hartzaileen asetasun maila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4. HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA  GARRAIOA.  

Gure herri eta hirien lurralde eta hirigintza antolamendua, oinarrian, gauzatzen joan da mundu produktiboaren antolakuntzak sortu dituen beharrei 
begira eta mundu hori tradizionalki gizonezkoei egotzi zaien bitartean  emakumezkoak, orain gutxi arte, bertatik baztertuak izan dira  Modu horretaz,, 
arlo honetan garatu diren politika eta jokabideek, kasu askotan, ez dituzte aintzat hartu emakumeen behar eta interesak, ezta arlo erreproduktibotik 
eta norberaren, familia zein profesional bizitzatik eratortzen diren beharrak. Hori dela eta esku-hartze erabakigarria behar da berdintasun printzipioa 
era eraginkorrean barnera dadin esku-hartze arlo honetan  

Arlo honetan proposatzen diren esku-hartzeak Berdintasun Legearen 46. artikuluan oinarritzen dira, non honako hau baieztatzen den: “Euskal herri-
aginteek beharrezkoak diren neurriak hartuko dituzte beren ingurumen, etxebizitza, hirigintza eta garraioko politiketan zein programetan genero-
ikuspegia txertatuta dagoela bermatzeko” Nagusiki, emakumezkoen beharrak, ekarpenak eta aitortza, hirigintza, ingurugiro eta garraio publiko 
arloetan jasota izan daitezen  funtsezkoak diren bost aspektu aintzat hartzen dira : 

• Emakumeen partehartzea planifikazio eta erabaki prozesuetan 

• Parekotasuna planifikazio eta erabaki prozesuetan 

• Azpiegituren egokitzapena norberaren, familiaren eta lanbidezkoaren bizitzaren bateragarritasunari 

• Emakumeen segurtasuna eta segurtasun sentsazioa eremu publikoetan 

• Emakumeek gizarteari egindako ekarpenen aitortza balio sinbolikoa duten hiri elementuen bitartez (kaleen izena, monumentuak, 
sanguratsuak diren eraikinen izenak…). 

Berdintasunaren aldeko gobernantza hobetzeko beharrezkoa da arlo horretaz arduradun politiko zein teknikoak prestatu eta sentsibilizatzea, baita   
emakumeak parte hartze, planifikazio eta diseinu prozesuetan gaitzea ere; izan ere, horren ezean, hirigintza, ingurugiro eta garraio publikoaren gaien 
espezifikotasuna kontutan hartuz  ezinezkoa izango lukete gai horien inguruan aritzea, euren presentzia hutsal bilakatuko litzatekeela  

Emakumeen presentzia handitzea hiritarren parte hartze prozesuetan euren Jabekuntzari laguntzen dio baita gure herri eta hirietan  euren 
presentzia sinbolikoa handitzeari ere,  kale, plazen zein monumentu eta eraikin esanguratsuen izenen bitartez.  

Norberaren, familia zein lanbidezko bizitzaren bateragarritasunaren ikuspuntutik  hirigintza eta garraio publikoaren planifikazioa funtsezkoa den 
aspektua adierazten dute: kokapena, eta beraz, pertsona ororen bizia baldintzatzen duen zerbitzu mota guztietako hurbiltasuna ala urruntasuna. 
Hirigintzaren diseinu pean dagoen beste faktorea eskuragarritasuna da; bai dauden espazioen hobekuntzari dagokionez, nola hiri espazio berrien 
eraikuntzari dagokionez. Mota guztietako arkitektura heziak ezabatzea pertsonen autonomiari laguntzen dio, bereziki ezintasun motaren bat dutenei; 
aldi berean zaintzen edo laguntzen dihardutenei denbora gehiago izatea ahalbidetzen die.     



 
 

Bai hirigintza zein garraio publikoaren arloan estrategiarik egokiena oztopoak antzematea da; beren konponbiderako neurriak bultzatzea eta jarritako 
neurrien eraginkortasuna ebaluatzea. Hirigintza planifikazioari dagokionez, funtsezkotzat jotzen da arlo honetan diharduten pertsonen 
prestakuntza,eta baita ere, genero aldagaia barneratzen duen araudiaren egokipena. Garraio publikoaren kasuan berebiziko garrantzia du 
emakumeen parte hartzea egiten diren diagnostikoetan era horretaz beharren ezagutza zuzena eta zehatza ahalbidetzen da baita eguneroko 
lekualdaketetan saihestu behar dituzten oztopoak ere.  

Hiri diseinuak pertsonen segurtasuna baldintzatzen duen eragilea ere bada, partikularki emakumeena, bi zentzutan; alde batetik, lagundu ala ekidin 
dezake indarkeria ekintzak egitea ahalbidetzen duten tokien sorrera (bai tokia iluna delako, aldendua edo pertsona isolatzea eta babes gabe uztea 
ahalmentzen duena). Beste aldetik; segurtasun edo segurtasun ezaren sentsazioa eragiten duten giroen sorrera bultza dezake (ez da berdin toki 
garbia, ibili handikoa eta argiztatua ala toki zikina, bakartia eta iluna), honek eragin zuzenak ditu emakumeek herrian sentitzen duten asetze 
mailarekin eta euren mugikortasunarekin. Izan ere segurtasunik gabe sentitzen direnean saihestuko dute toki batzuetatik ibiltzea, bakarrik ibiltzea edo 
ordu batzuetan igarotzea. Hori dela eta toki horiek neutralizatuak izan daitezen identifikatzea eta neurri egokiak diseinatzea beharrezkoa bada ere 
horrekin batera funtsezkoa da segurtasunik gabeko toki berririk ez sortzea.    

Ingurugiroari dagokionez, mundu osoko emakumeek argiki zehaztuta dauden funtzioak betetzen dituzte: faunaren eta basoko landaretzaren 
ordenamenduan, lur idorretan, heze gunetan eta nekazaritzan; etxerako eta diru iturri bezala ur, erregai eta  zuhain bilketan; baita lur eremu eta 
uraren zaintzan ere. Horrela aritzean euren denbora, kemen, gaitasun eta ikuspegi pertsonala ematen dizkiote familien eta komunitateen garapenari . 
Emakumeen eskarmentu handia ezagutza eta gaitasunaren iturri baloratu ezin bilakatzen ditu  ingurugiroaren  eta giro neurri egokien kudeaketari 
dagokionez. Garapen jasangarria ez da posible ekitaterik ez badago. Izan ere, aurretiko ezinbesteko betebeharra da pertsonen bizi kalitatea 
hobetzeko jartzen den edozein neurritarako. Beraz, honek esan nahi du berdintasuna eta genero ekitatea ez direla soilik giza eskubideen eta justizia 
sozialaren  aspektu bat, baizik eta ingurugiro  kontserbazioaren, garapen jasangarriaren eta giza segurtasunaren ezinbesteko baldintza eta funtsezko 
elementuak ere.  

Emakunderen Plan  zuzendariak bere ardatz estrategikoen garapenerako  proposatzen dituen neurriak aintzat harturik, Plan honek, antzeman diren 
behar espezifikoen eta aztertutako proposamenen bideragarritasunari begira honako hauei zuzendutako esku-hartzeak jasotzen ditu: 

 

 

 

 

 

 



 
 

EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIA ERAUZTEA 

HIG1. Martxan jarri daitezkeen Hirigintza, Garraioa eta 
ingurugiroaren inguruko plangintza prozesuetan emakumezkoen 
parte-hartze handiago bat bultzatzea.  
HIG2. Hirigintza, Garraio eta Ingurugiro diseinuekin zer ikusia 
daukaten herritar parte-hartze markoetan genero ikuspegia 
txertatzea.   
HIG3. Kale izendegian eta herriko monumentuetan Getxoko 
emakumeen eta Getxoko herriari emakumeek egindako ekarpen 
soziala, kulturala eta historikoa aitortzea. 

HIGB1. Hirigintza eta garraio publikoaren 
azpiegiturak egokitzea, bateragarritasuna eta 
pertsonaren autonomiarekin zer ikusia daukaten 
irizpideen arabera . 
 
 
.  

HIGI1. Emakumeei seguritate eza eta 
igarotzeko zailtasunak sortzen 
dizkieten lekuak ezabatzea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ARLOA: HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA GARRAIO PUBLIKOA 
ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
HIG1. Martxan jarri daitezkeen Hirigintza, Garraioa eta ingurugiroaren inguruko plangintza prozesuetan emakumezkoen parte-hartze handiago bat 
bultzatzea.  
HIG2. Hirigintza, Garraio eta Ingurugiro diseinuekin zer ikusia daukaten herritar parte-hartze markoetan genero ikuspegia txertatzea.   
HIG3. Kale izendegian eta herriko monumentuetan Getxoko emakumeen eta Getxoko herriari emakumeek egindako ekarpen soziala, kulturala eta 
historikoa aitortzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA 
EKINTZA ARLO ARDURADUNA PARTE-

HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 
ADIERAZLEA(K) 

HIGA1.1.Emakume taldeen ordezkarien parte-hartzea 
bermatzea Hirigintza Planteamenduaren Aholkularitza 
Kontseiluan. 

