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Amorebieta-Etxanoko III. Berdintasun Plan honek 
berdintasunaren alorreko 2021-2023 aldirako jarduketa 
estrategikoa jasotzen du, agenda politiko posible, zehatz 
eta errealista bat diseinatuz. Bertan, denon artean egin 
dezakeguna eta egitea erabaki duguna planifikatzen 
dugu, kontuan hartuta dauzkagun giza baliabideak 
eta denbora, baita hori abian jartzeko bideratutako 
aurrekontua ere. 

Plan estrategikoa da, genero-berdintasunerantz 
aurrera egiteko egin nahi duguna jasotzen duelako, 
udalaren kudeaketa eta jarduketa berdintasunerantz 
bideratuz, izaera feminista nabarmen batekin, emakume 
zornotzarren ahalduntzea bilatuz, haien parte-hartzea 
sustatuz eta udal-bizitzan duten eragina handituz.  

Hauek dira orain ditugun erronkak: 

• Egiteko modu berriak sustatzen dituzten herria 
eta udala, pertsona guztiei, bereziki emakumeei, 
baina baita LGTBI pertsonei ere, beren erabateko 
herritartasuna garatzeko eta oinarritzeko 
beharrezkoak diren baliabideak bermatzeko, gure 
haurrei eta gure gazteei informazioa emanez, 
sentsibilizatuz, eta hezkuntzaren bitartez.  

• Zaintza erdigunean jartzen duen udalerri bat, eredu 
bidezkoago eta jasangarriago baten alde apustu 
egiten duen ekintza publikoaren bidez.  

• Ahalduntze feminista errazten duten baliabideak 
eta tresnak dituen herria, prozesu pertsonalak 

eta kolektiboak laguntzeko eta, horrela, benetako 
berdintasunerako bidean aurrera egiteko.  

• Indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta 
erreparazioaren arloko erantzukizuna bere 
gain hartzen duen udala, Amorebieta-Etxano 
berdinzaleago baterantz aurrera egiteko.  

Eta gure aniztasuna errespetatuz eta zainduz egingo 
dugu hori, guretzat lan-tresna bat izatea nahi dugu, 
prozesuan dagoena, eta errealista, malgua eta praktikoa 
izatea espero dugu.
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Berdintasun-politiken arau-testuingurua oso zabala 
da, beraz, hemen bereziki berdintasun-planak egitea 
justifikatzen duten testu garrantzitsuenak aipatuko 
ditugu.

1. ARAU ESPARRUA

UDAL ETA FORU EREMUA

Indarreko udal-plana (Amorebieta-Etxanoko 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. plana)

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Foru 
Plana (2016-2019). Gaur egun V. Plana egiten ari dira.

Ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua, Emakume eta 
Gizonen Berdintasunerako.

ERKIDEGOAREN EREMUA

EAEko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 
VII. Plana.

4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerakoa.

ESTATUAREN EREMUA

3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen 
eta Gizonen berdintasun eragingarrirakoa. 

1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-
indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko 
neurriei buruzkoa.

Genero Indarkeriak aurkako Estatuko Ituna, 2017ko 
abenduan onetsitakoa.

EUROPAR EREMUA

Berdintasunerako Europa Batzordearen Ekintza 
Estrategikoari buruzko Erkidego Programak.

Emakumeenganako indarkeriaren eta etxeko 
indarkeriaren aurka borrokatu eta hori prebenitzeko 
Istanbulgo Hitzarmena.

NAZIOARTEKO EREMUA

Beijingen Emakumeen gaineko Munduko 
Konferentzia (1995) eta Beijingko Adierazpen 
eta Ekintza Plataforma, 2015ean New Yorken 
berretsitakoa (Pekin+20).

Emakumeenganako diskriminazio-modu guztiak 
deuseztatzeko Konbentzioa  (CEDAW) (1979 eta 1983. 
urtean Espainiako Estatuak berretsitakoa).





2. III. PLANA 
EGITEKO PROZESUA
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III. Berdintasun Plan hau prozesu parte-hartzailearen 
bitartez gauzatu da eta 2020ko otsailetik abendura 
bitartean inplementatu da.

Horregatik, COVID-19ak sortutako egoerak sakonki 
eragin du, eremu guztietan orokorrean gertatutakoaren 
antzera. Hala eta guztiz ere, prozesuak bere abiada 
jarraitu du, egoera berrira moldatu da, denborak 
bestelakoak izan dira, baita aurrez ikusitako jarduerak 
ere.  Kronograma guztia aldatu izan arren, prozesuaren 
izaera parte-hartzailea, Plan honekiko zeharkako 
printzipioa, bermatu da.

Metodologia mistoa erabili da eta hainbat tresnaz 
baliatu da, bai kuantitatiboak, bai kualitatiboak. Horiei 
esker, informazioa lortu, aztertu eta alderatu da.

Informazio KUANTITATIBOA biltzea honako hauen 
bitartez:

• Udalerriaren egungo errealitateari buruzko 
datu estatistikoak. Iturriak bigarren mailakoak 
izan dira, hala nola LANBIDE eta EUSTAT.

• Udaleko langileei (funtzionarioak eta kanpoko 
langileak) banatutako galdetegiak.

• Zerbitzuek emandako informazioa eta 
webgunean eskura dagoena.

Informazio KUALITATIBOA biltzea honako hauen bitartez:

• Zerbitzuek emandako informazioa eta 
webgunean eskura dagoena.

• Barneko eta kanpoko langileen galdetegiak.

• Funtsezko eragileekin elkarrizketa sakonak.

• 7 tailer parte-hartzaile egin dira honako eragile 
hauekin: Berdintasun Kontseilua (2), emakumeen 
elkarte-mugimendua eta mugimendu feminista (2), 
Gizarte Ekintzako eta Udaltzaingoko teknikariak 
eta Berdintasunerako Batzorde Politikoa (2).

• Halaber, galdetegiak egin dira herritarren 
iritzia jasotzeko. Helburua Berdintasun Plan 
berria inplementatzeko orduan eremuei eta 
ekintzei euren lehentasunak ematea izan da.

2. III. PLANA EGITEKO PROZESUA
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Berdintasun Plan honen helburuak eta neurriak 
ondorengo printzipio hauekin bat bideratu nahi dira:

Izaera feminista
Udalak berdintasun feministari buruzko politika 
publikoak garatzearen aldeko apustua egin du. 
Bere asmoa da urratsak ematen joatea egiturazko 
desberdintasun-errealitatea eraldatzeko. Xede 
horrekin, sistema patriarkala zalantzan jarri nahi da 
eta errealitatea eraldatzeko ezinbestekoa izango da 
udalerriko emakumeen mugimendua eta mugimendu 
feminista, naiz aldaketan parte hartu nahi duten 
gainerako pertsonen parte hartzea.

Emakumeak ahalduntzea
Feminismoaren helburua da emakumeak pertsona 
autonomoak izatea, erabakitzeko gai direnak eta 
aldaketaren protagonista eraginkor modura jardungo 
dutenak; eta, horretarako, emakume guztiak banaka zein 
taldean ahalduntzeko prozesuak bultzatu behar dira. 
Ahalduntze feminista, eraldatzailea eta, kasu askotan, 
hauslea da, emakumeen egoera eta posizioa hobetzea 
ahalbidetuko duena. Hala, banakako agintea eta eragin 
sozial nahiz politikoa areagotuko dira.

Partaidetza eta eragina
III. Planaren izaera parte-hartzailea hasieratik 
egituratu zen eta inplementazioan, baita jarraipen eta 
ebaluazioan ere presente egon da. 

Partaidetzak guneak eskaini eta bermatzetik haratago 
joan nahi du. Izan ere, partaidetzak ahalduntzeko eta 

Amorebieta-Etxanoko gizarte-, ekonomia-, kultura- 
eta politika-bizian emakumeen eragin-gaitasuna 
areagotzeko bitarteko bihurtu behar du.

