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Berdintasun Zerbitzua  Getxoko Udala 

 

Gaia:    BERDINTASUN KONTSEILUAREN BATZARRA 
 

 
Bileraren datuak: 
 

Eguna: 2017-10-05   

Lekua:  Santa Klara Jauregia 

Ordua: 17:00etatik 19:00etara  

 

Bertaratuak: 
Bilgune Feminista: Lur Moragues 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez 

Gizatiar: Margarita Tarazaga 

Mujeres con Voz: Luciana Davies 

EH Bildu: Arantza Gutierrez Paz 

Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera Lana 

EAJ-PNV: Elena Coria Yanguas 

GUK: Paula Amieva Clemente 

ELA: Elvira Lemona Díaz 

Kontseiluburua: Keltse Eiguren Alberdi 

Idazkaria: Bego García Martínez 

 

Ez dira etorri: 

Roda 
Berritzegune 
 
Gai-zerrenda: 

• Berdintasun teknikari berriaren aurkezpena 

• Aurreko akta onartzea 

• Ekainaren 28a, LGTBI eskubideen nazioarteko eguna, baloratzea 

• Jaietako kanpaina baloratzea 

• Emakumeentzako jabekuntza eskola 

• Azaroaren 25a: Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko 

Eguna. Beldur Barik. 

• Galde-eskeak 
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Berdintasun teknikari berriaren aurkezpena. 

 

Keltse Eiguren Berdintasun zinegotziak berdintasun teknikari berria aurkeztu du:  

Bego García, 2017ko uztailaren 21ean lanean hasi dena. 

 

Aurreko akta onartzea 

 

Aho batez onartu da aurreko batzarreko akta. 

 

 

Ekainaren 28a, LGTBI eskubideen nazioarteko eguna, baloratzea 

 

Berdintasun zinegotziak azaldu du LGTBI eskubideen aldeko eguna dela-eta 

ekainaren 29an hitzaldi bat egin zela Villamonteko Kultur Etxean. Hitzaldia Crysallis 

elkarteak eman zuen: “Transexualitatea haurtzaroan; lagundu ahal izateko ulertu”.  

Hitzaldia oso argigarria izan zen eta harrera bikaina izan zuen. 60 lagun inguru 

etorri ziren eta lekua txiki geratu zen. 
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Jaietako kanpaina baloratzea 

 

Berdintasun zinegotziak, hasteko eta behin, esan du jaiak hasi zirenerako udaleko 

aurreko berdintasun teknikaria, Idoia Eizmendi, ez zegoela udalean lanean.  

Jaietan erabilitako materialaz, kontseiluaren azken batzarrean erabaki zenez, bi 

euskarri zurrun jarri dira, 2 metro x 1,50 metrokoak, jaietan: paelletan, Algortan, 

Romon, Portu Zaharrean eta Mesedeetan.  

 

 

 

Gainera, 800 kartel eta 5.000 pegatina banatu dira tabernen eta komertzioen 

artean, eta irratian eta sare sozialetan ziriak sartu dira. Halaber, 500 

eskumuturreko banatu dira “indarkeria matxistari, guk ez” leloarekin, Euskadiko 

Gazteriaren Kontseiluak bidaliak. 
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Bestalde, jai batzordeei abesti ez sexisten zerrenda bat bidali zitzaien, Beldur 

Barikek proposatuta. Zerrenda horrek hautsak harrotu zituen, komunikabiderik 

gehienek ekimenari eman zioten tratamendua dela-eta, Emakundek proposatutako 

abestiak zentsuratzat jo baitziren.  

 

Berdintasun zinegotziak esan du IV. Berdintasun Planaren jarduketa batean 

adierazten dela gogoeta bat egin behar dela jaietan indarkeria prebenitzeko urtero 

egiten diren kanpainen inguruan. Gogoeta hori erakundeen, emakume elkarteen, 

elkarte feministen eta jai batzordeen artean egin beharko da. Zentzu horretan, 

erantsi du jai batzordeek proposatu zutela puntu hau azarora atzeratzea, jaietan 

oso zaila zelako denbora ateratzea. 

 

Atal honi bukaera emateko, eraso sexualei dagokienez, berdintasun zinegotziak 

esan du oraindik ez dela salaketarik egin, Mesedeetako jaiak arte. 

