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1. SARRERA 
 

Agiri hau prestatua izan da Getxoko Udalak 2011tik 2014ra bitartean aurrera eramandako 
Emakumezko eta Gizonezkoen Berdintasunerako III. Planaren ebaluazioaren emaitzak 
ezagutzera emateko asmoz. 

 

Planaren arauzko erreferentzia honako hauxe da: EAEko Emakumezko eta Gizonezkoen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea eta EAEko Emakumezkoen eta 
Gizonezkoen Berdintasunerako Plana. Egitasmo horrek 2/1988 eta 4/2005 legeen aginduari 
erantzuteaz gainera, Eusko Jaurlaritzak IX. legegintzaldian eta euskal botere publiko guzti-
guztiek segitu beharreko jarraibideak ere ezartzen ditu.  

Udalez gaindiko beste erakunde batzuekin modu koordinatuan jarduteko asmoz, 
Berdintasunari buruzko 4/2005 Legea nahiz EAEko Berdintasunerako V. Plana 
erreferentziazko legegintza markoa dira, eta helburuak, neurriak eta estrategiak egituratzeko 
eta zehazteko marko gisa erabili dira.  

Azkenik, nabarmendu beharra dago Getxoko Emakumezkoen eta Gizonezkoen 
Berdintasunerako III. Plana diseinatua izan dela Getxoko biztanleriaren eragile nabarmenen 
esku-hartzea sustatu duen partaidetza prozesu baten bitartez: Berdintasunerako Bilguneko 
kideak, gizarte eragileak, parte hartzeko interesa izan duten herritarrak, eragile politikoak, 
udaleko teknikariak, Berritzegunekoak eta Osakidetzakoak. Getxoko Udalaren teknikari eta 
politikariez gain, guztira 36 herritarrek hartu dute parte.  

1.1 PLANAREN EGITURA 

 
Getxoko Udalaren Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako III. Planak 116 
ekintza jasotzen ditu orotara; honako udal eremu hauetan banaturik daude:  
 

• %18,1 gobernantza neurriak dira. 
• %20,7 kultura, komunikazio, kirol eta lankidetzaren arloari dagokio. 
• %14,7 gizarte inklusioaren arloari. 
• %13,8 enpleguari. 
• %11,2 hirigintza, ingurumen eta garraio publiko nahiz osasunari, hurrenez hurren. 
• %10,3 hezkuntzari. 

 
Gainera, plana “Gobernantza Hobetu Berdintasuna Alde” izeneko aurreneko arloaren 
inguruan egituratu da, bai eta esku-hartzeko hiru ardatzen inguruan ere; hona hemen:  1. 
ardatza: “Emakumezkoen jabekuntza eta balioen aldaketa”, 2. ardatza: “Gizarte antolakuntza 
erantzunkidea”, 3. ardatza: “Emakumezkoen kontrako bortizkeria". Planaren egitura ezarri da 
Eusko Jaurlaritzak EAEko Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako V. Planean 
zehaztutako jarraibideetatik abiatuz.  
 
Aurreikusitako ekintza guztien erdia ia-ia lehenengo ardatzean jaso dira: “Emakumezkoen 
jabekuntza eta balioen aldaketa”, %23,2, bigarren ardatzean: “Gizarte antolakuntza 
erantzunkidea”, %18 “Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko gobernantza” hobetzera eta, 
azkenik, %11 hirugarren ardatzean: “Emakumezkoen kontrako bortizkeria".  
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1. grafikoa Ekintzen banaketa, ardatz estrategikoen  arabera  

 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, Berdintasunari buruzko III. Toki Planetik atera tako datuetatik 
abiatuz  

 

1.2 METODOLOGIA: 

Berdintasunerako III. Planaren ebaluazioa egin ahal izateko, metodologia mistoa ezartzearen 
alde egin da, hau da, metodologia kualitatiboa nahiz kuantitatiboa erabili da. 

 

Lehenengo eta behin, zenbait koordinazio bilera egin dira aldez aurretik Berdintasunerako 
Zerbitzuaren teknikariarekin, segitu beharreko jarraibide metodologikoak diseinatzeko eta 
adosteko. Handik abiatuz, lan egitasmoa diseinatu da eta hasiera eman zaie ebaluazioa 
prestatzeko zereginei. 

 

Jarraian, egokitzat jo diren erakunde agiriak berrikusteari ekin zaio. Honako hauek berrikusi 
dira, besteak beste: Getxoko Udalaren Berdintasunerako III. Plana, Berdintasunerako II. 
Planaren ebaluazioa (2006-2009) eta Udalaren Berdintasun Zerbitzuak prestatutako lan 
egitasmoak eta urteko jarraipenak. Azken agiri horietan (Berdintasuneko udal zerbitzuak 
prestatutako lan egitasmoak eta urteko jarraipenak) eskuratutako informazioak ezinbesteko 
oinarria izan dira plana indarrean egon den urteetan zehar abiarazitako ekintza bakoitzaren 
betetze mailari buruzko azterketa kuantitatiboa egin ahal izateko.  

 

Beste alde batetik, Berdintasun Kontseiluaren aktak berrikusi dira; izan ere, akta horiek 
2012an, 2013an eta 2014an egindako bileren haritik prestatu dira, eta batzar horietan 
aldizka-aldizka eztabaidatu eta iruzkindu dira aurreikusitako ekintzetariko batzuk eta haien 
jarraipena ere egin da. Halaber, bilera bat egin da Udalaren Berdintasun Zerbitzuaren 
teknikariekin. Batzar horretan ekintzen betetze mailaren berrikuspen kualitatiboagoa egin da 
eta identifikatu da zeintzuk diren planaren betearazpenari eragin dioten faktore 
“arrakastatsuak” nahiz “mugatzaileak”.   
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Gainera, ardatz estrategikoaren araberako informazio kualitatiboa izateko, zenbait tailer eta 
elkarrizketa egin dira sakonki. Hona hemen tailer eta elkarrizketa horiek:  

 

 

1. taula: Informatzaile nabarmenak eta ardatz estra tegikoen arabera informazioa biltzeko teknika 
kualitatiboak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua 

 
Aldi berean, bestelako dokumentu batzuk ere aztertu dira, esate baterako udal atal eta 
zerbitzu batzuetan egindako diagnostikoak eta horien ekintza planak. Orobat, Udalaren 
Berdintasun Zerbitzuak urtero-urtero exekutatutako aurrekontuak berrikusi dira. 
 

Azkenik, azpimarratu beharra dago, ahal izan den neurrian, Berdintasunerako II. Planaren 
ebaluazioaren emaitzekin erkaketa bat egin dela; horrek ahalbidetu du identifikatzea 
udalaren politiketan berdintasuna sustatzeko jorratzen ari den ibilbidea, nahiz eta alderaketa 
hori guztiz zehatza izan ez. 
 
 
 

1.3 TXOSTENAREN EGITURA: 

 

Arloa / ardatza Informatzaileak eta informazioa esk uratzeko 
teknika kualitatiboak 

Emakumezkoen eta gizonezkoen 
berdintasunerako gobernantza 

• Tailerra politikariekin 
• Tailerra teknikariekin  
• Tailerra emakumezkoen elkarteekin, 

Berdintasunerako Kontseiluan parte har 
dezaten 

1. ardatza: “Emakumezkoen 
jabekuntza eta balioen aldaketa” 

• Tailerra jabekuntza Eskolako ikasleekin  
• Tailerra maskulinitate ikastaroetako ikasleekin  
• Elkarrizketa Sustapen Ekonomikoko 

Zerbitzuko teknikariekin (Getxolan)  
2. ardatza: “Gizarte antolakuntza 
erantzunkidea" 

• Elkarrizketa zaintzaileen programak 
koordinatzeko ardura duten teknikariekin 

3. ardatza: “Emakumezkoen 
kontrako bortizkeria" 

• Tailerra, etxeko tratu txarren eta sexu 
indarkeriaren biktimak izandako 
emakumezkoen artapena hobetzeko 
lehenengo jarduketa protokoloaren 
koordinazio mahaia osatzen duten 
erakundeekin.  
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Ebaluazio txostena modu honetara egituratzen da: 

 

• Planaren betetze mailaren azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa: atal honetan 
planaren betetze mailaren emaitza kuantitatiboak zehazten dira, bai esku hartzeko 
ardatzen arabera bai jarduketa arloen arabera ere. Halaber, informazio maila 
handiagoa eskaintzeko asmoz, balorazio kualitatibo laburra aurreratzen da, 
erdietsitako emaitza nagusiei buruz. 

 
• Abiarazpen mailaren azterketa kualitatiboa arlo eta ardatz estrategikoen arabera: atal 

honetan arestian aipatutako tailerretan eta elkarrizketa sakonetan parte hartu duten 
pertsonen iritzia azaltzen da. 

 
• Baliabide ekonomikoak: atal honetan plana ezarrita egon den lau urteetan 

exekutatutako aurrekontuei buruzko azterketa egiten da. 
 
• Ondorioak: atal honetan laburbilduta deskribatzen dira lortutako emaitzak, bai eta 

egindako ebaluazioaren ondorioz identifikatutako hobekuntza elementuak ere. 
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2. PLANAREN BETETZE MAILARI BURUZKO AZTERKETA 
KUANTITATIBOA ETA KUALITATIBOA 

2.1 SARRERA 

 
Kapitulu hau prestatu ahal izateko, lehenengo eta behin, Emakumezkoen eta Gizonezkoen 
Berdintasunerako III. Planean deskribatutako ekintzak alderatu dira Getxoko Udalaren 
Berdintasun Zerbitzuak emandako urteko planifikazio agiriekin. Jarraian, behin udalaren 
Berdintasun Zerbitzuak prestatutako urteko jarraipen dokumentuak berrikusi eta gero, 
ekintza bakoitzaren betetze mailari buruzko azterketa bat egin da plana indarrean egon den 
bitartean. Orobat, Berdintasun Kontseiluaren aktak berrikusi dira (akta horiek 2012, 2013 eta 
2014an izandako bilerei dagozkie), eta, azkenik, Getxoko Udalaren Berdintasun Zerbitzuaren 
teknikariekin bilera bat izan da, plana abiarazteko prozesuan giltzarriak diren elementuak 
identifikatu ahal izateko, horiek egitasmoaren betetze maila zehaztu baitute.  

2.2 EKINTZEN BETETZE MAILARI BURUZKO AZTERKETA OROK ORRA 

 
Aurrera eramandako ekintzak 
 
Garrantzi handikoa da nabarmentzea ekintza bat egin den ala ez definitzeko orduan (eta 
gauzatze bidean dagoen ala ez), udalaren barne irizpideetan oinarritu garela. Irizpideok 
neurri batean subjektiboak dira; izan ere, berdintasunaren aldeko egitasmoak ez du 
adierazle neurgarririk izan, aurreikusitako ekintzei lotutako helburuen lorpen maila objektiboki 
zenbatzea ahalbidetzeko.  
 
Getxoko Udalaren Emakumezko eta Gizonezkoen Berdintasunerako III. Planean jasotako 
ekintzen betetze mailari dagokionez, Berdintasun Atalak emandako informazioan oinarrituz, 
zehaztu beharra dago horiek %67,2an exekutatu direla. Gainera, aurreikusitako ekintzen 
%10 inguru gauzatze fasean daude gaur egunean. Beste alde batetik, ikusten dugu ekintzen 
%16 ez direla aurrera eraman, eta horietatik %6 honela sailkatu direla: “ez dagokio”.  
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2. grafikoa: Ekintzen betetze maila, oro har  

 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  
 

 
 

Horrenbestez, III. Planaren betetze maila Gizonezko eta Emakumezkoen Berdintasunerako 
II. Planaren betetze mailaren antzekoa da (hori 2006tik 2010era bitartean garatu zen), horrek 
%68ko betetze maila izan baitzuen. Hau da, horren betetze maila 0,8 puntu handiagoa izan 
zen III. egitasmoarekin alderatuta.  
 
Ekintzak eremuen edo arloen arabera betearazteko mailari dagokionez, ikusten dugu 
osasunaren, gizarte inklusioaren, kulturaren, komunikazioaren, kirolaren eta lankidetzaren 
arloen betetze maila %75ekoa dela edo handik gorakoa.  Beste alde batetik, ekintzen 
betetze maila txikiagoa izan duten arloen artean, honako hauek nabarmendu behar dira: 
hezkuntza, enplegu eta hirigintza, ingurumena eta garraio publikoa. 
 

2. taula: Ekintzen betetze maila arloen eta jarduke ta ildoen arabera  

  Guztira  Egindakoa  Egin gabe  Bidean  Ez dagokio  

ARLOA  Zk. % Zk. % Zk. % Zk. % Zk. % 

Gobernantza  21 18,1 16 76,2 4 19,0 1 4,8 0 0,0 

Hezkuntza  12 10,3 6 50,0 3 25,0 3 25,0 0 0,0 

Gizarte 
inklusioa  

17 14,7 13 76,5 1 5,9 0 0,0 3 17,6 

Hirigintza, 
ingurumena eta 
garraio publikoa  

13 11,2 7 53,8 2 15,4 4 30,8 0 0,0 

Enplegua  16 13,8 7 43,8 5 31,3 1 6,3 3 18,8 

Kultura, 
komunikazioa, 

kirola eta 
lankidetza  

24 20,7 18 75,0 3 12,5 2 8,3 1 4,2 

Osasuna  13 11,2 11 84,6 1 7,7 1 7,7 0 0,0 

GUZTIRA 116 100,0 78 67,2 19 16,4 12 10,3 7 6,0 

 
Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  
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Ekintzak ardatzen arabera betearazteko mailari dagokionez, zehaztu beharra daukagu 
horietan guztietan betearazpen kopurua %60tik gorakoa izan dela. Hala eta guztiz ere, 
azpimarratzekoa da “Gobernantza hobetzea berdintasunaren alde” eta 2. ardatza: “Gizarte 
Antolakuntza Erantzunkidea” izan direla aurreikusitako ekintzen betearazpen kopururik 
handiena izan dutenak, bi kasuetan puntuazioek %69 gainditzen dutelako. Emakumezkoen 
jabekuntzari eta balioen aldaketari nahiz emakumezkoen kontrako indarkeriari buruzko 
ardatzei dagokienez, betetze maila %65etik beherakoa da.  
 

3. taula: Ekintzen betetze maila, ardatz estrategik oaren arabera  

  Egindakoa  Egin gabe  Bidean  Ez dagokio  

Ardatzak  Zk
. 

% Z
k. 

% Z
k. 

% Z
k. 

% 

Gobernantza hobetzea berdintasunaren alde  16 76,2 4 19,0 1 4,8 0 0,0 

1. ardatza: Emakumezkoen jabekuntza eta 
balioen aldaketa  

36 64,3 9 16,1 6 10,7 5 8,9 

2. ardatza: Gizarte antolakuntza 
erantzunkidea  

18 69,2 3 11,5 5 19,2 0 0,0 

3. ardatza: Emakumezkoen kontrako 
bortizkeria  

8 61,5 3 23,1 0 0,0 2 15,4 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  

 
III. planaren garapen maila – aurrera eramandako ek intzak eta gauzatze bidean 
daudenak  
 
Eremuen arabera eta planaren garapen mailari dagokionez, bi ekintza talde bereiz daitezke: 
planaren garapenaren batez besteko maila gainditzen dutenak (%77,5) eta maila horretatik 
behera daudenak1. Lehenengoei dagokienez, honako arlo hauek azpimarratu behar dira: 
osasuna (%92,30), hirigintza, ingurumen eta garraio publikoa (%84,60), kultura, 
komunikazioa, kirola eta lankidetza (%83,30) eta honako jarduketa ildo hau: “Gobernantza 
hobetzea berdintasunaren alde” (%81,00). Bigarrenei dagokienez, honako arlo hauek 
azpimarratu behar dira: gizarte inklusioa (%76,50), hezkuntza (%75,00) eta enplegua 
(%50,10).  
 
 

3. taula: Planaren batez besteko betetze mailaren a raberako eremuak  

 
Planaren batez besteko garapen mailatik gora dauden  arloak 

(%77,50 edo GEHIAGO)  

Arloa  Betetze maila (kopuruetan)  

Osasuna 92,30 

Hirigintza, ingurumena eta 
garraio publikoa  

84,60 

Kultura, komunikazioa, kirola 
eta lankidetza 

83,30 

Gobernantza (neurri 
orokorrak) 

81,00 

                                                           

1Aipatu den bezala, III. Planak orotara 116 ekintza izango ditu; horietatik 90 egin dira, hau da, %77,50 aurrera eraman dira edo 
bidean daude. Gauzak horrela, aurrera eraman ez diren ekintzen kopurua %22,50ekoa izan da. Beste alde batetik, gogora 
ekarri beharra daukagu dagoeneko aurrera eraman diren ekintzen kopurua (%67,2) handiagoa dela bidean daudenena baino 
(%10,3). 
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Planaren batez besteko garapen mailatik behera daud en arloak  

(%77,50 edo GUTXIAGO)  

Arloa  Betetze maila  

Gizarte inklusioa 76,50 

Hezkuntza  75,00 

Enplegua 50,10 
Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  

 

 

Urteko betetze maila  

III. planean aurreikusitako ekintzek betearazpen epe desberdinak izan dituzte; esan nahi 
baita, plana betearazteko lau urteetarako aurreikusitako ekintzak diseinatu ziren eta beste 
batzuk urtebeterako, bi urterako edo hiru urterako prestatu ziren. Aurreikuspen hori 
gorabehera, hurrengo grafikoan ikus daitekeen bezala, urteko betetze maila igoz joan da 
urteetan zehar; izan ere, 2011n urte horretarako aurreikusitako ekintza guztien %60,2 
gauzatu ziren, eta 2012an eta 2013an %69 inguru, eta, azkenik, 2014. urtean %72,8.  Egin 
ez diren ekintzek antzeko kopuruak dituzte lau urte horietan; gauzak horrela, 2011n %13,7 
izan ziren eta 2014an %14,8. Era berean, "Ez dagokio" modura sailkatutako ekintzen 
kopururik handiena 2014. urtean izan da, bai eta 2013. urtean ere. Azken urte horretan 
zenbatekoa %13ra iritsi zen.  

 

3. grafikoa: III. planaren ekintzak, betearazpen ur teen arabera  

  

 Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  
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2.3 EKINTZEN BETETZE MAILARI BURUZKO AZTERKETA, ARL OAREN 
ARABERA  

Atal honetan, hasteko eta behin, egindako ekintzei buruzko balorazio kuantitatiboa egin da, 
bai eta egiteko dauden ekintzei buruzkoa ere, arlo eta jarduketa ildoaren arabera.  Jarraian, 
lorpenik handienen azterketa kualitatiboa egin da eta horietariko bakoitzean hobetu 
beharreko alderdiena.  
 

GOBERNANTZA HOBETZEA, BERDINTASUNAREN ALDE  

Garapen maila (egindako ekintzak edo bidean 
daudenak) 

 

 %81 

Elementu positiboak  Egiteko dauden ekintzak  

• Udalaren teknikari eta politikariei  
zuzendutako zenbait prestakuntza egin dira 
berdintasunari eta genero ikuspegiaren 
integrazioari buruz eta, zehatzago, honako 
gai hauek jorratu dira:  Sexista ez den 
hizkeraren erabilera, berdintasunaren aldeko 
legeak, indarkeria sexista gaztaroan eta sare 
sozialetan.  
 

• Udalaren atalen arteko koordinazioa hobetu 
da eta maila teknikoan sinergiak sortu dira 
berdintasunaren arloan.  

 
• Udalak egin eta bultzatzen dituen programa 

guztietan berdintasunaren sustapenean egin 
da aurrera eta, zehatzago, berdintasun 
irizpideak sartu dira diru-laguntzen 
deialdietan eta, aldi berean, laguntza 
zehatzak eman zaizkie berdintasuna 
bultzatzea xede duten erakundeei. 

 
• Barne eta kanpo komunikazioa hobetu da 

udalaren berdintasun politikaren inguruan; 
horretarako, alde batetik, Berdintasun 
Zerbitzuaren ekintzak zabaltzeko jarduerak 
bideratu dira eta, beste aldetik, 
Emakumezkoen eta Gizonezkoen 
Berdintasunerako III. Planaren berri emateko 
prozesua abiarazi da.   

 
• Udaleko Berdintasun Kontseilua abian jarri 

eta dinamizatu da.  
 
• Berdintasun printzipioa bultzatu da enplegu 

publikoaren deialdietan, honako hauen 
bitartez: i) lan deialdietako gaitegietan 
berdintasunari buruzko edukien inklusioa eta 
zehatzago 2010eko LEPari egokitutako 
hautaketa prozesuetan; ii) emakumezkoak 
lehenetsiz ordezkaritzarik gutxien duten 
postuetan; eta, azkenik, iii) hautaketa 
epaimahaien osaera parekidea bermatuz.   

 

• Berdintasunari buruzko prestakuntza eta 
sentsibilizazio prozesuak indartzea udaleko 
politikariei eta hirigintza, ingurumen eta 
Getxolaneko teknikariei zuzenduta.   
 

Aztertutako datuen arabera, aurreikusitako 
prestakuntza batzuk ez dira egin denbora 
faltagatik edo lehentasunezkotzat jo ez direlako. 

 
• Udal atalen datuak eta informazioa kudeatzeko 

sistema hobetzea sexuaren arabera bereizitakoa; 
izan ere, aztertutako informazioaren arabera, 
sexua dela-eta bereizitako informazioa banatzeko 
irizpideen integrazioa atal bakoitzaren 
borondatearen araberakoa da.   

 
• Berdintasunari buruzko marko ordenantza bat 

prestatzea. 
 

Berdintasunari buruzko ordenantza bat 
prestatzeko zailtasunak baliabideen eta 
denboraren faltari lotuta egon dira, ez baita 
halakorik izan ezaugarri horietako prozesu bat 
abian jarri ahal izateko. 

 
• Ez da generoaren inpaktua aztertu Getxolaneko 

zerbitzu eta programetan; izan ere, zerbitzu hori 
berregituratzeko prozesuan zegoen, plana burutua 
izan zen unean.  
 

• Gizarte klausulak sustatzeko batzorde bat eratu 
den arren, arlo batzuetan oraindik ere ez da 
halakorik txertatu (Berdintasun Zerbitzuan, 
Euskaran eta Langilerian izan ezik). Beste alde 
batetik, Getxolani dagokionez, nabarmendu 
beharra dago gizarte klausulak txertatu izanak ez 
duela berekin ekarri berdintasunaren aldeko 
klausularik ezarri izana.  
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• Udalaren kontratazio klausuletan eta 
erosketa publiko arduratsuetan 
berdintasunaren aldeko irizpideak jaso dira.  
Zehatzago, REAS Euskadirekin hitzarmen 
bat izenpetu da, ekonomia solidarioari 
bultzada emateko. Gainera, batzorde bat 
eratu da honako zerbitzu hauek parte hartzen 
zuten gizarte klausulak sustatzeko eta 
bultzatzeko: Getxolan, Lankidetza, 
Kontratazioa, Immigrazioa eta Berdintasuna. 
 

 
Jarduketa ildoari buruzko balorazio kualitatiboa: “ Gobernantza hobetzea 
berdintasunaren alde”  
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %81  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %76,2  
 
“Gobernantza hobetzea berdintasunaren alde” deritzon jarduketa ildoa giltzarria da politika 
publikoetan genero berdintasuna sendotzeko; izan ere, horrek ahalbidetzen du berdintasun 
printzipioa txertatzea udal jarduketako arloen antolakuntzan, funtzionamenduan, 
jardunbidean eta jardueretan.  Aldi berean, generoaren ikuspegiaren zeharkakotasunaren 
alde egiten da udal arlo guztietan. Esan nahi baita, udaleko berdintasun politikak garatzeko 
erantzunkidetasuna sendotzeko beharrezko baldintzak ezartzen dira. Aipatutako 
erantzunkidetasuna lortzeko, funtsezkoa da, besteak beste, udal arloen arteko komunikazio 
eta koordinazio kanalak sendotzea ahalbidetuko duten ekintzak sustatzea, ikuspegi 
teknikoaren nahiz politikoaren aldetik.   
 
Aztertutako datuetatik abiatuz, identifikatu da ezinbestekoa dela berdintasun politiken 
inguruan zeharkako lana sendotzearen aldeko baldintzak indartzea.  Hau da, ezin ahantz 
dezakegu aurrerapen esanguratsurik izan dela arloen eta sailen arteko koordinazioa 
hobetzeari dagokionez, gehienbat prestakuntza jardueren abiarazpenaren bidez, deialdietan 
berdintasun irizpideak txertatzearekin zerikusia duten ekintzen bidez eta beste atal batzuekin 
koordinatutako lan espazioen partaidetzaren bidez (esate baterako Gizarte Klausulak 
Sustatzeko Batzordea, Udal Lantaldea, Indarkeriaren Protokoloaren Jarraipen Batzordea...).  
Hala eta guztiz ere, ez da iritsi udalaren berdintasun politiken planifikazio, burutzapen eta 
jarraipenerako egitura egonkorrak sendotzera.   
 
Horri dagokionez, Berdintasunaren aldeko III. Plana ebaluatzeko prozesuan, udalaren 
berdintasun politiken zeharkako lana bultzatzen duten egitura egonkorrak sendotzeko 
zailtasunak azaltzen dituzten zenbait alderdi aipatu dira.  Alderdi horien artean, errotutako 
zeharkako lan kultura baten falta eta kultura hori sustatzen duten lan dinamiken falta 
nabarmentzen dira. Ondorioz, egindako zeharkako lanaren zati handia arlo bakoitzaren 
politikari eta teknikarien borondatearen eta inplikazioaren menpe dago eta hori egitasmo 
zehatzetan oinarritu da. Zentzu horretan, beharrezkotzat jotzen da zeharkako lanaren 
bultzada sendotzea berdintasunaren arloan, arloaren lidergoa indartuz eta hari 
ikusgarritasuna emanez. 
 
Azpimarratu beharreko beste alderdi bat da 2011n Getxo Kirolak erakundeko Berdintasun 
Batzordea sortu izana. Batzordean erakunde autonomoko teknikariek eta Berdintasun 
Zerbitzuko teknikariak parte hartzen dute, eta pixkanaka-pixkanaka genero ikuspegia 
txertatzen ari dira udalak kirol arloan duen jarduketan.   
 
Era berean, urratsak egin dira deialdietan klausulak txertatzeari dagokionez eta udalak 
ematen dituen bi sari nagusien epaimahaien osaerari dagokionez.  
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Prestakuntza ekintzei dagokienez, nabarmendu beharra dago ekintza guztiak III. Berdintasun 
Planean azaldutakoaren arabera abian jarri ez arren (nagusiki denbora falta izan delako eta 
kasu batzuetan udal arlo batzuen lehentasuna izan ez delako), nabarmen daiteke egindako 
tailer eta ikastaroek balio izan dutela teknikari eta politikariak sentsibilizatzeko. Hori guztia, 
zalantza izpirik gabe, beharrezkoa da etorkizunean zeharkako lana bultzatzen jarraitzeko.  
 
Kontratazio, erosketa eta diru-laguntzetako berdintasun irizpideei dagokienez, egindako 
aurrerapenez gain, balorazio irizpideak txertatzeko garrantzia azaldu da, betiere kanpo 
kontratazioen gaitasun teknikoei dagokienez.  Hau da, berdintasun gaiei buruzko gaitasun 
teknikoa bermatzen duten irizpideak txertatu behar dira. 
 
Azkenik, nabarmendu beharra dago Getxolaneko eskumenen aldaketek galga jarri diotela 
zenbait ekintzaren burutzapenari, ekintzok Eusko Jaurlaritzaren eskumena izatera igaro 
baitira.  
 

HEZKUNTZA 

Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean 
daudenak): 

 

%75  

Elementu positiboak  Egiteko dauden ekintzak  

• Hezkuntza eta aisialdi eskaintza bat bultzatu da; 
haren barnean berdintasuna bultzatzeko balioak 
sartzen dira, Gaztelekuren bitartez. Bertan 
genero indarkeria prebenitzeko tailerrak antolatu 
dira, Beldur Barik sortzeko bideoaren tailerrak, 
neskentzako skate tailerra eta abar.  
 

• Hezkuntza, kirol eta aisialdi eskaintza sustatu 
da, kontziliazio eta erantzunkidetasuna 
aldezteko. Horren inguruan egindako jarduerei 
dagokienez, honakoak aipatu behar dira: kirol, 
hiri eta musika udalekuen antolakuntza eta 
gurasoei eta neska-mutilei zuzendutako 
kontziliazioko jarduerak.  Nabarmendu beharra 
dago Getxo Kirolak erakundeak sortutako 
“Txikigune” zerbitzua abian jarri dela, kirola egin 
nahi duten gurasoen haurrak zaintzeko gune bat 
eskaini nahian.  

 
• Ikastetxeetan zeregin handia bete da tratu 

txarrak atzemateko eta prebenitzeko moduari 
dagokionez. Horren inguruan, zenbait 
ikastetxetan DBHko ikasleei zuzendutako 
“Eraldatzen” programaren ezarpena 
nabarmendu beharra dago, bai eta “Berandu ez 
heltzeko” programarena ere (Lehen 
Hezkuntzako 6. mailako ikasleei zuzendutakoa, 
heziketa afektibo eta sexualaren inguruan). 
Jabekuntzako eskolan autodefentsarako 
ikastaroak be egin dira. Halaber, gazteen 
indarkeria sexista prebenitzera zuzendutako 
proiektuak lehenetsi dira, elkarteei zuzendutako 
diru-laguntzen barruan. 
 

• Ikastetxeetako espazioak eta guneak aztertzea eta 
berrantolatzea ahalbidetuko duten neurriak 
bultzatzea.  