Emakumeen aniztasuna
Amorebieta-Etxanoko emakumeak anitzak dira, adina, 
jatorria, ama-hizkuntza, arraza, etnia, maila ekonomikoa, 
hezkuntza-maila, erlijioa, sexu-orientabidea, gaitasun 
funtzionala, etab. kontuan hartuta. Egia da emakume 
guztiek genero-diskriminazioa jasan dezaketela, 
baina, aldi berean, egia da ere arestian aipatu ditugun 
elementu horiek desberdintasunak jasateko moduak 
gehitu edo gutxituko dituztela. 

Ahalduntze-prozesuak, ekonomia-autonomia, eragin 
politikoa, zaintzekiko erantzukizuna, harreman 
afektiboak, sexualitatea eta indarkeria matxistaren 
errealitatea oso modu desberdinean bizi dira, adibidez, 
emakume adinekoa edo nerabea izanez gero, beste 
herrialde batekoa bada, paperekin edo paperik gabe 
egonez gero, ala desgaitasuna izanez gero.

Horregatik, Plan honek topaguneak zabaldu nahi ditu 
eta beharrak jaso ere bai, aintzat hartu eta berezitasun 
horiek azalarazteko.

Lana prozesuaren gakopean
Emakumeen banako eta taldeko ahalduntze-prozesuek 
eta genero-rolak eta -estereotipoak eraldatzearen 
bitartez balio-aldaketak denbora behar dute 
eta, gainera, epe ertain eta luzerako estrategiak 
inplementatu behar dira. Nolanahi ere, horiek badakite 

3. III. PLANAREN PRINTZIPIO 
GIDARIAK
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nora iritsi nahi duten eta, horretarako, denboran 
zehar ekintzak, eragile protagonistak, baliabidea, etab. 
txertatzen joan behar dira.  Prozesuari erreparatzen 
badiogu, jardunak balioetsi eta ebaluatuko dira, 
ikasitakoa jasoko da eta jardun nahiz ezagutza berriak 
sortuko dira.

Errealitatearekiko hurbila, malgua eta praktikoa
Azkenik, Plana praktikoa eta erabilgarria da. Ez du 
asmo on eta helburu handiez betetako dokumentu bat 
izan nahi, horiek lortzea ezinezkoa baita. Errealitatean 
oinarritutako dokumentua izatea du xede, baita 
egoera, baliabide eta eragile protagonistei egokitzeko 
malgua ere; eta, batez ere, erabilgarria, aldaketa 
desiragarrietara heltzeko inplementatu behar diren 
estrategietan gidatzeko eta bideratzeko gai dena.

3. III. Planaren printzipio gidariak



4. HOBEKUNTZA 
ARLOAK ETA 
ALDAKETA 
DESIRAGARRIAK
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Atal honetan II. Berdintasun Plana ebaluatu eta 
egoeraren diagnostikoa gauzatu denean antzemandako 
hobekuntza-arloak azalduko ditugu, eremu bakoitzean 
desiragarriak diren aldaketekin batera.

Gizarte-eragileekin egin diren tailer parte-hartzaileetan 
III. Planean helburuei lehentasuna eman eta estrategiak 
diseinatu ditugu. Horrela, III. Plana inplementatzen 
amaitzen denean, udalerrian gertatu behar diren 
aldaketa zehatzak identifikatu dira. Gure iritziz, aldaketa 
eta errealitate zehatzak definitu eta III. Planean zehar 
kontuan hartuz gero, urteko plan operatiboen diseinua 
hobe orienta daiteke, eta, batez ere, biztanleek Plana 
hobeto ulertu eta jarraituko dute.

Aldaketa desiragarriak elkarte partaideekin, 
teknikariekin eta politikariekin adostu dira.

4.1. GOBERNU ONA: HOBETZEKO ARLOAK 
ETA EGIN NAHI DIREN ALDAKETAK
• Berdintasun arloak ikusgarritasun gehiago eduki 

behar du eta teknikariaren figura erreferente 
izan behar da gainerako departamentu eta 
zerbitzuentzat. Honez gain, garrantzitsua izango da 
teknikariaren ikusgarritasuna eta berdintasuneko 
planifikazioa herritarrei begira, batez ere, 
honako hauei dagokienez: emakume elkarte eta 
elkarte feministak, kultur eta kirol elkarteak, 
hezkuntza zentroak eta tokiko enpresak.

• Beste gomendio batzuk Berdintasun arloa 
indartzearekin eta egonkortzearekin daude 
lotuta, lanpostua okupatzen duena Berdintasun 
teknikaria izatea erraztuz eta jornada osoan 
mantenduz; funtzioetan definituko dira 
lanpostuaren ezaugarriak eta funtzioak. 

• Koordinazioa eta sare-lana dira zerbitzuaren 
ikusgarritasunean lagunduko duten arloetako 
batzuk. Alde batetik, Berdintasun arloaren eta 
udalaren gainerako zerbitzuen arteko harremana 
hobetuko da, genero-transbertsalitatea 
indartuz, eta, gainera, Berdintasun 
teknikariak erreferente izatea lortuko du. 

Beste aldetik, sare-lanari lotuta, BERDINSAREAN 
parte hartzeak udalerrian egindakoaren berri 
emateko eta beste udalerrietan egindako ekimenen 
eta esperientzien berri edukitzeko balio du, bai 
eta, zerbitzua aberastuko duten eztabaida eta 
hausnarketetan parte hartzeko ere.

• Udal- langileei, kanpokoei zein barnekoei, 
Berdintasun Planaren berri eman eta 
gizonen parte hartzea bultzatu.

• Galdetegietan ageri da, berdintasun 
plangintzaren inguruko ezagutza baxua dela, 
bai gizonen baita emakumeen aldetik ere. 
Dena den, genero desberdintasun handiagoa 
nabari da bertan inplikatzeko edo parte 
hartzeko unean, emakumeak dira ekintzetan 
parte hartu dutela diotenen gehiengoa.

4. HOBEKUNTZA ARLOAK ETA 
ALDAKETA DESIRAGARRIAK
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

• Langile-teknikoen (funtzionarioen 
eta kanpo-langileen) eta politikarien 
berdintasun-formakuntza bultzatu.

• Gaikuntza lortzeko interesa dago, batez ere, genero-
ikuspegia lanean txertatu ahal izateko  alderdi 
praktiko eta zehatzei dagokienez. Arlo honetan, 
nabarmendu behar da langile maskulinoak 
sentsibilizatu eta genero-ikuspegiaren garrantziaz 
ohartarazi behar direla, izan ere, nagusiki 
emakumeak dira ardura sentitzen dutenak eta 
gaiarekiko sentsibilizazio handiena dutenak.

• Bestalde, indarkeria matxista jasan duten 
emakumeei arreta eskaintzen dien langileak 
formatzeko beharra ere ikusi da.

• Hautatze-prozesuetan berdintasuneko gaitegi 
espezifikoa integratzen dela ziurtatu.

• Kontratazioa-prozedimenduetan eta diru-
laguntzak erregulatzeko ordenantzetan 
berdintasun-klausulak txertatu.

• Diru-laguntzak erregulatzeko araudian 
berdintasunarekin lotutako balorazioak txertatzen 
badira ere, gomendagarria litzateke baremazioan 
garrantzia handiago ematea eta irizpideak modu 
zehatzagoan azaltzea, modu objektiboagoan baloratu 
ahal izateko, eta elkarteek beraien ekimenetan 
genero-ikuspegia nola txertatu jakin ahal izateko.

• Diru-laguntzak ematen dituzten zerbitzuek ere 
informazioa eskatu behar dute emakumeen 
partaidetzari eta berdintasuna lortzeko egiten 
diren ekintzei buruz. Batez ere, diru-laguntza 
nominatiboak jasotzen dituzten entitateen kasuan.

• Beste sail batzuek ezartzen dituzten plan eta 
programetan genero-ikuspegia txertatzea erraztea 
eta azterketa zehatzak egitea sustatzea.

• Udalaren aurrekontuko programetan genero-
ikuspegia txertatzearen garrantziaz eta 
erabilgarritasunaz sentsibilizatzea.