-Hirigintza Arloa -Berdintasun Arloa  

    

-Hirigintza Aholkularitza Kontseiluan 
parte-hartzen duten  emakume 
taldeen ordezkari kopurua 

HIGA1.2.Emakume taldeen ordezkarien parte hartzea 
bermatzea Ingurugiro Foroan. 

-Ingurugiro Arloa. 
 

-Berdintasun Arloa 
     

-Ingurugiro Foroan parte hartzen 
duten emakume taldeen ordezkariak.   

HIGA1.3. Hirigintza genero ikuspegitik hurbiltzea 
emakumeei prestakuntza, hitzaldi, material eta 
baliabide anitzen bidez 

-Berdintasun Arloa -Hirigintza Arloa 
-Ingurugiro Arloa     

-Gauzatutako ekintza kopurua 
-Ekintzetan parte hartu dutenen 
kopurua  
-Parte-hartu dutenen asetasun maila. 

HIGA2.1. Genero ikuspegiari buruzko prestakuntza 
ekintzak gauzatzea Ingurugiro Foro eta Hirigintza 
Plangintzarako Aholkularitza Kontseiluan parte 
hartzen duten pertsonei zuzenduta.  

-Hirigintza Arloa 
-Ingurugiro Arloa 
 

-Berdintasun Arloa 

    

-Ingurugiro Foro eta Hirigintza 
Aholkularitza Kontseiluan parte 
hartzen duten pertsonei zuzendutako 
ikastaro eta antolatutako ordu kopurua 
-Kopuru osoari begira (%) hirigintza 
eta ingurugiro arloetatik etorritako 
partehartzaile kopurua 
-Parte-hartu duten pertsonen 
asetasun maila, sexuarengatik 
bereizita. 

HIGA3.1. Prozedura zehaztea eta martxan jartzea 
sortu berriak diren kaleei herriko eta  historiako 
emakume garrantzitsuen izenak jartzeko hartutako 
erabakia betetzeko. 

-Barne Araudia 
 

-Berdintasun Arloa 
 

    

--Martxan jarritako prozedurak. 
-Herriko eta historiako emakume 
garrantzitsuen izena duten kale berri 
kopurua. 

 
 



 
 

ARLOA: HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA GARRAIO PUBLIKOA 
ARDATZA: ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA 
HIGB1. Hirigintza eta garraio publikoaren azpiegiturak egokitzea, bateragarritasuna eta pertsonaren autonomiarekin zer ikusia daukaten 
irizpideen arabera . 

URTEA  /  AURREKONTUA ADIERAZLEA(K) EKINTZA ARLO ARDURADUNA PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014  

HIGB1.1. Udalerriko auzo ezberdinak beren artean 
komunikatuko dituen azaleko garraiobide egokitu bat 
martxan jartzea. 

-Hirigintza Arloa 

     

- Azaleko garraiobide egokitu baten 
existentzia. 
-Aipatu garraiobidea erabiltzen duten 
pertsona kopurua. 

HIGB1.2. Bizikleta garraiobide moduan bultzatzen 
jarraitzea eta bidegorri sarea eta bizikleta alokairu 
zerbitzua zabaltzea. 

-Hirigintza Arloa 
-Ingurugiro Arloa 

     

-Zabaldutako bidegorri kopurua. 
-Alokairu puntu kopurua. 
-Alokatutako bizikleta kopurua. 

HIGB1.3. Oinarri integral batetatik, Irisgarritasuna 
hobetzeko ekintzak garatzen jarraitzea. 

-Hirigintza Arloa 
     -Irisgarritasuna hobetzeko martxan 

jarritako ekintza kopurua. 

HIGB1.4.  Genero ikuspegia kontutan hartuta, espazio 
publikoen erabileraren  inguruko diagnostiko bat 
egitea eta detektatutako beharrei erantzutea. 

-Hirigintza Arloa -Berdintasun Arloa 

    

-Diagnostikoan txertatutako 
berdintasun irizpide kopurua. 
-Detektatutako behar kopurua. 
-Ondorioen arabera hartutako neurri 
kopurua. 

HIGB1.5. Igogailuen asteburuetako ordutegiak 
moldaketa aztertzea. 

-Hirigintza Arloa 
     -Asteburuetako igogailuen ordutegia. 

HIGB1.6. Lekuak egokitzea: 
• Udalerriko hainbat lekuetan edoskitzeko eta 

fardelak aldatzeko tokiak moldatzea. 
• Aisi eta jolas gune batzuetan balioanitzeko 

mahaiak jartzea. 

-Hirigintza Arloa 

     

-Edoskitze gela kopurua. 
-Fardelak aldatzeko leku kopurua eta 
kokapena. 
-Askaria emateko mahai kopurua eta 
kokapena. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ARLOA: HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA GARRAIO PUBLIKOA 
ARDATZA: INDARKERIA SEXISTA ERAUZTEA 
HIGI1. Emakumeei seguritate eza eta igarotzeko zailtasunak sortzen dizkieten lekuak ezabatzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

HIGI1.1. Plan bat sortzea “Getxoko Emakumeentzako Hiri 
Debikatuaren Mapan” eta Kirol eraikinen inguruko “Kirol 
Arloan Emakume eta Gizonen Egoeraren Diagnostikoa eta 
eragin lerroak” txostenetan jasotako aholkuak garatzeko. 

-Hirigintza Arloa 
-Getxo Kirolak 

-Berdintasun Arloa 

    

-Aholkuak garatzeko 
planaren burutzea. 
-Egindako ekintza kopurua. 

HIGI1.2. “Getxoko Emakumeentzako Hiri Debekatuaren 
Mapan” emandako aholkuen jarraipena egitea eta betetze 
maila baloratzea.  

-Berdintasun Arloa 
     

-Jarraipen eta ebaluazio 
txostena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.5. ENPLEGUA  

Lana pertsonen integrazio sozialerako funtsezko elementua da, baita autonomia ekonomikoa bermatzeko ere. Lana ikuspegi integral batetik hartuta 
lan produktiboa,  eta erreproduktiboa,  biziaren mantenurakoa, jasotzen ditu bere baitan. Halere, bi lanen artean  desberdintasuna handia dago, izan 
ere, lan produktiboari merkatuan  balio ekonomikoa egozten zaion eta tradizionalki gizonezkoen kolektiboari atxiki zaion bitartean lan 
erreproduktiboari ez zaio baliorik atxikitzen eta nagusiki bete izan da eta egun ere betetzen da emakumezkoek egiten duten dohako lanari esker.  

Beraz, arlo honetako jokabidea gizonezkoen erantzukizuna lortzera zuzendu behar da, etxeko  eta zaintza lanetan gizaki legez dagokiena, eta era 
berean, Berdintasun Legearen 36. Artikuluak esaten duenez “emakumeen eta gizonen aukera- eta tratu-berdintasuna erreala eta benetakoa 
izateko behar diren baldintzak sustatu behar dituzte, hala norbere konturako zein inoren konturako lana lortzean, nola lan-, prestakuntza-, 
sustapen-, ordainketa- eta kontratuen amaiera- baldintzetan”. 
 
Hitz egiten ari gara, beraz, enplegu politiken planifikazio, gauzapen eta ebaluaketan, egiturazko aldaketaren  beharra dagoela, emakumeen parte 
hartzea berdintasunean ematen dela bermatuko duena. Horretarako beharrezkoa da lan sarbiderako prozesu guztiak, protokoloak, bitartekoak eta 
erabiltzen diren tresnak genero ikuspuntutik egokitzea.  

Emakumeen Jabekuntzak lan arloan lotutara zuzena du emakumeen autonomia ekonomikoa lortzearekin eta horretarako beharrezkoa da bermatzea: 
emakumeen enplegurako sarbidea aukera berdintasunean eta emakumeen eta gizonen lan baldintzak parekideak izatea, Baldintza biak esplizituki 
aipatzen dira Berdintasun legearen 36.Artikuluan.  

Lan merkatuan emakumeen egoerari buruzko azterketak kolektibo honen sarrera enplegu publikoan nahiko orekatua dela agertzen du, ordea, sektore 
pribatuan sarrera funtsean zerbitzu sektoretik  ematen da, eta gehien bat kualifikazio erdiko eta baxuko lanpostuetan. Industria sektorea da,  hain 
zuzen ere, itxiena emakumeen sarbiderako.    

Emakumeen Jabekuntzak, gizon eta emakumeen arteko desberdintasun garrantzitsuenak ezabatzea suposatzen du: bereizkeria horizontala, zeinak 
kasu askotan emakume eta gizonen arteko lan baldintzen desberdintasuna ondorioztatzen duen. Eta bereizkeria bertikala, ardurazko lanpostuetan 
emakume gutxiago izatea ekartzen duena. Zentzu honetan, administrazio publikoek eta euren pean dauden entrepresek konpetentzia eta tresnak 
dituzte lan bazterkeria egoerak ekiditeko  

Gizarte antolakuntza erantzunkidetsuago lortzeko, beharrezkoa bada gizonezkoen eskuhartzea etxeko eta zaintza lanetan, besteak beste, 
aitatasun eta menpeko diren pertsonen zaintzarako lizentzia eta baimenak maizago erabiliz; horrez gain, lan baldintzak egokitu beharko dira denbora 
sozialen banaketa bidezkoago batera; bai lanaldiaren malgutasunerako neurriak bideratuz  (48.Artikulua) bai beste jokabide eta zerbitzuak martxan 
jarriz (4/2005 Legearen 48. eta 49. Artikuluak). Horien  xedea da gizonek eta emakumeek beren bizitza pertsonala, lanekoa eta familiarra kontzilia 
ditzaketela bermatzea.      