 
Nabarmendu beharra dago eskoletako patioen 
erabilera ez dela udal eskumena eta horrek 
neurri horren ezarpena zailtzen duela. 

 
• Sexu-generoaren sistemak ezartzen dituen 

baldintzatzaileak ahalbidetzeko jarduerak 
antolatzea, neska-mutilek beren ikasketak eta 
lanbideak hautatzeko orduan, ikasleei nahiz 
irakasleei zuzendutako sentsibilizazio programen 
bitartez. 

 
• Gurasoen erantzunkidetasuna sustatzera 

zuzendutako sentsibilizazio jarduerak sendotzea 
ondorengoen heziketari begira.   
 

Ildo horretako ekintzak egin diren arren 
(maskulinotasun berriei buruzko tailerrak, 
autozainketei eta inguruneari buruzko tailerrak, 
publizitate kanpainak eta hitzaldiak), aintzat 
hartu da horiek guztiak modu sistematikoagoan 
egin beharko liratekeela. 
 

 

 
 
Balorazio kualitatiboa hezkuntzaren arloan 
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Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %75  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %50  
 
Hezkuntzaren arloan egindako aurrerapenak esanguratsuak dira. Esate baterako, genero 
berdintasunari buruzko lana bultzatu da hezkuntzaren arloan, bai eremu formalean bai ez-
formalean. Izan ere, ikastetxeetan tratu txarrak atzeman eta prebenitzera zuzendutako 
zenbait ekintza egin dira eta, eremu ez-formalean, sentsibilizazio programak martxan jarri 
dira Gaztelekuan eta aisialdi eta astialdi jarduerak burutu dira, esate baterako udalekuen, hiri 
udalekuen antolaketa eta abar.   
 
Ikastetxeetan aurrera eramandako ekintzei dagokienez, bereziki nabarmendu behar dira 
“Eraldatzen” eta “Berandu ez heltzeko” programak; izan ere, egitasmo horiek, besteak beste, 
Getxoko Udalaren Berdintasun Zerbitzuaren eta ikastetxeen arteko lokarriak eta loturak 
sendotu dituzte. Gainera, programa finkatuak dira, abian jarritako lan ildoen jarraipena 
ezartzea ahalbidetzen dutenak. Ikastetxeei eskaintzen jarraitzea aurreikusten diren ekintzak 
dira.  
 
Ikastetxeekin batera egindako lana egiten jarraitzeko, aintzat hartu da laguntza handia 
izango litzatekeela koordinatutako lan egitura bat ezartzea, lan sistematikoagoa egitea 
ahalbidetzeko. Adibide gisa, udalerrian baterako hezkuntzari begirako mahai bat eratzeko 
aukera aipatu da. Horren inguruan, identifikatutako zailtasunetariko bat da hori ez dela 
udalaren eskumena.  
 
Ikastetxeetan zenbait ekintza egin diren arren, III. Berdintasun Planean jasotako batzuk ez 
dira abiarazi. Adibidez, neska-mutilek beren ikasketak eta lanbideak hautatzeko orduan, 
sexu-genero eta sexualitate sistemak ezartzen dituen baldintzatzaileak gainditzeko 
sentsibilizazioarekin zerikusia dutenak.   
 
Aurrera eraman ez diren ekintzak baloratzeko orduan, azaldu da, udalaren hurrengo 
berdintasun plana prestatzeari begira, garrantzitsua dela ikastetxeetako lanari heltzeko 
moduari buruz gogoeta egitea, jarduketa eremuak modu koordinatuan eta batera lehenestea 
eta ikastetxeetan saturazio sentsazioa eragin dezaketen ekintzen planifikazioa saihestea.  
 
Azkenik, azpimarratu beharra dago gurasoen kontziliazioari laguntzeko ekintzak aurrera 
eraman direla. Egindako ekintzak baloratzerakoan, aipatu da Txikigune zerbitzuak ez dituela 
eman hasieran espero ziren emaitzak. Horri buruz azaltzen da zerbitzuaren prezioa izan 
daitekeela haren erabilera azal dezakeen arrazoietariko bat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIZARTE INKLUSIOA  
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Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean 
daudenak): 

 

%76,50  

Elementu positiboak  Egiteko dauden ekintzak  
• Herritarrei zuzendutako komunikazioa hobetu 

da gizarte zerbitzuek eskaintzen dituzten 
zerbitzuei buruz, webguneko jardueren 
argitalpenaren bidez eta zerbitzu katalogo bat 
prestatzeko zereginaren bidez. 
 

• Getxoko emakumezko immigranteen eta iritsi 
berrien inklusioa erraztera zuzendutako 
zenbait jarduera egin dira, eta zehatzago 
honakoen bitartez:  i) harrera tailerrak eginez 
eta lan aurreko moduluak (Getxon Bizi 
programaren burutzapena, besteak beste); ii) 
emakumezko immigranteen elkarteak 
sendotzeko lana, honakoak aurrera 
eramanez: Ellacuría fundazioarekiko akordioa 
berritu izana, Getxoko immigranteen 
elkarteen plataformari lagundu izana eta 
emakumezko immigranteen erakundeei 
lokalak laga izana; iii) familia 
birmultzokatzaileentzako laguntza 
psikosoziala, eta, azkenik, iv) emakumezko 
immigranteen partaidetza sustatu ziana 
jabekuntza eskolan, “kultura arteko 
elkarrizketak” programaren bitarte, "topaketa 
kontatuz" literatur ikastaroa eginez eta 
emakumezko immigranteen erakundeei diru-
laguntza zehatzak emanez" 
 

• Desgaitasun fisiko eta psikikoa duten 
pertsonen artapen eta laguntza premiei 
erantzuna emateko bideratutako jarduerak 
aurrera eraman dira, eremu horretan lan 
egiten duten elkarteekin elkarlanean.  
Zehatzago, martxan jarri dira “menpeko 
pertsonak artatzeko diagnostikoan” 
proposatutako neurrietariko batzuk, esate 
baterako: Zainduz hitzarmena onetsi izana, 
atsedenerako zerbitzu pilotua abian jarri 
izana, zaintzaileentzako tailerrak egin izana 
eta abar.   
 
Gainera, SAREKIDEn desgaitasuna duten 
pertsonekin lan egiten duten erakundeen 
partaidetza ere sustatu da eta diru-laguntzak 
eman zaizkie euren jarduerak aurrera eraman 
ahal izateko.  Azkenik, espazioak laga dira 
haien eguneko lana garatzeko.  

 
• Zaintzaileen premien artapena hobetu da 

honakoen bidez: i) Zaintzaileei eta herritarren 
zerbitzuen eskaintzaren hobekuntzari 
zuzendutako udal programa (atseden 
programaren ezarpena, etxez etxeko 
laguntza zerbitzua, Zainduz programa, eta 
abar); ii) zaintzaileei laguntzeko egitaraua 
ikuspegi feminista batetik jabekuntza 

• Alargunak eta pentsiodunak diren 
emakumezkoentzako informazio eta aholkularitza 
eremuak sendotzea, helburu horri begirako 
jardueren eta hitzaldien burutzapenaren bidez.  
 

Lau urteetan zehar aurreikusitako jarduera hori 
2012an baino ez da gauzatu eta gehienbat 
landu dira alarguntza pentsioei buruzko arau 
aldaketak.  

 
• Guraso bakarreko familien premien estaldura 

handitzea haien egoera zehatzaren berri izateko 
ekintzak abian jarriz eta haien bizi maila hobetzeko 
neurriak diseinatzea ahalbidetuz.  

 
• Getxon indarkeriaren biktimak direnen artapena 

hobetzea.  
 

Zentzu horretan, nabarmendu beharra dago 
planaren markoan aurreikusi zela 24 orduko 
artapen zerbitzu bat martxan jartzea. Era 
berean, aurreikusita zegoen tratu txarrak 
jasandako emakumezkoentzako harrera etxe 
bat abian jartzea. Bi ekintza horiek EAEko 
gizarte zerbitzuen katalogoan ezarritakoaren 
menpe daude.  
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eskolaren bitartez (informazio hitzaldiak, 
laguntza psikologikoko eta erlaxatze tailerrak 
eta abar); iii) sentsibilizazio jarduerak 
(zabalkunde foiletoen argitalpena, hitzaldiak 
eta abar).   

 
• Genero indarkeriaren biktimak izandako 

emakumezkoak artatzeko toki protokoloari 
jarraipena eman zaio, protokoloaren jarraipen 
batzordean inplikatutako erakundeen 
partaidetza aktiboaren bitartez eta udalaren 
teknikariak prestatuz.  Zentzu horretan, 
prestakuntzak izan dira gizarte zerbitzuekin, 
gizarte langileekin, immigrazio eta 
berdintasun arloko teknikariekin... 
Udaltzaingoa Eusko Jaurlaritzak eskainitako 
prestakuntzara bertaratu da. 

 
 
 
Gizarte inklusioaren arloari buruzko balorazio kual itatiboa 
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %76,5  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %76,5  
 
Modu positiboan baloratutako arloaren barruan egindako aurrerapenetariko bat honako 
hauxe da: udalak egiten dituen ekintzen inguruan eta eskaintzen dituen zerbitzuen inguruan 
herritarrei zuzendutako informazioaren zabalkundea eta komunikazio bideak sendotu izana, 
hain zuzen ere. Dena dela, esan beharra dago udalaren gizarte zerbitzuek eskaintzen 
dituzten zerbitzuen katalogoan ez dela beren-beregi aipatzen indarkeria sexistaren biktimak 
diren emakumezkoen artapena, betiere ematen den zerbitzu gisa.  
 
Azpimarratzekoa da emakumezko immigranteen artapena eta desgaitasunen bat duten 
pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako zenbait ekintza egin direla.  Era berean, 
zaintzaileen premiei erantzuteko xedea izan duten zenbait jarduera ere eraman dira aurrera. 
Ekintza horien inguruan egindako balorazioen arabera, nabarmendu beharra dago 
Berdintasun Zerbitzuak Immigrazio Zerbitzuarekin eta Gizarte Zerbitzuekin batera egindako 
lanaren garrantzia, horrek ahalbidetu baitu aurreikusitako ekintzarik gehienak aurrera 
eramatea.  Horrenbestez, sailen arteko koordinazioaren garrantzia berriro ere berretsi 
beharra daukagu, berdintasunaren aldeko toki politiken zeharkako lana sendotzeko 
beharrezko estrategia gisa.  
Halaber, garrantzitsua da nabarmentzea genero indarkeriaren eta sexu erasoen biktimak 
izandako emakumezkoak artatzeko toki protokoloaren jarraipenaren inguruan egindako lana. 
Horren inguruan, azpimarratu behar dugu protokoloari jarraipena emateari begira abian 
jarritako ekintzak (eta zehatzago Jarraipen Batzordea) baliagarriak izan direla indarkeriari 
aurre egiten dioten emakumezkoen artapenean inplikatutako erakundeen koordinazioa 
hobetzeko, komunikazio kanal berriak ezartzeko eta ordurako existitzen zirenak sendotzeko.   
 
Egin ez diren edo sendotu nahi diren ekintzen artean emakumezko alargunei, pentsiodunei 
eta guraso bakarreko familiei zuzendutakoak daude.  Halaber, indarkeria jasaten duten 
emakumeentzako 24 orduko artapen zerbitzua falta da, bai eta harrera etxea ere. Bi ekintza 
horiek, Berdintasunerako III. Udal Planean ezarritakoaren arabera, EAEko Gizarte 
Zerbitzuen Katalogoaren menpe daude. 
 
 

HIRIGINTZA, INGURUMENA ETA GARRAIO PUBLIKOA  
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Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean 
daudenak): 

 

%84,60  

Elementu positiboak  Egiteko dauden ekintzak  

• Emakumezkoen partaidetza handiagoa bultzatu da 
garraioaren planifikazio, hiri diseinuaren eta 
ingurumenaren prozesuetan.  Izan ere, 
emakumezkoen taldeen ordezkarien partaidetza 
bultzatu da Ingurumenaren Foroan (horretan Eskuz 
Eskuk parte hartu zuen 2012an eta Gizatiar 
erakundeak 2013an. Gizartiar foroaren partaidea 
izan arren, 2014an ez zuen parte hartu denbora 
faltagatik. 
 
Beste alde batetik, emakumezkoen taldeetako 
ordezkarien partaidetza sustatu da Hirigintza 
Plangintzaren Aholku Batzordean, Gizatiar 
elkartearen partaidetzaren bitartez (2011n eta 
2012an), bai eta Enclave de ciudadanas de Getxo-
renaren bitartez ere.  Partaidetza hori Alkatetzaren 
Dekretu bidez bideratu da. 
 
 

• HAPOren berrikuspena prestatzeko lanean 
sortutako lantaldeak (elkarteak eta herritarrak 
kontuan hartuz, 60 pertsonak osatua) 30 minutuko 
prestakuntza jaso du, hirigintzan genero ikuspegia 
txertatzeko (guztira 4 prestakuntza ordu eman dira 
hirigintza plangintzari dagokionez).  
 

• Kontziliazioarekin eta autonomia pertsonalaren 
garapenarekin zerikusia duten irizpideetan 
oinarrituz azpiegituren eta garraio publikoaren 
egokitzapenari dagokionez, orain arte egin diren 
honako ekintza hauek nabarmendu behar: Plana 
indarrean egon den lau urteetan zehar, bizikleta 
bultzatu da garraiobide modura, bidegorrien sarea 
handitu da eta bizikletak alokatzeko zerbitzua ere 
sendotu da.  Irisgarritasuna hobetzera zuzendutako 
ekintzak ere egin dira, hala nola Alangoko 
igogailua, etxebizitzetan egindako lanak, espaloiak 
eta kaleak konpontzeko lanak eta irisgarritasunari 
egokitzeko edo konponbidea emateko lanak. 
Azkenik, igogailuen ordutegiak egokitu dira 
asteburuetan eta, zehatzago, ordutegiak ordubete 
edo ordubete eta erdi luzatu dira, urteko hilabeteen 
arabera.  

 
• Segurtasun falta sorrarazten duten eta 

emakumezkoen ibilgarritasuna zailtzen duten 
tokiak desagerrarazteko lan egin da, betiere 
Getxoko Hiri Debekatuaren Mapan jasotako 
zenbait jarduketa garatuz, adibidez kalerik ilunenak 
argiztatzea. Gainera, Getxoko Hiri Debekatuaren 
Maparen gomendioen jarraipena egin da, Hirigintza 
Sailarekin eta udaltzaingoarekin izandako bileren 
bitartez. 

• Emakumezkoek garraioaren eta 
ingurumenaren planifikazio eta diseinu 
prozesuetan parte hartzeko markoaren 
barruan, honakoak hobetzea: hitzaldiak 
egiteko modua, prestakuntza eta planifikazio 
urbanistikoan genero ikuspegia txertatzeko 
baliabideen zuzkidura.  
 

10 orduko prestakuntza bakarra izan da 
genero eta hirigintzaren gainean 
Jabekuntza Eskolan; ekintza hori bi 
urterako aurreikusita egon da. 

 
• Kontziliazioarekin eta autonomia 

pertsonalaren garapenarekin zerikusia duten 
irizpideetan oinarrituz azpiegituren eta 
garraio publikoaren egokitzapenari 
dagokionez, egin ez diren baina aurreikusita 
zeuden honako ekintza hauek aipatu behar: 
i) zenbait auzo komunikatzen dituen azalera 
egokituko garraiobide bat abian jarri izana; ii) 
espazio publikoen erabileraren gaineko 
diagnostikoa, genero ikuspegi batetik; eta, 
azkenik, iii) edoskitze aretoak abian jartzeko 
lekuak egokitzea eta zenbait aisialdi eta 
olgeta eremu askotariko funtziodun mahaiez 
hornitzea.   

 

 
Hirigintzari, ingurumenari eta garraio publikoari b uruzko balorazio kualitatiboa 
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Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %84,6  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %53,8  
 
Arlo honi buruz modu positiboan baloratutako ekintzetariko bat izan da emakumezkoen 
partaidetzaren bultzada, udalerriko emakumezkoen elkarteen bitartez, garraioaren eta 
ingurumenaren planifikazio eta diseinu urbanistikoan. Edozein kasutan ere, partaidetza maila 
kontuan hartuz, beharrezkotzat jotzen da emakumezkoen partaidetza aktiboagoa finkatzeko 
ekintzak aurrera eramatea zenbait eremutan, hala nola Udalaren Hirigintza Plangintzaren 
Aholku Kontseiluan.  
 
Halaber, modu positiboan baloratu da azpiegituren eta garraio publikoaren hobekuntza, 
esate baterako bidegorrien sarea handitzeko lana eta udal igogailuen ordutegien 
egokitzapena. Azkenik, emakumezkoentzako Hiri Debekatuaren Mapa gauzatzeko lanean 
aurrera egin da, kalerik ilunenetan edo arriskutsuenetan argiztapen handiagoa ezarriz.  
 
Sendotu beharreko ekintzei dagokienez, aurrera eraman ez diren prestakuntzak 
nabarmendu behar dira (Jabekuntza Eskolan aurrera eramandako “Hirigintza eta Generoa” 
prestakuntza eta Lantalde prestakuntza izan ezik). Aldez aurretik aipatu den bezala, 
aurreikusitako prestakuntzak aurrera eramateko zailtasunetariko bat denbora falta izan da 
eta batzuetan lehentasunezkotzat ez hartzea (zehatzago, hirigintzako teknikariei egindako 
eskaintzari dagokionez). Hala eta guztiz ere, beharrezkotzat jotzen dira, ez bakarrik gaitasun 
teknikoak eskuratzeko laguntza ematen dutelako, baizik eta gai horri buruzko sentsibilizazioa 
finkatzeko aukera eskatzen dutelako; izan ere, sentsibilizazio hori ezinbestekoa da 
berdintasunaren aldeko politikak eta gizarte aldaketak bultzatzeko erantzunkidetasunari 
buruzko kontzientzia hartzeko "eragile gisa". 

 
 

ENPLEGUA 

Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean 
daudenak): 

 

%50,10  

Elementu positiboak  Egiteko dauden ekintzak  

• Emakumezkoen enpleguaren sarbidea 
(zehatzago autoenpleguarena) bermatu da 
berdintasun baldintzetan, enpresak sorrarazi 
nahi dituzten emakumezkoei aholkularitza 
eskainiz.   
 

• Enpleguak etxeetan duen kalitatea hobetu 
da, sektore horretan lan egiten duten 
pertsonei lan eskubideen gaineko 
informazioa ematera zuzendutako jarduerak 
abian jarriz. Ekintza horietariko batzuk 
emakumezko immigranteei zuzendutako 
jardueren bitartez bideratu dira; hona hemen 
zenbait adibide:  hitzaldiak, lan saioak, 
erregulazioari buruzko informazio kanpainak, 
aholkularitza juridikoa eta abar. Jarduera 
horiek batera antolatu dira Immigrazio eta 
Berdintasun zerbitzuen eta Getxolanen 
artean.  

 
Getxolanen eskumenak aldatu direnetik, 
jarduera horietariko batzuk Getxoko 
Immigranteen Plataformaren bidez garatu 
dira.  
 

• Emakumezkoen enplegurako sarbidea berdintasun 
baldintzetan bermatzera zuzendutako jardueren 
burutzapena hobetzea. Aurreikusi bai baina egin 
ez diren jardueren artean, honako hauek 
nabarmendu behar dira: i) behar adina kotizatu ez 
duten pertsonei laguntzeko programa bat 
diseinatzea eta abian jartzea, bereziki zaintza 
zereginetan jardun duten emakumezkoei 
zuzenduta, kotizazioa osa dezaten; ii) 
emakumezkoen eta gizonezkoen kontratazio 
datuak aztertzea.  
 

• Beste alde batetik, urtebetean bakarrik egin diren 
ekintzak daude, nahiz eta hasiera batean lau 
urteko epean egiteko planteaturik egon, adibidez: 
Generoaren haustura digitala gainditzeko ikastaro 
bat antolatzea, eta 44 urtetik gorako 
emakumezkoak eta gizarteratzeko eta laneratzeko 
zailtasunak dituzten bestelako emakumezkoen 
kolektiboak lehenestea.  
 

Jarduera horiek ez dira aurrera eraman, neurri 
batean, Getxolanen ardurapekoak izan direlako 
eta organismo horiek zerbitzu horietariko asko 
eskaintzeari utzi behar izan diolako. 
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• Udaleko langileen kontziliazioa hobetu da 
malgutasun ordutegia handituz. Gainera, 
baloratzen da pertsona bakoitzaren 
kontziliazio premiak estaltzen direla modu 
indibidualean.  Horren erakusgarri gisa, 
kontziliaziorako orduen poltsa aipatzen da; 
poltsa horrek urteko ordu kopuru zehatz 
batez baliatzea ahalbidetzen du. 

 
• Getxoko enplegatzaileei eskaintzen zaien 

informazioarekin zerikusia duten jardueren 
garapena hobetzea, etxeko enpleguaren lan 
harremanen markoan.  
 

Lau urtez aurreikusitako ekintza hori 2011n 
baino ez zen egin; horretarako, informazio 
kanpainak eta hitzaldiak egin ziren eta Gizarte 
Segurantzaren Araubide Orokorrari buruzko 
alderdi nagusien laburpen agiri bat zabaldu zen.  
Gainerako urteetan ekintza hori ez da aurrera 
eraman, Getxolanek ez baitu bitartekaritza 
zerbitzurik eskaintzen. 

 
• Emakumezkoen enpleguaren kalitatea hobetzea 

udalaren eremuan, traktu jarraituko zerbitzuetan 
emakumezkoen presentziari buruzko azterlan bat 
eginez (zerbitzu esternalizatuak baino egonkorrak) 
eta genero ikuspegia lanpostuen balorazioan 
txertatuz.   

 
• Enpresa pribatuaren eremuan emakumezkoen eta 

gizonezkoen berdintasuna hobetzea udalerriko 
enpresei berdintasunerako plan bat izateko 
abantailen berri emanez. 
 

Zehaztu beharra dago Getxoko enpresarik 
gehienak familiarteko enpresak direla, 2/3 
pertsonek osatutakoak. 

 
• Kontziliazioa hobetzea lanbide prestakuntzan.  

 
Lau urtez aurreikusitako jarduera hori 2011n 
baino ez da egin eta horretarako prestakuntzak 
eskaini ziren goizeko 9etatik aurrera (eskola 
ordutegia). Era berean, laguntza ekonomikoak 
izan dira haurren zainketa zerbitzuak ordaindu 
ahal izateko. Gainerako urteetan ia ez da 
prestakuntzarik izan, besteak beste, Getxolanen 
izandako eskumenen aldaketen ondorioz.  

 
• Kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren 

barruan sartutako ekintzak. Zehatzago, 
gizonezkoei zuzendutakoak eta helburutzat 
dutenak menpeko pertsonen zaintzari lotutako 
baimen eta lizentziak arautzen dituzten arauen 
berri ematea.  

 
• Jazarpen sexista prebenitzera zuzendutako 

ekintzak, baina lan eremu pribatuan bai udalean.  
 
 
 
 
 
 
 
Enpleguari buruzko balorazio kualitatiboa  
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Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %50,1  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %43,8  
 
Zalantzarik gabe, Getxolanen eskumenen aldaketak eragina izan du enpleguaren eremuan 
aurreikusitako ekintzen burutzapenean; gauzak horrela, ekintza horiek %50,10ean burutu 
dira. Aldaketa horrek berekin ekarri du enpleguaren aldeko politika aktiboak Eusko 
Jaurlaritzak eskuratu izana Lanbideren bitartez. Hau da, Getxolanek Lanbideren Lankidetza 
Zentroa izateari utzi dio eta, horrenbestez, enpleguaren politika aktiboei lotutako zerbitzuak 
emateari laga dio. Gaur egun, Getxolana sustapen ekonomikorako zentro bat da, gehienbat 
ekintzailetza eta enpresen sustapena jorratzen duena udalerri mailan.  
 
Eskumenen berregituraketa hori aurrera eraman zen, nagusiki, Getxolan espezializatzeko 
erabaki politiko batean oinarri hartuz, betiere organismoa ekintzailetzari eta enpresen 
sustapenari buruzko jarduketa ildoen inguruan espezializatzeko. Aldi berean, bat etorri zen 
Eusko Jaurlaritzaren eta udalerrien arteko eskumenen berrikuspenarekin; horren guztiaren 
xedea zerbitzuen bikoiztasuna saihestea izan zen, eta, gainera, Lanbideren lan zentroak 
sortzeko baldintzak aldatu ziren.  Getxolanek ez zituen baldintza horiek betetzen, eskaintzen 
zituen zerbitzu asko azpikontrataturik zeudelako.  
 
Hala eta guztiz ere, eremu honen barnean izan diren zenbait aurrerapen aipa ditzakegu, 
besteak beste: emakumezko ekintzaileei eskainitako aholkularitza, etxez etxeko sektorearen 
enpleguaren kalitatea hobetzeko jarduerak eta, azkenik, udalean lan egiten duten pertsonen 
lan bizitzaren eta bizitza pertsonalaren kontziliazioaren hobekuntza.  
 
Beste alde batetik, zenbait aurrerapen izan dira, planaren neurrietan islaturik egon ez arren, 
zalantzarik gabe beharrezkoak direnak egitasmoari bultzada emateko. Zentzu honetan 
nabarmendu behar ditugu Gizarte Zerbitzuetako langileekin eta Getxoko Immigranteen 
Plataformarekin ezarritako loturak. Plataformak, adibidez, aholkularitza lana bete du etxez 
etxeko lana egiten duten langileen lan eskubideen inguruan.  
 
Ekintza batzuk aurrera ez eramateko arrazoien artean, batzuek erantzuten diote lanaren 
antolakuntza eta planifikazioaren barne izaerari. Halaber, badira ekintza batzuk, 
Berdintasunerako Planean definiturik dauden bezala gauzatu ez direnak. Esate baterako, 
“langileei informatzea laneko jazarpen sexualaren eta jazarpen sexistaren aurrean jokatzeko 
moduari buruz” izeneko ekintzari dagokionez, zehaztu beharra dago kasu horietan jarduteko 
barne neurriak Udalaren Lan Arriskuen Protokoloaren barnean jaso direla, nahiz eta txosten 
hau prestatzeko orduan gai zehatz horri buruzko protokolo zehatz bat egiten hasi den.  
Gainera, udalaren lan arriskuen arduradunek prestakuntza saio bat egin dute 
berdintasunaren inguruan. Prestakuntza hori modu positiboan baloratu da, ulertzen baita 
jazarpen sexistaren kasuetan barne prozedurak hobetzeko laguntza emango duela.  
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KULTURA, KOMUNIKAZIOA, KIROLA ETA LANKIDETZA  

Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean 
daudenak): 

 

%83,30  

Elementu positiboak  Egiteko dauden ekintzak  

• Emakumezkoek kulturan modu aktiboan 
parte hartzea eta bertan izatea agerian jarri 
eta bultzatu da, honakoen bitartez: i) 
emakumezkoek Getxoko historiari egindako 
ekarpenak ikertuz, xede horri begirako 
deialdiak sustatuz; ii) emakumezko 
sortzaileen sustapena honako ekintza hauen 
bidez: diru-laguntzen deialdia, Getxoarteko 
jarduerak, erakusketak, emakumezkoen eta 
musikaren gaineko zikloak, emakumezkoak 
eta ikuskizunak…; iii) emakumezko 
immigranteen eta kultur elkarteen arteko 
komunikazio eta lankidetza honakoen bidez:  
Identibuzz Getxo, munduko terrazak, Zubiak 
lehiaketa, zurrumurruen kontrako proiektua, 
etab.)  
 

• Emakumezkoek kirolean modu aktiboan parte 
hartzea eta bertan izatea agerian jarri eta 
bultzatu da, honakoen bitartez: i) Getxoko 
emakumezko kirolariak ikusgai jarriz 
emakumezko gazteagoentzako eredu gisa, 
hitzaldien, emakumezko kirolariekin izandako 
mahai-inguruen eta Getxo Sasoi ekimeneko 
sarien banaketaren bidez; ii) lehenengo aldiz 
2015ean emandako “Berdintasuna Indartuz” 
urteko saria sortuz. 

 
• Getxoko Jabekuntza Eskola indartu da urteko 

programazioa prestatuz eta horren barnean 
gazteen interesak txertatuz 
(autodefentsarako tailerrak, bizikletaren 
mekanika, sexualitatea eta abar). Aldi 
berean, emakumezko gazteentzako jarduerei 
zabalkundea eman zaie Gazte Bulegoaren 
bitartez, ikastetxeen bitartez eta Gazteak 
aldizkariaren bitartez.  

 
• Elkar ezagutza eta lankidetza bultzatu da 

Getxoko emakumezkoen elkarteen, 
Jabekuntza Eskolaren eta hegoaldeko 
herrialdeetako emakumezkoen artean. Alde 
batetik, erakunde horien arteko harremanak 
bultzatu dira honakoak eginez: hitzaldiak, 
erakusketak eta emakumezko indigenen, 
emakumezko nekazarien, idazle 
palestinarren eta Saharako emakumezkoen 
arteko topaketak eginez, besteak beste. 
Beste aldetik, Getxotik Mundura programari 
jarraitasuna eman zaio; egitasmoan 
emakumezkoak ikustarazteko jarduerak 
txertatu dira, hala nola “Berdintasunaren 
Txokoaren” antzezpena eta “Munduko 
Zirkoa”, ikus-entzunezkoen proiekzioak, 

• Bigarren hezkuntzan emakumezkoen kirol 
partaidetzari eta jarraitasunaren sustapenari 
bultzada ematea.  
 