• Langileak sentsibilizatzea eta sexuaren arabera 
bereizitako datuak biltzeko tresnak ematea. Galdera-
sorten arabera, langileen erdiak baino gutxiagok 
egiten du, eta, kasu honetan, gizonek emakumeek 
baino gutxiago. Halaber, kanpoko langileek egiten 
dute batez ere, informazio espezifiko hori lantzen 
duten memorietan sartu behar dutelako.

• Garrantzitsua da hainbat arlotan (kultura, 
lana, kirola, gizartea, ekonomia, etab.) genero-
desberdintasunak daudela ikusaraztea eta 
kontzientziatzea. Izan ere, kasu askotan ez da 
onartzen emakumeen desberdintasun-posizioa. 
Batez ere, ikusten da desberdintasun handiagoa 
dagoela zainketen arloan eta lan-munduan.

• Gainera, sail batzuetan beste aldagai batzuk ere 
kontuan hartzen diren arren, hala nola adina, 
jatorria, baliabide ekonomikoen eta/edo ikasketen 
maila, garrantzitsua da beste aldagai batzuk 
txertatzearen garrantziaz ere kontzientziatzea, 
emakumeen espezifikotasuna eta zaurgarritasuna 
ezagutzeko, haien aniztasunaren arabera.

• Hizkuntza inklusiboa eta ez-sexista mantendu 
eta bateratzea, dauden baliabideak 
ikusaraziz eta irudien erabileran aniztasuna 
(jatorria, arraza, funtzioa, sexu-orientazioa) 
erakusteko jarraibide zehatzak bultzatuz.
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4. Hobekuntza arloak eta aldaketa desiragarriak

• Berdintasun Kontseilua indartzea, hura osatzen 
duten elkarteen artean berdintasunarekin duen 
eragin-maila eta konpromiso-maila bultzatuz. Ildo 
horretatik, gomendatzen da haren ibilbidearen 
eta haren gorabehera-mailaren jarraipena 
egitea, eta urtero balorazioa egitea kideekin.

GOBERNU ONA 

Egin nahi ditugun aldaketak: 
• Berdintasun zerbitzua erreferentea da 

udaleko gainerako sailentzat.

• Koordinazio teknikoa eta politikoa dago 
Berdintasun Plana inplementatzeko eta 
haren jarraipena eta ebaluazioa egiteko.

• Udal-araudiak berdintasun-klausula zehatzak ditu.

• Sail guztiek jaso dute beren lanean genero-
ikuspegia txertatzeko berariazko gaikuntza.

• Sailek genero-irizpideak txertatzen 
dituzte beren lanean.

• Berdintasun Kontseiluak modu erregularrean 
funtzionatzen du eta berdintasunaren arloan 
hartzen diren erabakietan eragina dauka.
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

4.2. EMAKUMEEN AHALDUNTZEA: 
HOBETZEKO ARLOAK ETA EGIN NAHI DIREN 
ALDAKETAK 

Emakumeen mugimendu feminista eta elkartearekiko 
lankidetza sustatzea. Erakunde horiekin berariazko 
guneak sortzea gomendatzen da, udalerrian 
feminismoaren aintzatespena eta emakumeen 
elkarteak indartzen lagunduko duten ekimen zehatzak 
bultzatuz.

Elkarteak sendotzeari dagokionez, komeni da haien 
eskaerak jasotzea, eta, ahal den neurrian, behar 
horiek kudeatzeko baliabideak ematea.

• Izaera feministako ikastaroen urteko edo 
seihilekoko programazioa egitea, ahalduntzeari 
begira, udalerrian ikuspen handiagoa duen 
prozesua kontuan hartuta. Programazioa 
erakustea, emakumeen ahalduntze indibidual 
eta kolektiboaren prozesuaren zati gisa, eta 
ez banakako ikastaro edo tailerren multzo 
gisa, bakarka eta banakako loturarik gabe.

On-line ikastaro lerro bat irekitzeko aukerak 
zerbitzuaren jardueraren berri eman 
dezake, baina, ahal den neurrian, tailerrak 
presentzialak izatea erraztuko da.

• Lehen aipatu dugu komeni dela elkarteen 
beharrak jasotzea. Horregatik, ikastaroak 
programatzerakoan elkarteen iritzia eta emakumeen 
aniztasuna kontuan hartu behar dira.

Urteko balorazio txosten bat egitea gomendatzen 
dugu, ikastaroen ezarpenaren emaitzak biltzeko.

• Berdintasun zerbitzuak bultzatutako ekintza eta 
ikastaroei izaera feminista, eta, beraz, eraldatzeko 
ahalmen handiagoa ematea. Zehazki, uste dugu 
urtero M8 inguruan egiten den Nekazaritza eta 
Artisautza Azokak izaera feminista eta eraldatzailea 
duten beste elementu batzuk hartu behar dituela.

• Emakume migratuen elkarteen eta emakumeen 
mugimendu antolatuaren arteko topaguneak 
eta ekintza bateratuko guneak eskaintzea.

• Gaur egun, estres, antsietate, depresio eta are 
indarkeria handiagoko egoerei aurre egin dieten 
emakume askoren emozioak hobetzeko ekintzak 
bultzatzearen lehentasuna onartzen da. Bereziki 
adineko emakumeak, migratuak eta baliabide 
ekonomiko urriak dituztenak eta/edo beren 
bikotekideen mendekotasun ekonomikoa dutenak.

Horregatik, komeni da Udaleko beste erakunde 
eta departamentu batzuk inplikatzea, bereziki 
Gizarte Ekintza, Kultura eta Kirola eta Enplegua, 
osasuna sustatzearekin, auto-zaintzarekin eta auto-
estimazioarekin lotutako ekintzak eta ikastaroak 
bultzatzeko, baina izaera feminista txertatuz.

• Gainera, emakume migratuen, aniztasun funtzionala 
duten emakumeen eta adineko emakumeen egoera 
eta posizioa hobetzea gomendatzen dugu, baliabide 
zehatzak emanez eta haien beharrak bilduz.

• Asoziazionismoaren esparruan, komeni da 
kultura-, hezkuntza- eta kirol-elkarteetan 
berdintasun-ikuspegia txertatzeko ekintzak 
bultzatzea, eta emakumeen ahalduntze 
soziala eta politikoa erraztea.



27

4. Hobekuntza arloak eta aldaketa desiragarriak

Kirolaren arloan, emakumeen ikusgarritasunerako 
eta parte-hartzerako egindako ekintzak ikertu eta 
bultzatu behar dira, emakumeen aniztasuna kontuan 
hartuta.

• Gazteei zuzendutako jarduera soziokulturaletan 
eta aisialdikoetan, parte-hartze bereizia 
aztertu behar da, eta helburu eta irizpide 
espezifikoak txertatu behar dira biztanleriaren 
zerrenda horretara zuzentzen diren gizarte-, 
kultura-, kirol- eta aisia-ekintzetan.

• Antolatzen diren herri epaimahaietan ez 
dago ordezkaritza irizpide paritariorik 
(Haizetara kasuan izan ezik), nahiz eta modu 
informalean kontuan hartzen den.

• Oro har, Udaleko langileek gogobetetze-maila 
nabarmena dute laneko berdintasun-mailarekin. 
Baina genero-joera nabaritu da gogobetetasun-
maila baloratzean, eta emakumeena txikiagoa da.

• Galdeketetan, sexuaren araberako zereginen 
bereizketarekin eta aintzatespenik eta 
balio-galerarik ezarekin lotutako zenbait 
egoera diskriminatzaile aipatzen dira.

Alde horretatik, komeni da Udalean lan egiten 
duten emakumeen egoera eta posizioa aztertzea eta 
emakumeen jabekuntza bultzatzea, bai langileena 
(bertako eta kanpoko langileak), bai korporazio 
politikoena.

AHALDUNTZE INDIBIDUALA, 
KOLEKTIBOA ETA SOZIALA

Egin nahi diren aldaketak: 
• Ahalduntze feministako ikastaroen programazio 

erreferente bat dago; ekintza-ildo desberdinak 
ditu eta prozesu modura ematen dira.

• Gogoetarako partaidetza-prozesua, 
elkarrekin eztabaidatzeko Emakumeen 
Etxea izateko aukerari buruz .