 
 

Emakumeenganako indarkeriaren erausteari dagokionez, Enplegu Arloan emakumeek lan esparruan pairatzen duten sexu jazarpena desagertu 
behar da, horretarako estrategiarik zuzenena sexu jazarpena prebenitzeko eta tratatzeko protokoloak egitea eta aplikatzea da, eta horrela salaketak 
egitera bultzatzea eta euren eragina ikustaraztea   

Emakunderen Plan zuzendariak bere ardatz estrategikoen garapenerako proposatzen dituen neurriak aintzat harturik, Plan honek, antzemandako 
behar espezifikoak eta azterturiko proposamenen bideragarritasuna oinarri, interbentzioak jasotzen ditu ondorengo hauei zuzenduta 

 

EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIA ERAUZTEA 

EnA1. Ekintzak antolatu emakumeak enplegura aukera 
berdintasunean sartzea bermatzeko.   
EnA2. Etxeko sektoreko enplegu kalitatea hobetzea.  
EnA3. Empresa pribatu arloan emakume eta gizonean arteko 
berdintasuna bultzatzea.  

EnB1. Lan trebakuntzan bateragarritasuna 
hobetzea. 

EnI1. Lan arlo pribatuan jasarpen 
sexista prebinitzea. 
 

 

 
 



 
 

 
ARLOA: ENPLEGUA   

ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
EnA1. Ekintzak antolatu emakumeak enplegura aukera berdintasunean sartzea bermatzeko.   

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

EnA1.1. Genero haustura digitala gainditzea bilatzen 
duten ikastaro eta ekintzak antolatzea 

-Getxolan 
 

     

-Gauzatutako ekintza kopurua 
-Prestakuntzan partehartzaile 
kopurua 
-Prestakuntza jaso duten 
pertsonen asetasun maila.  

EnA1.2. Enpresak sortu nahi dituzten emakumeei 
aholkularitza eskaintzen jarraitzea 

-Getxolan 

     

Parte hartu duten emakumeen 
portzentaia 
-Aholkularitza jaso duten 
emakumeen asetasun maila 

EnA1.3. Getxolaneko zerbitzu eta programa guztietan 
lehentasuna ematea: 44 urte baino gehiagoko emakumeei, 
familia ardura duten emakume bakarrei eta txertaketa 
soziolaboralerako zailtasunak dituzten emakumeen 
kolektiboi 

-Getxolan 

     

-Antzemandako kasu guztiak 
aintzat hartuta artatutako kasu 
kopurua 
-Artatutako emakumeen 
asetasun maila 

EnA1.4. Programa bat diseinatzea eta martxan jartzea 
nahikorik kotizatu ez duten pertsonei laguntza emateko, 
bereziki zaintza lanetan aritu diren emakumeei, beraien 
kotizazioa osa dezaketen. 

-Getxolan 

     

-Programaren aktibazioa 
-Kudeatutako kasu kopurua 
-Programa jaso duten 
emakumeen asetasun maila. 

EnA1.5. Emakumeen eta gizonen kontratazio datuak 
aztertzea, genero eragina ikusiz gero eragileak ikertzea 
eta emakumeen kontratzioa bultzatzeko bitartekoak jartzea

-Getxolan 

     

-Kontratazio datuen azterketa 
txostena 
-Nº de medidas adoptadas al 
respecto. 
-Hartutako neurri kopurua. 

 
 
 
 
 
 



 
 

ARLOA: ENPLEGUA   
ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
EnA2. Etxeko sektoreko enplegu kalitatea hobetzea.  
EnA3. Udal arloan emakumeen enplegu kalitatea hobetzea.  
EnA4. Empresa pribatu arloan emakume eta gizonean arteko berdintasuna bultzatzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

EnA2.1. Etxelangintza sektorean ari diren pertsonei 
beraien lan eskubideez  informatzea. 

-Berdintasun Arloa 
-Getxolan 
-Immigrazio Arloa 

 

    

-Eskainitako prestakuntza, 
hitzaldiak, materiala, baliabide 
anitzak. 
-Antolatutako ekintzetan 
partehartzaile kopurua. 

EnA2.2. Getxoko enplegatzaileei jakinaraztea etxe 
enpleguaren lan harreman markoa . 

-Berdintasun Arloa 
-Getxolan 

-Immigrazio Arloa     -Antolatutako ekintza kopurua. 

EnA3.1. Segidako traktuko zerbitzuetan emakumeek 
daukaten presentziaren inguruko azterketa bat egitea eta 
sexu arrazoiengatik alborapenik dagoen identifikatzea. 

-Berdintasun Arloa - Arlo guztiak 
     

-Ikerketaren ondorioak jasotzen 
dituen txostena. 
Identifikatutako behar kopurua. 

EnA3.2. Udaletxeko lanpostuen balorazioan genero 
ikuspegia txertatzea. 

-Langileria -Berdintasun Arloa 
     -Zehaztutako irizpide kopurua. 

EnA4.1. Getxoko entrepresei informatzea Berdintasun edo 
kontziliazio Plana edukitzearen abantailei buruz eta 
horretarako dauden laguntzez. 

Getxolan 
-Berdintasun Arloa 

 

    

-Martxan jarritako ekintza 
kopurua. 
-Kopuru osoari begira 
informatuta izan den enpresa 
kopurua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ARLOA: ENPLEGUA  

ARDATZA: ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA 
EnB1. Lan trebakuntzan bateragarritasuna hobetzea. 
EnB2. Udaleko langileen, emakume zein gizonen,  bateragarritasuna hobetze. 

URTEA  /  AURREKONTUA 
EKINTZA ARLO 

ARDURADUNA 
PARTE-

HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 
ADIERAZLEA(K) 

EnB1.1. Kontzilazioa lagundu eta enplegurako 
prestakuntza eskaintzan emakumeen parte hartzea 
ahalbidetzen dituzten hobekuntzak sartzea. 
 

-Getxolan 
 

 

    

-Martxan jarritako baliabide 
kopurua. 
-Osotasunari begira eratzuna 
jaso duen behar kopurua (%). 
-Neurriak jaso dituen pertsona 
kopurua. 

EnB2.1. Bateragarritasunaren inguruan dauden beharrak 
zehazteko eta hartu beharreko neurriak definitzeko 
Ikerketa bat egitea. 
 

-Langileria  

    

-Ikerketa txostena. 
-Identifikatutako behar kopurua. 
-Finkatutako neurri kopurua. 
-Martxan jarritako neurriak. 
-Udaleko langileen asetasun 
maila. 

EnB2.2. Udaleko langileentzako bateragarritasun 
neurrien inguruko informazioa emateko liburuxka bat 
egitea. 

-Langileria -Berdintasun Arloa 
     

-Informazio liburuxkaren 
existentzia. 
-Banatutako informazio 
liburuxkak. 

EnB2.3. Baimenak, lizentziak eta eszedentziak 
erregulatzen dituzten arauak ezagutaraztea eta gizonak 
hauek erabiltzera bultzatzea.  

-Langileria -Berdintasun Arloa 

 

   

-Banatutako informazio 
bitarteko  kopurua. 

-Bideratutako kasu kopurua.  
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARLOA: ENPLEGUA  
ARDATZA: INDARKERIA SEXISTA ERAUZTEA 
EnI1. Lan arlo pribatuan sexu jazarpena prebenitzea 
Enl2. Udal arloan sexu jazarpena prebenitzea 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

EnI.1. Sektore pribatuari zuzenduta, sexu jazarpena prebenitzeko 
protokoloak izatearen ezinbestekotasunari buruzko kanpainak 
gauzatzea eta informazioa ematea dauden  zerbitzu, baliabide, 
neurriak eta  laguntzei buruz. 

-Berdintasun Arloa  

    

-Gauzatutako kanpain 
kopurua. 
-Kanpainak jaso dituzten 
entrepresa kopurua. 
-Jasotako kontsulta 
kopurua. 

EnI2.1.  Langileei lanean jazarpen sexuala eta jazarpen sexistaren 
aurrean zelan jardun behar Informatzea 

-Langileria -Sindikatoak 

    

-Egindako komunikazio 
kopurua. 



 
 

 
 
 
1.6. KULTURA, KOMUNIKAZIOA, KIROLA ETA GARAPENA 

Kultur eta kirol arloetan berdintasunaren bidean aurrera egiteko, herri administrazio sailetan abantzatu egin behar da genero ikuspegiaren 
txertaketan. Gizon eta emakumeen kultur gustu, interesa eta itxaropenei erantzunda eta arlo kulturaletik eragin behar diren eremu garrantzitsuak 
identifikatuta, administrazioko sail hauetatik zenbait esparrutan eragiten da, berdintasunean aurreratze bidean; horrela kultur eskaintzan berehalako 
ondorioa izaten laguntzen da.  