2012an, 2013an eta 2014an udalerrian dagoen 
prestakuntza eskaintzaren berri eman den 
arren, zailtasunak aurkitu dira emakumezko 
gazteek kirola uztea ekiditeko lehen eta 
bigarren hezkuntzan zehar.  Adibidez, familiak 
ondorengoen kirol esperientzian inplikatzeko 
garrantziaren gainean sentsibilizatzerakoan eta 
kontzientziatzerakoan.  

 
• Udalerriko komunikabideekiko lana indartzea 

hizkeraren eta irudien erabilera ez-sexistari 
dagokionez.  
 

• Udalerriko kiroldegietan edoskitze aretoak 
egokitzea. 

 



22 

 

musika ekitaldian, GKEen azokak eta abar.  
 
• Berdintasuna bultzatu da Getxoko elkarteen 

sarean, elkarteak animatuz berdintasunaren 
aldeko konpromisoak har ditzaten.  

 
• Getxoko gizartea berdintasunaren inguruan 

sentsibilizatzeko jarduerak egin dira; 
zehatzago, honako hauek egin dira:  
a) Tailerrak, maskulinitate berriei buruzko 

antzezpen-foroak eta gizonezkoei 
zuzendutako mahai biribilak.  

b) Emakumezkoen diskriminazioari buruzko 
kontzientzia hartzera zuzendutako 
prestakuntza eta ekintzak, ikastetxeetako 
eta Jabekuntza Eskolako tailerren 
bitartez.  

c) Sentsibilizazio kanpainak egin dira 
martxoaren 8ko, ekainaren 28ko eta 
azaroaren 25eko egunen eta jaiegunen 
inguruan. 
 

• Emakumezkoen eta gizonezkoen partaidetza 
berdinzalea bultzatu da kultur eta jai giroko 
ekintzetan, Andra Mariko jaietan garraio 
publikoaren (autobusa) eskaintzaren bitartez 
(Gazteriarekin batera).  
 

• Kiroldegietan haurtxoen fardelak aldatzeko 
aldagelak egokitu dira.  
 

• Indarkeria sexistaren inguruan 
sentsibilizatzera eta prebenitzera 
zuzendutako ekintzak eraman dira aurrera, 
honakoen bidez: i) jai batzordeak inplikatuz 
gai honi buruz antolatutako kanpainetan (udal 
jaietan eranskailuak banatu dira eta jazarpen 
sexualaren kontrako protokoloak prestatu 
dira, besteak beste); ii) kanpainak eginez 
azaroaren 25aren inguruan; iii) ikastetxeetan 
eta jabekuntza eskolan tailerrak eginez; iv) 
eraso sexisten aurkako gaitzespen publikoa, 
azaroaren 25eko adierazpen instituzionala 
prestatuz.   

 
 
Kultura, komunikazio, kirol eta lankidetzaren arloe i buruzko balorazio kualitatiboa  
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %83,3  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %75  
 
Arestian zehaztu den bezala, arlo honek planaren batez besteko garapen maila gainditzen 
du eta, aldi berean, planaren gainerako arloek baino ekintza gehiago jasotzen ditu.  
 
Aurrera eraman diren eta baloratuen dauden ekintzen artean emakumezkoak kulturan modu 
aktiboan agertzera eta parte hartzera bideratutakoak daude. Horren inguruan, zehaztu da 
ezarritako helburuak erdiesten lagundu duen elementu giltzarrietariko bat izan dela arlo 
honetan inplikatutako teknikariek kultura baloratzeko erabili ohi diren kalitatezko irizpide 
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androzentrikoak gainditu izana. Esate baterako, irizpide horiek gainditzeak lagundu du 
emakumezkoen lanen ordezkaritzaren inguruan dauden gabeziak agerian jartzen. Hori aldez 
aurretik ezinbestean egin beharreko urratsa da, gabezia eta hutsune horiek zuzentzeko 
ekintzak abian jarri ahal izateko.  
 
Halaber, elkar ezagutza eta lankidetza bultzatu da Getxoko emakumezkoen elkarteen, 
Jabekuntza Eskolaren eta hegoaldeko herrialdeetako emakumezkoen artean. Horri 
dagokionez, nabarmendu beharra dago Jabekuntza Eskola erreferente garrantzitsu bihurtu 
dela udalerriko emakumezko askorentzat. Horren erakusgarria da Jabekuntza Eskolak 
eskaintzen dituen ikastaroak egiteko eskatzen duten emakumezkoen kopurua handitu izana. 
Igoera horri eskaintzaren hazkundeak lagundu ez dionez gero, urtero-urtero eskuragarri 
dauden plazak zozketatu behar dira; horrenbestez, emakumezko batzuek ezin dute esku 
hartu aukeratutako ikastaroetan. 
 
Arlo honetako ekintza batzuen abiarazpenak ahalbidetu du, era berean, Getxoko Udalaren 
Berdintasun Zerbitzuaren eta udalerriko erakunde garrantzitsuen arteko loturak ezartzea eta 
koordinazioa sendotzea.  Adibidez, garapenaren aldeko lankidetza erakundeen eta jai 
batzordeen artean.  
 
Berdintasunaren aldeko sentsibilizazio jardueren markoan, gizonezkoen partaidetza 
nabarmentzen da maskulinitateei buruzko tailerretan (2011tik urtero-urtero 14 gizonezkok 
parte hartu dute batez beste) eta Berdintasun Zerbitzuak jarduketa ildo horren inguruan 
egindako apustua.  
 
Azkenik, hobetu beharreko elementuei dagokienez, identifikatu ahal izan da kirolen arloa 
izan dela aurreikusitako ekintzak abiarazteko zailtasunik gehien eman duena. Zehatzago, 
bigarren hezkuntzan emakumezko gazteen kirol jarraitasuna sustatzeari dagokionez. Egin 
daitezkeen hobekuntzen artean, uste da garrantzitsua izango litzatekeela udalerriko 
komunikabideekiko harremanak sendotzea, hizkeraren eta irudien erabilera ez-sexistari 
bultzada emateko.   
 
 
 

OSASUNA  

Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean 
daudenak): 

 

%92,30  

Elementu positiboak  Hobekuntza elementuak  

• Emakumezkoek osasunaren gainean duten 
autoezagutza eta autokudeaketa handiagoa 
sustatu da, honako ekintza hauek aurrera 
eramanez:  i) ikastetxeetan ohitura 
osasungarriak sustatzeko programak 
antolatuz (besteak beste, HIESaren 
prebentzioa, drogamenpekotasuna, heziketa 
afektibo sexuala…); ii) nahi ez diren 
haurdunaldiak prebenitzeko ekintzak, sexu 
informaziorako bulegoaren bitartez eta 
familiarteko planifikazioari buruzko tailerrak 
eginez; eta azkenik, iii) emakumezkoen 
bizitza zikloei buruzko informazioaren 
zabalkundea Jabekuntza Eskolaren bidez.   
 

• Udalerrian sexu aholkularitzari eta 
informazioari buruzko zerbitzua eskaini da, 
Informazio eta Aholkularitza Sexologikoaren 

 
• Osasunaren inguruko erantzunkidetasuna 

sustatzeko markoaren barnean, egokitzat jotzen 
da adineko gizonezkoekiko lana hobetzea 
autozaintzari eta ingurunearen zaintzari buruzko 
tailerrak antolatuz.   
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Bulegoaren mantenimenduaren bidez. 
Gainera, zerbitzuaren asteko ordutegia 
handitu da, “emakumezkoen sexualitateari” 
buruzko hitzaldiak eman dira eta gida bat 
argitara eman da lehen artapenean 
sexualitatearen gaiari heltzeko moduari 
buruz, Osakidetzako langileei zuzenduta.  
Halaber, bulego horrek eskaintzen dituen 
zerbitzuei buruz informatu da iragarki bat 
argitara emanez udalaren webgunean, 
Getxoberrin eta Ermekin, besteak beste.  

 
• Udalaren Berdintasun Zerbitzuaren eta 

Getxoko osasun zentroetako langileen arteko 
lankidetza sustatu da, jarraipenerako bilerak 
eginez eta aholkularitza sexologikoaren 
zerbitzuak artatutako deribazioen bidez, 
besteak beste.  

 
• Getxoko gizarte eta osasun elkarteen berri 

eman da webgunean direktorio bat argitara 
emanez.   

 
• Autonomia funtzionala ez duten pertsonak 

artatzeko baliabide sozio-komunitarioen 
eskaintza hobetu da, udal egoitzako eta 
eguneko zentroko plaza kopurua handituz.  
Gainera, Gurutze Gorriarekiko hitzarmenari 
eusten zaio, mugikortasun urritua duten 
pertsonak lekualdatzeko, aisialdi eta 
astialdiaz goza dezaten.  
 

• Osasunaren arloan erantzunkidetasuna 
sustatu da emakumezkoei zuzendutako 
tailerren bitartez, menpeko pertsonak 
zaintzeko ardurak eskuordetzearen inguruan 
(amama zaintzaileei zuzendutako tailerrak 
eta "Zaindu zainduz" ikastaroa).  
 

• Osakidetzaren partaidetza aktiboa sustatu 
da, indarkeriaren biktimak diren 
emakumezkoak artatzeko protokoloaren 
barruan. Horretarako, urtean bi bilera egin 
dira (sei hilerik behin), Jarraipen 
Batzordearen markoan.  

 
 
Osasunaren arloari buruzko balorazio kualitatiboa 
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %92,3  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %84,6  
 
 
Osasuna da planaren ekintzen garapen mailarik handiena duen arloa; izan ere, egindako 
ekintzen kopurua %92,30ekoa da.  
 
Garatu diren eta baloratuen dauden ekintzen artean emakumezkoek osasunaren gainean 
duten autoezagutza eta autokudeaketa indartzera zuzendutakoak daude. Era berean, 
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aholkularitza eta informazio sexualaren udal zerbitzua nabarmendu beharra dago; zerbitzu 
hori arlo honetan egindako ekintza askotan egon da inplikaturik. 
 
Ekintzen abiarazpenak berekin ekarri du, era berean, udalaren eta beste erakunde batzuen 
arteko lankidetza harremanak sendotzea (hala nola Gurutze Gorriarekin eta ikastetxeekin), 
bereziki Sexu Informazioaren Bulegoaren bidez ezarritako harremanak.  
 
Azkenik, azpimarratzekoa da osasunaren arloan erantzunkidetasuna sustatu dela 
emakumezkoei zuzendutako tailerren bitartez, menpeko pertsonak zaintzeko ardurak 
eskuordetzearen inguruan (amama zaintzaileei zuzendutako tailerrak eta "Zaindu zainduz" 
ikastaroa). Tailer horiek modu positiboa baloratzen dira, eta identifikatu da beharrezkoa 
izango litzatekeela berriro ere autozaintzari eta ingurunearen zaintzari buruzko tailerrak 
egitea adineko gizonezkoei zuzenduta.  
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3. AZTERKETA KUALITATIBOA, ARDATZEN ARABERA 
 

3.1 SARRERA 

Atal honetan aurkezten dira Berdintasunerako III. Udal Planaren ebaluazio prozesuan 
egindako tailerretan eta elkarrizketetan jasotako bizipenak.  Horrenbestez, informazio 
kualitatiboa jasotzen da, ardatz estrategikoen arabera sailkatua; izan ere, horietatik abiatuz, 
Berdintasunerako Udal Plangintza egituratu da, Eusko Jaurlaritzak zehaztutako 
jarraibideekin bat etorriz: “Berdintasunaren aldeko Gobernantza” eta planaren ardatz 
estrategikoak: 1. ardatza: “Emakumezkoen jabekuntza eta balioen aldaketa”; 2. ardatza: 
“Gizarte antolakuntza erantzunkidea eta 3. ardatza: “Emakumezkoen kontrako Indarkeria”. 
 
Atal honetan aurkezten den informazioaren azterketaren xedea ez da ardatzen barneko 
ekintza bakoitzaren ebaluazio zehatza egitea. Kontua da ardatzak eta jarduketa ildoak 
egituratzen dituzten elementuen gainean gogoeta egitea. Zentzu honetan, helburua da 
Berdintasunerako III. Udal Plana ezartzeko aurrerapenak eta zailtasunak identifikatzea, hori 
abiapuntua izan dadin hurrengo Berdintasunerako Udal Plangintza prestatzeari begira.  

3.2. GOBERNANTZA HOBETZEA BERDINTASUNAREN ALDE  

Atal hau prestatzeko, egokitzat jo da tailerrak egitea udalaren politikariei, teknikariei eta, 
azkenik, Berdintasun Kontseiluan III. Planaren garapenean zehar parte hartu duten 
emakumezkoen elkarteei zuzenduta.  

3.2.1 PERSONAL POLITIKOARENTZAKO TAILERRA: GOBERNANTZARAKO 
OINARRIZKO BALDINTZAK  

Tailerrean zenbait eremutako ordezkari politikoek hartu dute parte; hona hemen eremu 
horiek: gizarte zerbitzuak, gazteria, kultura, euskara, kirolak, kontratazioa, udaltzaingoa, 
barne araubidea, ingurumena eta berdintasuna.  
 
Tailerrean landutako edukiak egituratu dira berdintasunaren aldeko gobernantza bultzatzeko 
funtsezko baldintza orokorretan oinarrituz. Esan nahi baita, berdintasunaren aldeko politiken 
garapena errazten duten baldintzak erabili dira, “gender mainstreaming-etik” edo generoaren 
zeharkakotasunetik abiatuz (betiere haren estrategia politikoa eta teknikoa aintzakotzat 
hartuz).  Marko horren barnean, politikarien bizipenak aztertu dira Berdintasunerako III. Udal 
Plangintzaren ezarpenean zehar izandako oinarrizko baldintza horien aldaketen eta 
bilakaeraren inguruan.  
 
Egitura horri jarraiki, tailerra egituratu da berdintasunaren aldeko gobernantza bultzatzeko 
oinarrizko baldintza orokorrak biltzen dituzten honako multzo hauen arabera:  
 

• Borondate politiko eta teknikoa: Berdintasunaren aldeko toki politikak ezartzeko 
premia identifikatzea eta onartzea. 

• Generoaren eragina eta inpaktua ezartzea toki errealitatearen gainean eta udal 
politiken gainean.  

• Oinarrizko neurrien berrikuspena: Lan eta koordinazio egiturak; baliabide 
eskuragarriak; planifikazio egokia; estatistiken eta azterlanen hobekuntza; gaitasuna 
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eta prestakuntza; herritarren partaidetza (eta bereziki emakumezkoena) toki 
politiketan; berdintasuna txertatzeko prozesuen ezarpena udal jardueran eta 
arautegian.  

 
Borondatea 

Tailerrean parte hartzen duten politikarien ustetan, borondate eta konpromiso politikoa 
existitzen da udalak berdintasunaren alde abiarazi nahi dituen politiken ezarpenaren 
inguruan.  Horren erakusgarri gisa, Berdintasun Zerbitzuak udalaren organigramaren 
barnean duen kokapena aipatzen da; izan ere, gizarte zerbitzuetan egotetik 
lehendakaritzaren pean egotera igaro da. Aldi berean, udalaren ibilbidea azpimarratzen da 
berdintasunaren aldeko politiken inguruan eta zehazten da gutxi barru aurreikusirik dagoela 
Berdintasunerako IV. Udal Plana prestatzea eta onestea.  
 
Gobernu taldeari dagokionez, uste da berori osatzen duten hamar pertsonek 
berdintasunaren "txipa" dutela; hori argi ikus daiteke hizkeraren erabilera ez-sexistaren 
sentsibilizazioaren inguruan nahiz abian jartzen diren ekintza zehatzetan ere. Ikuspegi 
horretatik, tailerrean parte hartzen duten pertsonek azpimarratzen dute aurrera egiteko urrats 
asko egin direla. Adibide gisa, honakoak aipatzen dira, besteak beste: barne nahiz kanpo lan 
egitura batzuen osaera parekidea lortzeko ahaleginak (esate baterako, kulturaren arloan 
sariak emateko epaimahaien osaera) eta diru-laguntzen deialdietan berdintasun irizpideak 
txertatzeko zeregina.  Halaber, zehazten dute gobernu taldearen bileretan berdintasunaren 
aldeko politikak azaltzen direla, baina ez modu sistematikoan.   
 
Aipatzen denari jarraiki, udal politiketan genero ikuspegia bultzatzeko orduan aurkitu dituzten 
erresistentzia nagusiak teknikariei lotutakoak dira.  Esate baterako, adierazten dute 
teknikarien artean oraindik ere indarrean dagoen diskurtsoa dela zenbait postutan 
emakumezkoak daudela bakar-bakarrik emakumezkoak izategatik eta ez haien “balioagatik”.  
 
Teknikarien artean indarrean dauden erresistentziei dagokienez, zehazten dute 600 
pertsonako langile zerrendaren barnean dibertsitate handia dagoela. Hau da, pertsona 
batzuk sentsibilizaturik daude eta beste batzuek ez dute berdintasuna lehentasunezkotzat 
jotzen. Hala eta guztiz ere, maila politikoan lorpenik handienetariko bat izan da teknikarien 
artean aldaketak erdiestea berdintasunari lotutako kulturaren eta balioen inguruan. Horren 
inguruan, zehazten dute pertsona batzuek “berdintasunean sinetsi ez arren” ez dutela argi 
adierazten, “zuhurtziari eusten baitiote”. 
 
Teknikarien artean aurkitu dituzten erresistentzien aurrean, politikariek erabili duten 
estrategietariko bat izan da azaltzea zeintzuk diren berdintasunaren sustapena azaltzen 
duten arrazoiak eta helburuak. Aipatzen dute garrantzitsua dela arrazoien berri ematea, 
teknikariek neurri horiek ezarpen baten gisa ikus ez ditzaten eta “ondo geratzeko” baino ez 
direla abian jarri pentsa ez dezaten. Orobat, haien ustetan, estrategia hori indartzeko, 
beharrezkoa da politikariak gaitzen jarraitzea. 
 
Aldaketak lortzeko eta zenbait erresistentzia gainditzeko laguntza eman duen beste faktore 
bat izan da teknikarien belaunaldi txandaketa; izan ere, horrek berekin ekarri du genero 
ikuspegia txertatzeko zabaltasun eta borondate handiagoa duten pertsonak lanean sartu 
izana.  
 
Bestalde, arloen artean aldeak daudela azaltzen da. Horri dagokionez, arlo batzuetan “oso 
egoki egiten da lan” genero ikuspegi batetik eta, beste batzuetan, hasi baino ez dira egin.  
Adibidez, arlorik zeharkakoenak dira (hala nola euskara, gazteria, immigrazioa eta abar) 
sentsibilizaziorik handiena dutenak.Aldi berean, aldaketa garrantzitsuak identifikatu dira 
kulturaren eta kirolaren gisako eremuetan; horietan nahiko erroturik zeuden erresistentziak 
egonagatik ere, pixkanaka-pixkanaka gaindituz joan dira.  
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Generoaren eraginaren eta inpaktuaren berri izatea 
 
Politikarien ustetan, berdintasunaren aldeko politiken bultzadak berekin ekarri du 
udalerriaren errealitatean generoaren eraginaren gainean ezagutza maila handitu izana, bai 
eta bereziki toki politiketan duen genero inpaktuaren gainean ere.  Esan nahi baita, zenbait 
neurriren ezarpenak eragin du inplikatutako pertsonek inpaktu horren inguruko gaitasuna 
eskuratu izana, eta horrek modu positiboan eragin dio berdintasuna sustatzeko neurriak 
abiarazteko premiari. Adibide gisa, baliabide ekonomikoak diru-laguntzen bitartez 
banatzearen inguruan egindako azterketa zehazten dute, betiere diru-laguntzen aginduetan 
genero berdintasunari lotutako neurriak ezarri baino lehenago.  Aipatutako kasu zehatz bat 
da futbol femeninoko taldeak diruz laguntzeko ezarritako baldintzak. 
 
Beste adibide zehatz bat da kirol jantziei lotutakoa; izan ere, jantziok emakumezkoei 
egokitzeko erabakia hartu zen, premia hori atzeman zelako. Kasu honetan, emakumezkoei 
galdetzean jantzi berrietan zer nahi zuten, horrek agerian jarri zuen kirol jantzien diseinuak 
ez ziela emakumezkoen interesei eta eskariei erantzuten, baizik eta neurri handi batean 
gizonezkoen beharrizanei.   
 
 

Neurri orokorren berrikuspena 
 

Genero arkitekturari dagokionez , aipatu den bezala, Getxoko Udalak ez dauka lan egitura 
koordinaturik eta sailen arteko zehatzik, berdintasunaren aldeko politikak zeharkako moduan 
bultzatu ahal izateko. Egoera hori planteatzean, politikariek, lehendabizi, baloratzen dute, 
udalaren errealitatea aintzakotzat harturik, ez dela beharrezkoa ezaugarri horietako lan 
egitura bat. Izan ere, bideragarriagotzat jotzen da genero ikuspegia dagoeneko existitzen 
diren lan egituretan txertatzea. Horren inguruan, adibide bezala, gazteriak bultzatu eta 
koordinatu duen zeharkako lantalde teknikoa aipatu behar da; bertan, bestelako arlo batzuek 
parte hartzen dute. Hona hemen arlo horiek: immigrazioa, berdintasuna, gizarte zerbitzuak, 
kultura, kirolak, sustapen ekonomikoa... 
 
Maila teknikoan Getxo Kirolak (GK) erakundearen barnean berdintasunaren aldeko batzorde 
zehatza dago. Batzorde horretan GKko teknikariek eta udalaren berdintasun teknikariak 
hartzen dute esku.  Aldizkako bilerarik ezarri ez den arren, batzorde horretan jorratzen dira 
kirolen esparruan aurrera eramaten diren ekintza eta programa guzti-guztiak. Kirolez 
arduratzen den politikariek batzorde hori abian jarri izana modu positiboan baloratuagatik 
ere, gainerako politikariek uste dute ez dela bideragarria izango udalaren arlo bakoitzean 
berdintasunerako batzorde bat izatea.  
 
Koordinazio zehatzerako egiturarik ez badago ere, maila teknikoan berdintasunaren alde 
egindako zeharkako lana gehienbat bideratzen da ekintza eta programa zehatzak abiaraziz. 
Testuinguru horretan, egokiagotzat jotzen da zeharkako lana Berdintasun Zerbitzuak 
zuzentzea gainerako arloei ematen zaien laguntzaren bitartez, betiere ekintza eta programa 
zehatzetan oinarri hartuz. Aldi berean, aipatzen da lan molde hori Euskara Zerbitzuan 
erroturik dagoela eta hori euskararen ikuspegia bermatzeko eraginkorra dela; beraz, kasu 
honetan, berdintasuna zeharkako moduan txertatzeko bidea bihur daiteke.  
 
Arestian aipatu den bezala, maila politikoan ere ez dago koordinazio batzorde zehatzik. Kasu 
horretan ere ez da beharrezkotzat jotzen, alde batetik, gobernu taldearen bileretan udalaren 
berdintasun politikak agertzen direlako, modu zehatzean bada ere, eta beste aldetik, 
Berdintasun Kontseilua koordinazio politikoa errazten duen organotzat jotzen delako, bertan 
udalerriko emakumezkoen elkarteek ez ezik udalean ordezkaritza duten alderdi politiko 
guztietako politikariek ere parte hartzen baitute.  
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Genero arkitekturaz denaz bezainbatean, azpimarratzekoa da Berdintasunerako III. Plana 
ebaluatzeko prozesuan bai identifikatu dela koordinatutako egiturak edota lan dinamikak 
ezartzeko beharrizana, betiere berdintasunerako urteko plan operatiboak  definitzeko, 
abiarazteko eta jarraitzeko erantzunkidetasuna aldeztuz.  Gaur egun, urteko planak 
Berdintasun Zerbitzuak definitzen eta ebaluatzen ditu. Gainerako eremuetan mugatzen dira 
erantzuna ematera Berdintasun Zerbitzuak ekintzen burutzapenaren inguruko informazioa 
eskatuz igorritako e-mailei.  Horren inguruan, ikusi ahal izan da Berdintasun Zerbitzuaren e-
mailak (ekintzen burutzapenei nahiz urteko plan operatiboen berri ematekoei buruzkoak) 
jasotzen dituen pertsonak teknikoak ia ez dituela kontuan hartzen jarduerak planifikatzeko 
orduan. Arrazoi hori dela eta, arloek urteko plan operatiboen definizioan eta jarraipenean 
izan beharreko inplikazio eta erantzunkidetasun handiagoari begira, proposatzen da 
erantzunkidetasun hori bermatuko duten egiturak edota lan dinamikak ezartzea.   
 
Tailerrean parte hartu duten politikariek bai hartzen dute planifikazioa  zeharkako lanaren 
elementu giltzarritzat. Zentzu horretan, identifikatzen da planifikazioaren eta eguneko lan 
dinamiken faltak zailtzen duela genero ikuspegia txertatzeko beharrezko aldaketak txertatzea 
udal programetan eta politiketan. Aldi berean, uste da planifikazio egoki batek lagun 
lezakeela genero ikuspegia txertatzearen inguruan dauden erreparo horiek murrizten, horrek 
denboraren eta ezinbesteko zereginen berrantolaketa ekar lezakeelako, betiere 
berdintasunaren aldeko neurrien ezarpenak lanaren gainkarga eragitea saihesteko.  Horri 
dagokionez, zenbaiten iritziz, etorkizunari begirako erronka bat dateke planifikazio 
sistematikoagoa eta egituratuagoa lortzea, udal politiketan genero ikuspegiaren txertaketa 
errazteko.  
 
Zeharkako ikuspegi batetik lan egiteko beharrezko baliabideei dagokienez, baliabide 
ekonomikoetatik harago, denboraren inguruan hausnartzen da baliabide gisa.  Politikariek 
onartzen dute gai horri garrantzi handikoa dela eta, zenbaitetan, denbora faltak 
Berdintasunerako Planari lotutako zenbait ekimenen burutzapena mugatu duela. Adibidez, 
aipatzen da zeintzuk diren prestakuntza prozesuetan parte hartzeko zailtasunak; izan ere, 
pertsona batzuk ezin izan dira bertaratu, lan zama dela eta. Hala eta guztiz ere, politikariek 
aipatzen dute, denbora berdintasunaren aldeko politikak ezartzeko beharrezko baliabidea 
izanagatik ere, sentsibilizazio eta inplikazio indibidualak eragin handiagoa duela.  Zentzu 
horretan, uste da neurri handi batean sentsibilizazio mailak eta inplikazio indibidualak 
baldintzatzen dutela berdintasunaren aldeko politikak lehentasunezkotzat hartzea eta, 
ondorioz, horiek garatzeko beharrezko neurriak ezartzea. Horixe gertatu da, adibidez, 
teknikariei eskainitako prestakuntzetara bertaratzeko aukerekin.  
 
Maila politiko nahiz teknikoko sentsibilizazio eta inplikazio indibidualaren garrantzia alde 
batera utzi gabe, kontuan hartu beharra dago berdintasun arloan toki politikak maila horretan 
ezartzeko aukerak ikusezin egiten dituela benetako oztopo edo trakzio elementu bihur 
daitezkeen faktore asko.  Faktore horiek lotzen zaizkio, besteak bete, lan koordinatua 
aldezten ez duten eta erroturik dauden lan dinamikei, planifikazio akasdunari, goi agindu 
garbien faltari, lanabes teknikoen eskuragarritasun faltari eta abarri. 
 
Denbora eta inplikazio faltaren ondorioz eskaini bai baina egin ez diren prestakuntzak egon 
diren arren, politikariek modu positiboan baloratzen dituzte jasotako prestakuntzak. Adibide 
gisa, azpimarratzekoak dira hizkeraren erabilera ez-sexistaren inguruan jasotako 
prestakuntzak.  Zentzu honetan aipatzen da prestakuntza horiek ahalbidetu dutela 
politikariek barneratzea hizkera modu ez-sexistan erabili behar dutela eta bestelako ohitura 
zehatz batzuk ere izan behar dituztela.  Nolanahi ere, beharrezkotzat jotzen da politikariek 
nahiz teknikariek gaitzen eta prestakuntza jasotzen jarraitzea eta, ondorioz, berdintasun 
gaiari buruzko prestakuntzak eskaintzeko premia azaltzen da. Aldi berean, aipatzen da 
prestakuntzak ezagutza teknikoak eskuratzeko balio izateaz gainera argudioak eman behar 
dituela berdintasunaren aldeko politikak abiarazteko arrazoien eta helburuen inguruan. 
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Azkenik, haien iritziz, erronka hauxe da: gehienbat teknikariak prestakuntzetan parte 
hartzeko prest egotea. 
 
Informazioaren kudeaketari eta politikariek haren gainean egiten duten erabilerari 
dagokienez, zenbait azterlan prestatu dira udalerriko emakumezkoen errealitatearen berri 
izateko. Orobat, zehazten da udalak jasotzen dituen datuak sexuaren arabera bereizirik 
daudela. Dena dela, azaltzen da informazioaren kudeaketa indar litekeela informazio 
eskuragarriaren gaineko genero azterketa egiteko eta horren bidez errealitatearen berri 
zehatzagoa izateko generoaren ikuspegi batetik.  Ezagutza hori ezinbestekoa da, 
berdintasunaren aldeko toki politiken garapenean aurre egin ahal izateko.  
 
 
Azkenik, udalerriko herritarren eta, bereziki, emakumezkoen partaidetza ri  dagokionez, 
politikarien ustetan, Berdintasun Kontseilua partaidetza hori sustatzen eta aldezten duen 
eremua da.  Horri buruz adierazten da, aholku organoa izanagatik ere, ez dela hartu 
Berdintasun Kontseiluaren akordioen kontrako erabakirik. Hau da, Kontseiluak orientazioa 
ematen du eta politikariek orientazio hori kontuan hartzen dute, erabakiak hartzerakoan.  
Hala eta guztiz ere, kontseiluan talde politikoak sartu izanak gehiegi politizatu du organo 
hori. Esan nahi baita, arlo politikoaren zenbait dinamika jaso dira eta horiek berebiziko 
garrantzia izan dute Kontseiluaren dinamiken barnean2.  
 