• Emakumeen elkarteak eta elkarte 
feministak indartuta daude, haien arteko 
aliantzak sortzen dituzte eta Berdintasun 
Zerbitzuekin hartu-emanean daude.

• Emakumeen auto-zaintza, osasuna eta 
ongizate emozionala sustatzen duten gizarte-, 
kultura- eta kirol-baliabideak daude.

• Gizarte-, kultura-, hezkuntza- eta kirol-
elkarteek ahalduntzea kontuan hartzen dute 
beren ekintzetan eta barne-antolaketan.

• Gizarte-, kultura-, kirol- eta politika-bizitzak 
ordezkaritza parekidea bermatzen du.

• Udaleko emakume langileen bereizketa maila 
bertikalaren eta horizontalaren ezagutzen 
da (kanpoko langileena ere bai).

• Emakume migratuek onarpen eta 
ikusgarritasun handiagoa dute.
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4.3. EKONOMIA ETA ANTOLAKETA SOZIALA 
ERALDATZEA ESKUBIDEAK BERMATZEKO: 
HOBETZEKO ARLOAK ETA EGIN NAHI DIREN 
ALDAKETAK
• Nerabeen artean rolak eta estereotipoak 

mantentzea kezkagarria da oraindik ere. Hori 
dela eta, komenigarria da helburu eta irizpide 
berariazkoak eranstea biztanleriarentzako 
gizarte, kultur, kirol eta aisiako jardueretan.

• Asoziazionismoaren eremuan, komenigarria 
da kultura-, hezkuntza- eta kirol-elkarteetan 
berdintasun-ikuspegia txertatzeko ekintzak 
bultzatzea, eta zainketen erantzunkidetasuna 
eta zentralitatea indartzea, bereziki 
maskulinizatuak diren elkarte eta 
inguruetan, hala nola kirol-elkarteetan.

Gazteei zuzendutako jarduera soziokulturaletan 
eta aisialdikoetan, rolak hausten eta zainketen 
zentraltasuna lortzen lagunduko duten ekintzak 
ikertu eta bultzatu behar dira, batez ere mutilentzat.

• Amorebieta-Etxanoko adingabeak eta adineko 
pertsonak eta/edo mendekotasuna duten 
pertsonak zaintzeko laguntza-baliabideak 
eskaintzen dituen udalerria den arren, II. 
Berdintasun Plana indarrean egon den bitartean, 
ez da sustatu zainketak ikusaraztea eta ezagutzea 
erraztuko duen ekimen espezifikorik, ez-eta 
ardura partekatuaren garrantzirik ere.

Alde horretatik, komenigarria da zainketak 
pertsonen bizitzaren eta gizartearen antolaketaren 
zati nagusi gisa ikusaraztea eta onartzea. Are 

gehiago, kontuan hartuta COVID-19 eragindako 
egoerak gizarte-eztabaidan jarri dituela zaintzaren 
zentralitatea eta hau kontuan hartzeko beharra.

• Erantzunkidetasuna errazteko baliabideak ematen 
dituen udalerria izanik, gomendagarria da, alde 
batetik, ikustea ea eskainitako zerbitzuak eskaria 
benetan betetzen ari diren, baliabide horiek 
nork jasotzen dituen eta horietatik kanpo nor 
geratzen den, eta, bestetik, zerbitzu horietan 
genero-rolak eta -estereotipoak errepikatzen 
diren jakitea, rolak hausten lagunduko duten 
ekintza zehatzak txertatu ahal izateko.

• Zainketarekin lotura duen beste aspektu bat da, 
zaintza kontuan hartzea udalerriko espazioen 
banaketan, diseinuan eta hirigintzako altzarietan.

• Zainketetan erantzunkidetasunik ezak 
emakumeen ongizate emozionalari eragiten 
dio, eta konfinamendu-egoerak larriagotzen 
du. Horregatik, beharrezkoa da adin guztietako 
gizonei zuzeneko interpelazioa egitea, 
zainketetan erantzunkidetasuna har dezaten.

• Langabezia indizean desberdintasunak daude 
udalerrian, eta adin ertaineko emakumeak dira 
egoera hori gehien pairatzen dutenak. Ez da 
ezkutuko ekonomiari buruzko daturik ezagutzen. 
Horregatik, udalerrian dagoen pobreziaren 
feminizazio-maila, lan prekarizatu eta ahulenen 
lan-baldintzak eta ekintzaile izatea erabakitzen 
duten emakumeen berariazko beharrak 
ezagutzeko beharra gomendatzen dugu.

• Amorebieta-Etxanoko enpresak garrantzitsuak 
dira esparru horretan, eta berdintasunaren arloan 



29

4. Hobekuntza arloak eta aldaketa desiragarriak

ez da ekintza zehatzik egiten haiekin. Udalerriko 
enpresak zein mailatan hartzen duten kontuan 
jakitea gomendatzen dugu, eta enpresa horietan 
berdintasunean sentsibilizatzea eta bultzatzea.

• Udaleko langileek, oro har, kontziliatzeko orduan 
arazorik ez dutela adierazten badute ere, pertsonen 
kontziliazio-beharrak ezagutzea gomendatzen dugu, 
pertsona batzuk, bereziki adineko pertsonak eta/
edo mendekotasuna duten pertsonak zaintzen 
dituztenak, zailtasunak dituztela adierazten baitute.

Beste elementu garrantzitsu bat da Udaleko 
langileek kontziliazioaren arloan dauden neurriei 
buruz duten ezagutza hobetzea eta benetako 
beharretara egokitutako neurriak bultzatzea.

EKONOMIAK ETA GIZARTE 
ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA, 
ESKUBIDEAK BERMATZEKO
Egin nahi dituzten aldaketak: 
• Udalak adin txikikoak eta mendeko 

pertsonak zaintzeko beharrak babesten 
ditu genero-estereotipoak ezabatuz.

• Kirol-elkarteek, ikastetxeek eta aisialdiko jarduerek 
erantzunkidetasuna eta interdependentzia 
bultzatzeko ekintzak txertatzen dituzte.

• Hiri-diseinuak eta -altzariek diseinu 
aldaketak txertatu dituzte zaintza-
lanen garrantzia ikusarazteko.

• Udalak emakumeen prekarietate 
ekonomikoaren maila ezagutzen du, 
haien aniztasuna kontuan hartuta.

• Pertsonak zaintzeari lotutako lan 
feminizatuetako lan-baldintzak ezagutu ditu.

• Zornotzan dauden enpresek berdintasuna sustatzeko 
ekintza espezifikoak inplementatu dituzte.

• Udalak langileen kontziliazio-beharrak ezagutzen 
ditu eta kontziliazio erantzukidea bultzatzen du.
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4.4. EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIARIK GABEKO BIZITZAK: 
HOBETZEKO ARLOAK ETA EGIN NAHI DIREN 
ALDAKETAK
•  Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeentzako 

arreta hobetzea, emakumeentzako eta haien seme-
alabentzako arreta integrala eta ahalduntzailea 
bermatuko duten baliabideak sortuz.

• Koordinazio teknikorako mahai bat sustatzea, 
emakumeen aniztasuna kontuan hartuta 
indarkeriari aurre egin behar dioten emakumeei 
eta haien seme-alabei lagundu ahal izateko, 
baliabideak identifikatu eta sortzeko.

Emakumeen bizitzan indarkeriak dituen eraginak 
azpimarratzea gomendatzen dugu, osatze 
indibidualeko lehen pausu gisa.

• Indarkeria matxistaren arloan dauden 
baliabideak ezagutaraztea eta ikustaraztea, 
herritarrei eta erakundeei hurbiltzeko.

• Amorebieta-Etxanoko mugimendu 
feministak bultzatutako osatze-
kolektiboko manifestazioak babestea.

• Sexu-indarkeriaren agerpenak ikusaraztea eta 
prebenitzea, batez ere gazteen eta aniztasun 
funtzionala duten emakumeen artean.