Arlo hau estrategikoa da emakumeen jabekuntza bultzatzeko, zeren emakumeak jendaurre eremuan aspalditik baztertuta izan baitira. Hedabideetan 
eta kultur eta kirol eremuetan bertan emakumeak egotea eta parte hartzea nabarmen handitu bada ere, oraindik norabide horretan lan egitea 
beharrezkoa da. 

Emakumeen produkzio eta sorkuntza kulturala eta artistikoa sustatu behar da. Horrez gain, gizarte ikuspegi ez sexista dakarten planteamenduak 
ikustarazten dituzten eta sortzen dituztenak ere. Horrela, emakumeek gizarteari egindako ekarpenak baloratu eta integratzen diren kulturaren 
birdefiniziora aurreratu nahi da eta bere jabekuntzan lagundu; norberaren balorearen onarpena, jabekuntza prozesuetan, alderdi saihestezina den 
neurrian.   
 

Kirol arloan, eta zehazki kirol erakundeen aginte organoetan eta egitura barnean bazterketa bertikala gutxitzea ezinbestekoa da; botere eta erabaki 
karguetara heltzen den emakume kopurua handiagoa eginda; hala zuzendaritza eta gerentzia eremuetan, nola lanbide teknikoetan. Beste aldetik, 
emakumeen kirol jarduerari dagokionez, kirol praktikak dibertsifikatu eta ahalbideratu behar dira; nahiz emakumeen kirol maskulinizatuen sarbidean, 
nahiz gizonen kirol feminizatuenean. Horrela kirolak aukeratzeko unean indarrean dauden estereotipoak apurtuko dira eta genero markarik gabeko 
kirol praktikak erraztu. Aurrekoari beste behar bat gehitu behar zaio, kirola praktikatzen dituzten emakumeen kopurua handitzearena; hala 
federakuntzan eta klubetan, nola banakako eran inolako elkarteetan parte hartu gabe.  Kontutan hartu behar da aurre egin behar zaion beste alderdi 
bat, kirol praktika uzten duten neska gazteena. 
 
Hedabideei dagokienez, erakundeak diren aldetik, estrategikotzat jotzen da hauetan emakumeen parte hartze kualitatibo eta kuantitatiboa handitzea; 
lan, sail eta erabaki organoetan, berdintasun baldintzetan sartuta.  Era horrekin, gizarte mailan eragingarrienetakoa den arloan eragiteko gaitasuna 
gehitzera bultzatuko da.  Hedabideetatik emakumeen jabekuntzari ekarpen bat egiteko beste giltzarri bat emakumeak ikusgai egotearekin dauka 
zerikusia. Horretarako, berdintasun balditzetan, emakumeen presentzia bultzatu behar dira politika, gizarte eta kultur ekintzetarako hedabideek 
dituzten tokiak.  
 



 
 

 

 

Beste aldetik, kulturaren produkzio_ eta erreprodukzio tresnek generoaren eraikitze sozialaren prozesuan funtsezko rola bete dute, zeinek 
emakumeak sozializatu baitituzte zainketa eta ugalketa lanean. Sozializazio honek gizonari erantzukizuna kendu dio erantzukizun-kidetzaren eta 
beste pertsonen zainketaren kulturaren garapenera mugatu. Benetako berdintasuna lortzeko ginonarengan zainketa eta erantzukizun-kidetza 
baloreak sustatzea estrategikoa da. Gizarte eta kultura guneek eta hedabideek modu eraginkorrean herriarengana heltzeko potentzialtasun handia 
daukate; horrela sentsibilizazioaren bidez gizonek ere onartutako zainketa kulturarantz aurrera joateko. 
 
Kultura arloetatik eta hedabideetatik bete behar den lana, emakumeen aurkako indarkeria erauzteko, batez ere prebentzio eta kultur berriaren 
sustapenarekin zerikusia dauka, gizon eta emakumeen berdintasunean oinarrituta egongo dena eta sexismoarentzat lekurik edukiko ez duena.  
Gizartea, horrelako mezuen aurrean eta batez ere emakumeen kontra eragiten den bortizkeriaren aurrean, gero eta sentikorragoa bada ere, gehiago 
sentsibilizatu behar da bortizkeria egoeren inguruan dauden sinesmen faltsuak eta estereotipoak deuseztatzeko. Horretarako agerian utzi behar dira 
bortizkeria horien benetako arrazoiak eta gizon eta emakumeen arteko berdintasun baloreak bultzatu egoera horiek indargabetu ahal izateko. 
 
Emakunderen Plan zuzendariak bere ardatz estrategikoen garapenerako proposatzen dituen neurriak aintzat harturik, Plan honek, antzemandako 
behar espezifikoak eta azterturiko proposamenen bideragarritasuna oinarri, interbentzioak jasotzen ditu ondorengo hauei zuzenduta 

EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIA 

KA1. Eremu kulturalean emakumeak ikusgarri egitea eta beren 
presentzia eta parte-hartzea bultzatzea. 
KA2. Kirol eremuan emakumeak ikusgarri egitea eta beren presentzia 
eta parte-hartzea bultzatzea. 
KA3. Bigarren hezkuntzan dauden emakumeen artean kirol parte-
hartzea handitzea eta jarraipena bermatzea.  
KA4. Jabekuntza Eskola indartzea. 
KA5. Getxoko Emakume elkarteen, Jabekuntza Eskolako emakumeen 
eta Hegoaldeko Herrietakoen arteko ezagutza eta elkarlana bultzatzea.  
KZ6. Getxoko elkarte sarean berdintasuna bultzatzea.  
KZ7. Getxoko herriko komunikabideak hizkuntzaren erabilera ez 
sexistan eta genero ikuspegiaren txertatzean trebatzea. 
KA8. Getxoko gizartea berdintasunaren inguruan sentsibilizatzeko 
ekintzak antolatzen jarraitzea.  

KB1. Kultur ekintzetan emakume eta gizonen 
berdintasunezko parte-hartzea bultzatzea. 
 

KI1. Emakumeen aurkako 
indarkeriaren inguruan 
sentsibilizatu eta ohartarazi. 
 

 



 
 

 
 
 

ARLOA: KULTURA, KOMUNIKAZIOA, KIROLA ETA GARAPENA  
ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
KA1. Eremu kulturalean emakumeak ikusgarri egitea eta beren presentzia eta parte-hartzea bultzatzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

KA1.1. Emakumeek Getxoko historiari egin dioten 
ekarpena ikertzea ondorioak zabaltzea. 
 

-Berdintasun Arloa  
 

-Kultur Etxea 

    

- Bekaren zenbatekoa. 
- Bekara aurkeztutako pertsona kopurua 
sexuaren arabera bereizita. 

- Bekaren ondorioak zabaltzeko burututako 
ekintza kopurua. 

- Aipatu ekintzen jasotzaileak izan diten 
pertsona kopurua sexuaren arabera 
bereizita.  

KA1.2. Getxoko Emakume sortzaileak modu aktibo 
batean sustatzea une honetan dauden programen 
bidez. 

-Kultur Etxea -Berdintasun Arloa  
     

- Kultur Etxeak antolatu dituen emakumeek 
burututako ekintza kopurua. 

- Ekintza hauetan Parte-hartu duen pertsona 
kopurua . 

KA1.3. Emakume etorkinen eta Getxoko elkarteen 
artean komunikazio eta elkarlan zubiak eraikitzea 
(Euskara Showa, arrazakeriaren aurkako nazioarteko 
egunaren antolaketa, munduko terrazak…eta era 
horretako ekimenen bidez) . 
 

-Immigrazio Arloa 
 

-Euskara 
-Kultur Etxea 
-Berdintasun Arloa  
     

- Garatutako ekintza kopurua 
- Parte-harztaile kopurua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ARLOA: KULTURA, KOMUNIKAZIOA, KIROLA ETA GARAPENA 
ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
KA2. Kirol eremuan emakumeak ikusgarri egitea eta beren presentzia eta parte-hartzea bultzatzea. 
KA3. Bigarren hezkuntzan dauden emakumeen artean kirol parte-hartzea handitzea eta jarraipena bermatzea.  

URTEA  /  AURREKONTUA 
EKINTZA ARLO 

ARDURADUNA 
PARTE-

HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

KA2.1. Getxoko Emakume kirolariak ikusgarri egitea 
neska gazteentzako eredu moduan. 
 

-Getxo Kirolak -Berdintasun Arloa 

    

-Emakume kirolariek parte-hartu duten 
komunikazio ekintza kopurua, guztiekiko %. 
 

KA2.2. Udalerriko kirol federatuan emakumeen parte-
hartzea gehitzeko edo hobetzeko esfortzu handiena  
egin duen klub-ari aitortza egiteko, “Berdintasuna 
Kirolean” urteko saria sortzea.   

-Getxo Kirolak -Berdintasun Arloa 

    

-Saria ematea. 
-Ekitaldia zenbat aldiz atera den 
komunikabideetan. 
 