Berdintasun Kontseiluaz gain, herritarrek parte hartzeko beste bide batzuk daude, udalaren 
dinamiketan nahiko sustraiturik daudenak. Horien artean, herritarrek politikari eta 
teknikariekin duten zuzeneko kontaktua dago, bai udal sailetan eta bulegoetan bai kalean 
bertan.  Kasu honetan hitz egiten ari gara herritarren proposamenei eta eskariei buruzko 
prozedura adostu eta sistematizaturik ez duten informazio bideei eta moldeei buruz. 
Horrenbestez, jasotzen ez denez, arriskua dago emandako informazio asko galtzeko eta 
kontuan ez hartzeko, genero ikuspegia indartzen lagun dezakeen informazio horren alderdi 
garrantzitsuei buruzko erabakiak hartzerakoan.  Halaber, ezin ahantz daiteke seguru asko 
herritarren zati batek ez dituela barneraturik partaidetza dinamika horiek eta, hortaz, ez 
dituela aukera horiek aintzat hartzen. 

3.2.2 TEKNIKARIAK: ZEHARKAKOTASUNERAKO BALDINTZAK  

Teknikariekin egindako tailerretan zenbait arlotako langileek hartu dute parte; hona hemen 
arlo horiek: Gazteria eta Jaiak, Immigrazioa eta Kulturartekotasuna, Gizarte Zerbitzuak, 
Getxolan (Sustapen Ekonomikoa), Kontratazioa eta Ondarea, Getxo Kirolak, Kultur Gela eta 
Berdintasun Zerbitzua.  
 
Tailerraren helburua izan da teknikariek zeharkako lana aldezten duten elementu giltzarrien 
inguruan dituzten bizipenak jasotzea. Helburu hori erdiesteko, honako gaiei buruzko 
gogoetak izan dira, besteak beste: lan dinamikak eta espazioak, eskuragarri dauden 
lanabesak, gaitzeko eta prestakuntza jasotzeko premia, agindu argiak izateko egokitasuna 
eta abar.  
 
Nabarmendu beharra dago tailerrean parte hartzera gonbidatuak izan ziren pertsonek 
Gazteria Zerbitzuak bultzatutako zeharkako lantaldean parte hartzen dutela eta bertan gaur 
egun lantzen direla zeharkakotzat jotzen diren programak.  
 

                                                           

2Berdintasun Kontseilua abian jarri aurretik, parte hartzeko beste espazio bat zegoen, Berdintasun Foroa; bertan 
gaur egun Kontseiluari loturik dauden elkartea askok esku hartzen zuten. Foroan, gainera, ez zen politikarien 
partaidetza aurreikusten. Hori dela eta, zehazten da gaur egun Kontseiluak “freskotasuna” galdu duela; izan ere, 
ordezkari politikoen partaidetzak espazio hau politizatzera iritsi da.  
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Zeharkako lanaren printzipioak 
 
Tailerra eztabaida batetik abiatuz hasi da zeharkako lanaren oinarrizko printzipio batzuen 
inguruan, esate baterako:  
 

• Administrazioaren jarduketen ez -neutraltasuna. Printzipio horrek berekin dakar 
onartzea administrazio prozedura nahiz politika sektorial guzti-guztiek genero 
inpaktua dutela.  

• Arlo guztien erantzunkidetasuna berdintasunaren aldeko toki politikak garatzeko 
orduan. 

• Jarrera teknikoa eta politikoa; horrek honakoari egiten dio men: goi arauen eta 
aginduen multzoa, konpromiso politikoa, ezagutza teknikoak eta genero ikuspegia 
txertatzeko lanabes eta tresnak, besteak beste.  
 

Tailerrean parte hartu duten pertsonek adierazten dute printzipio horiek, neurri batean, 
betetzen direla udalaren talde teknikoaren "gune gogorra" deritzonaren bidez. Hau da, haien 
ustetan, printzipioak barneraturik dituzte berdintasunaren aldeko politiketan maila 
indibidualean sentsibilizaturik eta inplikaturik dauden teknikariek.  Horrenbestez, abiaburu 
horien betetze maila inplikazio eta interes pertsonal horren menpean dago eta ez da aldez 
aurretik erabakitako estrategia politiko baten ondorioa.  
 
Ikuspegi horretatik, politikarien erantzunkidetasunari men egiten zaio; izan ere, haien iritziz, 
politikari guztiak ez datoz bat printzipio horiekin. Horrek oztopo eta zailtasunak jartzen ditu 
zeharkako lan orokorra eta berdintasunaren aldekoa aldezteko estrategia politiko argi baten 
aldeko apustua agerian jartzeko orduan. Gainera, azaltzen da udalean sustraitutako lan 
dinamikek oztopatzen dutela zeharkako lan hori. Testuinguru horretan, proiektu 
zehatzagoetan baino ez da lan egiten zeharkako ikuspegi batetik eta, kasu askotan, proiektu 
horien buru diren teknikarien interesari eta inplikazioari esker.  
 
Aldi berean, uste da administrazioaren jarduketen ez-neutraltasunaren printzipioa ez dela 
oro har barneraturik dagoen zerbait. Hau da, uste da politikariak nahiz teknikariak ez daudela 
sentsibilizaturik gaiaren inguruan eta ez daudela printzipio horren inplikazioen jakitun.  
Beraz, udalaren barruan landu beharreko printzipioa dela pentsatzen da.  
 
Halaber, teknikariek uste dute printzipio horiek betearaztea zailtzen duen faktoreetariko bat 
dela berdintasunak lehentasunetariko bat izan gabe jarraitzea, bai agenda politikoan bai 
teknikarien artean. Horrek, aldi berean, eragiten du berdintasunaren aldeko politiken 
erantzunkidetasuna zenbaitetan praktikara ez eramatea eta hori Berdintasun Zerbitzuaren 
erantzunkidetasun nagusitzat hartzea.   
 
Bestalde, zehazten da eskumenen eta zereginen banaketak, erantzunkidetasuna aldeztu 
arren, zenbaitetan arloen lan koordinatua zailtzen duela.  Adibide gisa, zaintzaileei 
zuzendutako jarduketa ildoa aipatzen da; izan ere, gizarte zerbitzuen erantzukizun eta 
ardura esklusiboa izatera igarotzean, Berdintasunak eta Gizarte Zerbitzuek jarduketa ildo 
horren inguruan izandako koordinazioa ahuldu zen.   
 
Azkenik, oro har, zeharkako politikak eta, bereziki, berdintasun arlokoak bultzatzeko, 
beharrezkotzat jotzen da lidergo politiko argia.  Hau da, lidergo politiko argia izan den kasu 
zehatzetan, zeharkako ikuspegi batetik lan egitea errazagoa izan dela pentsatzen da. 
Etsenplu gisa, “Cities” kulturarteko proiektua aipatzen da.  Horren inguruan ondorioztatzen 
da zeharkako lanaren lidergoak eta bultzadak proiektu zehatzetatik harago joan behar 
izango luketela eta sustraituen dauden barneko lan dinamiketan txertatu behar izango 
liratekeela.   
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Baliabideak  
 
Beharrezko baliabideei dagokienez, denboraren kudeaketari buruz lan egiteko garrantzia 
azpimarratzen da. Hala eta guztiz ere, pertsona batzuek denbora falta nabarmentzen dute 
faktore erabakigarri gisa; aitzitik, beste batzuen ustatan, denbora kudea daitekeen zerbait 
da, lehentasunik ezartzen baldin bada. Hau da, pertsona batzuen ustetan, berdintasunari 
buruzko politikak lehentasunezkotzat ez jotzeak garrantzi handiagoa dauka laneko gainkarga 
eragin dezakeen generoaren zeharkakotasuna ezartzeak dakarten denboraren kudeaketak 
eta zereginen banaketak baino.  
 

Lan egiturak 
 
Tailerrean parte hartu duten teknikariek lan egiturak berrikusteko premia azaltzen dute, 
erlazio eta harreman horizontalak ezartzea eta langileen autonomia sustatzea ahalbidetuko 
duten estrategiak ezarri ahal izateko. Baldintza horiek oinarrizkotzat jotzen dira, zeharkako 
lana sendotu ahal izateko. Kanporako ikuspegia birplanteatzeko garrantzia ere 
azpimarratzen da, hau da, arloen arteko koordinazioa bultzatzea, sail isolatuei mugatutako 
lan dinamikak gainditu ahal izateko. Horri lotuta, udalaren barne mugikortasunaren 
garrantzia ere aipatzen da; izan ere, zeharkako lanak sarritan mugikortasun espaziala behar 
du, arloetako langileen arteko zuzeneko harremanak ahalbidetzeko. Horri buruz aipatzen da 
arloen arteko hurbiltasun fisikoak zeregin garrantzia izan dezakeela.  Halaber, zehazten da 
udalaren barnean prestigiorik gehien duten arloak direla joan-etorririk gutxien egin behar 
dutenak; izan ere, normaltzat jotzen da “prestigiorik gutxien” duten arloak direla lekualdatu 
behar direnak, gainerako arloekin harremanetan jarri nahi baldin badute.  

 
Prestakuntza eta trebakuntza 

 
Espezializatutako prestakuntza beharrezkotzat jotzen da; izan ere, horrek bultzatzen diren 
ekintzen kalitateari eragiten dio, bai eta sailen arteko koordinazioa aldezten duten lan 
tresnak eskuratzeko aukerari ere.  Hala eta guztiz ere, pertsona batzuek berresten dute 
denbora mugatu dela eta horrek eragiten duela antolatutako ikastaroetara bertaratzeko 
asistentzia mugatua izatea kasu batzuetan.   
 
Azkenik, atzematen da teknikariak modu indibidualean eskuratutako estrategiak aurrera 
eramaten ari direla, dauden mugak gainditu ahal izateko. Estrategia horiek ekintzak abian 
jarriz eskuratzen dira eta gehiago erantzuten diote motibazio pertsonalari estrategia orokor 
bati baino.  
 

Partaidetza  
 

Barne langileen partaidetzaz denaz bezainbatean (bai politikoa bai teknikoa) 
berdintasunaren aldeko politiken zeharkakotasuna errazten duten dinamiketan eta lan 
eremuetan, berriro ere aipatzen da eremu politikoaren eta teknikoaren arteko lotura egoteko 
premia.   
 
Zeharkakotasuna aldezten duten lan egiturak eta dinamikak ezartzeaz gainera, 
garrantzitsutzat jotzen da erantzukizunen eta arduren mailak sendoago definitzea; izan ere, 
maila teknikoak berdintasunaren inguruan duen erantzukizuna ez da exijitzen, eta 
konpromiso indibidualaren menpe dago.  
 

Zeharkakotasuna, Berdintasunerako III. Udal Planean  
 
Azkenik, teknikariek tailerrean zehaztu dituzte Berdintasunerako III. Planaren markoaren 
barnean aurrera eraman diren zeharkako zenbait ekintza, bai eta horiek arrakastaz garatzea 
ahalbidetu duten elementuak ere.   
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Aipatutako ekintzak bultzatu dituzten sailak honako hauek izan dira: Berdintasun Zerbitzua, 
Gizarte Zerbitzuak, Immigrazio Zerbitzua eta Gazteria. Zehatzago, jarduerak batera garatu 
dira zenbait sailen inguruan; hona hemen sailok: i) Berdintasuna eta Gizarte Zerbitzuak, ii) 
Berdintasuna eta Immigrazioa, eta azkenik, iii) Gazteria eta Immigrazioa.  
 
Ekintza horiek arrakastaz aurrera eramatea ahalbidetu duten elementuak, alde batetik, 
motibazioaren, autonomiaren eta inplikatutako teknikarien interesaren faktoreak izan dira. 
Beste aldetik, erabilitako ikuspegiaren, antolakuntzaren eta metodologiaren etengabeko 
berrikuspena aipatzen da. Azkenik, arrakastarako faktore gisa aipatzen dira sailen arteko 
etengabeko komunikazioa eta haien hurbiltasun fisikoa.  
 
Hurrengo taulan aipatzen dira teknikariek tailerrean zehaztu dituzten zeharkako ekintzak.  
 

4. taula: Berdintasunerako III. Planaren markoan au rrera eramandako zeharkako ekintzak.  
 

Ekintzak  Berdintasunerako Planarekiko 
erlazioa  

Arrakastarako elementuak  

BERDINTASUNA/GIZARTE 
ZERBITZUAK 
• Erakundeen arteko akordio 

baten prestaketa  
 

Gizarte Zerbitzuen zorroa 
eguneratu eta agiri hori udal 
webgunean argitaratu izana  

• Teknikarien motibazioa, 
autonomia eta interesa 

BERDINTASUNA/IMMIGRAZIOA 
• Emakumezko migratuen eta 

emakumezko autoktonoen 
arteko topaketa, Jabekuntza 
Eskolan egindakoa  

• Immigranteei harrera egiteko 
eta orientazioa emateko 
zerbitzua  

Emakumezko immigrante eta 
autoktonoen arteko harremanak 
eta elkar ezagutza sendotzea. 

• Bultzatutako lanaren 
etengabeko berrikuspena 
(antolakuntza, ikuspegia, 
metodologia eta abar). 

• Etengabeko komunikazioa 
gainerako sailekin 

• Hurbiltasun fisikoa, 
programak diseinatzerakoan 
koordinazioa errazten duena 

BERDINTASUNA/GAZTERIA 
• Beldur Barik lehiaketa 
• Genero irizpideak diru-

laguntzen deialdietan 
• Gaztelekuan bultzatutako 

jarduerak 

Berdintasun arloko ekintzak 
sendotzea Gazteria Sailak 
eskainitako zerbitzuetan 

• Teknikarien motibazioa, 
autonomia eta interesa 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua 

Tailerra amaitzean, teknikariek zenbait alderdi proposatu dituzte; haien ustetan, alderdi 
horiek kontuan hartu behar izango lirateke hurrengo plana prestatzeko orduan: 
 
• Plan errazagoa egitea, ekintza gutxiagorekin, baina ekintzak argiagoak izanik. 
• Sailen arteko inplikazio handiagoa sustatzea plana prestatzeko prozesuan. 
• Abian jarritako programak indartzea (esate baterako, Jabekuntza Eskola) 

3.2.3. BERDINTASUN KONTSEILUA 

Berdintasun Kontseilua partaidetza eta aholkularitzarako organoa da; udal administrazioak 
aholku organo hori eratzen du, toki eremuan berdintasunaren aldeko politikak bete ahal 
izateko. Gaur egun, kontseiluko partaideak honako hauek dira: udalaren talde politikoetako 
ordezkariak eta udalerriko emakumezkoen elkarteetako ordezkariak. Era berean, pertsona 
bat dago udalean presentzia duten sindikatuak ordezkatuz eta beste bat Getxoko 
merkataritza ordezkatuz.  
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Berdintasun Kontseiluaren inguruan egindako tailerrean honako elkarteetako ordezkarien 
partaidetza izan da: Bilgune Feminista, Mujeres con Voz, Enclave de Ciudadanas por Getxo, 
Gizatiar eta Roda elkarte sozio-kulturala. Elkarte horietatik bik kontseiluan parte hartu dute 
hasiera-hasieratik (2012), beste bik orain dela bi urtetik hona (nahi eta horietariko batek 
urteak egin ditu parte hartu gabe) eta beste batek orain dela urtebetetik.  
 
Maila metodologikoan, saioa hurrengo ardatz hauen inguruan egituratzeko erabakia hartu 
da: 
 

• Parte hartu nahi izatea (motibazioa): puntu honetan jakin nahi izan da zer den 
elkarteak animatzen eta desanimatzen dituena egitura honetan parte hartzeko 
orduan. 

• Parte hartu ahal izatea: Berdintasun Kontseiluan parte hartzea errazten duten 
indarguneak eta ahuleziak zehazten dira. 

• Parte hartzen jakitea: elkarteek zer behar izango luketen zehazten da, eragina izango 
duen partaidetza aktiboa bideratu ahal izateko.  Gainera, haien iritzia azaldu da 
etorkizunari begira hobe litezkeen lan dinamiken inguruan. 

 
Parte hartu nahi izatea: motibazioa 

 
Oro har azpimarra dezakegu elkarteek Berdintasun Kontseiluan parte hartzera bultzatu 
duten arrazoiak haien izaeraren araberakoak direla. Izan ere, kultura arlokoak diren 
elkarteek zehazten dute Berdintasun Kontseiluan esku hartzean haien elkarteetan oso 
erroturik ez dagoen ikuspegi eta planteamendu eskuratzen dutela, elkarteetan lan egiten 
duten emakumezko askok ez baitute oso barneraturik berdintasunari lotutako planteamendu 
ideologiko edo politiko bat.   
 
Beste elkarte batek nabarmentzen du haren motibazioa dela eragin politikoa izateko espazio 
batean parte hartzeko aukera izatea; gainera, horrela erlazio zuzenagoa dute 
emakumezkoen beste erakunde batzuekin. Gainerako elkarteak bat datoz iritzi horrekin; izan 
ere, modu positiboan baloratzen dute Berdintasun Kontseiluaren bitartez espazio horretan 
esku hartzen duten erakundeen arteko erlazioak sendotu izana.  
 
Azkenik, erakunde batek aipatu du elkartearen funtzioetariko bat dela Berdintasunerako Udal 
Planaren inguruan lan egitea eta haren garapenaren jarraipena egitea. 
 
Ez-motibagarritzat jotzen dituzten alderdien artean, gehienak bat datoz adieraztean izan 
dezaketen eragin maila txikia izan daitekeela. Adibidez, azpimarratzen dute ez dakitela 
zenbateraino kontuan hartzen dituzten politikariek espazio horretan egindako 
proposamenak. Horri dagokionez, elkarte batzuek planteatzen dute Kontseilua aholku 
eremua izanik hori izan daitekeela bertan parte hartzen duten elkarteak desmotibatzeko 
faktoreetariko bat. 
 
Ikuspegi hori politikariek eta teknikariek adierazitakoari kontrajartzen zaio; izan ere, azken 
kasu horretan baloratzen da elkarteek Berdintasun Kontseiluan aurkeztutako proposamenak 
bai izaten dituztela kontuan, erabakiak hartzeko orduan.  
 
Emakumezkoen elkarteek ere euren eta politikarien arteko distantzia sumatzen dute. Haien 
ustetan, distantzia hori Kontseiluan ezartzen diren harremanak baldintzatzen dituen erlazio 
hierarkiko baten ondorioa da.  Aldi berean, zehazten dute politikariekin dituzten loturak 
desberdinak direla teknikariekin dituztenen aldean. Hau da, teknikariekin bizipen hurbilagoak 
dituzte eta ikusten dute teknikariekin dituzten erlazioek eta loturek eragin gaitasuna izateko 
aukera gehiago ematen dizkietela. 
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Emakumezkoen emakumezkoek atzemandako distantzia eta erlazio hierarkiko horrek 
berekin dakar, aldi berean, Kontseiluaren barneko dinamikek haien partaidetza mugatzea.  
Esan nahi baita, horrek ez du bakar-bakarrik haien eragin maila baldintzatzen, baizik eta 
haien jarduketa aukerak mugatzen ditu proposamenak egiterakoan, dinamikak sortzerakoan, 
zenbait eztabaidatan sakontzerakoan... 
 
Elkarteek ere uste dute ez dutela loturarik politikaren eremuan ohikoak diren zenbait 
dinamikarekin.  Horren inguruan, azpimarratu beharra dago politikariak ere bat datozela iritzi 
horrekin; izan ere, haien iritziz, eremu politikoan ohikoa diren dinamika horiek Kontseilua 
bera baldintzatzeko arriskua dago.  
 
Bete ez diren itxaropenak izan diren ala ez planteatzeko orduan, elkarte batzuek adierazten 
dute Kontseiluaren bidez espero zutela garatu beharreko ekimen eta jarduketa gehiago 
sorraraztea.  Hau da, haien iritziz, urtean sei bilera egitea ez da nahikoa bestelako jarduerak 
planteatzeko orduan, betiere martxoaren 8ari, ekainaren 28ari eta azaroaren 25ari lotutako 
kanpainen antolaketatik harago.  
 
Azkenik, guztiak bat datoz esatean Kontseiluaren alderdirik positiboena dela organo horrek 
ahalbidetu diela elkarteen arteko lotura estuagoak ezartzea. Halaber, aipatzen dute espazio 
honetan politikariei elkarte bakoitzak identifikatzen dituen “premiak” aurkeztu eta azal 
diezazkieketela.  Hala eta guztiz ere, arestian aipatu bezala, zalantzak dituzte lor dezaketen 
eragin mailaren inguruan.  
 

Parte hartu ahal izatea: eragin maila  
 
Elkarte batzuen iritziz, Udalak Kontseiluan planteatzen dituen programak eta proposamenak 
aldez aurretik erabakita daude. Esan nahi baita, sumatzen dute ez dagoela aukera handirik 
“aurrea hartzeko”, betiere maniobra tarte txikietatik harago. Orobat, uste dute bileren 
antolakuntza alderdiek euren jarduketa nabarmen mugatzen dutela, haien iritziz aztergaien 
zerrenda oso zehazturik baitago eta ez baitute hari eragiteko aukera handirik.  
 
Adibidez, erakunde batzuek aipatzen dute bakar-bakarrik proposamenak aurkez ditzaketela 
aldez aurretik adostutako zerbaiten gainean. Hots, faltan sumatzen dute proposamenaren 
prestaketaren beraren gaineko eragina eduki ahal izatea. Era berean, aipatzen dute sarritan 
proposamen berriak aurkezteko dituzten posibilitateak eguneko aztergaien “eskariak eta 
galderak” puntura mugatzen direla; lehenago puntu horri “bestelakoak” irizten zitzaion.  
Gehitzen dute eguneko aztergaien aldaketa horrek areago mugatzen dituela proposamen 
berriak aurkezteko posibilitateak; izan ere, proposamenok “eskari edo galdera” gisa 
formulatu behar dira.  
 
Gainera, adierazten dute espazioa dinamizatzeko moduak batzuetan giro zehatz bat 
sorrarazten duela eta horrek ez duela laguntzen gogoeta egiten edo zenbait gairen inguruan 
eztabaidatzen. Zentzu horretan, adierazten dute zenbait kasutan giro tirabiratsua sortzen 
dela elkarteek politikariak ados ez dauden proposamenen bat egiten dutenean. Gehitzen 
dute egoera hori ikusita haiek ere atzera egiten dutela giro tirabiratsua sorraraz dezakeen 
proposamen bat aurkezteko aukera sumatzen dutenean.  
 
Era berean, zehazten dute udalaren dinamikak eta programak eta arloen jarduketa eremuak 
ez ezagutzeak mugatzen duela politika publikoetan eragiteko duten gaitasuna.  Eransten 
dute informaziorako sarbidea dela haien eragina mugatzen duen beste alderdi bat; izan ere, 
sumatzen dute ez dutela berdintasunari buruzko toki politiken jarraipena egiteko beharrezko 
informaziorako sarbiderik.   
 
Honako galdera hau egin zaie: uste duzue Kontseiluan parte hartu ez baina bertan egon 
beharko luketen erakunde edo taldeak daudela? Horri erantzunez, zenbaitek gazteen 
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elkarteak aipatu dituzte, bai eta jai batzordeak ere. Zentzu horretan, zenbaitek planteatzen 
dute beste eremu batzuetako erakundeen partaidetza faltak adierazten duela berdintasuna 
ez dela zeharkako ikuspegi baten bidez lantzen.   
 
Ezaugarri horietako testuinguru batean, elkarteek zenbait neurri planteatzen dituzte; haien 
ustez, neurri horiek Kontseiluaren barruan izan dezaketen eragin gaitasuna indar lezakete:  
 

• Kontseiluaren araudian aldaketak egitea, espazio honetan hartzen diren erabakiak 
lotesleak izan daitezen. 

• Kontseiluaren bilerak egiteko lekua aldatzea: zentzu horretan, azaltzen dute lekua 
“formalegia” dela eta horrek ez duela komunikazio horizontala errazten; gainera, 
haren kokapenak ez du ahalbidetzen beste emakumezko batzuekin harremanik 
ezartzeko aukera.  

• Elkarte kopuru handiago baten partaidetza sustatzea; horrek ahalbidetuko luke beste 
jarduketa eremu batzuk landu ahal izatea.  

• Urteko saioen kopurua handitzea edo lan paralelo bat egitea, adibidez, batzordeak 
sortuz.  

 
Parte hartzen jakitea  

 
Elkarteek identifikatzen dute zenbait faktorek haien partaidetza hobe lezaketela 
Kontseiluaren gisako espazioetan. Honako hauek nabarmen ditzakegu:  
 

• Kanpoko dinamizatzaile bat izatea, erlazio horizontalagoa erraztuko duena 
partaideen artean eta, zehatzago, emakumezkoen elkarteen eta Kontseilura 
bertaratzen diren politikarien artean.   

• Prestakuntza izatea, toki politiken dinamiken eta jarduketa eremuen gaineko 
prestakuntza eskuratzeko. Prestakuntza hori beharrezkotzat jotzen dute, 
berdintasunari buruzko politika publikoen jarraipena egin ahal izateko. Horren 
inguruan, erreferentzia gisa aipatzen dituzte Ingurumenaren Udal Foroan eskaintzen 
diren prestakuntzak. Halaber, aipatzen da Jabekuntza Eskola partaidetza sozio-
politikoari buruzko ezagutzak eskuratzeko espazioa izan litekeela, bai eta beste 
emakumezko batzuekin lotura berriak ezartzeko tokia ere.   

• Parte hartzen duten emakumezkoen elkarteen arteko interesak bateratzea eta 
baterako estrategiak ezartzea ahalbidetzen duten espazioak bilatzea.  

 

Berdintasunari buruzko politiken jarraipena Kontseiluan 
 
Berdintasunari buruzko politiken jarraipenari dagokionez, erakunde parte-hartzaileek 
aipatzen duten eta hobe daitekeen elementuetariko batek zerikusia dauka irizpide 
objektiboak ezartzeko premiarekin, betiere planaren ekintza bat egin den ala ez definitzeko 
orduan.  Ikuspegi horretatik, haien ustetan, irizpide baliagarri bat izan daiteke ekintza horiek 
udal politiketan izan duten benetako inpaktua. Horretarako, xede horri begirako adierazle 
baliagarriak izateko eta ezartzeko premia aipatzen da.  
 
Beste alde batetik, adierazten da Kontseiluan bertan ez zaiola garrantzi handirik ematen 
urteko planen jarraipenari. Horren inguruan, zenbaiten aburuz, ez da denbora askorik 
erabiltzen jarraipen lan hori egiteko. Hala eta guztiz ere, bidezkoa da aipatzea Berdintasun 
Zerbitzuak urtero-urtero eramaten duela Kontseilura urtean planifikatutako ekintzei buruzko 
jarraipen txostena; txosten hori modu partekatuan berrikusten da espazio honetan esku 
hartzen duten erakundeen artean.  
 
Azkenik, berriro ere aipatzen da Berdintasunerako Udal Planaren jarraipen hobea egitera 
bideratutako prestakuntza zehatza izateko beharrizana.  Halaber, zehazten dute 
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garrantzitsua izango litzakeela berdintasun gaiei buruzko prestakuntza indartzen jarraitzea, 
bai elkarteena bai udalaren politikariena. Batik bat genero erlazioen eragina hain agerikoa ez 
den jarduketa eremuei dagokienez; izan ere, horietan kosta egiten da udal programa eta 
politika batzuen genero inpaktua identifikatzea. Adibide gisa, Udalerriko Hirigintza Plangintza 
aipatzen dute. 
 

3.2.4. BALORAZIO ELEMENTU BATZUK 

Udalaren barnean berdintasunerako gobernantza sendotzeari begira, jarraian azpimarratzen 
ditugu Berdintasunerako III. Udal Plana ebaluatzeko prozesuan zehar identifikatutako alderdi 
batzuk: 
 

• Arloen erantzunkidetasuna aldezten duten lan dinamika eta egitura koordinatuak 
indar litezke, berdintasunari buruzko toki politiken bultzadari eta garapenari 
dagokienez. Esate baterako, sendo litezke arloen zuzeneko inplikazioa ahalbidetzen 
dutenak berdintasunari buruzko urteko plan operatiboak adosteko eta haien 
jarraipena egiteko orduan. Era berean, garrantzitsua izango litzateke zeharkako 
ikuspegiaren finkapena ahalbidetzen duten dinamikak sendotzea, ekimen 
zehatzetatik harago.   
 

• Lan dinamikak eta egiturak sendotzeko beharrizanaz gainera, lidergo politiko argia 
izateko garrantzia azpimarratu da, arloen arteko lan koordinatua zailtasun duten eta 
udalean sustraiturik dauden dinamiketan eragina izan dezan. Horren inguruan, 
zehazten da lidergo hori kasu askotan proiektu edo ekimen zehatzetara mugatzen 
dela.  
 

• Zeharkako lana sendotzen duten eta sustraiturik egon behar duten lan egiturak eta 
dinamikak falta izatea, bai eta lidergo politiko argia, ekimen zehatzetatik harago 
joango dena; izan ere, horrek batzuetan eragiten du berdintasunari buruzko politiken 
zeharkako lana borondate eta inplikazio indibidualaren menpe egotea.  Horrek 
berekin dakar zeharkako lana behar duten ekimenetan inplikatuago dauden 
pertsonek beharrezko ahaleginak bikoiztu behar izatea ekimen horiek zuzentzeko; 
izan ere, zeharkako lana aldezten duten oinarrizko baldintzak ez daude udalaren 
barne dinamiketan sustraiturik.   
 