• Asoziazionismoaren esparruan, komeni da 
kultura-, hezkuntza- eta kirol-elkarteetan 
indarkeria matxistaren agerpenei aurrea hartzeko 
eta haiei aurre egiteko ekintzak bultzatzea.

• Oro har, biztanleria gazteenak sexu- eta genero-
aniztasuna errespetatzen eta normalizatzen du, 
baina biztanle heldu gehienek errealitate ikusezin 
hori dute, transexualitatearen egoerak izan 
ezik, interes handiagoa baitu. Sexu- eta genero-
aniztasunaren ikuspena bultzatzea gomendatzen 
dugu, baita jarrera LGTBIfobikoak prebenitzea 
ere, gazteen artean ez ezik helduen artean ere, 
indarkeria matxistarik gabeko inguruneak sortzeko.

• Udalerriko enpresak sentsibilizatzea sexu 
jazarpeneko eta sexuagatiko berariazko 
protokoloak ezartzeko beharraz.

• Barne-mailan, galdetegiek adierazten dute pertsonek 
ez dutela diskriminaziorik sentitzen orientazio 
sexualagatik eta/edo ezgaitasunagatik, eta ez dela 
egon sexu-jazarpenik edo sexuagatiko kasurik.

Matxismoaren adierazpen arin eta sotilak 
ere identifikatzen dira, segurtasun falta eta 
deserosotasuna sortzen dutenak, hala nola txisteak 
edo iruzkin matxistak, homofoboak, lesbofoboak, 
etab.

Sexu-jazarpeneko eta sexuagatiko berariazko 
protokoloa egiteak indarkeria matxistarik 
gabeko guneak sortzeko beharraz ohartaraztea, 
sentsibilizatzea eta kontzientziatzea erraztuko du.
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INDARKERIA MATXISTARIK 
GABEKO BIZITZAK

Egin nahi diren aldaketak: 
• Berdintasunerako zerbitzuak hezkidetzarako 

eta indarkeria matxistaren prebentziorako 
mahai bat koordinatzen du. Mahai horretan 
ikastetxe guztiek hartzen dute parte.

• Sexu-informazioko zerbitzua indartzen da 
eta ikuspegi feminista integratzen da.

• Jaietan eta aisialdiko inguruneetan parte 
hartzen duten eragile nagusiek sexu-
indarkeria prebenitzeko eta horren aurrean 
jarduteko ekintzak sustatzen dituzte.

• LGTBIQ pertsonen errealitatea ikusarazten da.

• Indarkeria matxistari aurre egiten dioten 
emakumeek arreta eta laguntza integrala 
eta ahalduntzailea jasotzen dute.

• Arreta psikologikoko eta juridikoko zerbitzua 
indartu eta ikuspegi feminista integratu da.

• Zornotzako emakumeen aurkako 
indarkeriaren aurkako erakundeen arteko 
II. Protokoloak koordinazioa eta arreta 
hobetzeko elementuak jasotzen ditu.

• Udalak emakumeen mugimendu antolatuaren 
eta feministaren deialdiak babesten ditu 
eta erakunde gisa indarkeria matxistaren 
edozein adierazpen gaitzesten du.





5. III. BERDINTASUN 
PLANAREN EGITURA
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Dokumentuak hiru zati nagusi ditu:

• Sarrerak arau-esparrua azaltzen du, III. Berdintasun 
Plana egiteko prozesua nola garatu den laburki 
deskribatu eta diagnostikoan identifikatutako 
hobekuntza-arlo eta Plana amaitutakoan lortu 
nahi diren aldaketa desiragarriez gain. Izan ere, 
horiek prozesuan parte hartu duten gizarte-
eragile, teknikari eta politikariekin adostu dira.

• Jarraipen- eta ebaluazio-ereduaren berariazko zati 
bat ere badu eta, gainera, plana inplementatu eta 
jarraitzeko sortuko diren lan-egiturak ageri dira.

2022 20232021

• Eta, nola ez, berdintasunerako plangintza berezia, 
EMAKUNDE-Emakumearen Euskal Erakundeak 
egungo legealdirako VII. Planean adierazten 
dituen 4 esku-hartze ardatzetan banatuta.

III. Berdintasun Planak, guztira, 10 programa, 23 helburu 
espezifiko eta 76 neurri ditu, datozen hiru urteetan 
garatuko direnak (2021etik 2023ra).

5. III. BERDINTASUN PLANAREN 
EGITURA

1. GOBERNU ONA 7 berariazko helburu4 programa 24 neurri

2. AHALDUNTZEA 7 berariazko helburu2 programa 20 neurri

4 berariazko helburu2 programa 10 neurri
3. GIZARTE ETA 
 EKONOMIA

4. INDARKERIA  
 MATXISTA 5 berariazko helburu2 programa 20 neurri
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Horrez gain, plangintza honek ondorengo informazio 
hau du:

• Prozesuaren adierazleak, helburuak lortze aldera 
diseinatutako neurrien garapen-maila ezagutzeko.

• Neurria inplementatzeko zerbitzu arduraduna 
eta, gainera, zerbitzu laguntzaileak.

• Neurri bakoitzerako zehaztutako kronograma.

• Berdintasunerako III. Planaren lehenengo urteari 
begira, zehaztu diren baliabide ekonomikoak.

5. III. Berdintasun planaren egitura



6. III. BERDINTASUN 
PLANA KUDEATZEKO 
SISTEMA
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6. III. BERDINTASUN PLANA 
KUDEATZEKO SISTEMA

6.1. KUDEATZEKO EGITURAK
Otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako denak, 10. artikuluan xedatutakoaren 
arabera, tokiko administrazioaren egiturak egokitu 
behar dira eta, ondorioz, gutxienez administrazio-
unitate edo zerbitzu batek emakume eta gizonen 
berdintasunari buruzko politikak bultzatu, programatu, 
aholkatu eta ebaluatzez arduratu behar du.

Gainera, 2020ko urtarrilean Gobernu Kontseiluan 
onetsitako lege-proiektu berriak hainbat gai lantzen 
ditu eta III. Planaren kudeaketa-egiturak diseinatzeko 
kontuan hartuko ditugu:

• Berdintasun-unitateak nahikoa langile izango 
ditu, baita posizio organiko eta harreman 
funtzional egokia ere, behar bezalako aurrekontu-
zuzkidurarekin batera, helburuak betetzeko.

• Nahasitako sail edo arloek parte hartzeko bideak 
egongo dira, bai teknikoak, bai politikoak.

• Gizarte-eragileek, elkarteek, eremu feministako eta 
emakume nahiz gizonen berdintasunaren arloko 
taldeek parte hartzeko bitartekoak antolatuko dira.

Horregatik, III. Plana kudeatzeko honako partaidetza-
gune hauek egituratuko dira:

Berdintasun Zinegotzigoa eta Berdintasun arloa

Konposizioa: Berdintasun Zinegotzigoa eta teknikaria

Funtzioak:

• Programen plangintza, jarraipena 
eta ebaluazioa diseinatzea.

• Urteko plan operatiboen lanketa eta jarraipena 
koordinatzea, harremana duten beste 
arlo eta zerbitzu batzuen lankidetzarekin. 
Halaber, III. Plana inplementatzen amaitzen 
denean ebaluazioa koordinatzea.

• Udaleko politika, programa, partaidetza-
prozesu eta ekintza guztietan generoaren 
ikuspegia sar dadin bultzatzea.

• Ekintza positiboaren berariazko 
neurriak diseinatu eta bultzatzea.

• Emakume eta gizonen berdintasuna 
bermatzeko programak, berariazko zerbitzuak, 
programak eta bitartekoak sortu eta/edo 
egokitze aldera proposamenak egitea.

• Lurralde-eremuan dauden balizko diskriminazio-
egoerak identifikatzea eta errotik ateratzeko 
neurriak diseinatu eta bultzatzea.

• Emakume eta gizonen berdintasunaren 
arloan sentsibilizazio- eta prestakuntza-
ekintzak diseinatzea, bai Udalari atxikitako 
langileentzat, baita herritarrentzat ere.
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• Emakumeen ahalduntzea sustatzeko 
guneak eta prozesuak bultzatzea.