KA3.1. Lehen eta bigarren hezkuntzan zehar kirola 
uztea ekiditeko estrategia orokor bat diseinatzea. 
 

-Getxo Kirolak -Berdintasun Arloa 
-Hezkuntza Arloa 

    

 -Estrategia jasotzen duen txostena. 
-Burututako ekintza kopurua 
-Kirolen bat egiten duten emakume kopurua, 
adinaren arabera segregatuta eta urteroko 
datuekin. 

KA3.2. Seme-alaben kirol esperientzietan inplikatzeak 
daukan garrantziaz amak eta aitak sentsibilizatzea eta 
kontzientziatzea. 
 

-Getxo Kirolak  

    

-Gauzatutako ekintza kopurua. 
-Ekintzetan parte-hartu duen guraso 
kopurua. 
 

KA3.3. Getxoko Udalerrian dagoen kirol eskaintza 
zabaltzea. 

Getxo Kirolak  

    

-Martxan jarritako komunikazio ekintza 
kopurua. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ARLOA: KULTURA, KOMUNIKAZIOA, KIROLA ETA GARAPENA 
ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
KA4. Jabekuntza Eskola indartzea. 
KA5. Getxoko Emakume elkarteen,  Jabekuntza Eskolako emakumeen eta Hegoaldeko Herrietakoen arteko ezagutza eta elkarlana bultzatzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 

ADIERAZLEA(K) 

KA4.1 Jabekuntza eskolarako urteroko egitaraua 
osatzea emakume gazteen interesak kontutan hartuta. 
 

-Berdintasun Arloa  

    

- Jabekuntza eskolaren programa existitzea.  
- Antolatutako ikastaro kopurua. 
- Ikastaroetan parte-hartu duen pertsona 
kopurua, adinaren arabera bereiztua. 
-Parte-hartu duten emakume gazteen 
asetasun maila. 

KA4.2. Emakume gazteei zuzendutako zabalpen 
espezifiko bat egitea. 

-Berdintasun Arloa  
 

-Gazte Arloa     - Programa zabaltzeko antolatutako ekintza 
kopurua. 

KA5.1. Jardunaldien, hitzaldien, nazioarteko sareen, 
publikazioen…bidez, Getxoko eta Hegoaldeko 
herrietako emakumeen arteko elkarlan eta truke 
ekintzak  bultzatzea. 

-Lankidetza Arloa -Berdintasun Arloa  
 

    

-Zuzendutako aurrekontua 
-Garatutako ekintzak 
-Ekintzetan Parte-hartu duen pertsona 
kopurua. 

KA5.2. Getxoko udalak diruz lagundutako proiektuak 
jasotzen dituzten herri batzuetako emakumeen egoera 
eta posizioa ikusgarri egiteko, Getxotik Mundura 
Programaren barruan antolatzen diren ekintza eta 
guneen sustatze  eta promozio politikaren jarraitzea. 

-Lankidetza Arloa -Berdintasun Arloa  
 

    

-Zuzendutako aurrekontua 
-Garatutako ekintzak 
-Ekintzetan Parte-hartu duen pertsona 
kopurua. 

 



 
 

ARLOA: KULTURA, KOMUNIKAZIOA, KIROLA ETA GARAPENA 
ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
KZ6. Getxoko elkarte sarean berdintasuna bultzatzea.  
KZ7. Getxoko herriko komunikabideak hizkuntzaren erabilera ez sexistan eta genero ikuspegiaren txertatzean trebatzea. 
 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 

ADIERAZLEA(K) 

KA6.1. Udalerriko elkarteak animatu konpromiso 
zehatzak hartzera eta berdintasunaren aldeko eragileak 
bihurtzera. 

-Berdintasun Arloa -Kultur Etxea 
-Getxo Kirolak 
-Gazte Arloa 
-Immigrazio Arloa 
-Garapena 
-Gizarte Zerbitzuak 

    

-Udaleko elkarteak animatzeko burututako 
ekintza kopurua 
-Kanpaina jasotako elkarte kopurua. 
Guztiekiko%. 
-Planteatutako ekintzetan parte-hartu duten 
elkarte kopurua, guztiekiko% 
 

KA7.1.  Herriko hedabideekin topaketak edo tailerrak 
antolatu, irudia eta hizkuntzaren erabilera ez sexistaz 
hausnarketa egiteko eta genero ikuspegia integratzeko. 

-Berdintasun Arloa 
-Komunikazioa 

 

    

-Tokiko komunikabideei zuzendutako ekintza 
kopurua. 
–Komunikabideetatik parte-hartu duten 
pertsona kopurua, guztiekiko %. 
 
-Parte-hartu duten pertsonen asetasun 
maila, sexuaren arabera bereizita. 

KA7.2. Hizkuntza eta irudiaren erabilera ez sexista 
egiteko eta genero ikuspegia txertatzeko irizpideen 
dekalogo bat osatzea .  

-Berdintasun Arloa  
-Komunikazioa 

 

    

-Dekalogoaren existentzia. 
-Dekalogoa jarraitzeko konpromisoa hartu 
duen elkarte kopurua, guztiekiko % 
 



 
 

 
ARLOA: KULTURA, KOMUNIKAZIOA, KIROLA ETA GARAPENA  

ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
KA8. Getxoko gizartea berdintasunaren inguruan sentsibilizatzeko ekintzak antolatzen jarraitzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

KA8.1. Gizonak aukera berdintasunaren aldeko 
jarrera eta konpromisoetara erakartzea. 
 

-Berdintasun Arloa  
 

 

    

- Antolatutako ekintza kopurua. 
- Antolatutako ekintzetan parte-hartu duten 
gizon kopurua. 
 

KA8.2. Emakume gazteak trebatzea eta baliabideak 
eskaintzea, berdintasun formaletik harantzago, 
existitzen diren diskriminazio egoeren inguruko 
kontzientzia hartzeko. 

-Berdintasun Arloa  
 

 

    

-Ikastaro, ekintza eta ordu kopurua. 
-Parte-hartu duten neska gazte kopurua. 
-Parte-hartzaileen asetasun maila. 

KA8.3. Emakumeak eta emakume elkarteak 
sentsibilizatzea eta trebatzea berdintasun politiken 
errebindikazioan lidertza gauzatzeko. 

-Berdintasun Arloa  
 

 

    

- Ikastaro, ekintza eta ordu kopurua. 
-Parte-hartu duen emakume kopurua. 

-Parte-hartzaileen asetasun maila. 

KA8.4.  Herritarrak sentsibilizatzeko ekintzak 
antolatzen jarraitzea: Martxoaren 8 eta Ekainaren 28 
inguruan. 
 

-Berdintasun Arloa  
      

- Garatutako kanpaina eta dinamika kopurua. 
- Aurrekontua 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARLOA: KULTURA, KOMUNIKAZIOA, KIROLA ETA GARAPENA 
ARDATZA:  ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA 
KB1.  Kultur ekintzetan emakume eta gizonen berdintasunezko parte-hartzea bultzatzea. 
 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 

ADIERAZLEA(K) 

KB1.1. Jai guneetan, kontzertuetan…egunez zein gauez, 
modu seguru batez mugitzeko garraio publikoa eskaintzea. 
 

-Kultur Etxea 
 

    

- Antolatutako garraio kopurua. 
Gauzatutako ekintzekiko%. 

- Garraioa erabili duen pertsona 
kopurua. 

KB1.2. Kultur ekintzetara zuzendutako lekuetan eta kirol 
eraikinetan edoskitzeko gelak eta fardelak aldatzeko 
guneak prestatzea. 
 

-Kultur Etxea 
- Getxo Kirolak 

     

-Prestatutako leku kopurua. 



 
 

ARLOA: KULTURA, KOMUNIKAZIOA, KIROLA ETA GARAPENA  
ARDATZA: INDARKERIA SEXISTA ERAUZTEA 
KI1. Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan sentsibilizatu eta ohartarazi. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 

ADIERAZLEA(K) 

KI1.1. Jai batzordeak jaietan indarkeria sexista 
desagerrarazteko lanean inplikatzea. 
 

-Berdintasun Arloa  

    

-Antolatutako ekintza kopurua.  
-Parte-hartu duten batzorde kopurua, 
guztiekiko %. 
-Parte-hartu duten pertsonen asetasun 
maila. 

K1.2. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioari 
laguntzeko udalerri mailako kanpainak eta ekintzak 
egitea. 

-Berdintasun Arloa 
 

-Komunikazioa 

    

-Gauzatutako kanpaina eta ekintza 
kopurua. 
-Kanpaina eta ekintzetan parte-hartu 
duten edo hauek jaso duten pertsona 
kopurua. 
-Berdintasun Foroan parte-hartzen duten 
elkarteen asetasun maila. 

KI1.3. Emakumeen aurkako eraso sexistei gaitzespen 
instituzionala adieraztea. 