• Politikariek bereziki zenbait aurreiritzi eta sinesmen indarrean daudela sumatzen 
dute, eta horrek erresistentziak sorrarazten ditu toki politiketan genero ikuspegia 
txertatzera bideratutako neurriak abian jartzeko orduan. Zentzu honetan, lan egiteko 
beharrizana planteatzen da sinesmen partekatu horiek gainditzeko, bai gaitasunetik 
bai sentsibilizaziotik abiatuz.  
 

• Herritarren partaidetzari eta, bereziki, emakumezkoek Berdintasun Kontseiluaren 
bidez duten partaidetzari dagokienez, egindako ekarpenetariko batzuk laburbiltzen 
ditugu:  
 

o Berdintasun Kontseiluaren barne dinamikak berrikusteko beharrizana 
planteatzen da, konfiantza giroa sortzeko eta hori dela medio zenbait gairen 
inguruan sakontzeko eta gogoeta egiteko, iritzien eta ikuspegien dibertsitatea 
gorabehera. Aldi berean, emakumezkoen elkarteek azaltzen dute harreman 
horizontalagoak ezartzeko premia.  

o Beharrezkotzat jotzen da, berdintasunaren aldeko toki politiken jarraipena 
sendotzeko, toki politiken jarduketa ildoen gaineko trebakuntza eta 
prestakuntza eskaintzea. 
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o Era berean, beharrezko ikusten da berdintasunaren aldeko toki politiken 
garapenari buruzko informaziorako sarbidea indartzea.  

o Azkenik, elkarteek zehazten dute sarritan zailtasunak aurkitzen dituztela 
administrazioak kudeatutako beste espazio batzuetara sartzeko orduan, esate 
baterako Jabekuntza Eskolaren lokalera. 

 
Azpimarratzekoa da Getxoko Udalaren emakumezkoen eta gizonezkoen arteko 
Berdintasunerako II. Plana ebaluatzeko dokumentuan aurreratzen direla arestian aipatutako 
alderdietariko batzuk, berdintasunari aldeko gobernatzarekin zerikusia dutenak. Zehatzago, 
honako alderdi hauek aipatzen dira:  
 

• Sailen inplikazio mailan dagoen dibertsitatea. 
• Zeharkako lana, batzuetan, borondate indibidualaren menpe egotea. 
• Trebakuntza eta prestakuntza sendotzeko beharrizana. 
• Informazioa transmititzeko kanalak indartzeko beharrizana.  

 
 

3.3. EMAKUMEZKOEN JABEKUNTZA ETA BALIOEN ALDAKETA 

 
Atal hau prestatzeko, bi tailer eta elkarrizketa bat egin dira. Tailerrak Jabekuntza Eskolako 
ikasleei nahiz udalak maskulinitateei buruz antolatutako ikastaroetako ikasleei zuzendu 
zaizkie. Elkarrizketa gaur egun Sustapen Ekonomikoaren Sailean (Getxolan) lan egiten duen 
pertsona bat egin zaio.  

3.3.1 JABEKUNTZA ESKOLA  

Tailerra Jabekuntza Eskolak eskainitako ikastaroetan parte hartu duten emakumezkoei 
zuzendu zaie. Landutako edukiak honako lau multzoren inguruan sailkatu dira:  
 

• Motibazioa: multzo honetan ezagutu nahi izan da zeintzuk diren ikasleek Jabekuntza 
Eskolako jardueretan parte hartzea erabakitzeko arrazoiak. Orobat, bertaratutako 
ikastaroen inguruan zituzten itxaropenak eta aurreikuspenak ere jaso dira. 

• Inpaktua: Kasu honetan aztertzen da zein izan den Jabekuntza Eskolan parte 
hartzeak emakumezkoen bizitzari ekarri dion inpaktua. 

• Balorazioa: ikastaroei buruzkoa eta, oro har, Jabekuntza Eskolari buruzkoa.  
• Etorkizunari begirako proposamenak: ikasleek hobetzeko aipatu dituzten proposamen 

nagusiak jasotzen dira eskolan izandako partaidetzatik abiatuz.  
 

Motibazioa  
 

Ikasleek eskolako ikastaroetan parte hartzea erabakitzeko arrazoi nagusietariko bat da 
kezka berberak dituzten emakumezkoak ezagutzeko aukera izatea, bai eta eskainitako 
ikastaroen gaiei buruz duten interesa ere.  Ikuspegi horretatik, ikasle batzuek azaltzen dute 
ikastaro horietara bertaratzeak lagundu diela eguneroko bizitzaren egoera zehatzei buruzko 
“ikuspegia zabaltzen”, eta, gainera, horrek beste emakumezko batzuekin loturak sortzeko 
aukera eskaini die. Ikasleen motibazioa piztu duen beste faktore bat izan da generoaren eta 
feminismoaren inguruan duten sentsibilizazio pertsonala.  
 
Izan ere, emakumezkoek azaltzen dute espazio horretan parte hartzeak ahalbidetzen diela 
beste emakumezko batzuk aurkitzea eta ezagutzea eta oso modu positiboan baloratzen 
dituzten lotura afektiboak sortzea.  Halaber, oso positiboki baloratzen dute ikastaroak 
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ematen dituzten pertsonak ezagutzeko aukera izatea. Horren inguruan azaltzen dute aukera 
handia dela mugimendu feministan gaitasun eta ibilbide handia duten prestatzaileek 
emandako doako ikastaroetara bertaratzea. 

 
Inpaktua 

 
Ikastaro horiek emakumezkoen bizitzan izan duten inpaktuari dagokionez, aipatzen dute 
ikasitako edukiek lagundu dietela eguneroko bizitzaren egoera batzuk beste ikuspegi batetik 
interpretatzen. Era berean, adierazten dute ikastaroek argudioak eman dizkietela genero 
desberdintasunak sorrarazten dituzten zenbait egoerari erantzuteko eta haien inguruan 
feminismotik hurbil dauden planteamenduak defendatzeko. Zentzu horretan, aipatzen dute 
ikastaroek lanabes eta tresnak eman dizkietela gauzak argiago eta segurtasun 
handiagoarekin adierazteko. Horrek inguruarekin duten erlazioari eragin dio eta lagundu die 
hurbileko pertsonekin berdintasunezkoagoak diren loturak ezartzen, esate baterako 
senideekin.  
 
Eskolan parte hartzeak ere ahalbidetu die maila indibidual batetik kolektibo batera igarotzea; 
izan ere, zenbait kasutan horrek lagundu du elkarteak sortzen eta beste espazio batzuetan 
(adibidez haien seme-alaben ikastetxeetan) berdintasuna bultzatzeko estrategiak adosten. 
Halaber, udal kanpainetan parte hartzeko zubi-lana egin du; horien artean azpimarratzen 
dute "zurrumurruen kontra" izeneko kulturarteko ekimena.   
 
Tailerrean zehar galdetu da ea ikasleek eskolan izandako esperientzia partekatu duten 
hurbileko inguruarekin.  Oro har, emakumezkoek azaldu dute esperientzia hurbileko 
inguruarekin partekatu dutela, hori kasuan kasukoa izan bada ere. Haien esperientzia 
partekatzean inguruak izandako erreakzioei dagokienez, azaltzen dute pertsona batzuek 
interesa eta jarrera irekia erakutsi badute ere beste batzuek errezeloak erakutsi dituztela eta 
zenbait kasutan zuzeneko arbuioa, ikastaroetan ikasitako gaiei eta planteamenduei 
dagokienez.   
 
Eskolako tailerretan parte hartu duten emakumezkoek baloratzen dute garrantzitsua izango 
litzatekeela eskolak haien gainean izan duen inpaktua udalerriko emakumezko gehiagori 
zabaldu ahal izatea. Hau da, planteatzen dute beharrezkoa dela eskolari baliabide eta 
bitarteko gehiago ematea, emakumezko gehiagok balia ditzaten ikastaroetan parte hartzeak 
haiei egin dizkien ekarpenak. Horri buruz, gogora ekarri beharra dago ikastaroen eskariak 
eskaintza gainditzen duela, eta, horrenbestez, urtero-urtero emakumezko batzuk ezin direla 
sartu eskatutako ikastaroetan. 

 
Balorazioa  

 
Eskolari buruz egiten den balorazioaz denaz bezainbatean, ikasleek azpimarratzen dute 
hazteko eta prestakuntza politikoa jasotzeko gunea dela. Horren gainean berriro ere 
planteatzen dute zenbait kasutan eskolan parte-hartzeak aktibismo politikoa eragin diela 
(elkarte zehatzen sorkuntzaren bidez edota beste eremu batzuetan berdintasuna 
defendatzera bideratutako estrategien babesaren bidez). 
 
Emakumezkoek ere nabarmentzen dute identifikaturik sentitzen direla espazio horrekin. Hau 
da, eskola erreferente bihurtu da udalerriko emakumezko askorentzat. Gainera, uste dute 
espazio horretan konfiantzazko giroa sortzen dela eta horrek ahalbidetzen duela 
emakumezkoek beren esperientziak eta bizipen pertsonalak partekatzeko aukera izatea. Aldi 
berean pentsatzen dute gune hori gero eta anitzagoa dela eta bertan adin eta ibilbide 
desberdinetako emakumezkoek parte hartzen dutela.  Azken ezaugarri hori oso 
garrantzitsutzat jotzen da, ikas eremuak sortzeko aukera eskaintzen baitu esperientzien 
dibertsitatetik abiatuz.  
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Nolanahi ere, azaltzen da oraindik ere emakumezkoen sektore batzuk ez direla eskolara 
hurreratzen edo ez dutela behar bestetan egiten. Adibide gisa, emakumezko gazteen kasua 
aipatzen dute; izan ere, haien partaidetza handitu den arren, ez daude behar bezain 
ordezkaturik.  
 
Emakumezkoek eskolaren gainean egiten duten balorazioa oso positiboa izanagatik ere, 
zenbait aldaketa proposatzen dituzte. Horien artean, zehazten dute Eskolako partaidetza ez 
litzatekeela ikastaro zehatzetara mugatu behar izango.  Helburu hori erdiesteko estrategia 
gisara, liburutegi bat sortzea planteatzen da, bertara emakumezkoak bertara daitezen 
informazioa lortzeko eta jakintza nahiz ezagutza partekatzeko. Zentzu horretan, uste dute 
ekimen horrek balio izan lezakeela topagune eta elkartrukerako gune bat eskaintzeko eta 
eskolan eskuarki parte hartzen ez duten emakumezkoak hara hurreratzeko estrategia gisa.   
 
Hobekuntzari begirako proposamen modura, haurtzaindegiko zerbitzua birplanteatzeko 
premia azaltzen da, bereziki espazioaren hobekuntzari dagokionez. 

 
Etorkizunari begirako proposamenak 

 
Honako galdera hau egin zaie: Nola nahi genuke eskolak aurrera egitea? Horri erantzunez, 
ikasleek azaltzen dute nahiko luketela ikastaroei jarraipena ematea, eskuratutako 
ezagutzetan sakontzea ahalbidetzeko.  Horri buruz aipatzen da ikastaroetan oinarrizko 
edukiak lantzen direla eta eduki horiek urteetan zehar errepikatzen direla. 
 
Era berean, plaza kopurua handitzeko beharrizana ere aipatzen da, urtero-urtero eskatutako 
ikastaroetan esku hartzeko aukerarik ez duen emakumezkorik egon ez dadin. Izan ere, 
hurrengo taulan islatzen den bezala, eskolak azkeneko hamar urteotan eskaini duen plaza 
kopuruak 259,9ko batez bestekoari eutsi dio urtean-urtean. Eskainitako plaza kopururik 
handiena izan duen epea 2005-2006ko eta 2007-2008ko ikasturteetakoa izan da. Beste alde 
batetik, 2008-2009, 2009-2010 eta 2010-2011ko ikasturteak izan dira plaza kopururik 
handienak izan dituztenak. Azken lau urteetan, eskainitako plaza kopuruak antzeko 
zenbatekoei eutsi die, nahiz eta azken ikasturtean (2014-2015) gehikuntza izan den berriro 
ere.   
 
Bestalde, aurreinskripzioen eskaeren batez bestekoa 361,8koa izan da azken zortzi urteotan 
(ez daukagu 2005-2006 eta 2006-2007ko ikasturteen gaineko daturik); horrek adierazten du 
urteko eskubideen kopuruaren batez bestekoa 102,3 handiagoa izan dela eskainitako 
plazena baino.  Ikasle berrien kopuruari gagozkiolarik, batez bestekoa 101era igo da azken 5 
urteotan; kopururik handiena 2012-2013ko ikasturtean izan zen (132).  
 
Eskainitako ikastaroei dagokienez, ikus daiteke prestakuntza ekintza gutxien izan duen 
ikasturtea 2006-2007koa izan dela (9); aitzitik, horietariko gehien izan duen ikasturtea 2010-
2011koa izan da (19).  Azken lau urteotan eskainitako ikastaroen kopurua berriro ere jaitsi 
da; epe horretan antzeko zenbatekoei eutsi zaie, nahiz eta, arestian aipatu bezala, aldi 
berean aurreinskripzio eta matrikulaziorik gehien izan dituzten urteak izan.  
 
Datu horiek erakusten dute eskainitako plaza kopuruak eta emandako ikastaro kopuruak ez 
diotela oso-osorik erantzuten eskolak jasotako eskariari. Egia esan, deigarria da ikastaroen 
orduak guztira 2004-2005eko ikasturteko 404 orduetatik azken ikasturteko 235 orduetara 
igaro izana (2014-2015). Azpimarratzekoa da baliabide ekonomikorik eza baino gehiago, 
ikastaro gehiago antolatzeko eta kudeatzeko zailtasun nagusia langile eza dela; izan ere, 
Berdintasun Zerbitzuak berdintasun teknikari bat dauka, bai eta Ingurumenarekin batera 
banatzen den administrari bat ere.  
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Taula: Jabekuntza Eskolaren ikastaroen eta ikasle on uradunen adierazleen bilakaera (2004-2005eko 

ikasturtetik 2014-2015ekora bitartekoa)  
 

IKASTAROA  2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Plaza kopurua  262 203 144 180 274 261 296 229 242 238 266 

Aurreinskripzioa
k guztira  

343   247 291 362 454  419  641  371  490  

Matrikulazioak 
guztira  

 152  140 187 240 261 186 242 236 246 

Ikasle berriak        91 88 132 88 106 

Ikastaro kopurua  16 13 9 12 17 17 19 12 14 15 15 

Orduak guztira  404 324 374 374 370 296 316 205 232 234 235 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  
 
 
Aipatu dugun bezala, ikasleek hobetzeko aipatzen duten beste alderdi batek zerikusia dauka 
ikastaroetatik haragoko jarduerak egiteko aukerarekin, ahal dela, ikasgelatik kanpo. Ikuspegi 
horretatik, aipatzen da interesgarria izango litzakeela irakasleak beste toki batzuetara 
bertaratzea, adibidez, ikastetxeetara, beste sektore batzuetan eskolaren ezagutza 
sustatzeko.   
 
Emakumezko parte-hartzaileen arteko elkartrukerako eta elkar-ezagutzarako espazioak 
sortzeko asmoz, aipatzen da, era berean, jabekuntza eskolako emakumezkoekiko topaketa 
bat egiteko posibilitatea, hori estrategia bat izan baitaiteke eskolan izandako partaidetzaren 
bitartez ezarriz joan diren harremanak sendotzeko.  
 
Honako galdera hau egin da: Ba al dago aldatu nahi genukeen alderdirik?Ikasleek arestian 
aipatutakoa ez ezik honako hau ere iradoki dute: 
 

• Hizkera teknikoa aldatzea emakumezko gehiago erakartzeko. Zentzu horretan 
adierazten dute eskolaren jardueren berri emateko orduan oso hizkera tekniko baten 
erabilerak berekin ekar dezakeela emakumezko batzuk identifikaturik ez sentitzea.  

• Funtzionatzen ez duten ordenagailuak konpontzea. 
• Eskolan izena emateko prozesua arintzea eta errazago egitea, nahiz eta nabarmendu 

azken urtean hori hobetu dela. 
 
Gainera, ikasleek landu nahiko lituzketen zenbait eduki teoriko eta praktiko proposatzen 
dituzte, hala nola: 

 
• Euskaraz eskainiko diren ikastaroen kopuru handiagoa programatzea. 
• Euskal mitologiari buruzko ikastaro bat egitea. 
• Ekintzailetza lantzea. 
• Sexualitatea lantzea.  
• Genero aurreiritzien gainean lan egiteko ikastaroak egitea umorearen ildotik. 
• Arte eta generoari buruzko ikastaroak programatzea. 

 
Azkenik, uste dute Jabekuntza Eskolak loturak ezarri beharko lituzkeela beste espazio 
batzuekin. Ikuspegi horretatik, aipatzen dute interesgarria izango litzatekeela udalaren beste 
sail batzuekin koordinazio handiagoa izatea eta, zehatzago, genero berdintasunarekin 
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zerikusia duten ekimenak aurrera eramaten dituztenekin, hala nola Euskara, Kirol eta 
Immigrazioaren zerbitzuekin.   

3.3.2 MASKULINITATEEI BURUZKO TAILERRAK 

 
Tailer honetan maskulinitateei buruzko tailerretako 2 ikaslek parte hartu dute; horietariko 
batek ikastaro bakarrean parte hartu du eta bestea zenbait tailerretara bertaratu da. 
Tailerraren egitura Jabekuntza Eskolan esku hartu duten emakumezkoei zuzendutako 
tailerrean erabilitakoaren antzekoa izan da.  

 
Motibazioa  

 
Tailerrean parte hartu duten gizonezkoek aipatzen dute maskulinitateei buruzko ikastaroetan 
izena ematea erabaki dutela eurek arrazoi pertsonaltzat jotzen dituztenak direla medio. Izan 
ere, horietariko batek azaltzen du ikastaroak seme-alabekiko komunikazioa hobetzeko 
tresna gisa identifikatzen dituela gai interesgarri bati buruzko ezagutza eskuratzen baita 
(gizonezko eta emakumezkoen arteko berdintasuna) eta argudio eguneratuak eskaintzen 
baitira.  Besteak azaltzen du ikastaro mota hauen bitartez espazio bat aurkitu ahal izan duela 
beste gizonezko batzuekin hitz egin ahal izateko normalean beste espazio batzuetan 
jorratzen ez diren gaiei buruz.  
 
Ikastaroetako itxaropenei dagokienez, horietariko batek azaltzen du ez zuela aurreikuspen 
argirik; besteak, aldiz, landu nahi zuen bere bizitzan betierakoa izan den arazo edo gatazka 
bat: emakumeekiko erlazioa. 
 
Azkenik, eta landu nahi zituzten eduki zehatzei zegokienez, biek azaltzen dute hasiera 
batean ez zeukatela gai zehatzik identifikaturik. 

 
Inpaktua 

 
Tailerrean parte hartu duten gizonezkoek azaltzen dute ikastaro horiek baliagarriak izan 
zaizkiela eguneroko bizitzaren zenbait egoera modu desberdin batez interpretatzeko. Bi 
kasuetan, azaltzen dute ikastaroen ondorioz garrantzi handiagoa ematen dietela 
emozionalari eta sentimenduei. Halaber, zehazten dute ikastaroetan parte hartzeak balio 
izan diela barneraturik zituzten eta desberdintasunezko genero erlazioak sorrarazten 
dituzten zenbait jokabide eta jarreraren kontzientzia hartzeko.   
 
Aurrekoari lotuta, ikastaroak baliagarriak izan zaizkie gure gizartean sustraitutako 
aurreiritzien inguruan lan egiteko; izan ere, horiek eragina izaten dute hurbileko inguruan, 
esate baterako, seme-alabekiko hartu-emanetan.  
 
Honako galdera hau egin zaie: Ikastaroetan zehar ezagutzera eman edo partekatu dugu 
geure esperientzia hurbileko ingurunean? Horietariko bat uzkur agertu eta azaltzen du 
esperientzia hori bakar-bakarrik partekatu duela bere ingururik intimoeneko pertsonekin. 
Besteak, ordea, zehazten du beste pertsona batzuekin ere hitz egin duela esperientziaz eta 
zenbait kasutan ikastaroei buruzko informazioa ere inprimatu duela, parte hartzeko interesa 
zuten inguruko pertsonei emateko.  
 
Ikastaroetan parte hartzearen ondorioz berdintasunari buruzko gaietan eskuratu ahal izan 
dituzten konpromisoei dagokienez, horietariko batek zehazten du ez duela batere eskuratu, 
oraindik ere hasierako fase batean dagoelako, hau da, konpromisoak hartu aurretiko fasean.  
Hala eta guztiz ere, prestakuntza horietara denbora gehien joaten eman duenak aipatzen du 
gizonezkoen talde bat sortzeko ahaleginak egin zituela, baina bizpahiru saioren ondoren 
taldea desegin zela, berori osatzen zuten bi gizonezkoen artean ika-mika bat sortu zelako. 
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Edozein kasutan ere, azaltzen du salaketa politikoko kanpainaren batean parte hartu duela 
(manifestazioa) eta orain gustatuko litzaiokeela talde misto bat sortzea (emakumezko eta 
gizonezkoena). 

 
Balorazioa 

 
Tailerrean parte hartu duten bi gizonezkoek ikastaroei buruz egiten duten balorazioa oro har 
positiboa da; izan ere, nortasun berdintasunezkoagoa eratzeko laguntza ematen duten 
prestakuntzatzat hartzen dituzte eta aukeratzat jotzen dituzte emakumezkoen eta 
gizonezkoen arteko desberdintasunak sorrarazten dituzten jarrerak eta jokabideak aldatzeko.  
 
Era berean, oso modu positiboan baloratzen dute ikastaroen metodologia, bertaratutakoen 
arteko partaidetza sustatzen duelako. Irakasleei dagokienez, oso modu positiboan baloratu 
arren, elkarrizketatutako gizonetariko batek azaltzen du gusturago sentitu dela gizonezkoa 
zen irakaslearekin, azken horrek hurbilago ikusi duen erregistroa erabili baitzuen.  

 
Etorkizunari begirako proposamenak 

 
Etorkizunari begirako proposamenei dagokienez, ikastaroak luzeagoa izatea nahi dute eta, 
gainera, mistoak, hau da, emakumezkoei nahiz gizonezkoei zuzenduak. Izan ere, 
interesgarritzat jotzen dute Jabekuntza Eskolan loturak sortzea, eta berriro ere 
azpimarratzen dute eskolan bertan prestakuntza mistoak emateko gogoa.  
 
Aipatutako beste alderdi bat da eztabaida guneak sortzeko beharrizana. Proposamen 
bezala, maskulinitate berriei buruzko testuak berrikustetik eta aztertzetik abiatuz lan egiteko 
aukera aipatzen da.  
 
Izena eman duten ikasleen kopuruari buruzko datuei eta benetako bertaratzeari dagokienez, 
ikusten da horiek antzeko zenbatekoei eutsi dietela urteetan zehar; izan ere, 2011n 
gehieneko benetako partaidetza 16 ikaslekoa izan zen eta gutxieneko benetako partaidetza 
11koa izan da 2015ean. Esan nahi baita, ikastaroen batez besteko asistentzia 13,8 ikaslekoa 
izan da.  2013. urtean bi ikastaro eman dira (“maskulinitatea birpentsatuz” eta “feminismoari 
eta maskulinitateari buruzko gogoetak”).  
 
5. taula: Maskulinitateei buruzko ikastaroen eta ik asle onuradunen adierazleen bilakaera (2011tik 2015 era 

bitartean)  
Urte

a 
Tailerraren izena  Ordu 

kopurua  
Izena 

emandakoen 
kopurua  

Benetan 
bertaratutakoen 

kopurua  
2011 Maskulinitatea birpentsatuz 12 18  16 
2012 Maskulinitatea birpentsatuz 12 15 14 
2013 Maskulinitatea birpentsatuz 12 15 13 
2013 Feminismoari eta maskulinitateari buruzko 

gogoetak 
12 19 13 

2014 Maskulinitatea birpentsatuz 12 17 16 
2015 Feminismoari eta maskulinitateari buruzko 

gogoetak 
16 13 11 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  
 

3.3.3. BALIABIDEEN ESKURAGARRITASUNA: GETXOLAN 

 
Sustapen ekonomikoari buruzko politikak aztertzeko hautua egin da, emakumezkoen 
jabekuntzaren eta balioen aldaketaren ardatzaren barnean, betiere EAEko Emakumezko eta 
Gizonezkoen arteko Berdintasunerako V. Planak ezarritakoarekin bat etorriz.  Hau da, ardatz 
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honek bere barnean jasotzen du programa gisara honakoa: baliabide ekonomikoen eta 
sozialen eskuragarritasuna eta kontrola; eta azpiprograma modura honakoa: emakumezkoen 
enplegurako eta sustapen profesionalerako sarbidea eta baldintzak hobetzea, kolektiboen 
eta egoeren dibertsitatea kontuan hartuz.  

Marko horretatik abiatuz, egokitzat jo da elkarrizketa pertsonal bat egitea Udalaren Sustapen 
Ekonomikoaren eta Enpleguaren Zerbitzuko teknikariei (Getxolan). Gainera, burututako 
ekintzei buruzko azterketan aipatu den bezala, zerbitzu honen eskumenen aldaketak 
zuzenean eragin dio zerbitzuari atxikita zeuden ekintzen burutzapenari.  

 
Eskumenen aldaketak Getxolanen 

 
Gorago azaldu den moduan, Getxolanen eskumenen aldaketak berekin ekarri du zerbitzu 
horrek enpleguaren aldeko politika aktiboei lotutako zerbitzua emateari utzi izana eta, 
gehienbat, ekintzailetza eta enpresen sustapena jorratzea. Marko berri horretan, gaur egun 
Getxolanek honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu: 
 

• Ekintzailetzarako oinarrizko zerbitzuak: informazioa, orientazioa, prestakuntza, 
laguntza… 

• Aholkularitza eta enpresen eraketa. 
• Enpresen sorkuntzaren eta sustapenaren inguruko eremu estrategikoetarako ekintza 

plana.  
 
Eskumenen aldaketarekin batera, teknikarien murrizketa ere izan zen; izan ere, lehenago 
zerbitzu honetan zazpi pertsonak lan egiten zuten eta gaur egun bostek baizik ez. 

 
Berdintasunerako sustapena Getxolaneko programetan 

 
Elkarrizketan identifikatu da Getxolanek gaur egun eskaintzen diharduen zerbitzuen 
definizioan, ezarpenean eta jarraipenean ez dela beren-beregi azaltzen genero ikuspegia.  
Ekintzailetzari eta enpresen aholkularitzari eta eraketari buruzko oinarrizko zerbitzuei 
dagokienez, a priori ulertzen da ez dela beharrezkoa genero ikuspegia ezartzea, “datorrena 
artatzen delako, bereizketarik egin gabe". 
 
Horrenbestez, ez dago enpresa bat sortu nahi duten gizonezkoen eta emakumezkoen artean 
bereizten den premiarik edo interesik. Era berean, ez da bereizten enpresa bat sortu duten 
eta aholkularitza eta informazioa jaso nahi duten emakumezkoen eta gizonezkoen artean. 
Orobat, hori atzematen ez denez gero, ez da genero inpaktua aintzat hartzen zerbitzu 
horietan, eta, horrenbestez, ez dira planifikatzen ez abiarazten generoaren ustezko 
neutraltasun batean oinarrituz.  Horren inguruan, zehaztu beharra dago gaur-gaurkoz zabal-
zabal onartzen direla lan merkatuan indarrean dauden genero diskriminazioko egoerak. 
Beraz, zerbitzu horien definizioan eta ezarpenean beren-beregi eta modu sistematikoan 
aintzat hartzen ez badira, horrek berekin ekar dezake bereizkeria horiek errepikatzea, ez 
zuzenean ez nahita, baina bai zeharka, sortzen ari diren emaitzetan.  
 
Enpresen sorkuntzari eta sustapenari buruzko eremu estrategikoetarako ekintza plana 
diseinatua izan da bi urtez egindako diagnostiko batetik abiatuta. Diagnostiko horretan ere ez 
da txertatu ez helburuetan ez metodologian berariazko genero ikuspegirik. Hortaz, berriro 
ere aurkitzen dugu arriskua egon daitekeela emakumezkoen eta gizonezkoen arteko premia 
eta interes estrategiko bereiziak ez jasotzeko. Horrek berekin dakar, gainera, planaren 
definizioan berdintasuna sustatzera bideratutako neurririk ezarri ez izana.  
 
Diagnostiko hori prestatzeari dagokionez, teknikarien ustetan, zenbait faktore izan dira 
genero ikuspegirik ez izatea eta ez jasotzea zaildu dutenak. Horien artean, helburu horri 



45 

 

begirako denbora falta, langile falta eta baliabide falta aipatzen dira. Halaber, Berdintasun 
Zerbitzuak diagnostikoa eta planifikazio estrategikoa egiteko prozesuan izan duen presentzia 
urria ere aipatzen da. Horri dagokionez, berrikusi behar izango litzateke ea beharrezko 
baldintzak ezarri diren Berdintasun Zerbitzuaren partaidetza bermatzeko prozesu osoan eta, 
batik bat, erabakiak hartzeari lotutako espazioetan. Hau da, ea bermatu den Berdintasun 
Zerbitzuak parte hartu eta eragin ahal izatea berdintasun baldintzetan erabakiak 
hartzerakoan. Zentzu horretan, berrikuspen lan bera egin behar izango litzateke arlo 
desberdinen arteko zeharkako lana bultzatu nahi duen plan operatibo aurreikusiaren 
definizioari eta ezarpenari dagokienez.  
 