Komunikabideetan agertu diren gertaerei buruz, zinegotziak esan du ez zirela jai-

esparruan jazo. Eta gogoeta bat bota du: totemek zerbait ekiditeko balio izan dute? 

Bestalde, Bilgune Feministako ordezkariak esan du San Isidroko jaietan eraso 

homofobo bat egon zela. Hasieran Udaltzaingoari jakitera eman zitzaion baina ez da 

salaketarik jarri: zerikusia duten pertsonak auzokoak dira eta mendekuaren 

beldurra dago. Bilgunek esan du orain dauzkagun tresnak ez direla nahikoak 

horrelako erasoak galarazteko. 

 

 

Jabekuntza eskola1 

 

Berdintasun teknikariak jabekuntza eskolako 2017-2018ko aurre-inskripzioen 

datuak aurkeztu ditu, matrikulazio-epea oraindik ez baita amaitu. 

Aurten 20 ikastaro eskaini dira eta guztira 560 aurre-inskripzio egin dira, 326 

plazarekin. Virginia Imazen ikastaroa, “Umorea, generoa eta emozioak” izenekoa, 

bereziki aipatu behar dugu. Eskaera gehien jaso duen ikastaroa denez, Virginiaren 

laguntzari esker 50 emakumerentzat zabaltzea erabaki da. 

Teknikariak, bestalde, esan du Ainoa Al Rifare dela aurten jabekuntza eskolan eta 

Beldur Barik programan lagunduko duen pertsona. Teknikariak aitortu du aurten 

                                                           

1
 https://www.getxo.eus/es/igualdad/programas 
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eskolako ikasleak “mareatu” ditugula, eskolarako laguntzan izandako 

atzerapenagatik eta berriki hasi delako. Hala eta guztiz ere erraztasunak eman 

ditugu eta oso malguak izaten ari gara epez kanpo izena ematen uzteko eta 

matrikulazioak onartzeko orduan. Nolanahi ere, datorren urterako ordaintzeko 

prozeduran hobekuntza bat proposatu du, baita matrikula egiteko ezarritako lekuan 

eta orduan ere. 

 

Mujeres con Voz elkarteko ordezkariak galdetu du ikastaro hauetan zenbat 

emakume migrante dagoen. Ez zaio erantzun, oraindik datu horiek ez baitira atera. 

Akta hau egin den egunean, oraindik ere datu hori ez daukagu. 

 

Bestalde, Bilgune Feministako ordezkariak, euskarazko ikastaroen eskaintzari 

buruz, esan du aurten ez dela eskaini beste urte batzuetan harrera bikaina izan 

duen literatura-ikastaroa. Berdintasun teknikariak erantzun dio aurten eskola 

planifikatzean ez dela kontuan izan aurreko urteko txostena. Gaineratu du aurten 

euskaraz eskainitako ikastaroak agian ez direla erakargarrienak. Zentzu horretan 

adostu da aurtengo gogobetetze inkestan galderaren bat sartzea euskarazko 

prestakuntzen beharrizanen berri jakiteko. 

 

 
Azaroaren 25a: Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako 

Nazioarteko Eguna. Beldur Barik 

 

Berdintasun zinegotziak esan du aurten, aspaldion egin den bezalaxe, azaroaren 

25a dela-eta adierazpen instituzionala egingo dela, Berdinsarearekin adostua. 

Bestalde, 15 eguneko epea eskaini du, azaroaren 25aren inguruko ekarpenak egin 

nahi dituztenentzat. 

Berdintasun teknikariak bi ekintza proposatu ditu egun horietarako: 

- Emakundek ekoiztutako “Volar” filma, Zinemaldian aurkeztua, jarriko da. 

Film horretan, indarkeria pairatu duten 9 emakumek euren bizipenak 

pantailan kontatuko dituzte. Gainera, protagonistetako bi gonbidatu ahal 

dira, eta filma ikusi ondoren forum bat egin. Filma azaroaren 26an jarriko da 

Andres Isasin (ordua zehazteke dago). 

- Virginia Imazen “sex o no sex” antzezlana. Abenduaren 1ean Andres Isasin, 

18:00etan. 