• Gainera, lanbide-gaitasun eta -sailkapenarekin bat, 
zehaztutako helburuak lortzeko ematen zaizkion 
zereginak eta legez dagozkionak gauzatzea.

• III. Planaren neurriak inplementatzea, zuzenean 
zerbitzuaren erantzukizunekoak badira.

• Erakunde publiko eta pribatuekin partaidetza- eta 
lankidetza-harremanak eta -bideak zehaztea, xedeak 
edo funtzioak kontuan hartuta, emakume eta 
gizonen berdintasunera iristen laguntzen badute. 

• Amorebieta-Etxanoko emakumeen mugimenduarekin 
eta mugimendu feministarekin, baita Berdintasun 
Kontseiluarekin ere solasean jardutea.

Koordinazio Teknikorako Mahaia 

Konposizioa: Berdintasuna, Enplegu eta Ekonomia 
Sustapena, Euskera, Gizarte Ekintza, Idazkaritza, Kontu-
hartzailetza, Kultura eta Kirolak eta Udaltzaingoa.

Funtzioak:

• Berdintasunerako planak diseinatu, inplementatu, 
jarraitu eta ebaluatzean parte hartzea eta laguntzea.

• Neurriak inplementatzeko Berdintasun 
Zerbitzuarekin eta laguntzaile diren bestelakoekin 
koordinatu eta lankidetzan aritzea.

• Arduradun badira, programatutako neurriak 
inplementatzea eta jarraipen-fitxen bitartez 
Berdintasun Zerbitzuari horien jarraipena helaraztea.

• Berdintasunaren arloan informazio 
garrantzitsua ematea.

• Udaleko politika, programa, partaidetza-
prozesu eta ekintza guztietan generoaren 
ikuspegia sar dadin bultzatzea.

• Emakume eta gizonen berdintasuna 
bermatzeko programak, berariazko zerbitzuak, 
programak eta bitartekoak sortu eta/edo 
egokitze aldera proposamenak egitea.

Koordinazio Tekniko eta Politikorako  
(HERRITARREN ARLOA)

Konposizioa: :Berdintasuna, Enplegu eta Ekonomia 
Sustapena, Euskera, Gizarte Ekintza, Kultura eta Kirolak 
eta Udaltzaingoa.

Funtzioak:

• Udaleko politika, programa, partaidetza-
prozesu eta ekintza guztietan generoaren 
ikuspegia sar dadin bultzatzea.

• Emakume eta gizonen berdintasuna 
bermatzeko programak, berariazko zerbitzuak, 
programak eta bitartekoak sortu eta/edo 
egokitze aldera proposamenak egitea.

• Ekintza positiboaren berariazko 
neurriak diseinatu eta bultzatzea.

• Emakume eta gizonen berdintasunaren 
arloan sentsibilizazio- eta prestakuntza-
ekintzak diseinatzea, bai Udalari atxikitako 
langileentzat, baita herritarrentzat ere.
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• Emakumeen ahalduntzea sustatzeko 
guneak eta prozesuak bultzatzea.

Berdintasun Kontseilua

Egungo konposizioa: Emakumeen elkarteak eta elkarte 
feministak, elkarte edo erakunde mistoak, elkarteen 
atalak, Udalbatzako alderdi politikoetako ordezkariak, 
Berdintasun Zinegotzigoa, Berdintasun Zerbitzuko 
arduradun teknikoa eta berdintasun-teknikaria (hitzez, 
baina botorik gabe). Halaber, norbanakoek parte har 
dezakete, berdintasunaren arloan adituak badira (hitzez, 
baina botorik gabe).

Funtzioak:

• III. Berdintasun Plana eta printzipioen 
betetze-maila jarraitzea. Era berean, urteko 
plan operatiboak egitea bultzatuko du.

• Kontsulta- eta informazio-organo gisa udal-
politikak bideratzea eta III. Berdintasun 
Planean hobekuntzak sartzea.

• Elkarte eta gainerako erakundeen artean 
kooperazioa eta lankidetza bultzatzea, emakume 
eta gizonen aldeko jarduerak zuzenean edo zeharka 
egiten badituzte. Helburua Berdintasun Plana 
hobe garatzea eta eragin handiagoa lortzea da. 

• Berdintasunarekin zerikusia duten ekimenak 
eta iradokizunak bildu eta bideratzea, horiek 
Udal Kontseiluan ordezkatuta ez dauden 
pertsonek eta taldeek aurkezten badituzte.

6.2. JARRAITZEKO ETA EBALUATZEKO 
SISTEMA

6.2.1. PROZESUA EBALUATZEA 
Plana inplementatzeko prozesuaren jarraipen-sistema 
planteatzen da. Ukitutako eragileekin sortutako lan-
prozesuak balioetsi nahi dira eta plangintza operatiboan 
sartutako ikaskuntza eta hobekuntza zehatzak 
identifikatzeari bereziki erreparatuko zaio.

Jarraipena urtero egingo da eta, horrela, berariazko 
helburu bakoitzean prozesuaren adierazleak ageri dira.

Jarraipen-fitxaren eredua definituko da eta alderdi 
kuantitatiboak nahiz kualitatiboak aintzat hartuko ditu:



42

Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ARDATZA:

Neurriaren DESKRIBAPENA:

BERARIAZKO HELBURU ZK.:

NEURRI ZK.:

ARDURADUNAK eta LAGUNTZAILEAK:

BETETZE-MAILA:

Oso-osorik/Zati batean/Hasi gabe

Garapena ERRAZTU duten elementuak:

Sartu beharreko HOBEKUNTZAK:

NOIZ:

ADIERAZLEAK LORTZEA:

Garapena ZAILDU duten elementuak:

Jarraipen-fitxa:
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6. III. Berdintasun plana kudeatzeko sistema

Aurrekontua 2021:

6.2.2. III. PLANA AMAITUTAKOAN EBALUATZEA
III. Planaren indarraldia amaitutakoan ebaluazioa egitea 
planteatzen da. Nolanahi ere, urteko jarraipen-planak 
sistematizatuko dira eta informazio kuantitatiboa 
eta, batez ere, kualitatiboa, jasotzeko prozesu parte-
hartzailea bultzatuko da. Xedea neurrien inplementazio-
maila eta berariazko helburuen lortze-maila ezagutzea 
da.

Ildo horri jarraiki, batik bat, prozesuan eragile 
partaideentzat desiragarriak diren aldaketei buruzko 
lortze-maila balioetsiko da.

6.3. BALIABIDE EKONOMIKOAK
III. Berdintasun Planak berariazko baliabide 
ekonomikoak izango ditu ekintzak gauzatzeko. Baliabide 
horiek Berdintasun arloko aurrekontu-partidatik ez 
ezik, III. Planaren sustapenean inplikatutako beste arlo 
batzuetako aurrekontu-partidetatik ere etorriko dira.

Gainera, urtero, Berdintasun arloak diru-laguntzak 
eskatuko dizkio Emakunderi, genero-ikuspegia duten 
zenbait azterlan garatzeko.

Baliabide ekonomiko horiek kontuan hartuko badira 
ere, jarraian adieraziko dugun aurrekontuak Berdintasun 
arloari atxikitako ekarpena bakarrik hartzen du kontuan:

III. Berdintasun Planaren 1. urterako kalkulatutako 
aurrekontua (2021): 135.580 €

Gobernu Ona 73.680 €

Ahalduntzea 26.000 €

Indarkeria Matxista 35.900 €
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7. “GOBERNU ONA” 
ARDATZA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana



47

Gobernu Onaren ardatzak genero-ikuspegia udaleko 
politiketan txertatzeko konpromiso politikoari eta 
teknikoari egiten dio erreferentzia, 4/2005 Legeak 
eskatzen duen bezala.

1. programak berdintasun arloa indartzen duten 
neurriak deskribatzen ditu, eta hori beharrezkoa da 
berdintasun-politika publikoak hobetzearen eta izaera 
eraldatzailea ematearen alde egin nahi bada.