Getxolaneko teknikarien iritziz ere, berdintasunaren aldeko udal politikek gehiegi jorratzen 
dituzte Berdintasunerako Planak prestatzeko eta ebaluatzeko prozesuak. Esan nahi baita, 
uste dute arlo batzuek berdintasunaren aldeko udal politiketan duten partaidetza mugatzen 
dela berdintasunerako plana ebaluatzeko momentuetara edo plan berria prestatzeko 
uneetara. Horrek eragiten du, une horietatik harago, arlo horietan berdintasunaren aldeko 
politiken presentzia oso ahula izatea.  
 
Orobat, elkarrizketatutako pertsonak ere usten du teknikarien sentsibilizazioa funtsezkoa 
dela genero ikuspegia udal politika desberdinetan txertatu ahal izateko.  Ildo horri jarraituz, 
pentsatzen da teknikariek behar adinako autonomia dutela ikuspegi hori jaso ahal izateko, 
baldin eta horretarako sentsibilizaziorik eta inplikaziorik badute.  

 
Atzemandako aukerak 

 
Elkarrizketatutako pertsonaren ustetan, Getxolaneko zerbitzuetan genero ikuspegia 
txertatzeko, zerbitzu horren teknikariek aurrera eramaten dituzten zeregin eta funtzioetan 
laguntzeko bide jarraituago eta zuzenagoa behar da; izan ere, aholkularitza tekniko hori izan 
gabe, pertsona bakoitzak genero ikuspegia jasotzen du bere bizipen eta ezagutza 
pertsonalen arabera.   
 
Aldi berean uste du genero ikuspegiaren txertaketa planteamendu positibista batetik eraman 
behar dela aurrera. Hau da, ikuspegi hori txertatzeko gabeziari buruz izan daitezkeen 
“akatsak” azpimarratu gabe. Gainera, ulertzen da prozesu hori “tantaz tanta” garatu 
beharrekoa dela; izan ere, aldaketak bakar-bakarrik eraginkorrak izan daitezke eta lan 
dinamiketan bakar-bakarrik jaso daitezke, urratsez urratsa eta pixkanaka-pixkanaka eginez 
gero.  
 
Haren ustetan, genero ikuspegia txertatzen hasteko zerbitzurik bideragarrienetarikoa 
ekintzailetza dateke. Zentzu horretan, planteatzen da urtero-urtero udalerriko gizonezko eta 
emakumezko asko zerbitzu horretara hurbiltzen direla; gauzak horrela, gertaera horrek 
erraztuko luke gizonezko nahiz emakumezkoek dituzten premia eta eskari bereizien 
azterketa jasotzea eta egitea. Era berean, azter litezke zerbitzura hurbiltzen diren 
gizonezkoen eta emakumezkoen ekintzailetza proposamenek aurrera egiteko eta arrakasta 
edo “porrota” izateko faktoreak.  Azterketa hori erabilgarria izango litzateke eskainitako 
zerbitzuen generoaren inpaktua berrikusteko eta horiek identifikatutako premien arabera 
egokitzeko. Honen inguruan planteatzen da garrantzitsua dela helburua ezartzea eta 
ezaugarri horietako genero azterketa bat erabiltzea, horrek azterketa egiteko eta hari 
darizkion ondorengo neurriak ezartzeko beharra indartzen baitu.  

3.3.4. BALORAZIO ELEMENTU BATZUK 

Arrakasta elementuen artean, Jabekuntza Eskolako ikasleekin aurrera eraman diren ekintzak 
aipa ditzakegu, bai eta maskulinitateei buruzko ikasleekin egindakoak ere. 
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Jabekuntza Eskolaz denaz bezainbatean, aztertu den bezala, gune horretan ematen diren 
ikastaroek eragin handia dute bertan parte hartzen duten emakumezkoen bizitzetan. Inpaktu 
horren ondorioa dira inguruarekin ezartzen dituzten harremanen hobekuntza 
(berdintasunezkoak diren harremanak ezartzeko lanabes gehiago dituzten neurrian), 
errealitatea interpretatzeko modu berria, eragin politikorako gaitasunaren hobekuntza eta 
feminismoaren eta antzeko gaien arloko gaitasun tekniko, teoriko eta praktikoen eskuraketa. 
Gainera, espazio horrek ahalbidetu du adin eta ibilbide desberdinetako parte-hartzaileen 
arteko lotura pertsonalak eta profesionalak sendotzea; hori oso elementu baloratua da 
elkarrizketatua izan den taldearen barnean.   
 
Hobetu beharreko elementuen artean, ikasleek agerian jarri dituzten beharrizanak eta 
proposamenak nabarmentzen dira, gehienbat honako hauek:  
 

• Ikastaroetan aldaketa metodologikoak egitea, eztabaidarako, trukerako eta 
gogoetarako momentu gehiago ezarriz. Aldaketa horiek ere bideratu behar izango 
lirateke bestelako prestakuntza mota batzuk antolatzera, prestakuntza 
aurreratuagoak eta ikasgelatik kanpokoak. 

• Espazioak berrantolatzea eta hobetzea eskola kokaturik dagoen eraikinaren 
irisgarritasuna hobetuz, baliabide materialak egokituz eta aldakuntzak txertatuz, 
emakumezkoek eskola espazio propiotzat har dezaten.  

• Eskola baliabide gehiagoz zuzkitzea, udalerriko emakumezkoek egiten dituzten 
eskariei erantzuna eman ahal izateko.   

• Genero parekidetasunaren eta eskolaren berri ez duten emakumezkoentzako 
jarduerei bultzada ematea; horretarako, bada, interesgarria izango litzateke 
udalerrian eskolari ikusgaitasun handiagoa ematera bideratzen den estrategia bat 
definitzea.   

 
Maskulinitateei buruzko ikastaroei dagokienez, nabarmendu beharra dago tailerrean parte 
hartu duten ikasleek oso modu positiboan baloratu dituztela. Bereziki maila indibidualeko 
inpaktuari dagokionez. Ikastaro horiek, gainera, oso modu positiboan baloratzen dira bai 
metodologiaren aldetik bai edukien aldetik; horren erakusgarria da horietara urtero-urtero 
bertaratzen den ikasle kopuruaren egonkortasuna. Hala eta guztiz ere, ikastaroek 
metodologia parte-hartzaileagoa izateko beharrizana azpimarratzen da; hori dela eta, 
elkartrukerako eta gogoetarako momentuak sortzea proposatzen da.  
 
Baliabide ekonomikoak eskuratzeari dagokionez, arestian aipatu dugun bezala, Getxolaneko 
eskumenen aldaketek eragin dute enpleguaren aldeko politika aktiboen barnean 
berdintasuna bultzatzeko diseinatutako jarduera guztiei galga jarri izana. Horrenbestez, 
berdintasunerako hurrengo planari begira, baliabide ekonomikoak eskuratzearen inguruan 
ezartzen diren neurriak aldaketa horren arabera egokitu behar izango dira, bai eta gaur egun 
Getxolanek eskaintzen dituen zerbitzuetan genero ikuspegia sendotzeko posibilitateen 
arabera ere.   
 
Getxolaneko teknikariekin izandako elkarrizketatik berriro ere ondorioztatzen da nolabaiteko 
nahasmena dagoela administrazioan genero ikuspegia zeharkako bihurtzeko arlo 
arduradunaren inguruan. Zentzu horretan Berdintasun Zerbitzuaren erantzukizuna berresten 
da, baina ezin ahantz dezakegu zeharkakotasuna erantzunkidetasunaren abiaburu edo 
printzipioan oinarritzen dela, hau da, ezinbestean izan behar da partekatutako 
erantzukizuna. Beraz, berriro ere berretsi beharra daukagu, Getxolaneko zerbitzuetan 
genero ikuspegia sendotzeari begira, garrantzitsua izango litzatekeela berdintasunaren 
aldeko gobernantzarako beharrezko baldintzak sendotzea, txosten honetan aztertutakoaren 
ildotik.   
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3.4 GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA 

 
Atal hau prestatzeko orduan, egokitzat jo da udalak zaintzaileei zuzendutako programen 
kudeaketaz arduratzen diren teknikariei elkarrizketa bat egitea. Elkarrizketan programa 
horien berrikuspen bat egin da genero ikuspegi horretatik.  

3.4.1 ZAINTZAILEEI ZUZENDUTAKO PROGRAMAK  

Zaintzaileei zuzendutako programen jatorria 2009. urtean dago. Izan ere, urte horretan 
honako diagnostikoa egin zen: "Getxon mendeko egoeran dauden pertsonei buruzko 
diagnostikoa". Lan horretatik abiatuta, martxan jartzen hasi zen urteko programazioa. 
Gauzak horrela, programazio hori gauzatzeko, prestakuntza saioak eta laguntza 
psikologikoa eskaini zitzaizkien familiarteko zaintzaileei gehienbat. 
 
Horren ondoren, 2011. urtean Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Zainduz programaren 
arteko urtez urteko hitzarmen bat ezarri zen; hitzarmen horren bidez, zaintzaileei 
zuzendutako programen zati bat finantzatzen da. Zainduz programak jarduketa ildo nagusiak 
definitzen ditu; ondoren, administrazioak ildo horiek kudeatzen ditu. Horrela bada, ildo 
nagusiak honako hauek dira: 
 

• Sentsibilizazioa. 
• Prestakuntza. 
• Laguntza psikologikoa. 
• Boluntarioei zuzendutako programa, Cáritas elkartearekin batera gauzatzen dena. 

 
Udalak programatzen dituen eta zaintzaileei zuzentzen zaizkien jarduerak kanpo enpresek 
dinamizatzen dituzte. Zehatzago, bi dira prestakuntza jarduerak eta laguntza psikologikoa 
aurrera eramaten dituzten enpresak.  
 
Programa horien jarraipenari eta balorazioari dagokienez, aipatu beharra dago nagusiki 
prestakuntza enpresek aurkeztutako txostenen bitartez egiten direla, bai aurkezten duten 
proposamenari men eginez bai aurrera eramandako jardueren balorazioa aintzakotzat 
hartuz.  
 
Programen kudeaketari begira, identifikatu da Gizarte Zerbitzuetako edo Berdintasuneko 
langileekiko barne koordinazioa nahiko urria izan dela. Esan nahi baita, gizarte zerbitzuekiko 
harremanak informazioaren igorpenera mugatzen da, pertsonak ikastaroetara edota 
eskainitako laguntza taldeetara bertaratzea errazteko.  Berdintasun Zerbitzuarekiko 
harremanak ere informazioaren aldizkako igorpenera mugatzen dira, eskainitako jardueren 
inguruan. Koordinazio zehatz mota horrek berekin dakar zaintzaileei zuzendutako 
programetako jardueren eta Jabekuntza Eskolan zainketei buruz ematen diren ikastaroen 
arteko koordinaziorik ez egotea. 
 
Elkarrizketatutako pertsonaren iritziz, programa horien helburu nagusia da egiten ari den 
lanari jarraitasuna ematea eta gaur egun dagoen eskariari erantzutea. Horren inguruan, 
aipatzen da, erlaxazio ikastaroaren kasuan izan ezik, jardueren eskariak ez duela eskaintza 
gainditzen. Azpimarratzekoa da ez dela aztertu zergatik ez diren eskari gehiago jasotzen; 
hori dela eta, ez dira ezagutzen eskari gehiago edo gutxiago egoteko arrazoi zehatzak. 
 
Programetan parte hartzen duten pertsonen profilari dagokionez, zehazten da gehienbat 
senarra edo aita zaintzen duten emakumezkoak direla, normalean 50 urtetik gorakoak. Gero 
eta gizonezko gehiago daude, nahiz eta kopuruak txikia izaten jarraitzen duen. Eskainitako 
jardueretan parte hartu duten pertsonei buruzko datuak izan arren, horiek jarduerak 
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dinamizatzen dituzten enpresek aurkeztutako txostenetan daude. Hau da, ez dago 
informazio horri buruzko azterketarik ez sistematizaziorik. Gainera, ez dago jarraibide argirik 
txosten horietan jaso beharreko informazio motari dagokionez, eskaintzen ari diren 
jardueretan genero azterketa bat egitea erraztu ahal izateko.  
 
Aldi berean, pentsatzen da programak gehienbat orokorrak direla; horrela bada, aipatzen da 
ez dela sakondu egitasmo horietan parte hartzen duten pertsonen arteko genero 
desberdintasunetan. Halaber, adierazten da ez dagoela genero ikuspegia txertatzeko 
jarraibide argirik, jarduerak ezartzerakoan eta abiarazterakoan.  Hori guztia kontratatutako 
kanpo enpresaren esku uzten da. Horri dagokionez, uste da kontrataturik enpresak 
sentsibilizaturik eta gaiturik daudela eremu zehatz horretako genero ikuspegiaren inguruan. 
Hala eta guztiz ere, ez dago ez jarraipen zehatzik ez sistematikorik, eskainitako jardueren 
dinamizazioan genero ikuspegia lantzeko moduaren inguruan.   
 
Zaintzaileei zuzendutako programan genero ikuspegia sendotzeko aukerei eta posibilitateei 
dagokienez, adierazten da momentu egokia izan litekeela diagnostiko berria egiteko, 
programaren ezarpena ebaluatzeko urte hauetan zehar eta ikuspegi hori sendotzeari 
begirako neurriak identifikatzeko. Zentzu horretan uste da egindako lehendabiziko 
diagnostikoa zaharkiturik geratu dela; izan ere, gaur egun zaintzaileei eskaintzen zaizkien 
zerbitzuen inguruko ibilbidea dago eta hori ez zen horrela gertatzen aurreneko diagnostikoa 
prestatu zenean.  
 
Orobat, aipatzen da zainketei buruzko programetan genero ikuspegia indartzeari begira 
beharrezkoa izango litzatekeela trebakuntza eta laguntza prozesu jarraituagoa abian jartzea.   

3.4.1 BALORAZIO ELEMENTU BATZUK  

Gizarte antolakuntza erantzunkidearen ardatzaz denaz bezainbatean, gogora ekarri beharra 
daukagu zaintzaileei zuzendutako plangintzan diseinatutako jarduerak gizarteratze eremuan 
islatzen direla; horrela bada, jardueren burutzapen maila %76,50ekoa izan da. Datu hori 
kuantitatiboa da eta adierazten digu aurreikusitako ekintzarik gehienak abian jarri direla. Era 
berean, nabarmentzekoa da eremu politikoan ere oso modu positiboan baloratzen direla 
erantzunkidetasunaren inguruan egindako sentsibilizazio kanpainak; horiek urte gehienetan 
egin dira, aurreikusita zegoen bezala.   
 
Datu horietatik harago, genero ikuspegia sendotzeko premia berrikusi beharko litzateke 
zaintzaileei zuzendutako programetan; izan ere, horixe izan da ardatz honen barnean 
aurrera emandako ekintzetariko bat. Horren inguruan, neurri zehatzak ezartzeko diagnostiko 
bat egiteko aukeraz gainera, garrantzitsua da barne koordinazioa sendotzeko premia 
aintzakotzat hartzea eta, zehatzago, programaren kudeaketaren arduradunen, gizarte 
langileen eta berdintasun teknikariaren artean.  
 
Aldi berean, prestakuntza eta trebakuntza sendotzeko premia ere identifikatu da, bai eta 
zaintzaileei zuzendutako programetan genero ikuspegia indartzea erraztuko duen 
hurbilagoko laguntza bat izateko beharrizana ere.  
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3.5 EMAKUMEZKOEN KONTRAKO INDARKERIA 

3.5.1 ETXEAREN ETA SEXU INDARKERIAREN EREMUAN TRATU TXARREN 
BIKTIMAK IZAN DIREN EMAKUMEZKOEN ARTAPENA HOBETZEKO 
LEHENENGO TOKI JARDUKETA PROTOKOLOAREN JARRAIPEN BATZORDEA 

Lehendabiziko protokoloaren jarraipen batzordearen inguruko tailerrean zenbait zerbitzutako 
ordezkariek hartu dute parte; hona hemen:  udaltzaingoa, gizarte zerbitzuak eta Ertzaintza. 
 
Maila metodologikoan, tailerra galderak egiteko hiru multzoren arabera egituratzea erabaki 
da; honako hemen multzo horiek:  
 

• Itxaropenak: puntu honetan parte-hartzaileen ikuspegiaren berri jakin nahi izan dugu 
espazio horretan esku hartzearen inguruan zituzten itxaropenei buruz. 

• Aurrerapenak eta zailtasunak: kasu honetan batzordearen aurrerapenetan sakondu 
da, bai eta atzemandako zailtasunetan ere.  

• Erronkak: hobekuntza proposamen batzuk aurreratu dira, protokoloaren mahaiaren 
lanean inpaktu handiagoa egon dadin etorkizunari begira.  

 
Itxaropenak  

 
Tailerrean parte hartu duten pertsona guztiek uste dute Jarraipen Batzordeak laguntza eman 
duela indarkeriari aurre egin behar dioten emakumezkoen artapenean lan egiten duten 
erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko. Ildo horri jarraiki, modu positiboan baloratzen 
dute espazio horretan duten partaidetza. Koordinazioa hobetzeaz gainera, espazio horretako 
partaidetzak ahalbidetu die sakonago ezagutzea zeintzuk diren erakunde bakoitzak 
emakumezkoen artapenaren arloan aurrera eramaten dituen funtzioak eta zereginak (horrek, 
era berean, laguntza ematen du emakumezkoen deribazioari begira). 
 
Halaber, erakunde askok adierazten dute espazio hori oso erabilgarria dela indarkeriaren 
biktimak diren emakumezkoak artatzean dauden barne muga batzuk gainditzeko orduan  
Esate baterako, adierazten da espazio horrek laguntzen duela zenbait zalantza argitzen, 
informazio giltzarrirako sarbide zuzenagoa izaten eta abar.  
 
Erakundeek Protokoloaren Batzordean parte hartzearen ondorioz zituzten itxaropenei 
dagokienez, biktimen artapenaren hobekuntza helburu nagusi gisa berresten da, betiere 
berori osatzen duten entitate desberdinen arteko hobekuntza batetik abiatuz.   
 
Orobat, erakundeek zehazten dute badirela bete ez diren itxaropenak, eta gehienak bat 
datoz adieraztean erakunde batzuen partaidetza oso urria edo hutsaren hurrengoa dela; 
azken horien artean, epaitegiak nabarmentzen dira.   

 
Aurrerapenak eta zailtasunak 

 
Oro har, protokoloa abian jarri denez geroztik atzeman diren aurrerapen nagusia izan da 
informaziorako eskuragarritasun handiagoa; horrek laguntza eman du emakumezkoen 
egoera baloratzeko orduan eta, horrenbestez, eragina izan du artapenaren eta egindako 
deribazioen hobekuntzan.  Gorago aipatu bezala, informaziorako eskuragarritasun hori 
zuzen-zuzenean lotzen zaio erakundeen arteko koordinazio handiagoari.  
 
Zailtasunei dagokienez, erakundeek aipatzen dute, nagusiki, zein konplexuak diren artatzen 
dituzten errealitateak; horrek, zenbaitetan, agerian jartzen ditu genero indarkeria definitzeko 
orduan dauden mugak, kasu batzuetan gauza nekeza baita dagoen konplexutasuna islatzea.  
Halaber, zehazten dute egoera berezi batzuk aurkitzen dituztela eta halakoetan ez dagoela 
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baliabide eskuragarririk, indarkeriari aurre egin behar dioten emakumezkoek bizi duten 
errealitatearen konplexutasunari erantzun ahal izateko.  Adibide gisa, adierazten dute 
indarkeria fisikoa agerian ez dagoen kasuetan zailagoa dela emakumezkoek babes neurriak 
erdiestea.  
 
Orobat, baliabide batzuk faltan sumatzen dituzte, adibidez, 24 orduko artapen zerbitzua. 
Haien iritziz, horien gabeziak agerian jartzen du “ez dagoela aldaketarako borondate politiko 
argirik”; hori ikusten da ezaugarri horietako zerbitzuak abian jartzeko beharrezko baliabiderik 
ezartzen ez delako.   
 
Aurreratzen jarraitzeko, azaltzen da garrantzia izango litzatekeela protokoloa osatzen duten 
neurrien aldizkako berrikuspena egitea. Aldizkako berrikuspenik egin ezean, gerta daiteke 
protokoloa garatzeko behar adina doikuntza ez txertatzea. Era berean, indarkeria zenbait 
ikuspegitatik aztertzeko prestakuntza behar dela aipatzen da, ez bakarrik poliziaren 
ikuspegitik. Hori oso garrantzitsutzat jotzen da, emakumezkoen artapena hobetzeari begira.  
 
Gainera, interesgarritzat jotzen da batzordeari baliabideen gaineko argibideak eta 
informazioa helaraztea, bai eta protokoloan jasotzen diren erakundeen gainekoa ere. 
 
Aipatzen den beste alderdi bat honako hauxe da: protokoloak bete betetzen ez diren zenbait 
neurri ezartzen ditu, adibidez, bermatzea emakumezkoak artatuak izango direla haien 
pribatutasuna eta konfidentzialtasuna ziurtatuko duen espazio batean.  
 
Artapenarekin eta jarduketa ibilbideekin zerikusia duten zailtasunetariko batzuk prozesu 
judizialei loturik daude. Esate baterako, epaiketak egiteko denbora gehiegi luzatzea edo 
epaitegietako bulegoetan emakumezkoei ez eskaintzea erakundeen arteko akordioetan 
ezartzen diren zerbitzuak.  Horri buruz berriro ere aipatzen da egoera mota horiei erantzuna 
emateko zailtasuna, epaitegiek ez baitute parte hartzen protokoloaren koordinazio mahaian. 
Halaber, uste dute beharrezkoa izango litzatekeela solaskidetza bide sendoagoak ezartzea, 
horiei esker koordinazio mahaian atzemandako zailtasunei erantzuna ematen ahalegintzeko. 
Esan nahi baita, identifikatzen da solaskidetza beharrezko bideak definitu behar direla, 
batzordean lortzen diren akordioek erakunde bakoitzaren erabaki garrantzitsuak hartzeko 
espazioetan eragina izan dezaten.   
 
Azkenik, planteatzen da batzordeak artapenaren hobekuntzaren inguruan egiten duen lan 
teknikoa bigarren maila batean geratzen ari dela interes politikoen aldean; horiek neurri 
handiago batean lotzen zaizkio artatutako kasuen inguruko urteko datuen berrikuspenari.   

 
Erronkak  

 
Honako galdera hau egin da: “Etorkizunari begira, nola ikusten dut Batzordearen lana? Nora 
nahi nuke batzordea abiatzea? Horri erantzunez, erakundeek nagusiki zehazten dituzte 
batzordean parte hartzen duten pertsonen koordinazioa hobetzera zuzendutako gaiak. 
Ikuspegi horretatik, batzordea egungo premia eta beharrizanei erantzunak emateko espazioa 
bihurtzeko garrantzia berresten da; horretarako, adibidez proposatzen da kasurik zailenetan 
batera jardutea.  Beste alde batetik, garrantzitsutzat jotzen da datuak biltzeko lan 
zehatzagoa aurrera eramatea. Horretarako, datuak modu bateratuan biltzeko garrantzia 
azaltzen da eta horiek interpretatzeko irizpideak bateratu behar direla aipatzen da. 
Aurrekoari lotuta, informazio kualitatiboa izatea iradokitzen da, horrek kasu berezietan 
sakontzea eta biktimen errealitateari buruzko informazioaren maila handiagoa izatea 
ahalbidetuko lukeelako. Hori, aipatu dugun bezala, ezinbestekotzat jotzen da, artapena 
hobetu ahal izateko.  
 
Gainera, beste erakunde batzuen jarduketa protokoloaren berri izateko garrantzia ere 
aipatzen da, berbarako Osakidetzaren protokoloaren berri. Halaber, adierazten da herritarrek 
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oro har ez dutela ezagutzen udalaren koordinazio protokoloa, ez eta Jarraipen Batzordeak 
egindako lana ere. 
 
Jarraian laburbiltzen ditugu koordinazio mahaiaren erronka nagusien inguruan aipatzen diren 
alderdietariko batzuk:  
 

• Datuak eraginkortasun handiagoarekin erabiltzea, horiek guztiak erakunde 
guztientzat bateraturik egongo diren irizpide batzuetatik biltzeko eta aztertzeko 
garrantziari helduz.  

• Protokoloan helburu errealak zehaztea, hau da, parte hartzen duten erakundeen 
errealitateari eta artatzen dituzten emakumezkoen problematikaren nondik norakoei 
lotuta. 

• Mahaiaren lana eta erdiespena hobetzea honako hauen bitartez: i) mahaiaren funtzio 
tekniko eta politikoak zehaztuz; ii) protokoloaren neurrien betetze maila bermatuz; iii) 
konpromisoa hartu baino hori betetzen ez duten erakunde guztien partaidetza 
sustatzea ahalbidetzen duten estrategiak bilatuz. 

• Trebakuntzari sendotasuna ematea prestakuntza eta prebentzio ekintzak abian jarriz, 
bai oro har herritarrei zuzenduta bai toki protokoloaren koordinazio mahaian parte 
hartzen duten erakundeei zuzenduta.   

3.5.2. BALORAZIO ELEMENTU BATZUK 

 
Zalantza izpirik gabe, emakumezkoen kontrako indarkeriari buruzko ardatzak aurrerapen 
asko izan ditu, batez ere, protokoloaren Jarraipen Batzordeak egindako lanari esker. 
Egindako tailerrean ikusi den bezala, mahai horretan parte hartzeak ahalbidetu dei 
inplikatutako erakundeei genero indarkeriaren biktimen artapena hobetzea, koordinazioa 
izandako hobekuntzatik abiatuz, erakunde bakoitzaren funtzionamendu eta jardunbidea 
hobetu ezagutuz eta informazioaren eskuragarritasun handiagoa ezarriz.  
 
Hobekuntza elementuen artean, erakunde batzuen partaidetza falta nabarmendu behar da; 
izan ere, esku hartzeko konpromisoa hartu arren, azkenean ez dute halakorik egin. Gainera, 
jarduketa protokoloa berrikusteko premia nabarmentzen dugu, ezarritako neurriak 
udalerriaren errealitateari egokitzeko eta, beraz, oso-osorik bete ahal izateko. Bestalde, 
erakundeen arteko koordinazioa modu positiboan egin den arren, sendoago definitu beharko 
lirateke parte hartzen dutenen erantzukizunak eta funtzioak, betiere protokoloaren mahaian 
adostutakoaren eragina indartzea, koordinazio espaziotik harago.  
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4. BALIABIDE EKONOMIKOAK 
 

“Onartutako betebeharrak” aintzakotzat hartuz gero (hau da, egindako gastua), Berdintasun 
Zerbitzuaren aurrekontuaren kopurua (kapitulu guztiak kontuan izanez) %0,32koa izan da 
2011n udalaren aurrekontu osoari dagokionez. Gainerako hiru urteetan %0,21ekoa izan da.  
Nabarmendu beharra dago 2011n Berdintasun Zerbitzuak aurrekontu partida bat izan zuela 
Martikoena eraikina berritzeko3. 
 

6. taula: Berdintasun Zerbitzuaren gastuaren kopuru a, udal gastu osoaren gainean, III. plana 
gauzatua izan den lau urteetan  

Urtea  Udalaren gastua 
(euroak)  

Berdintasun 
gastua 

(euroak)  

% 

2011 84.803.682,72 274.958,43 0,32 

2012 81.869.001,73 187.368,25 0,23 

2013 82.679.564,03 172.656,23 0,21 

2014 95.144.461,32 188.569,13 0,20 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  

Berdintasun Zerbitzuan betetako aurrekontuaren 2, 4 eta 6. kapituluak kontuan hartuz gero, 
ikus daiteke III. Plana gauzatzeko lehenengo 4. urteetan aurrekontu hori 607.219,58 eurora 
iritsi dela guztira. Berdintasunerako II. Planean, Berdintasun Zerbitzuak guztira 505.766,27 
euro inbertitu zituen. Hau da, azken plana gauzatu bitartean, aurrekontua 101.453,31 euro 
handitu da; hori dela eta, berdintasunaren sustapenera zuzendutako baliabideak handitu dira 
udal politiketan.  
 
Hirugarren plana gauzatzeko Berdintasun Zerbitzuak egindako gastuaren urteko banaketari 
dagokionez, hurrengo grafikoan islatzen den bezala, hori modu ekitatiboan banatu da azken 
hiru urteotan. Baliabideen igoera lehenengo urtean baino ez da izan (betearazitako 
baliabideen %37), gehienbat Martikoena eraikina berritzera zuzendutako aurrekontu partida 
bat izan zelako.  
 
Grafikoa: Berdintasun Zerbitzuak Berdintasunerako I II. Planean betearazitako aurrekontuaren 

banaketa egitasmoa ezartzeko 4 urteetan  
 

 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  

Bigarren kapituluari dagokion gastua handituz joan da urteetan zehar; izan ere, 2011ko 
%56tik 2015eko %82 igaro da. Joera bera ikus daiteke diru-laguntzetarako urtez urte 
                                                           

3
Berdintasunari ez ezik Euskarari, Raio Taxiri eta Urei ere zerbitzua ematen diena. 
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zuzendutako kopuruei dagokienez (4. kapitulua); izan ere, 2011ko %11tik 2014ko %18ra 
igaro dira, nahiz eta zenbaki absolutuei erreparatuz gero ia-ia aldatu ez diren.  Azkenik, 
aipatu den bezala, azpiegituretarako gastua 2011ri dagokio eta urte horretako gastuaren 
%34 izan da. 
 