 

Bi proposamenok ederki hartu ditu kontseiluak, eta biak egitea erabaki da. 
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Beldur Barik programari dagokionez, berdintasun teknikariak esan du Ainoa Al 

Rifaie dela programa bultzatzearen arduraduna baina oraindik informazio gutxi 

daukala. Udalerriko zenbait ikastetxeri BB jarrera lantzea proposatu zaie, baina 

oraingoz San Nikolas ikastolak eta Aixerrota Institutuak baino ez dute erabaki parte 

hartzea. Kontseiluaren hurrengo batzarrean, zentro horiek egindako jarduketei 

buruzko informazio gehiago emango da. 

Gizatiarrek esan du azaroaren 24an (ostirala) Bizkaia Zubiko puntu morean 

elkarretaratzea deituko duela. Gainera, beste bi jarduera egingo dituzte. Karmele 

Urkijok hitzaldia emango du: “de donde vamos a donde venimos”. Eta beste bat 

ere, Gizatiarreko bazkideentzat edo haien alaba edo bilobentzat, lan-arloko 

desberdintasunei buruzko gogoetekin. Prestakuntzaren amaieran, mahai-ingurua 

egingo da, ordezkari instituzionalekin.  

 

 

 
Galde-eskeak 

 

 

- Guken ordezkariak Berdintasun Planaren jarduketa bati buruz galdetu du, genero 

ikuspegia duten aurrekontuen ingurukoa. Berdintasun zinegotziak eta berdintasun 

teknikariak esan dute ez dutela uste ekintzarik dagoenik horri buruz baina Plana 

berrikusiko dutela. 2 

 

- EH Bilduren ordezkariak Emakumeen Etxeaz eta iaz hasi zen parte hartze 

prozesuaz galdetu du. Emakumeen etxea eraikitzen jarraitzeko proposamena egin 

du; horretarako, aurrekontua ematea proposatu du. Modu berean, PSEk eta GUKek 

eskaera honekin bat egin dezatela eskatu du. 

 

- EH Bilduk esan du emakumeen aurkako indarkeriaren kasuen aurreko erantzun 

publikorako protokoloak akatsak dauzkala. Horregatik, berrikusteko eskaera egin 

du. Berrikuspen horretan erakundeak eta mugimendu feministak parte hartu 

                                                           

2
 IV. Berdintasun Plana berrikusita, ikusi da ez dagoela jarduketarik genero ikuspegia udalaren 

aurrekontuetan sartzeko. Badago, ordea, 3.1.6 jarduketa, hau da, “Udalaren parte hartze izaerako 

aurrekontuak egiteko prozesuetako fase guztietan genero ikuspegia sartzea”. Herritarrei 

berdintasunaren alorrean aurkeztutako proposamenak hauek izan dira: indarkeria, sexu informazioko 

bulegoa, eskola, gizonen tailerra, migratutako emakumeen topaketak, zentroetan esku hartzea eta abar. 

Modu berean, arlo guztietako parte hartzearen datuak sexuaren arabera sailkatuta bildu dira. 
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beharko lukete, haren ustez. Kontseiluan parte hartzen duten elkarteez gain badira 

beste batzuk ere, adibidez Romon, entzun egin behar zaienak. Gukek bat egin du 

eskaerarekin: uste du protokoloa oso mugatua dela eta hobetu egin beharko 

litzatekeela. 

Berdintasun zinegotziak esan du berrikuspena egiteko eskaera kontuan hartuko 

duela, baina haren ustez protokoloak ez du akatsik. Hasiera-hasieratik, sektore bati 

ez zaio gustatu izan han adostutakoa. Dena den, protokoloa udalaren erantzun bat 

da.  

Modu berean, kontseiluan parte hartu ez duten udalerriko beste elkarte batzuei 

dagokienez, esan du elkarteak hurbildu behar direla kontseiluarengana eta parte 

hartzeko eskaera egin, hala nahi badute. 

Hala eta guztiz ere, berdintasuneko zinegotziak esan du kontseiluaren hurrengo 

batzarreko aztergaien zerrendan sartzea baloratuko dela. 

 

- EH Bilduk esan du aurreko egunean, arratsaldez, eraso sexistaren aurka egin zen 

elkarretaratzean, jende gutxi egotearen arrazoia, agian, izan zela jende askok ez 

zekiela elkarretaratzearen berri. Berdintasun zinegotziak erantzun dio komunikazioa 

betiko moduan egin zela; gaineratu du goizeko elkarretaratzean jende gutxi egon 

zela, eta ia komunikabiderik bat ere ez. 

 