-Berdintasun Arloa 
 

     -Publiko egin diren erasoekiko egindako  
salaketa kopurua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.7. OSASUNA 

Osasuna ikuspegi integral batetatik hartuta, elementu biologistarekin batera, aspektu psikologikoak, sozialak eta kulturalak barnebiltzen ditu eta 
bizitza kalitatearen adierazle nagusietako bat da. Arlo honetan beste hainbatetan bezala,  genero bereizkeria ikus daiteke, eta hau emakumeen 
arazoek, beharrek eta ikuspegiak tradizionalki medikuntzan izan duten presentzia txikiagoarekin lotuta dago. Baita emakumeek osasun baliabideen 
inguruan egiten duten erabilera, autozaintza praktika eta arrisku jarrera ezberdinekin ere. 

Osasun arazo askok emakumeei bakarrik eragiten diete edo emakumeengan eragin berezia daukate. Horregatik derrigorrezkoa da Osasun Politika 
guztietan emakume eta gizonen behar eta ikuspegi ezberdinak kontutan hartzea. Horretarako zerbitzu sozio-komunitarioak moldatu egin behar dira, 
prebentzioa eta osasuna bultzatzeko emakumeei zehazki zuzendutako neurriak hartzea lortuz, zein Osasun Sisteman populazio osoari zuzendutako 
ekintzen plangintzatzean eta garapenean genero ikuspegia txertatuko dela bermatuz. 

Mainstreaminga Osasun Arloan txertatzeko, estrategikoa da ekintzak osasun erakundeen plangintzak, garapenak eta ondorioak zehazten dituzten 
prozesuetan zentratzea, modu horretan, profesional eta erabiltzaileen kontzientzietan era zuzenago batean eragitea lortzen baita. Konkretuki, 
nahitaezkoa da genero ikuspegia prozesu administratibo, osasun arlokoetan, praktika klinikokoetan eta prozedimendu administratiboen errebisio eta 
berdiseinuan lehenestea. Horrela, osasun ekinbideen eguneroko funtzionamenduaren plangintzatzea  emakumezkoen beharrak kontutan hartzera  
bideratuko da eta. 

Beste alde batetatik,  arlo honetan genero ikuspegia txertatzeak, osasun sistemak emakumeen osasun arazo zehatzei edo ohikoenei, hala nola: 
bularreko minbiziari, gaixotasun garunbaskularrei eta jate nahasmenduei hobeto heltzea eragingo du. 

Emakumeen jabekuntzarako funtsezkoa da informazio eta orientazio prozesu egoki batetik abiatuz osasun propioaren kudeaketan beren autonomia 
bultzatzea, beren erabakien errespetua izateaz gain. Emakumeen bizi ziklo osoan zehar ugalketa osasunak berebiziko interesa du.  Oro har, 
antisorgailuen eskuragarritasuna eta erabilera handitzea oro har, eta partikularki preserbagailuena nahi ez diren haurdunaldiak gutxitzeko, bereziki 
nerabeena, eta beharrezkoa den kasuetan, postkoito etena eta HEB  izateko aukera erraztea.Horrez gain, autozaintza gehitzeko garrantzitsua da 
tokoginekologian jasotzen diren zerbitzuei buruz emakumeek duten asetze maila handitzea, bai ugalketa ziklo osoan zehar jasotzen duten arretari 
dagokionez, bai zehazki, haurdunaldi, erditze eta puerperio egoeretan.  

 

 

 



 
 

Gure gizartean emakumeek funtsezko zeregina betetzen dutenez bere familiaren eta inguruko pertsonen zaintza eta mantenuan,  beren bizitza 
pertsonala, familiarra eta lanekoa bateragarriak izan daitezen osasun zerbitzuen egokipena beharrezkoa da. Horretarako bi jarduera bide ireki 
beharra dago. 

 

• Lehena, mendetasuna duten pertsonak artatzen dituzten zerbitzuen garapena eta egokipena da. Horretarako emakumeei osasun zaintzaile 
bezala atxikitzen zaien rolari buruz eztabaida soziala bultzatuz  

• Bigarrena,.Osasun eta Gizarte Zerbitzuen ordutegiak malgutzea da, honek positiboki eragingo luke bizitza pertsonala, familiarra eta 
lanekoaren  bateragarritasunean 

• Azkenik, emakumeenganako indarkeria ezabatzeko, Osasun Arlotik lehenesten den ekarpenak zerikusia du etxeko tratu txarren biktimak 
diren emakumeei eman behar zaien arreta koordinatu eta eraginkorrarekin. Ahalegindu behar da, arreta  hori emakume kolektibo 
desberdinek( baserritarrak, etorkinak, hirugarren adinekoak, ezintasunak dituztenak edo aintzat hartu beharreko bestelakoak) dituzten behar 
espezifikoei egokitzen esfortzuen bikoizketa saihesteko eta esku hartzen duten eragile anitzen arteko sinergia positiboen sorrera bultzatzeko 

 

Emakunderen Plan zuzendariak bere ardatz estrategikoen garapenerako proposatzen dituen neurriak aintzat harturik, Plan honek, antzemandako 
behar espezifikoak eta azterturiko proposamenen bideragarritasuna oinarri, interbentzioak jasotzen ditu ondorengo hauei zuzenduta: 

 

EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIA ERAUZTEA 

 
OA1. Emakumeen artean beren osasunarekiko ezagutza eta 
autogestio handiagoa bultzatzea. 
OA2. Udalerrian sexu-aholkularitza eta informazio zerbitzua 
eskaintzea.  
OA3. Osasun zentroetako pertsonalaren eta Berdintasun Arloaren 
arteko  elkarlana bultzatzea.  
OA4. Elkarte sozio-sanitarioak ezagutaraztea eta beren lanaren 
inguruan informatzea.  

 
OB1. Autonomia funtzionalik gabeko pertsonen 
harretarako baliabide sozio-komunitario eskaintza 
hobetzea. 
OB2. Osasunaren inguruko erantzunkidetasuna 
bultzatzea. 

 
OI1. Genero indarkeriaren aurkako 
protokoloaren garapenean 
Osakidetzaren parte-hartze 
aktiboarekin jarraitu. 
 

 
 



 
 

 
 
 

ARLOA: OSASUNA 
ARDATZA: EMAKUMEEN JABEKUNTZA ETA BALORE ALDAKETA 
OA1. Emakumeen artean beren osasunarekiko ezagutza eta autogestio handiagoa bultzatzea. 
OA2. Udalerrian sexu-aholkularitza eta informazio zerbitzua eskaintzea.  
OA3. Osasun zentroetako pertsonalaren eta Berdintasun Arloaren arteko  elkarlana bultzatzea.  
OA4. Elkarte sozio-sanitarioak ezagutaraztea eta beren lanaren inguruan informatzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA 
EKINTZA ARLO 

ARDURADUNA 
PARTE-

HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 
ADIERAZLEA(K) 

OA1.1. Bizitza ohitura osasuntsuak bultzatzeko genero 
ikuspegia kontutan hartzen duten kanpainak antolatzea. 

-Berdintasun Arloa  
-Gizarte Zerbitzuak  

 

    

-Antolatutako kanpaina 
kopurua. 
-Aurrekontua 

OA1.2. Nahi ez diren haurdunaldiak saihesteko ekimenak 
garatzea. 
 

-Berdintasun Arloa -Osakidetza 

    

-Martxan jarritako ekimen 
kopurua.  

OA1.3. Emakumeen bizitza ziklo ezberdinen inguruko 
informazioa ematea.  

-Berdintasun Arloa -Osakidetza 

    

 Zabaldutako katalogo, 
kartel… kopurua. 
 

OA2.1. Sexu Informazio eta Aholkularitza bulegoa 
mantentzea eta indartzea. 
 
 

-Berdintasun Arloa -Osakidetza 

    

-Antolatutako ekintza 
kopurua. 
-Erantzundako kasu 
kopurua. 
-Zerbitzua erabilitako 
pertsonen asetasun  maila. 

OA2.2. Sexu Informazio eta Aholkularitza bulegoak ematen 
dituen zerbitzuen inguruan informatzea. 
 

-Berdintasun Arloa -Komunikazioa 

    

-Gartu diren komunikazio 
kopurua. 

OA3.1. Sexu Informazio eta Aholkularitza Bulegoaren 
inguruan ekimenak antolatzeko Osakidetzarekin elkarlanean 
aritzea (Deribazioak, kasuen jarraipenak, tailerrak…). 

-Berdintasun Arloa  
 

-Osakidetza 

    

-Osakidetzarekin 
elkarlanean antolatutako 
ekintza kopurua . 

OA4.1. Osasunarekin zer ikusia daukaten elkarteen inguruko 
katalogo bat osatzea eta hauek eskaintzen dituzten 
baliabideen inguruko informazioa zabaltzea.  

-Gizarte Zerbitzuak  -Elkarte Sozio-
sanitarioak 

     

-Katalogoaren sorrera. 
-Banatutako katalogo 
kopurua. 



 
 

ARLOA: OSASUNA 
ARDATZA: ANTOLAKETA SOZIAL ERANTZUNKIDEA 
OB1. Autonomia funtzionalik gabeko pertsonen harretarako baliabide sozio-komunitario eskaintza hobetzea. 
OB2. Osasunaren inguruko erantzunkidetasuna bultzatzea. 