 
7. taula: Berdintasun Zerbitzuak betearazitako aurr ekontua, urte eta partiden arabera  

 
URTEA 2011 2012 2013 2014 Guztira   % 

  KOP % KOP % KOP % KOP % KOP % 

2. kapitulua  
 

123.464,96 56 112.599,09 83 94.211,19 80 108.884,84 82 439.160,08 72 

4. kapitulua  23.350,12 11 23.143,50 17 23.309,48 20 23.308,35 18 93.111,45 15 

6. kapitulua  74.948,05 34 0,00 0 0,00 0 0,00 0 74.948,05 12 

Guztira  221.763,13 100 135.742,59 100 117.520,67 100 132.193,19 100 607.219,58 100 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  

Berdintasunerako II. eta III. planak abiaraztean egindako aurrekontu osoaren datuak partiden 
arabera alderatuz gero, zenbait desberdintasun ikusten ditugu. Izan ere, hirugarren plan 
honetan baliabide kopuru handiagoa erabili da, prestakuntza jarduerak aurrera eramateko 
(%53,9 II. planaren %44,2ren aldean). Bestalde, azterlanak prestatzera zuzendutako 
baliabideen kopurua jaitsi da (Berdintasunerako II. Planean betearazitako aurrekontu 
osoaren %24,3 izan dira baliabide horiek) eta baliabideen kopuru handiagoa eman zaio 
Zerbitzuak/itzulpenak izeneko partidari (%11 hirugarren planean, bigarren planean izandako 
%0,1aren aldean). Zabalkunde eta sentsibilizazio jarduerak aurrera eramatera zuzendutako 
gastuak eta argitalpenen partidan inbertitutakoak antzera mantendu dira.  
 

4. grafikoa: Berdintasun Zerbitzuak 2. kapituluaren  partiden arabera betearazitako aurrekontu osoa  
(Berdintasunerako II. eta III. planen arteko erkake ta) 

 

 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  

 
Jarraian Berdintasun Zerbitzuak Berdintasunerako III. Plana ezartzean exekutatutako 2. 
kapituluaren gastuak xehatuko ditugu.  Garrantzitsua da nabarmentzea datu horiek ez dutela 
adierazten Berdintasunerako Plana gauzatzeko egindako gastu osoa; izan ere, beste udal 
sail batzuek beren gain hartu dute planaren barnean ezarritako jardueren burutzapena eta, 
horretarako, haien arloari dagozkion aurrekontuak erabili dituzte.  Adibidez, prestakuntza 
partidan, migratutako emakumezkoen topaketak Berdintasun Zerbitzuaren gastuetan 
azaltzen dira burutzapenaren lehendabiziko bi urteetan; izan ere, gainerako urteetan gastu 
horiek Immigrazio eta Kulturartekotasun Zerbitzuak hartu ditu bere gain.  
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Berdintasun Zerbitzuak III. planaren barruan 2. kapituluaren partidetan eta azpipartidetan 
exekutatutako urteko aurrekontuei dagokienez, honako hauxe ikusten dugu:   
 

• Zabalkunde eta sentsibilizazio jarduerak handitu dira 2012an eta 2014an; izan ere, bi 
urte horietarako gastu guztien %19 izatera iritsi dira. Partida horren barnean, lau 
urteetan mantentzen diren gastuak kanpainak (arazoak 25, martxoak 8 eta ekainak 
28) eta jaialdiak antolatzera zuzendutakoak izan dira. Partida honen 2013ko gastu 
guztien %10 erantzunkidetasunari buruzko propagandarako erabili ziren eta 2014an 
%1 desgaitasunei buruzko hitzaldietarako.  

 
• Prestakuntza partidari dagokionez, exekuzioaren lau urteetan zehar baliabideen 

kopururik handiena Jabekuntza Eskolari zuzendu zaio, bai eta ikastetxeetan 
egindako lanari ere. Eskolaren kasutan, kopurua apur bat jaitsi da 2011tik 2014ra 
bitartean eta ikastetxeei dagokienez 3 puntu handitu da. 
 
Maskulinitateei buruzko tailerretarako baliabideak exekuzioaren lau urteetan zehar 
mantendu dira eta batez beste %5,3koak izan dira urtean, betiere partida horretan 
ezarritako baliabide guztien aldean. Bestalde, 2011n partida horretako baliabideen 
%3 migratutako emakumezkoen arteko topaketak egitera bideratu ziren eta %2 
autozaintzarako eta gizonezkoentzako etxeko antolakuntzarako jarduerak egiteko 
erabili ziren. Gainera, 2013. urtean hirigintzarako prestakuntza jarduerak partida 
horren gastu guztien %1 izan dira, eta 2014. urtean egindako gainerako prestakuntza 
%1ekoa izan da.   

 
• Zerbitzuen partidaz denaz bezainbatean, baliabiderik gehienak sexu informaziorako 

bulegora zuzendu dira. Partida horren barnean ere baliabideak erabili dira 
haurtzaindegi zerbitzurako eta Jabekuntza Eskolako materiala eta altzariak erosteko.  

 
•  Argitalpenetarako gastuak jaitsiz joan dira lau urteetan zehar; izan ere, 2011n eta 

2012an urteko gastuaren %19koak izan dira eta 2014an %10ekoak. Hori honakoaren 
ondorioa izan da: exekuzioaren lehendabiziko bi urteetan emakumezkoek historian 
zehar egindako ekarpenari buruzko ikerlanen beken tutoretzaren, itzulpenaren eta 
argitalpenaren gastuak sartu direlako.  
 

• Aldi berean, azterlanetarako partidaren gastua handitu da 2013 eta 2014an; azken 
urte horretan gastua urteko aurrekontuaren %8koa izan da. 
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7. taula: Urteko aurrekontuak, Berdintasunerako III . Planaren partiden eta azpipartiden arabera 
(kopuruetan)  

2. kapituluaren partidak eta azpipartidak  2011 2012 2013 2014 

Zabalkundea eta sentsibilizazioa  15 19 13 19 

Arazoaren 25eko kanpaina  39 31 19 78 

Martxoaren 8ko kanpaina  40 53 30 9 

LGTBen harrotasun eguna  5 6 11 5 

Jaialdiak  15 5 30 7 

Alargunentzako hitzaldiak  0 2 0 0 

Etxeko langileak  0 3 0 0 

Erantzunkidetasunaren propaganda  0 0 10 0 

Desgaitasunei buruzko hitzaldiak  0 0 0 1 

Prestakuntza  55 52 56 53 

Jabekuntza Eskola  46 39 43 45 

Ikastetxeak  43 53 48 46 

Autozaintza eta gizonezkoen etxeko 
antolakuntza  

2 0 0 0 

Maskulinitatea  6 5 6 4 

Migratutako emakumezkoen arteko topaketak  3 0 0 0 

Gazteak  0 0 2 4 

Hirigintza  0 0 1 0 

Barne prestakuntza  0 4 0 1 

Zerbitzuak  12 10 12 10 

Haurtzaindegia  12 10 22 22 

Sexu informaziorako bulegoa  72 90 78 78 

Jabekuntza eskolako materiala eta altzariak  17 0 0 0 

Argitalpenak  19 19 18 10 

Azterlanak  0 0 1 8 

Guztira  100,0 100,0 100,0 100,0 

Iturria: argitalpen honetarako beren-beregi prestat ua, udalak emandako datuetatik abiatuz  
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5. ONDORIOAK 
 

5.1 III PLANA PRESTATZEKO PROZESUAREN GAINEKO ONDOR IOAK 

 
Prestakuntza prozesuan izandako partaidetzari buruz: Plana prestatzeko prozesuan 
azpimarragarrienak izan diren elementuen artean partaidetza aipatu beharra dago. Izan ere, 
fase horretan herritarrek, teknikari eta politikariek parte hartu zuten, guztira 36 pertsonak 
osatutako talde batean. Zalantzarik gabe, izaera parte-hartzailea izan duen metodologia 
horrek zenbait kezka eta ikuspegi indartu ditu planean, beste modu batera kontuan hartuko 
ez ziren kezka eta ikuspegiak, hain zuzen ere. 
 
Edozein kasutan, planaren ebaluazioan parte hartu duten zenbait pertsonak adierazi dute 
hurrengo plana prestatzeari begira biztanleriaren beste sektore batzuetara iristeko 
ahaleginak egin behar izango liratekeela, adibidez, elkarteetan ez dauden edo Jabekuntza 
Eskolan parte hartu ez duten emakumezkoengana.  
 
Teknikariek III. Plana prestatzeko prozesuan izandako partaidetzari dagokionez, hori modu 
positiboan baloratzen da; izan ere, teknikariak dira proposamenak udalaren errealitatera 
eramaten dituztenak. Esan nahi baita, teknikariek baloratzen dute ea ekintzak bideragarriak 
diren ala ez, horiek ezartzeko beharrezkoak diren baliabideak zehaztean edo zenbait ekintza 
abian jartzeak ekar ditzakeen zailtasunak agerian jartzean. Gainera, haren partaidetzak 
berekin ekarri du motibazioa landu izana eta trebakuntza eta sentsibilizazioa handitu izana 
kezkarik gehien eragiten zituzten arlo guztien gainean. 
 
Politikarien partaidetza, nagusiki, planteatutako proposamenak eta ekintzak kontrastatzeko 
izan da. 
 
Berriro ere berretsi behar dugu zein garrantzitsua den hurrengo plana prestatzeari begira 
metodologia parte-hartzailea abiaraztea, ikuspegi anitzak jaso eta txertatu ahal izateko. Aldi 
berean, hurrengo plana prestatzeko prozesuari begira planteatzen da trebakuntza eta 
sentsibilizazio momentuak ezartzea, alde batetik, proposamenak udalaren benetako 
posibilitate eta aukeren arabera egokitzeko eta, beste aldetik, oraindik ere indarrean 
daudekeen erresistentziak gainditzeko. Kontuan hartu beharreko beste alderdi bat da 
politikarien partaidetza ez dela mugatu behar helburuen eta ekintzen proposamena 
kontrastatzera, baizik eta aldez aurretik politikoki definitutako lehentasunei erantzutera.   
 
 
Diseinatutako ekintzen tipologiari buruz: Ebaluazio prozesuan zehar jasotako iritzietatik 
abiatuz, ikusi da ekintza zehatzagoak eta udalaren posibilitateetara egokituagoak izateko 
beharrizana dagoela.  Hau da, baloratu da III. Planaren ekintzetariko batzuk “anbiguoegiak" 
eta “orokorregiak” direla eta horrek eragin dezake oker interpretatzea edota aurrera ez 
eramatea haien konplexutasuna dela eta.   
 
Halaber, planteatzen da udalarentzat onargarriak diren ekintzak diseinatu beharko 
liratekeela, hots, udalaren eskumenak kontuan hartuko dituzten ekintzak. Zentzu horretan, 
azaltzen da oso plan handizaleak ezin lor daitezkeen helburuak jaso ditzakeela eskumenen 
eremuaren ondorioz nahiz benetako baliabide eta posibilitateen ondorioz.  Horri dagokionez, 
helburuak eta ekintzak lehenestea eta ekintzen burutzapean eragina izan dezaketen 
faktoreak aztertzea laguntza handiak izan daitezke.   
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Azkenik, Berdintasunaren aldeko hurrengo Toki Plana prestatzeari begira planteatzen da 
Berdintasun Zerbitzuaren aurrekontu errealitatera eta, bereziki, giza baliabide 
erabilgarrietara egokitutako proposamen bat egin behar izango litzatekeela.  Zentzu honetan, 
ebaluazio prozesuan zehar identifikatu ahal izan da kasu batzuetan teknikari espezializatu 
gehiago ez izatea arrazoi nagusietariko bat izan dela zenbait ekintza aurrera ez eramateko.  
Horrenbestez, kontuan hartu beharko litzateke zenbait eremutara iristeko edo horiek 
sendotzeko, adibidez, zeharkako lana, beharrezkoa litzatekeela Berdintasun Zerbitzuak une 
honetan bere gain nekez har dezakeen laguntza; izan ere, zerbitzuak momentu honetan 
berdintasun teknikari bat eta ingurumenarekin banatutako administrari bat baizik ez ditu.  
Jabekuntza Eskolaren bidez egiten den lanari dagokionez, antzeko egoera bat aurkitzen 
dugu. Hau da, emakumezkoek egiten dituzten eskariei erantzuteko jardueren eskaintza 
handitzeko, beharrezkoa izango litzateke teknikariak areagotzea, ekintza horiek antolatzeko 
behar den lana bere gain hartu ahal izateko.  

5.2. PLANA ABIARAZTEKO PROZESUAREN GAINEKO ONDORIOA K 

 
Kontestualizazioa:  
 
Berriro ere gogora ekarri beharra daukagu Berdintasunerako III. Udal Planaren ezarpen 
maila aztertzeko daukagun informazioa Berdintasun Zerbitzuak prestatutako urteko planen 
jarraipenetik datorrela4. Jarraipen horretatik urteko plan horiek jasotzen dituzten ekintzak 
sailkatzen dira, honako jarraibideak aintzakotzat hartuz:  
 

• Egindako ekintzak. 
• Egiteko fasean dauden ekintzak. 
• Egin ez diren ekintzak. 
• Ez dagozkion ekintzak. 

 
Gorago aipatu den bezala, ez dago ez adierazlerik ez datu objektiborik ez datu zenbagarririk, 
ekintzen ezarpen maila baloratzeko abiapunturik ematen duenik. Halaber, ez daude ez 
zehazturik ez adosturik modu formalean edo beren-beregi ekintza bat eginda, egiteko fasean 
edo egin gabe dagoela edo ez dagokiola baloratzen duten irizpideak.  Horrenbestez, arriskua 
dago ekintzen ezarpen maila baloratzeko arriskua, neurri batean, irizpide subjektiboetan 
oinarritzeko.  
 
Eskuragarri dagoen informaziotik abiatuz, planaren burutzapen maila eta garapen maila 
bereizteko hautua egin da.  Hau da, burutzapen mailak men egiten die egindakotzat 
jotzen diren ekintzei eta garapen mailak, egindako ekintzak ez ezik egiteko fasean 
dauden ekintzak ere hartzen ditu kontuan.   
 
Planaren burutzapen mailari dagokionez:  
 
Aipatu dugun bezala, Berdintasunerako Planaren burutzapen maila %67,2koa  izan da.  
Datu honek 0,8ko kopuru jaitsiera adierazten du II. Planaren burutzapen mailari dagokionez. 
Berriro ere gogora ekarri beharra daukagu planaren burutzapen maila orokorra irudikatzen 
duen 2. grafikoa:  
 

                                                           

4 Berdintasun Zerbitzuak berak egindako jarraipena.  
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Hala eta guztiz ere, burutzapen maila orokorra oso modu positiboan baloratzen da; batez ere 
kontuan hartzen baldin badira diseinatutako ekintza batzuen konplexutasun maila eta udal 
arlo batzuen eskumenen aldaketak. Esate baterako, Getxolaneko eskumenen eremuaren 
inguruko aldaketak; horrek ekarri baitu planean proposatutako ekintza batzuek udal 
eskumena izateari uztea.  Gainera, krisialdiaren larriagotzea izan da ekintza batzuen 
abiarazpena zaildu duen beste faktore bat eta mugatu du ezarpen lana sendotzera 
bideratutako giza baliabideen kontratazioa beharrezko zen tokietan (esate baterako, 
Jabekuntza Eskolaren bitartez eskainitako jardueren antolakuntzari dagokionez). 
 
Ekintzak eremuen arabera burutzeko mailaz denaz bezainbatean, ikusten dugu honako arlo 
honetan burutzapen maila %75ekoa edo handik gorakoa izango dela: osasuna, gizarte eta 
kultur inklusioa, komunikazioa, kirola eta lankidetza. Beste alde batetik, ekintzen betetze 
maila txikiagoa izan duten arloen artean honakoak nabarmendu behar dira: hezkuntza, 
enplegu eta hirigintza, ingurumena eta garraio publikoa. 
 
Ekintzak ardatzen arabera burutzeko mailari dagokionez, zehaztu beharra daukagu horietan 
guztietan burutzapen kopurua %60tik gorakoa izan dela. Hala eta guztiz ere, 
azpimarratzekoa da “Gobernantza hobetzea berdintasunaren alde” ardatza eta “gizarte 
antolakuntza erantzunkidea” 2. ardatza izan direla aurreikusitako ekintzen burutzapen 
kopururik handiena izan dutenak; izan ere, bi kasuetan puntuazioek %69 gainditzen dute. 
Emakumezkoen jabekuntzari, balioen aldaketari eta emakumezkoen kontrako indarkeriari 
buruzko ardatzei dagokienez, burutzapen maila %65etik beherako kopuruan kokatzen da. 
 
Azkenik, nabarmendu beharra dago urteko burutzapen maila orokorra urteetan zehar 
igoz joan dela ; izan ere, 2011n urteko ekintza guztien %60,2 gauzatu ziren, 2012an eta 
2013an %69 inguruan eta, azkenik, 2014an %72,8.  Egin ez diren ekintzei dagokienez, 
kopuruak antzekoak izan dira lau urte hauetan zehar; gauzak horrela, 2011n %13,7 izan 
ziren eta 2014an %14,8. “Ez dagokio” modura sailkatutako ekintzen kopururik handiena 
2014. eta 2013. urtean izan da, azken urte horretan %13ra iritsiz. 
 
Garapen mailari buruz:5  
 
Planaren garapen maila orokorra %77,5ekoa da.  Eremuen araberako garapen maila 
erreferentziatzat hartuz gero, ikusten dugu %77,5etik gorako garapen maila izan duten 
eremuak honako hauexek izan direla: osasuna (%92,30), hirigintza, ingurumena eta garraio 
publikoa (%84,60) eta kultura, komunikazioa, kirola eta lankidetza (%83,30). Datu hauek 
Berdintasunerako II. Planaren ebaluazioan emandakoekin alderatuz gero, ikusten dugu 

                                                           

5 Gogora ekarri beharra daukagu eremuaren araberako garapenean egindako ekintzen kopurua ez 
ezik bidean dauden ekintzena ere sartzen dela. 
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osasunaren arloa dela aurrerapenik handiena izan duena, haren garapen maila 26,30 kopuru 
puntutan handitu baita. Beste alde batetik, hirigintza, ingurumen eta garraio publikoaren 
eremuak eta kultura, komunikazio, kirol eta lankidetzarenak II. planaren antzeko garapen 
maila dute.  Hori sektore zehatz horietan berdintasunaren aldeko politika sendotu dela 
aditzera ematen duen adierazletzat har liteke.  
 
Garapen maila txikiagoa izan duten eremuei dagokienez, honako hauek nabarmendu behar 
ditugu: gizarte inklusioa (%76,50), hezkuntza (%75,00) eta enplegua (%50,10). Beraz, 
hurrengo plana prestatzeari begira, datu horiek kontuan hartu behar izango lirateke ahulduen 
egon diren eremuak sendotzea ahalbidetzen duten ekintzak diseinatu ahal izateko. 
 
Ekintzak ardatzen arabera izandako garapen mailari dagokionez, zehaztu beharra daukagu 
horietan guztietan kopurua %60tik gorakoa izan dela (burutzapen mailari ere dagokionez). 
Hala eta guztiz ere, azpimarratzekoa da “Gobernantza hobetzea berdintasunaren alde” 
ardatza eta “gizarte antolakuntza erantzunkidea” 2. ardatza izan direla aurreikusitako 
ekintzen garapen kopururik handiena izan dutenak; izan ere, bi kasuetan puntuazioek %80 
gainditzen dute (%81 eta %88,5, hurrenez hurren). “Emakumezkoen jabekuntza eta balioen 
aldaketa” izeneko ardatzari gagozkiolarik, honetan ekintzen garapen maila %75etik gorakoa 
izan da. Azkenik, “emakumezkoen kontrako indarkeria” izeneko ardatzean, garapen maila 
%60tik gorakoa da puntu eta erdian, hau da, garapen maila %61,5ekoa izan da (hori bat 
dator burutzapen mailarekin). 
 
Azkenik eta urteko garapen mailari dagokionez, azpimarratzekoa da maila hori %70etik 
gorakoa izan dela planaren ezarpen maila bakoitzean. Horrela, garapen mailarik handiena 
2011n eta 2012an izan dira; izan ere, bietan garapen maila %80 ingurukoa izan da 
(%82,12koa eta %80koa hurrenez hurren). 2013an ekintzen urteko garapen maila %71,43ra 
jaitsi da eta 2014an berriro ere igo da (%76,54). Jaitsiera hori azaltzen da, neurri batean, 
bidean dauden ekintzak jaitsi direla azken bi urteotan, eta, gainera, “ez dagokio” modura 
sailkatutako ekintzak gehitu dira.  

 

8. taula: Berdintasunerako III. Planaren urteko gara pen maila (kopuruetan)  

  2011 2012 2013 2014

Egindakoa  60,27 69,47 69,23 72,84

Egin gabe  13,70 15,79 15,38 14,81

Bidean  21,92 10,53 2,20 3,70

Ez dagozkio  4,11 4,21 13,19 8,64

     

Garapen 
maila  

82,19 80,00 71,43 76,54

 

 
Lan egituren gainean, betiere planaren ezarpenari eta jarraipenari dagokienez.  
 
Udalak ez dauka ez maila politikoan ez teknikoan berdintasun politikak gender 
mainstreaming-en bidez bultzatzeko helburua duen koordinazio egitura zehatzik.  Hala eta 
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guztiz ere, maila teknikoan zeharkako lantalde bat dauka Gazteria Zerbitzuak bultzatua; 
lantalde horretan, gaur egun, zeharkakotzat jotzen diren programen inguruan lan egiten da. 
 
Udalean berdintasunaren aldeko politiken ezarpena sendotzeko zeharkako egitura zehatzen 
premiak era askotako iritziak sorrarazi ditu. Izan ere, arestian aipatu den bezala, batzuen 
ustetan, garrantzitsua da egitura berriak sortzea edo daudenak sendotzea, zeharkako 
ikuspegia ekimen edo ekintza zehatzetatik harago joan dadin. Beste batzuen iritziz, a priori 
ez dute ikusten egitura berriak sortzeko edo daudenak sendotzeko beharrizanik.  
 
Nolanahi ere, gai horri heldu behar izango litzaioke, alde batetik, arloen arteko zeharkako 
lana eta, zehatzago, berdintasunaren aldeko toki politiken zeharkakotasuna zailtzen dituzten 
eta sustraiturik dauden lan dinamikak hausteko.  Beste aldetik, egungo lan egiturak berrikusi 
behar izango lirateke, erantzunkidetasuna bermatzeko berdintasunaren aldeko urteko plan 
operatiboen definizioan, ezarpenean eta jarraipenean, hori gaur-gaurkoz Berdintasun 
Zerbitzuan baino ez baita gauzatzen.   
 
Aukera bat izan liteke zeharkako lantaldean berdintasunaren aldeko urteko planak adostea 
eta definitzea. Modu horretan, arlo bakoitzak modu aktiboan parte hartuko luke dagozkion 
ekintzen definizioan eta bere gain hartuko luke horiek aurrera eramateko ardura. Lantalde 
hori ere erabil liteke adostutako ekintzen jarraipen saio bat egiteko eta arlo bakoitzak 
izandako aurrerapenak eta zailtasunak jasotzeko. Era berean, garrantzitsua izango litzateke 
politikariek ere erantzunkidetasun hori sendotzea.  Hau da, arlo guztietako politikariak 
zuzenean inplikatu beharko lirateke arlo bakoitzari dagozkion urteko planen ekintzen 
onespenean eta hartutako konpromisoen betetze mailari buruzko jarraipena egin beharko 
lukete.   
 

5.3 PLANA JARRAITZEKO ETA EBALUATZEKO PROZESUAREN G AINEKO 
ONDORIOAK 

 
Planaren jarraipen eta ebaluazioaren gaineko erantzunkidetasunari buruz: Atzemandako 
hobekuntza elementu bat honakoa izan da: udal arloek bere gain hartutako erantzukizunak 
zehatz-mehatz definitzeko premia, bai urteko plan operatiboei lotutako ekintzen ezarpenaren 
inguruan bai haien jarraipenaren inguruan. Gorago aipatu den bezala, zenbait ekintzaren 
abiarazpena, bereziki zeharkako ikuspegia behar dutenena, inplikazio eta interes 
indibidualaren menpe dago kasu askotan. Horren inguruan, maila politiko eta teknikoan 
arloen erantzunkidetasuna sendotzeko eskumenen eta arduren banaketa ezartzeko premia 
identifikatu da. Aldi berean, baloratu beharko litzateke erantzukizunak banatzeari begira eta 
zenbait arlo behar duten laguntzari begira baloratzea zeintzuk diren beharrezkotzat jotzen 
diren baliabideak, betiere haien politiketan eta programetan genero ikuspegia indartu ahal 
izateko.   
 
Horrek lan zama banatzen lagunduko du zenbait sailetan; hori oso garrantzitsutzat jotzen da, 
batez ere orain arte inplikatu ez diren arloak sendoago inplika daitezen. Ikuspegi horretatik, 
gogora ekarri beharra daukagu, kasu askotan, berdintasunaren aldeko konpromisoa, bai 
maila teknikoan bai politikoan, ez dela exijitzen eta zenbaitetan faktore indibidualen menpe 
dagoela. Dagoeneko adierazi dugu berdintasunaren aldeko politika ez dela motibazio 
indibidualaren menpe egon; izan ere, ezinbestean sendotu behar da estrategia politiko eta 
tekniko gisa. Hori dela eta, erantzukizun argiak, onargarriak eta sistematizatuak zehaztea 
oso baliagarrian izan liteke helburu horri begira.  
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Jarraipen eta ebaluaziorako diseinatutako adierazleen sistemari buruz: Aipatu den bezala, 
Berdintasunerako Planak ez du izan modu objektiboan egiaztatzeko moduko adierazlerik 
ekintza bat egin den ala ez definitzeko orduan; gauzak horrela, ekintzen balorazioa, neurri 
batean, modu subjektiboan egin da. Ikuspegi horretatik, berdintasunaren aldeko hurrengo 
plangintzak adierazle neurgarriak jaso beharko ditu, definitutako helburuen eta ekintzen 
jarraipena eta ebaluazioa egitea ahalbidetzeko asmoz.  

 

5.4 ARDATZ ESTRATEGIKOEN ARABERAKO ONDORIOAK 

GOBERNANTZA HOBETZEA BERDINTASUNAREN ALDE  

Burutzapen maila osoa: %76,2  
Garapen maila osoa: %81  

Egindako aurrerapenei buruz: Besteak beste nabarmentzen dira bai maila politikoan bai 
maila teknikoan egindako trebakuntza eta prestakuntza ekintzak, ez bakarrik ezagupen 
teknikoak eskuratu direlako, baizik eta zeregin egokia bete dutelako sentsibilizazioaren 
inguruan eta zenbait erresistentzia gainditzeko orduan.  
 
Orobat, azpimarratzekoa da herritarren partaidetzaren inguruan lan egiturak abian jarri izana 
(esate baterako Berdintasun Kontseilua) eta indarkeria sexistaren kasuen artapenean 
inplikatutako erakundeen koordinazioaren inguruan (zehatzago Protokoloaren Jarraipen 
Batzordea). Halaber, zehaztu beharra dago barne mailan ere batzorde zehatzak jarri direla 
abian, esate baterako gizarte klausulei buruzko lan batzordea eta kirolen berdintasun 
batzordea (Getxo Kirolak).  
 
Azkenik, neurri zehatz batzuen ezarpena eman behar dugu aditzera, hala nola diru-
laguntzen deialdietan berdintasunaren aldeko irizpideak txertatu izana, enplegu publikoaren 
gaitegietan berdintasunari buruzko edukiak jaso izana eta hautaketen eta sarien 
epaimahaietan osaera parekidea ezarri izana.  
 
Berdintasunari buruzko zeharkakotasuna sendotzeko premiari buruz: agiri honen beste atal 
batzuetan aipatu den bezala, berdintasunaren aldeko gobernantza zuzen-zuzenean lotzen 
zaio gender mainstreaming–en estrategiari. Horren inguruan egindako azterketak adierazten 
du estrategia horren ezarpena bermatzen duten lan dinamikak eta egiturak berrikusteko eta 
sendotzeko premia, bai maila teknikoan bai politikoan.   
 
Beste zenbaitek azpimarratu dute apustu eta lidergo politiko sendoago eta agerikoago baten 
premia, oro har proiektu eta ekimen zehatzetatik harago joango dena. Aldi berean, maila 
teknikoan partekatutako erresistentziak eta sinesmenak identifikatu dira, berdintasunaren 
aldeko toki politiken garapena zailtzen dutenak.  
 
Nabarmendu den beste alderdi bat izan da arloetako lanari laguntzeko eta haiei hobeto 
egokitzeko premia. Horrek gogorarazten digu behar den laguntza aurrera eramatea 
ahalbidetzen dituzten baliabide eskuragarriak berrikusteko beharrizana. Era berean, 
garrantzitsua izango litzateke arloen araberako gaikuntza zehatzen premiak berrikustea eta, 
aldi berean, trebakuntza horietan parte hartzeko denbora eta prestutasuna. Izan ere, 
dagoeneko aipatu den bezala, Berdintasun Zerbitzuak berdintasunaren inguruan eskainitako 
prestakuntza batzuk ez dira egin denbora faltagatik eta lehentasunezkotzat ez jotzeagatik 
(azpimarratzekoa da prestakuntza horiek hautazkoak direla).  
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ARDATZA EMAKUMEZKOEN JABEKUNTZA ETA BALIOEN ALDAKETA 

Burutzapen maila osoa: %64,3  
Garapen maila osoa: %75  

Egindako urratsei buruz: Ardatz honen arrakasta elementuen artean Jabekuntza Eskolaren  
markoan aurrera eramandako ekintzak eta maskulinitateei buruzko ikastaroak zehaztu behar 
dira; izan ere, bi kasuetan, oso modu positiboan baloratu dira ekintza horiek ikasleengan 
izan duten inpaktua.   
 