2. Programak genero-ikuspegia hobeto txertatu nahi du, 
kontuan hartuta sexuaren arabera bereizitako datuen 
bilketan aurrera egin behar dela, genero-arrakalak 
identifikatzeko eta udaleko araudian berdintasunaren 
arloko klausula espezifikoak sartzeko, batez ere, 
biztanleriarengan eragin handiena duten araudietan.

3. programaren helburua sentsibilizatzea, 
kontzientziatzea eta prestatzea da. Hala, arlo bakoitzean 
genero-ikuspegia nola txertatu azaltzeko neurri 
praktikoak jasotzen ditu, bai eta III. Plana ezagutzera 
emateko beste neurri batzuk ere, bai barrura begira, 
baita kanpora ere.

4. programaren helburua da herritarrek, batez ere 
emakumeek, berdintasun-politiken diseinuan eta 
jarraipenean duten parte hartzea eta eragina indartzea.

7. “GOBERNU ONA” ARDATZA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• Urtean gehitutako aurrekontuaren %
• Finantzaketa lortzeko EMAKUNDEri eskatutako diru-laguntzen kopurua
• Berdintasun zerbitzuak berdintasun-teknikaria du lanaldi osoan
• Berdintasun zerbitzuak administraria du lanaldi osoan
• Berdintasun-teknikariaren funtzio-kopurua
• BERDINSAREAren bilera-kopurua

1. PROGRAMA: Udalean berdintasun-egiturak 
indartzeko konpromiso politikoa 

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

1.1. Berdintasun 
zerbitzua indartzea

1.1.1. Urtero emakume eta gizonen arteko berdintasun-
ekintzetara bideratutako aurrekontua gehitzea

BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA

1.1.2. Berdintasun zerbitzuak lana eraginkor eta 
iraunkortasunez garatzeko teknikariak eta administrariak izan 
ditzan bermatzea

BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA 
KONTRATAZIOA

1.1.3. Berdintasun-teknikariaren funtzioak urtero zehaztu eta 
balioztatzea

BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA

1.1.4. Berdintasunerako eta Indarkeriaren aurkako Euskal 
Udalerrien BERDINSAREA sarean eraginkortasunez parte hartzea

BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA 
BERDINTASUNA
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7. “Gobernu ona” ardatza

ADIERAZLEAK
• Koordinazio teknikorako mahaiaren bilera-kopurua, berdintasun-teknikariak parte hartzen badu
• Berdintasunari lotuta, koordinazio teknikorako mahaian landutako gaien kopurua
• Baterako estrategiak zehaztu eta jarraitzeko bileren kopurua
• Beste zerbitzu batzuekin batera garatutako ekintza edo programen kopurua
• Inplementatutako ekintzetan egindako ebaluazioen kopurua

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

1.2. Herritarren Arloko 
zerbitzuen artean 
berdintasunaren 
eremuan lan 
koordinatua 
bultzatzea

1.2.1. Berdintasunaren eremuan Herritarren arloko zerbitzuen 
koordinazio tekniko eta politikoa bermatzea

BERDINTASUNA, ENPLEGU 
ETA EKONOMIA SUSTAPENA, 
EUSKERA, GIZARTE 
EKINTZA, IDAZKARITZA, 
KONTU-HARTZAILETZA, 
KULTURA ETA KIROLAK ETA 
UDALTZAINGOA.

1.2.2. Hainbat arlorekin berdintasunaren eremuan baterako 
koordinazio- eta ekintza-estrategiak zehaztea, eta Berdintasun 
zerbitzuak jarraitu eta laguntzea

BERDINTASUNA, EUSKARA, 
GIZARTE EKINTZA, KULTURA 
ETA KIROLAK
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• III. Berdintasun Planaren neurriak jarraitzeko urtean Berdintasun arloak bete dituen fitxen kopurua
• III. Berdintasun Planaren neurriak jarraitzeko urtean beste udal-arlo batzuek bete dituzten fitxen kopurua
• Egindakoa balioztatzeko Planean nahasitako arlo bakoitzarekin izandako bileren kopurua
• Jarraipen-txosten, txosten operatibo eta azken ebaluazioko txostenen kopurua

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

1.3. III Berdintasun 
Plana jarraitu eta 
ebaluatzeko sistema 
zehaztea

1.3.1. Planerako definitutako neurriak eta adierazleak 
jarraitzeko fitxa egin eta betetzea

BERDINTASUNA ARLO 
GUZTIAK

1.3.2. Urtero Planaren jarraipen-txostena eta hurrengo 
ekitaldirako plan operatiboa egitea

BERDINTASUNA

BERDINTASUN KONTSEILUA 
HERRITARREN MAHAIA

1.3.3. III. Planaren garapena eta inplementazioa ebaluatzea

BERDINTASUNA

BERDINTASUN KONTSEILUA 
HERRITARREN MAHAIA
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7. “Gobernu ona” ardatza

ADIERAZLEAK
• Sartutako berdintasun-klausulen kopurua eta mota
• Norgehiagokaren araberako diru-laguntzak eta izendunak arautzeko araudian sartu diren berdintasun-irizpideen kopurua eta mota
• Justifikazio-memorietan sexuaren arabera banatutako datuak eta berdintasun-helburuak erabiltzen dituzten erakundeen kopurua
• Urteko memorietan sartzeari begira, sexuaren, adinaren eta jatorriaren, aniztasun funtzionalaren, eta abarren arabera datuak 

bereizita bildu eta aztertzen dituzten udal-zerbitzuen kopurua
• Sexu, adin eta jatorri, aniztasun funtzional, eta abarren arabera datuak txertatzen dituzten berariazko azterlanen kopurua eta motak

2. PROGRAMA: Araudian eta lan prozeduretan 
generoaren ikuspegia 

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

2.1. Udaleko araudi 
eta estatistiketan 
genero- ikuspegiaren 
txertatze-maila 
areagotzea

2.1.1. Udal-araudian berdintasun- eta gizarte-klausulak sartzea
IDAZKARITZA 
BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA  
BERDINTASUNA

2.2.2. Diru-laguntzak arautzen dituen udal-ordenantzan 
aipatzen diren berdintasun-irizpideak ikuskatu, sartu eta 
hobetzea

IDAZKARITZA 
BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA 
BERDINTASUNA

2.2.3. Bai Udalean, bai kanpoko zerbitzuetan, aplikazio 
informatikoak eta datuak biltzeko beste sistema batzuk 
berraztertzea, diseinatu eta erabiltzeko orduan, sexuen 
aldagaia eta emakumeen aniztasuna (adina, jatorria, aniztasun 
funtzionala, etab.) sistematikoki jasotzen uzten ez badute

INFORMATIKA

BERDINTASUNA

2.2.4. Datuak sexu eta beste aldagai batzuen arabera bereizita 
adierazten dituzten urteko txostenen eta berariazko azterlanen 
kopurua gehitzea, nagusiki kanpokoak ez diren zerbitzuetan

ARLO GUZTIAK
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• Prestakuntzaren ordu- eta gai-kopurua
• Gaikuntzetan, sexuaren arabera bereizita, zerbitzuen eta partaideen (teknikariak eta/edo politikariak) kopurua
• Udal-arloek egindako kontsulten kopurua eta mota
• Mintzaira inklusiboa eta irudi ez-sexistak erabili eta aniztasuna bistaratzen duten arloen kopurua
• III. Berdintasun Planaren ekintzak ezagutzen dituzten pertsonen, teknikari eta politikarien, kopurua (sexuaren arabera bereizita)
• III. Berdintasun Planaren ekintzetan parte hartzen duten pertsonen, teknikari eta politikarien, kopurua (sexuaren arabera bereizita)
• III. Berdintasun Plana hedatzen den guneen kopurua

3. PROGRAMA: Sentsibilizazioa eta 
gaikuntza eta praktikan jartzea 

BERARIAZKO 
HELBURUAK 

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

3.1. Generoaren 
ikuspegia txertatu 
eta berdintasunaren 
arloan sentsibilizazio-, 
kontzientziazio- eta 
gaikuntza-maila 
gehitzea

3.1.1. Urtero Udaleko zerbitzu guztietan, bai Udaleko langileen, bai 
kanpoko langileen artean, berdintasunean eta generoaren ikuspegia 
praktikoki txertatzeko orduan prestakuntza bermatzea