URTEA  /  AURREKONTUA EKINTZA ARLO 
ARDURADUNA 

PARTE-
HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 ADIERAZLEA(K) 

OB1.1. Egoitza eta Eguneko Zentroen eskaerari erantzutea. 
 

-Gizarte Zerbitzuak 
-Udal Egoitza      -Eskainitako plaza kopurua 

eskaerarekiko % 

OB1.2. Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonen udalerri 
barneko desplazamenduak erraztu. 
 

-Gizarte Zerbitzuak 

     

- Eskainitako zerbitzu 
kopurua. 

- Erabiltzaileen asetasun 
maila. 

OB2.1. Familiarren zaintza arduretan gizonen inplikazioa 
sustatzea. 
 

-Berdintasun Arloa  
-Gizarte Zerbitzuak  

     

- Gizonezkoei zuzendutako 
ekintzak, guztiekiko % 

- Parte-hartzaile kopurua.  
- Parte-hartu dutenen 
asetasun maila. 

OB2.2. Emakumeei pertsona menpekoen zaintzan ardurak 
delegatzeko estrategiak eskaintzea. 
 

-Berdintasun Arloa  
-Gizarte Zerbitzuak 

     

- Gauzatutako ekintza 
kopurua. 

- Parte-hartu duen pertsona 
kopurua.  
-Parte-hartu duen pertsonen 
asetasun maia. 

OB2.3. Gizon nagusientzat auto-zainketarako eta ingurua 
zaintzeko  genero ikuspegia duten tailerrak eskaintzen 
jarraitzea. 
 

 -Berdintasun Arloa  
-Gizarte Zerbitzuak 

     

-Antolatutako tailer kopurua. 
- Parte-hartu duen pertsona 
kopurua.  
- Parte-hartu duen pertsonen 
asetasun maia. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARLOA: OSASUNA 
ARDATZA: INDARKERIA SEXISTA ERAUZTEA 
OI1. Genero indarkeriaren aurkako protokoloaren garapenean Osakidetzaren parte-hartze aktiboarekin jarraitu. 

URTEA  /  AURREKONTUA 
EKINTZA ARLO 

ARDURADUNA 
PARTE-

HARTZAILEAK 2011 2012 2013 2014 
ADIERAZLEA(K) 

OI.1.1. Indarkeriaren biktima diren emakumeen arretarako 
protokoloan Osakidetzaren parte-hartze aktiboa bultzatzea. 

-Berdintasun Arloa  
 

 

    

-Osakidetza joandako bilera 
kopurua. 
-Osakidetzak antolatutako 
ekimen kopurua. 
 



 
 

 

 

2. PLANA GARATZEKO BALIABIDEAK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1. KUDEAKETA EGITURA 

Plan hau martxan jartzeak koordinazio esfortzu handi bat eskatzen du. Izan ere, planteamendu honek, Udaleko eragile ezberdinen,  Udalerriko 
eragile sozialen eta EAEko Instituzioen artean elkarlana lagunduko duten sinergiak sortzen dituen neurrian, eraginkorragoa izango baita. Hau izango 
da emakume eta gizonen arteko ezberdintasun fenomeno alde anitzeko eta egiturazkoari erantzun efikaza emateko giltza. 
 
Zentzu honetan,  kudeaketa eredua oinarrizko elementu bat da, zeinaren xedea berdintasunerako egitura operatiboak dinamizatzea eta Planean 
finkatutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren garapen, jarraipen eta ebaluzio eginkizunak erraztuko duten lan prozesuak sortzea da. 
 

Beraz antolaketa kultura bat bultzatzeaz ari gara,  non inplikatutako pertsonen eta erakundeen gehikuntzak eta dibertsifikazioak sortutako 
desentralizazioak, era koordinatu batean ahalmen handiagoz eragiteko aukera emango duen. 
 

Beste aldetik Berdinsareak, Eudelek eta Emakundek idatzitako “Tokiko berdintasun planak diseinatzeko, kudeatzeko eta balioesteko gidak”, 
Planaren prozesu osoan zehar (diseinua, kudeaketa eta ebaluazioa), udaleko berdintasun-politikaren ardura duen ordezkari politikoaren lidergoa 
eta parte-hartzea beharrezkoa dela aipatzen du. Lidergoa edozein Planetan arrakastarako ezinbesteko baldintza izanik, unean uneko alkatearen 
eta Berdintasun Arloaren ardura duen zinegotziaren lidergoa eta aliantza funtsezkoak dira. 
 

Atal honetan, Getxon Emakume eta Gizonen arteko III.Berdintasun Plana garatzeko egiturak jasotzen dira. Honen zehaztapena Emakume eta 
Gizonen  arteko 4/2005 legean oinarrituta dago. Hainbat egitura Udal mailakoak dira et abeste batzuk Udal gaindikoa. 

 
1.4.1. Udaleko egiturak: 

1.4.1.1. Berdintasun Arloa 

Bere izatea 4/2005 legearen 10. artikuluan jasotzen da. EAEko lurraldean Emakunderen Emakume eta Gizonen Berdintasunerako V.Planaren 
ezarpena bultzatzea dagokio.  Horregatik legearen 10 eta 15 artikuluei jarraiki, tokiko berdintasun planak sortu behar dituzte, V.Berdintasun planean 
ezarritako esku hartze ildoei eta jarraibideei buruz, tokiko planak bultzatzeaz eta horien segimendua egiteaz gain. Halaber, gai honen inguruko 
aholkularitza eman behar diete tokiko administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei. 
 



 
 

Berdintasun Arloa 

Funtzioak Parte-hartzaileak Iraupena 
• Planaren testuinguruan aurrera eramango diren ekintza guztiak bultzatzea eta 

koordinatzea, planak koherentzia izan dezan 
• Planak esleitutako ekintza eta helburu zehatzak garatzea 
• Planaren garapenean inplikatutako egitura guztiak koordinatzea 
• Helburu eta denboren betetze-mailaren jarraipena egitea 
• Neurri-zuzentzaileak proposatzea eta neurri hauen ezarpena baloratzea 
• Planaren komunikazioa egitea 
• Lortutako helburuak mantentzeko beharrezko ardurak zehaztea eta tresnak 

kudeatzea 

• Berdintasun-teknikaria 
• Berdintasun-zinegotzia 
 

2011-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4.1.2. Sailen arteko  Mahai Teknikoa  
Izaera teknikoko arloa, bere funtzioa planaren garapenerako koordinatutako sail arteko jarduera bultzatzea da, hau hobeto kudeatu dadin. 

Udalean ezaugarri hauek dituen mahai bat badago. Bertan Udaleko zeharkako politika guztiak koordinatzen dira eta Udal Lantaldea deitu izan da. 
Egitura honen jarraipena beharrezkoa izateaz gain, nahitaezkoa da indartzeko esfortzu bat egitea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sailen arteko  mahai teknikoa (UDAL-LANTALDEA) 

Funtzioak Parte-hartzaileak Iraupena 
• Planaren testuinguruan aurrera eramango diren ekintza guztiak bultzatzea eta 

koordinatzea, planak koherentzia izan dezan. 
• Helburu eta denboren betetze-mailaren jarraipena egitea 
• Neurri-zuzentzaileak proposatzea eta neurri hauen ezarpena baloratzea 
• Planaren komunikazioa egitea 
• Lortutako helburuak mantentzeko beharrezko ardurak zehaztea eta tresnak 

kudeatzea 

• Berdintasun teknikaria 
• Sail desberdinetako teknikariak 

2011- 2014 



 
 

 

1.4.1.3. Berdintasun Kontseilua 

Berdintasun kontseilua parte-hartze sektorialerako organoa da, izaera kontsultiboa duena eta udal organo ezberdinei genero berdintasunean 
aholkularitza ematen diena; halaber, antolaturik dagoen emakume mugimenduaren eta udalaren artean solaskidetza gunea izan nahi duena. Bere 
izatea aurreikusita dago ere 4/2005 urtean 

 

Berdintasun Kontseilua 

Funtzioak Parte-hartzaileak Iraupena 
• Berdintasunaren gaiaren inguruan Udalari aholkua ematea 
• Helburu eta denboren betetze-mailaren jarraipena egitea 
• Neurri-zuzentzaileak proposatzea eta neurri hauen ezarpena baloratzea 
• Emakume-elkarteen arteko elkarlana bultzatzea 
• Iritzia eta analisirako gaitasuna sortzea 

• Berdintasun-teknikaria 
• Berdintasun-zinegotzia 
• Getxoko Berdintasun Kontseiluko 

kideak, kontseiluaren araudian 
jasotzen denaren arabera. 

2011-2014 



 
 

1.4.1.4. Presidentziako Informazio Batzordea  

Getxoko Berdintasun Arloa organikoki Presidentziaren mendekoa da,  ondorioz aipatu egituraren helburu dira: Planaren bultzada politikoa eta bertan 
agertzen diren helburuen  garapen egokia. 

Lehendaritzako Informazio Batzordea  

Funtzioak Parte-hartzaileak Iraupena 

• Planaren helburuen betetze-mailaren jarraipena eta kontrol politikoa egitea 
• Neurri-zuzentzaileak proposatzea eta neurri hauen ezarpena baloratzea 
• Berdintasun Kontseilutik jasotzen diren proposamenak baloratzea eta horien 

inguruko erabakiak hartzea. 