Arestian aipatu den bezala, Jabekuntza Eskolako ikasleei zuzendutako saioan parte hartu 
duten emakumezkoek azaltzen dute ikastaro horietara bertaratu izanak ahalbidetu diela 
eguneroko bizitzaren egoera zehatzen gaineko ikuspegia zabaltzea eta, gainera, beste 
emakumezko batzuekin loturak eta hartu-emanak sortzeko aukera eskaini die.  
 
Era berean, adierazten dute ikastaroek argudioak eman dizkietela genero desberdintasunak 
sorrarazten dituzten zenbait egoerari erantzuteko eta haien inguruan feminismotik hurbil 
dauden planteamenduak defendatzeko. Zentzu horretan, aipatzen dute ikastaroek lanabes 
eta tresnak eman dizkietela gauzak argiago eta segurtasun handiagoarekin adierazteko. 
Horrek inguruarekin duten erlazioari eragin dio eta lagundu die hurbileko pertsonekin 
berdintasunezkoagoak diren loturak ezartzen, esate baterako senideekin.  
 
Era berean, prestakuntza eta sentsibilizazioaren inguruan zenba it ekintza  eraman dira 
aurrera zenbait arlotan (osasuna, hezkuntza, kultura, gizarte inklusio eta komunikazioa, 
kirola eta lankidetza); horrek zalantzarik gabe laguntzen du berdintasunarekin konpromisoa 
hartzen duten identitateak eraikitzen.  
 
Halaber, partaidetza sozio-politikoari gagozkiolarik, aipatzekoa da Berdintasunerako III. 
Planaren ezarpenean udalaren Berdintasun Kontseilua ren funtzionamendu eta 
jardunbidea sendotu dela.  
 
Horrek, Emakumezkoen Foroan hasitako bideari jarraiki, ahalbidetu du udalaren politikarien 
eta teknikarien eta udalerriko emakumezkoen elkarteen arteko komunikazio kanalak 
sendotzea. Gainera, emakumezkoen elkarteen, talde feministen eta udalerriko 
emakumezkoen elkarte sozio-kultural batzuen arteko loturak eta harremanak indartzen 
lagundu du.  
 
Zentzu horretan, Kontseiluan parte hartzen duten elkarteetako emakumezkoek pentsatzen 
dute espazioa horretan elkarte bakoitzak identifikatzen dituen “premiak” aurkeztu eta helarazi 
ahal zaizkiela politikariei. 
 
Hobekuntza elementuei buruz:  
 
Eskolako tailerretan parte hartu duten emakumezkoek baloratzen dute garrantzitsua izango 
litzatekeela eskolak haien gainean izan duen inpaktua udalerriko emakumezko gehiagori 
zabaldu ahal izatea. Hau da, planteatzen dute beharrezkoa dela eskolari baliabide eta 
bitarteko gehiago ematea, emakumezko gehiagok balia ditzaten ikastaroetan parte hartzeak 
haiei egin dizkien ekarpenak. Horri buruz, gogora ekarri beharra dago ikastaroen eskariak 
eskaintza gainditzen duela, eta, horrenbestez, urtero-urtero emakumezko batzuk ezin direla 
sartu eskatutako ikastaroetan. 
 
Aipatu dugun bezala, ikasleek hobetzeko aipatzen duten beste alderdi batek zerikusia dauka 
ikastaroetatik haragoko jarduerak egiteko aukerarekin, ahal dela, ikasgelatik kanpo. Halaber, 
aipatzen dute beste espazio batzuekiko loturak ere ezarri behar izango liratekeela. Ikuspegi 
horretatik, aipatzen dute interesgarria izango litzatekeela udalaren beste sail batzuekin 



63 

 

koordinazio handiagoa izatea eta, zehatzago, genero berdintasunarekin zerikusia duten 
ekimenak aurrera eramaten dituztenekin.  
 
Saioan parte hartu zuten eskolako emakumezkoek hobekuntzarako azaltzen duten beste 
elementu bat da emakumezko parte-hartzaileen arteko elkartrukea eta ezagutza sendotzea, 
adibidez, “jabekuntza eskolako emakumezkoekiko topaketa” bat antolatuz. 
 
Azkenik, aldaketarako proposamen zehatzak egiten dituzte; horien artean, honako hauek 
nabarmendu ditugu:  
 

• Hizkera teknikoa aldatzea, eskolaren berri emateko eta, horrela, emakumezko 
gehiago erakarri ahal izateko. 

• Eskolan izena emateko prozesua arintzea eta errazago egitea, nahiz eta nabarmendu 
azken urtean hori hobetu dela. 

• Euskaraz eskainiko diren ikastaroen kopuru handiagoa programatzea. 
• Ikastaroetan ekintzailtzaren gisako eremuak txertatzea. 

 
Berdintasun Kontseilua ri dagokionez, lan dinamikak berrikusi behar izango lirateke 
gogoetaren eta proposamenen ekarpenaren aldeko giroa sendotu ahal izateko. Halaber, 
emakumezkoen elkarteen arteko informazio igorpena eta trebakuntza sendotzeko premia 
jarri da agerian, betiere berdintasunaren aldeko toki politiken garapenari dagokionez.   
 
Kontseiluan parte hartzen duten elkarte batzuen iritziz, Udalak Kontseiluan planteatzen 
dituen programak eta proposamenak aldez aurretik erabakita daude. Esan nahi baita, 
sumatzen dute ez dagoela aukera handirik “aurrea hartzeko”, betiere maniobra tarte 
txikietatik harago. Orobat, uste dute bileren antolakuntza alderdiek euren jarduketa 
nabarmen mugatzen dutela, haien iritziz aztergaien zerrenda oso zehazturik baitago eta ez 
baitute hari eragiteko aukera handirik.  
 
Zentzu horretan, Kontseiluaren emakumezkoek planteatzen dituzten hobekuntza 
proposamenen artean honako neurri hauek jasotzen dira: 
 

• Kontseiluaren araudian aldaketak egitea, espazio honetan hartzen diren erabakiak 
lotesleak izan daitezen. 

• Kontseiluaren bilerak egiteko lekua aldatzea: zentzu horretan, azaltzen dute lekua 
“formalegia” dela eta horrek ez duela komunikazio horizontala errazten; gainera, 
haren kokapenak ez du ahalbidetzen beste emakumezko batzuekin harremanik 
ezartzeko aukera.  

• Elkarte kopuru handiago baten partaidetza sustatzea; horrek ahalbidetuko luke beste 
jarduketa eremu batzuk landu ahal izatea.  

• Urteko saioen kopurua handitzea edo lan paralelo bat egitea, adibidez, batzordeak 
sortuz.  

• Kanpoko dinamizatzaile bat izatea, erlazio horizontalagoa erraztuko duena 
partaideen artean eta, zehatzago, emakumezkoen elkarteen eta Kontseilura 
bertaratzen diren politikarien artean.   
 

Berdintasunari buruzko politiken jarraipenari eta, zehatzago berdintasunerako urteko planei 
dagokienez, erakunde parte-hartzaileek aipatzen duten eta hobe daitekeen elementuetariko 
batek zerikusia dauka irizpide objektiboak ezartzeko premiarekin, betiere planaren ekintza 
bat egin den ala ez definitzeko orduan.   
 
Azkenik, berriro ere aipatzen da Berdintasunerako Udal Planaren jarraipen hobea egitera 
bideratutako prestakuntza zehatza izateko beharrizana.  Halaber, zehazten dute 
garrantzitsua izango litzakeela berdintasun gaiei buruzko prestakuntza indartzen jarraitzea, 
bai elkarteena bai udalaren politikariena. Batik bat genero erlazioen eragina hain agerikoa ez 
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den jarduketa eremuei dagokienez; izan ere, horietan kosta egiten da udal programa eta 
politika batzuen genero inpaktua identifikatzea. Adibide gisa, Udalerriko Hirigintza Plangintza 
aipatzen dute. 
 
Ardatz honetan ezarritako baliabide ekonomikoen eskuragarritasuna ri dagokionez, 
dagoeneko aipatu dugun moduan, Getxolanen izandako eskumenen aldaketa galga izan dira 
emakumezkoen jabekuntza ikuspegi profesional eta ekonomiko batetik bultzatzeko 
diseinatutako jardueren multzoari begira.  Horrek adierazten du, hurrengo plana prestatzeko 
prozesuari begira, Udalaren Sustapen Ekonomikorako Zerbitzuaren eskumenen eremu 
berriari egokitutako ekintzak jaso behar izango direla.  
 
Zentzu horretan, kontuan hartu beharra dago Getxolanek ekintzailetzari buruz eta enpresen 
aholkularitza eta prestakuntzari buruz eskaintzen dituen zerbitzuetan ez dela genero 
ikuspegia jasotzen, eta a priori ez dela hori egiteko premia identifikatu.  Horrenbestez, ez 
dago enpresa bat sortu nahi duten gizonezkoen eta emakumezkoen artean bereizten den 
premiarik edo interesik. Era berean, ez da bereizten enpresa bat sortu duten eta 
aholkularitza eta informazioa jaso nahi duten emakumezkoen eta gizonezkoen artean. 
Orobat, hori atzematen ez denez gero, ez da genero inpaktua aintzat hartzen zerbitzu 
horietan, eta, horrenbestez, ez dira planifikatzen ez abiarazten generoaren ustezko 
neutraltasun batean oinarrituz.   
 
Testuinguru honen barruan, Getxolanen elkarrizketatutako teknikarien ustetan, Getxolaneko 
zerbitzuetan genero ikuspegia txertatzeko, zerbitzu horren teknikariek aurrera eramaten 
dituzten zeregin eta funtzioetan laguntzeko bide jarraituago eta zuzenagoa behar da; izan 
ere, aholkularitza tekniko hori izan gabe, pertsona bakoitzak genero ikuspegia jasotzen du 
bere bizipen eta ezagutza pertsonalen arabera.  Horrenbestez, etorkizunari begira, 
Getxolaneko zerbitzuetan genero ikuspegia jasotzea erabakiz gero, lehentasunen 
hurrenkera zehatza ezarri behar izango litzateke, atzemandako aukeretan oinarrituz6 eta, aldi 
berean, baloratu ea udalak eta, zehatzago, Berdintasun Zerbitzuak behar adina baliabide 
dituen eskatutako laguntza eman ahal izateko. 
 
 
2. ARDATZA: GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA 

 
Burutzapen maila osoa: %69,2  
Garapen maila osoa: %88,5  

Egindako urratsei buruz: Landu diren elementu positiboen artean zehatz ditzakegu 
kulturaren arloan abian jarritako ekintzak, emakumezkoen eta gizonezkoen 
berdintasunezko partaidetza aldezteko kultur ekintz etan eta jaialdietan . Gainera, 
osasunaren arloan  lan egin da baliabide sozio-komunitarioen eskaintza hobetzeko, 
autonomia funtzionalik ez duten pertsonen artapenari begira eta osasunaren eremuan 
erantzunkidetasunari bultzada emateko.  
 
Ezin ahantz dezakegu, azkenik, Gizarte Zerbitzuek zaintzaileei  zuzenduta abian jarritako 
programak, 2009an egindako diagnostikotik abiatuz. Programa horiek, gehienbat, gauzatzen 
dira prestakuntza saioen bitartez eta familiarteko zaintzaileei zuzendutako laguntza 
psikologikoaren bitartez. 
 
Programa horien helburu nagusia da egiten ari den lanari jarraitasuna ematea eta gaur egun 
dagoen eskariari erantzutea. Horren inguruan, aipatzen da, erlaxazio ikastaroaren kasuan 
izan ezik, jardueren eskariak ez duela eskaintza gainditzen. Programetan parte hartzen 
                                                           

6 Txosten honen 3.3.3 puntuan deskribatzen direnak. 
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duten pertsonen profila honako hauxe da: gehienbat senarra edo aita zaintzen duten 
emakumezkoak, 50 urtetik gorakoak.  Nabarmendu beharra dago gero eta gizonezko 
gehiago daudela, nahiz eta kopuruak txikia izaten jarraitzen duen.  
 
Hobekuntza elementuei buruz: gurasoek ondorengoen heziketan duten erantzunkidetasuna 
sustatzera bideratutako sentsibilizazio jarduerak sendotzeko ekintza nabarmendu behar dira 
hezkuntzaren arloan. Era berean, azpimarratzekoak dira gauzatu ez diren bestelako neurri 
batzuk, esate baterako edoskitze guneak. 
 
Azkenik, zaintzaileei  zuzendutako programari dagokionez, beste diagnostiko bat egiteko 
aukera azaltzen da, aurrera eramandako ekintzak baloratze aldera eta, aldi berean, 
diagnostiko horretan genero ikuspegia txertatzeari begirako premiak eta beharrizanak 
aztertze aldera. Horren inguruan, Gizarte Zerbitzuen barnean koordinazioa sendotzeko 
garrantzia identifikatu da, bai eta zaintzaileei zuzendutako programa kudeatzen duen 
pertsonarena eta udalaren Berdintasun Zerbitzuarena ere.  
 

 
3. ARDATZA: EMAKUMEZKOEN KONTRAKO INDARKERIA  

Burutzapen maila osoa: %61,5  
Garapen maila osoa: %61,5  

Egindako urratsei buruz: Ardatz honetan gehien nabarmentzen den elementuetariko bat da 
indarkeriari aurre egin behar dioten emakumezkoen artapenean inplikatutako erakundeen 
koordinazioaren hobekuntza, betiere udal Protokoloaren Jarraipen Batzordea  abian jarri 
denez geroztik. Koordinazioa hobetzeaz gainera, espazio horretako partaidetzak ahalbidetu 
die sakonago ezagutzea zeintzuk diren erakunde bakoitzak emakumezkoen artapenaren 
arloan aurrera eramaten dituen funtzioak eta zereginak (horrek, era berean, laguntza ematen 
du emakumezkoen deribazioari begira). Halaber, erakunde askok adierazten dute espazio 
hori oso erabilgarria dela indarkeriaren biktimak diren emakumezkoak artatzean dauden 
barne muga batzuk gainditzeko orduan  Esate baterako, adierazten da espazio horrek 
laguntzen duela zenbait zalantza argitzen, informazio giltzarrirako sarbide zuzenagoa izaten 
eta abar.  
 
Era berean, Getxoko Hiri Debekatuaren mapa ri lotutako neurriak abiarazi dira eta horiei 
jarraipena eman zaie. Adibide gisa, argiztapena eta zenbait guneren hiri aldarazpenak 
nabarmendu behar ditugu, segurtasun eza murrizteko asmoz.  
 
Orobat, zenbait eremutan indarkeria sexistaren kontra sentsibilizatzera eta prebenitzera  
zuzendutako ekintzak aurrera eraman dira, hala nola jai batzordeetan, herritarren artean oro 
har (arazoa agerian jartzeko salaketa kanpainen bitartez) eta ikastetxeetan.  Aldi berean, 
nabarmendu beharra dago Beldur Barik programari lotutako ekintzak. 
 
Hobetu beharreko urratsei buruz: Aurrera eraman ez diren ekintzen artean honakoak 
azpimarratu behar dira: jazarpen sexista  prebenitzera zuzendutako ekintzak, baina lan 
eremu pribatuan bai udalean. Orobat, ez da planik egin Getxoko Emakumezkoentzako Hiri 
Debekatuaren Maparen gomendioak gauzatzeko, nahiz eta maparen gomendioetariko 
batzuk egiten ari diren. 
 
Harrera etxeari eta 24 orduko artapen zerbitzuari lotutako ekintzak “ez dagokio” modura 
sailkatu dira; izan ere, arestian aipatu bezala, EAEko zerbitzuen katalogoaren menpekoak 
dira. 
 
Protokoloaren Jarraipen Batzordea ren bitartez egindako lanaz denaz bezainbatean, 
gogora ekarri beharra daukagu berori berrikusteko premia, betiere gaur egun betetzen ari ez 
diren neurriak birdefinitzeko asmoz. Esate baterako, erakunde batzuen partaidetza urria edo 



66 

 

hutsaren hurrengoa (horien artean epaitegiak nabarmentzen dira) eta bermatzea 
emakumezkoei artapena eskainiko zaiela euren pribatutasuna eta konfidentzialtasuna 
ziurtatuko dituen espazio batean. 
 
Batzordeak berak identifikatu du zein konplexuak diren artatzen dituzten errealitateak; 
horrek, zenbaitetan, agerian jartzen ditu genero indarkeria definitzeko orduan dauden 
mugak, kasu batzuetan gauza nekeza baita dagoen konplexutasuna islatzea.  Halaber, 
adierazten da egoera berezi batzuk aurkitzen dituztela eta halakoetan ez dagoela baliabide 
eskuragarririk, indarkeriari aurre egin behar dioten emakumezkoek bizi duten errealitatearen 
konplexutasunari erantzun ahal izateko.   
 
Era berean, indarkeria zenbait ikuspegitatik aztertzeko prestakuntza behar dela aipatzen da, 
ez bakarrik poliziaren ikuspegitik. Hori oso garrantzitsutzat jotzen da, emakumezkoen 
artapena hobetzeari begira.  
 
Azkenik, solaskidetzarako bideak definitzeko eta sendotzeko beharrizana ere aipatu da, 
Protokoloaren Jarraipen Batzordean atzemandako erabaki eta premiek eragina izan dezaten 
erakunde ezberdinetan dagozkien espazioetan. 

5.5. ARLOEN ARABERAKO ONDORIOAK 

 
Hezkuntza 
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %75  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %50  
 
Hezkuntzaren arloan egindako aurrerapenak esanguratsuak dira. Adibidez, ikastetxeetan 
tratu txarrak atzeman eta prebenitzera zuzendutako zenbait ekintza egin dira eta, eremu ez-
formalean, sentsibilizazio programak martxan jarri dira Gaztelekuan eta aisialdi eta astialdi 
jarduerak burutu dira, esate baterako udalekuen, hiri udalekuen antolaketa eta abar.  
Ikastetxeetan aurrera eramandako ekintzen artean honakoak azpimarratu behar dira 
bereziki: “Eraldatzen” eta “Berandu ez heltzeko” programak; izan ere, egitasmo horiek 
finkaturik daude eta ahalbidetzen dute abian jarritako lan ildoei jarraitasuna ematea.  
 
Ikastetxeekin batera egindako lana egiten jarraitzeko, aintzat hartu da laguntza handia 
izango litzatekeela koordinatutako lan egitura bat ezartzea, lan sistematikoagoa egitea 
ahalbidetzeko. Adibide gisa, udalerrian baterako hezkuntzari begirako mahai bat eratzeko 
aukera aipatu da.  
 
Ikastetxeetan zenbait ekintza egin diren arren, III. Berdintasun Planean jasotako batzuk ez 
dira abiarazi. Adibidez, neska-mutilek beren ikasketak eta lanbideak hautatzeko orduan, 
sexu-genero eta sexualitate sistemak ezartzen dituen baldintzatzaileak gainditzeko 
sentsibilizazioarekin zerikusia dutenak.   
 
Aurrera eraman ez diren ekintzak baloratzeko orduan, planteatu da, udalaren hurrengo 
berdintasun plana prestatzeari begira, garrantzitsua dela ikastetxeetako lanari heltzeko 
moduari buruz gogoeta egitea, jarduketa eremuak modu koordinatuan eta batera lehenestea 
eta ikastetxeetan saturazio sentsazioa eragin dezaketen ekintzen planifikazioa saihestea.  
 
Azkenik, azpimarratu beharra dago gurasoen kontziliazioari laguntzeko ekintzak aurrera 
eraman direla. Egindako ekintzak baloratzerakoan, aipatu da Txikigune zerbitzuak ez dituela 
eman hasieran espero ziren emaitzak. Horri buruz azaltzen da zerbitzuaren prezioa izan 
daitekeela haren erabilera azal dezakeen arrazoietariko bat.  



67 

 

 
Gizarte inklusioa 
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %76,5  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %76,5  
 
Modu positiboan baloratutako arloaren barruan egindako aurrerapenetariko bat honako 
hauxe da: udalak egiten dituen ekintzen inguruan eta eskaintzen dituen zerbitzuen inguruan 
herritarrei zuzendutako informazioaren zabalkundea eta komunikazio bideak sendotu izana, 
hain zuzen ere. Dena dela, esan beharra dago udalaren gizarte zerbitzuek eskaintzen 
dituzten zerbitzuen katalogoan ez dela beren-beregi aipatzen indarkeria sexistaren biktimak 
diren emakumezkoen artapena, betiere ematen den zerbitzu gisa.  
 
Azpimarratzekoa da emakumezko immigranteen artapena eta desgaitasunen bat duten 
pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako zenbait ekintza egin direla.  Era berean, 
zaintzaileen premiei erantzuteko xedea izan duten zenbait jarduera ere eraman dira aurrera.  
 
Halaber, garrantzitsua da nabarmentzea genero indarkeriaren eta sexu erasoen biktimak 
izandako emakumezkoak artatzeko toki protokoloaren jarraipenaren inguruan egindako lana, 
dagoeneko aipatua izan dena.  
 
Egin ez diren edo sendotu nahi diren ekintzen artean emakumezko alargunei, pentsiodunei 
eta guraso bakarreko familiei zuzendutakoak daude.  Halaber, indarkeria jasaten duten 
emakumeentzako 24 orduko artapen zerbitzua falta da, bai eta harrera etxea ere. Bi ekintza 
horiek, Berdintasunerako III. Udal Planean ezarritakoaren arabera, EAEko Gizarte 
Zerbitzuen Katalogoaren menpe daude. 
 
Hirigintza, ingurumena eta garraio publikoa 
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %84,6  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %53,8  
 
Arlo honi buruz modu positiboan baloratutako ekintzetariko bat izan da emakumezkoen 
partaidetzaren bultzada, udalerriko emakumezkoen elkarteen bitartez, garraioaren eta 
ingurumenaren planifikazio eta diseinu urbanistikoan. Edozein kasutan ere, partaidetza maila 
kontuan hartuz, beharrezkotzat jotzen da emakumezkoen partaidetza aktiboagoa finkatzeko 
ekintzak aurrera eramatea zenbait eremutan, hala nola Udalaren Hirigintza Plangintzaren 
Aholku Kontseiluan.  
 
Halaber, modu positiboan baloratu da azpiegituren eta garraio publikoaren hobekuntza, 
esate baterako bidegorrien sarea handitzeko lana eta udal igogailuen ordutegien 
egokitzapena. Azkenik, emakumezkoentzako Hiri Debekatuaren Mapa gauzatzeko lanean 
aurrera egin da, kalerik ilunenetan edo arriskutsuenetan argiztapen handiagoa ezarriz.  
 
Sendotu beharreko ekintzei dagokienez, aurrera eraman ez diren prestakuntzak 
nabarmendu behar dira (Jabekuntza Eskolan aurrera eramandako “Hirigintza eta Generoa” 
prestakuntza eta Lantalde prestakuntza izan ezik).  
 
Enplegua  
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %50,1  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %43,8  
 
Zalantzarik gabe, Getxolanen eskumenen aldaketak eragina izan du enpleguaren eremuan 
aurreikusitako ekintzen burutzapenean; gauzak horrela, ekintza horiek %50,10ean burutu 
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dira. Aldaketa horrek berekin ekarri du enpleguaren aldeko politika aktiboak Eusko 
Jaurlaritzak eskuratu izana Lanbideren bitartez. Hau da, Getxolanek Lanbideren Lankidetza 
Zentroa izateari utzi dio eta, horrenbestez, enpleguaren politika aktiboei lotutako zerbitzuak 
emateari laga dio. Gaur egun, Getxolana sustapen ekonomikorako zentro bat da, gehienbat 
ekintzailetza eta enpresen sustapena jorratzen duena udalerri mailan.  
 
Hala eta guztiz ere, eremu honen barnean izan diren zenbait aurrerapen aipa ditzakegu, 
besteak beste: emakumezko ekintzaileei eskainitako aholkularitza, etxez etxeko sektorearen 
enpleguaren kalitatea hobetzeko jarduerak eta, azkenik, udalean lan egiten duten pertsonen 
lan bizitzaren eta bizitza pertsonalaren kontziliazioaren hobekuntza.  
 
Beste alde batetik, zenbait aurrerapen izan dira, planaren neurrietan islaturik egon ez arren, 
zalantzarik gabe beharrezkoak direnak egitasmoari bultzada emateko. Zentzu honetan 
nabarmendu behar ditugu Gizarte Zerbitzuetako langileekin eta Getxoko Immigranteen 
Plataformarekin ezarritako loturak. Plataformak, adibidez, aholkularitza lana bete du etxez 
etxeko lana egiten duten langileen lan eskubideen inguruan.  
 
Azkenik, badira ekintza batzuk, Berdintasunerako Planean definiturik dauden bezala gauzatu 
ez direnak. Esate baterako, “langileei informatzea laneko jazarpen sexualaren eta jazarpen 
sexistaren aurrean jokatzeko moduari buruz” izeneko ekintzari dagokionez, zehaztu beharra 
dago kasu horietan jarduteko barne neurriak Udalaren Lan Arriskuen Protokoloaren barnean 
jaso direla, nahiz eta txosten hau prestatzeko orduan gai zehatz horri buruzko protokolo 
zehatz bat egiten hasi den.  Gainera, udalaren lan arriskuen arduradunek prestakuntza saio 
bat egin dute berdintasunaren inguruan. Prestakuntza hori modu positiboan baloratu da, 
ulertzen baita jazarpen sexistaren kasuetan barne prozedurak hobetzeko laguntza emango 
duela.  
 

Kultura, komunikazioa, kirola eta lankidetza 
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %83,3  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %75  
 
Aurrera eraman diren eta baloratuen dauden ekintzen artean emakumezkoak kulturan modu 
aktiboan agertzera eta parte hartzera bideratutakoak daude. Horren inguruan, zehaztu da 
ezarritako helburuak erdiesten lagundu duen elementu giltzarrietariko bat izan dela arlo 
honetan inplikatutako teknikariek kultura baloratzeko erabili ohi diren kalitatezko irizpide 
androzentrikoak gainditu izana.  
 
Halaber, elkar ezagutza eta lankidetza bultzatu da Getxoko emakumezkoen elkarteen, 
Jabekuntza Eskolaren eta hegoaldeko herrialdeetako emakumezkoen artean. Horri 
dagokionez, nabarmendu beharra dago Jabekuntza Eskola erreferente garrantzitsu bihurtu 
dela udalerriko emakumezko askorentzat. Horren erakusgarria da Jabekuntza Eskolak 
eskaintzen dituen ikastaroak egiteko eskatzen duten emakumezkoen kopurua handitu izana.  
 
Arlo honetako ekintza batzuen abiarazpenak ahalbidetu du, era berean, Getxoko Udalaren 
Berdintasun Zerbitzuaren eta udalerriko erakunde garrantzitsuen arteko loturak ezartzea eta 
koordinazioa sendotzea.  Adibidez, garapenaren aldeko lankidetza erakundeen eta jai 
batzordeen artean.  
 
Berdintasunaren aldeko sentsibilizazio jardueren markoan, gizonezkoen partaidetza 
nabarmentzen da maskulinitateei buruzko tailerretan (2011tik urtero-urtero 14 gizonezkok 
parte hartu dute batez beste) eta Berdintasun Zerbitzuak jarduketa ildo horren inguruan 
egindako apustua.  
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Azkenik, hobetu beharreko elementuei dagokienez, identifikatu ahal izan da kirolen arloa 
izan dela aurreikusitako ekintzak abiarazteko zailtasunik gehien eman duena. Zehatzago, 
bigarren hezkuntzan emakumezko gazteen kirol jarraitasuna sustatzeari dagokionez. Egin 
daitezkeen hobekuntzen artean, uste da garrantzitsua izango litzatekeela udalerriko 
komunikabideekiko harremanak sendotzea, hizkeraren eta irudien erabilera ez-sexistari 
bultzada emateko.  
 
Osasuna 
 
Garapen maila (egindako ekintzak eta bidean daudena k): %92,3  
Burutzapen maila (egindako ekintzak): %84,6  
 
 
Osasuna da planaren ekintzen garapen mailarik handiena duen arloa; izan ere, egindako 
ekintzen kopurua %92,30ekoa da.  
 
Garatu diren eta baloratuen dauden ekintzen artean emakumezkoek osasunaren gainean 
duten autoezagutza eta autokudeaketa indartzera zuzendutakoak daude. Era berean, 
aholkularitza eta informazio sexualaren udal zerbitzua nabarmendu beharra dago; zerbitzu 
hori arlo honetan egindako ekintza askotan egon da inplikaturik. 
 
Ekintzen abiarazpenak berekin ekarri du, era berean, udalaren eta beste erakunde batzuen 
arteko lankidetza harremanak sendotzea (hala nola Gurutze Gorriarekin eta ikastetxeekin), 
bereziki Sexu Informazioaren Bulegoaren bidez ezarritako harremanak.  
 
Azkenik, azpimarratzekoa da osasunaren arloan erantzunkidetasuna sustatu dela 
emakumezkoei zuzendutako tailerren bitartez, menpeko pertsonak zaintzeko ardurak 
eskuordetzearen inguruan (amama zaintzaileei zuzendutako tailerrak eta "Zaindu zainduz" 
ikastaroa). Tailer horiek modu positiboa baloratzen dira, eta identifikatu da beharrezkoa 
izango litzatekeela berriro ere autozaintzari eta ingurunearen zaintzari buruzko tailerrak 
egitea adineko gizonezkoei zuzenduta.  
 

 