• Berdintasun-zinegotzia 
• Udaleko gainerako alderdietako 

ordezkari politikoak  
• Berdintasun teknikaria 

2011- 2014 

 

1.4.1.5. Udaleko beste koordinazio arloak:  

Planaren bultzadari eta koordinazioari eragiten dioten aipatutako Udaleko organoez gain, eragin esparru zehatzekin lotutako koordinazio egiturak ere 
badaude. 

Hauen artean adibidez “Tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko I Tokiko Protokoloari” jarraipena egiteko 
batzordea. 

Protokoloa Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioan oinarritzen 
da, Erkidegoan 2009ko otsailaren 3an sinatutakoan eta bere helburua sinatu dutenen artean koordinazioa hobetzea eta protokoloaren edukien 
garapenaren  jarraipena eta ebaluazioa egitea da. 

Planak ere arlo ezberdinen arteko elkarlana hobetzeko beharra jasotzen du, adibidez, hezkuntza arloan.  Ondorioz espero dezakegu, planak iraun 
bitartean une honetan dauden guneez gain, Plana arlo zehatzetan bultzatzeko xedearekin koordinazio eta bultzada organo berriak sortuko direla, 
horietako batzuk denboraz mugatuak izango direlarik. 

 



 
 

1.4.2. Udalaz gaineko egiturak: 

Udal organoekin batera, Udalez gaineko izaera daukatenak ere badaude. Getxoko Udaleko Berdintasun Arloak izaera honetako hiru forotan parte-
hartzen du eta Plan honek irauten duen bitartean, hauetan jarraitzea aurreikusten da. Zehazki hauetaz hitz egiten ari gara: 

- Berdinsarea, Berdintasunaren aldeko eta Emakumeen indarkeriarena urkako Euskal Udal Sarea. 2006ko martxoaren 7an sortua, sare 
honek  herri administrazioetatik berdintasunaren alde eta Emakumeenganako indarkeriaren kontra kudeatutako programak eta zerbitzuak 
bultzatzea, indartzea, koordinatzea eta ebaluatzea dauka misio moduan. Lan hau jokaera eta ebaluazio irizpideen definizioaren bitartez 
egiten da, ekimen integral batetatik tokiko ekintza publikoaren maila guztietan kokatuz. Sarea erabiltzen du bere eta beste Udalaz gaineko 
egituren arteko lotura moduan. 

- Bizkaiko Emakumeentzako Jabekuntza Eskolen Sarea. 2004ean sortuta, Basauriko, Ermuko, Getxoko eta Ondarroako Udalerriek 
osatzen dute eta esperientzien, hausnarketen eta ezagutzaren trukea sustatzeko ideiarekin jaio zen, horrela Udalerri bakoitzerako erabilitako 
baliabideen eraginkortasuna eta aprobetxamendua hobetzeko. 

- Sahararekiko sostengurako Euskal Sarea. Emakume Sahararren Batasun Nazionala indatzeari begira sortu zen, bertan Berdintasun 
Arloek emakume sahararrei laguntzeko aholkularitza teknikoa eta trebakuntza eremukoa ematen diete, horrela, beren jabekuntzan lagunduz. 
Sarea 2005.urtean sortu zen, eta Herri Sahararrarekin elkartasun elkarteek, Basuri, Berriz, Bilbo, Ermua, Getxo eta Gasteizeko Udaletxeek,  
Euskal fondoko Sahara Koordinazio Unitateak, Emakundek eta EUDELek osatzen dute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.2. GETXOKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO PLANAREN 
JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA: 

2011-2014 epealdirako Berdintasun Plana urteko planen bidez antolatu eta garatuko da. Urte bakoitzaren hasieran, urte horretan martxan jarriko 
diren ekintzak identifikatu eta planifikatuko dira eta ekintzen aurrekontua ere zehaztua egongo da. Urte amaieran, egindakoa eta egin gabekoa 
(urteko balantzea) baloratuko da eta hauxe kontuan hartuz eta bost urterako Plana dela kontuan hartuz, hurrengo urteko plana egokituko da.  

Era honetan, urteko planak eta hauen aurrekontuak ebaluazioarekin lotura estua izango dute. Aipatutako ebaluazioa, sortuko diren egitura 
guztietan egingo da urtea amaitu aurretik.   

Ezarriko dugun ebaluazio-ereduari esker, baterako gogoeta egin ahal izango da ekintzak planifikatzerakoan, plana burutzen ari denean eta plana 
amaitutakoan. Horrek planaren jarduerei, emaitzei eta eraginei buruzko balorazio-irizpideak emango dizkigu, irizpide oinarrituak eta komunika 
daitezkeenak. Horren ondorioz, ekintza doitzeko eta geroko ekintza hobetzeko modua emango duten erabakiak hartzeko ondorioak eta 
gomendioak lortuko dira. 

Une honetan ebaluazio-eredu bat ezartzea interesak helburu hauen inguruan planifikatzea da: 
- Getxoko Emakumeen eta Gizonen II Berdintasunerako Plana aplikatzearen emaitzak ezagutzea. 
- Emaitza horiek planean zehazturiko irizpideen arabera baloratzea. 
- Planaren ekintzekin berekin eta datuak biltzeko prozesuarekin lotutako arazoak detektatzea. 
- Geroko planak aplikatzeko gomendioak ezartzea. 
- Informazio interesgarria egituratzea eta erreferentzia izan daitezkeen adierazleak egitea.  

Ebaluazio-eredu horren ezaugarri nagusia metodologia partehartzaileak eta mistoak erabiltzea da, baita jarraitua izatea, jarduteko arduradunen 
esleipena eta ekintzak hobeto sistematizatzeko proiektu guztiak batzea eta emaitzak bilatzea ere. Jarraian, ezaugarri horiek azalduko dira:  

- Ebaluazio mistoa da, urteko balantzea aurkeztu eta kontrastatuko delako Sailen Arteko Berdintasunerako Mahai Teknikoan (teknikariak), 
Berdintasunerako Batzorde Politikoan (zinegotziak), Berdintasun Kontseiluan (herritarrak eta gizarte eragileak) eta Berdintasun Batzordean 
(Planaren arduradunak).  

- Etengabeko ebaluazioa da, zeren eta esku hartu behar duen arlo bakoitzean berdintasunean dauden aurrerapenak ezagutzeko 
erreferentzia gisa balio duen diagnostikoa egiten baita. Ekintza eta helburu bakoitza amaitu ondoren, arduradunek eta inplikaturiko 
pertsonak ekintzon garapenean izandako lorpenak eta zailtasunak baloratuko dituzte, eta informazioa urteko balantzean jasoko da. 
Hartara, helburu bakoitzak bere adierazleak ditu. Adierazle horiek zer neurtu behar den adieraziko dute eta berdintasunaren garapena 



 
 

interpretatzen lagunduko dute. Ekintza bakoitzerako ebaluazio fitxa bat bete beharko da ekintzaren emaitzak jasotzeko, eta urteko 
balantzean gehitzeko.  

- Arduradunekin egin beharreko ebaluazioa da. Ebaluazioko une bakoitzak bere arduradunak ditu: hasierako ebaluazioa sailen arteko 
mahai teknikoak jarriko du martxan arduradun politikoekin batera (sailen arteko mahai politikoa); Urteko jarraipen eta ebaluazioa Berdintasun 
Kontseiluak, Sailen arteko mahai teknikoak, eta Berdintasunerako Batzorde politikoak egingo dute. 

- Emaitzak gehituz egingo den ebaluazioa da, zeren eginiko prozesu guztiak laburbilduko baitira eta guztizko emaitzen balorazio orokorra eta 
azkena emango baita. 

- Emaitzen ebaluazioa da, ekintzen produktuen (jarduerak, materialak, laguntzak) eta ondorioen azterketa egin beharko baita. 
- Eta azkenean, bost urteko plana amaitzerakoan ebaluazio zabalago bat egingo da, bai planaren betetze-maila, bai eta horren emaitzak eta 

herrian izan duen inpaktua neurtzeko. 

Analisirako metodologiak kontuan izango ditu hainbat iturritatik bildutako informazio kuantitatiboak zein kualitatiboak. Horiexek izan daitezke bai datu-
bankuak, argitalpenak, arloen informazioa, bai prozesuan sorturiko dokumentuak. Datuek helburu bakoitzerako eta garatu beharreko ekintza 
bakoitzerako ezarritako adierazleei emango diete erantzuna. 

Hauexek dira balorazio-irizpideak:  
- Eraginkortasuna, hots, Planak dakartzan esku hartzeko ildoetan eta neurrietan inplizituki ezarritako helburuen betetze-maila. 
- Proiektuen estaldura eta planean integraturiko zerbitzuak erabiltzea. 
- Aurrekontua betearaztea. 
- Eta jarraipen prozesuan bildutako datuen kalitatea. 

Ekintzen ebaluaziorako proposatzen dugun fitxa-eredua eranskinen atalean jaso dugu. 
 
 

 

 

 

 

 