ALKATETZA 
BERDINTASUNA

3.1.2. Udalbatzako kide politikoei berdintasunean prestakuntza 
bermatzea

ALKATETZA 
BERDINTASUNA

3.1.3. Berdintasunaren eta genero-ikuspegia txertatzearen eremuan 
arloei berariazko aholkularitza bermatzea BERDINTASUNA

3.1.4. Zerbitzu bakoitzean genero-ikuspegiaren txertatze-maila eta 
aplikatzeak duen erabilgarritasuna balioztatzeko jarraipen-sistema 
definitzea

BERDINTASUNA

3.1.5. Udaleko Intranetean mintzaira inklusiboa eta irudi ez-sexistak 
erabiltzeari buruzko materialak zintzilikatzea, aniztasuna bistaratzeko 
eta genero-rolak nahiz -estereotipoak hausteko

BERDINTASUNA 
INFORMATIKA

3.1.6. Teknikari eta politikari guztiei III. Berdintasun Plana eta urteko 
plan operatiboa hedatzen zaiela bermatzea BERDINTASUNA
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7. “Gobernu ona” ardatza

ADIERAZLEAK
• Udaleko webgunean berdintasunari buruzko berri eta informazio eguneratuen kopurua
• Sare sozialetan, tokiko komunikabideetan (prentsa, irratia, aldizkariak), telebistan argitalpenen kopurua

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

3.2. Berdintasun 
arloaren kanpoko 
komunikazio- 
estrategia hobetzea

3.2.1. Berdintasun arloari dagokionez Udaleko webgunea hobetzea
BERDINTASUNA 
INFORMATIKA 
KOMUNIKAZIOA

3.2.2. Sare sozialak eta tokiko komunikabideak kontuan hartzen dituen 
urteko komunikazio-estrategia zehaztea

BERDINTASUNA 
INFORMATIKA 
KOMUNIKAZIOA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• Kontseiluak urtean egindako bilera-kopurua
• Bilera bakoitzean partaideen %
• Konposizioan alta eta bajen kopurua
• Partaideen asetze-maila (sexuaren arabera bereizita)
• Kontseiluko elkarte kideek egindako proposamenen kopurua
• Gauzatutako proposamenen kopurua

4. PROGRAMA: Partaidetza eta eragina

BERARIAZKO 
HELBURUAK 

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

4.1. Berdintasun 
Kontseilua sendotzea, 
berdintasun- 
politikekiko solas- eta 
eragin-gune bihurtzeko

4.1.1. Urteko bileren plangintza zehaztea eta horiek edukiez 
betetzea

BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA 
BERDINTASUNA

4.1.2. Kontseiluak proposamenak sortu eta Udalarekin solasean 
jarduteko metodologiak inplementatzea

BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA 
BERDINTASUNA

4.1.3. Urteko jarraipen- eta ebaluazio-sistema definitzea, 
partaideen asetze- maila eta horren solas- nahiz eragin-maila 
neurtzeko

BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA 
BERDINTASUNA
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8. “BANAKA, TALDEAN 
ETA GIZARTEAN 
AHALDUNTZEA” 
ARDATZA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana
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Emakumeen ahalduntzea bultzatzea lehentasunezko 
ardatza izan da beti tokiko, autonomia erkidegoko, 
estatuko eta nazioarteko berdintasun-politika 
publikoetan. Ardatz honek feminismoa aitortzea eta 
emakumeen ahalduntze indibidual, kolektibo, sozial 
eta politikoko prozesuak bultzatzea du helburu, 
emakumeen aniztasuna kontuan hartuta: hau da, 
kontuan hartuta emakumeek behar eta interes 
desberdinak dituztela, besteak beste, adinaren, azal 
kolorearen, jatorriko herrialdearen, hizkuntzaren, 
diru-sarrera ekonomikoen, sexu-orientazioaren edo 
desgaitasun-mailaren bat duen edo ez duenaren 
arabera. 

5. programak ahalduntze indibidual eta kolektiborako 
prozesuak sustatzeko neurriak ezartzen ditu; kontuan 
hartuta, biztanleentzako jarduerak zuzentzen dituzten 
beste udal-arlo batzuekin koordinatu behar dela. 
Lan-ingurunearen hobekuntza ere kontuan hartzen du, 
sexuagatiko diskriminaziorik gerta ez dadin.

6. programak neurriak ezartzen ditu udalerriko hainbat 
gizarte-kolektibo osatzen dituzten emakumeen eta 
feministen erakundeen eragin-maila bultzatzeko.

8. “BANAKA, TALDEAN ETA 
GIZARTEAN AHALDUNTZEA” 
ARDATZA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• Ahalduntze-ikastaroetan partaideen kopurua
• Partaideen behar eta interesen kopurua eta mota
• Emakumeen banakako ahalduntze-prozesua osatu eta laguntzeko beste arlo batzuetatik bultzatutako ekimenen kopurua eta mota  
• Ekimen horietan partaideen kopurua
• Taldeko ahalduntze-prozesuak hasten dituzten emakumeen kopurua
• Emakume migratuen eta aniztasun funtzionala dutenen partaidetza errazteko inplementatzen diren baliabideen kopurua eta mota
• Parte hartzen duten emakume adinekoen, migratuen eta aniztasun funtzionala dutenen kopurua
• Ahalduntze ikastaroetan parte hartzen duten eta ahalduntze-prozesu kolektibo bat hasten duten emakumeen (aniztasunaren 

arabera) ehunekoa

5. PROGRAMA: Begirada feministarekin 
emakumeak banaka eta taldean ahalduntzea 

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

5.1. Euren aniztasuna 
kontuan hartuta, 
emakumeak banaka 
eta taldean ahaldun 
daitezen sustatzea

5.1.1. Prozesuaren funts gisa ahalduntzeari begira, seihilekorako/
urterako doako ikastaro feministen programazioa egitea, udalerrian 
oihartzuna handiagoa izan dezan

BERDINTASUNA
BERDINTASUN 
KONTSEILUA

5.1.2. Urteko memoria egitea, aniztasuna aintzat hartuta, ahalduntze-
ikastaroetan emakume partaideen beharrak eta interesak jasotzeko BERDINTASUNA

5.1.3. Aniztasuna abiapuntutzat hartuta, emakumeen autozaintza, 
osasuna eta emozioen ongizatea hobetzeko beste udal-arlo batzuetatik 
modu koordinatuan berariazko ekintzak definitzea. Helburua 
ahalduntze-ikastaroen eskaintzarekin osatu ahal izatea da

EUSKARA, GIZARTE 
EKINTZA, KULTURA 
ETA KIROLAK

BERDINTASUNA

5.1.4. Emakume migratuen eta aniztasun funtzionala nahiz adingabe 
eta adineko mendekoen zaintza-erantzukizunak dituzten emakumeen 
partaidetza errazteko berariazko baliabideak egokitu eta eskuratzea

EUSKARA, GIZARTE 
EKINTZA, KULTURA 
ETA KIROLAK

BERDINTASUNA
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8. “banaka, taldean eta gizartean ahalduntzea” ardatza

ADIERAZLEAK
• Berdintasun Arloak bultzatutako ekitaldietan partaideen kopurua (sexuaren arabera bereizita)
• Nahasitako kirol-elkarteen kopurua
• Udalerriko historian emakumeen ekarpena aitortzen duten hiri-elementuen kopurua
• Emakumeek kulturan eta kirolean egiten duten ekarpena aitortzen duten arte-, kultura- eta kirol-adierazpenen kopurua areagotzea
• Emakumeen Etxeari buruz hausnartu eta eztabaidatzeko bultzatzen diren partaidetza-guneen kopurua
• Prozesu parte-hartzaileetan aniztasunaren arabera (adina, jatorria, aniztasun funtzionala), elkarte eta pertsona partaideen kopurua
• Prozesuaren ondorioz jaso eta arreta emandako eskeen kopurua eta mota

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

5.2. Feminismoaren, 
emakumeen eta 
gehien bat emakumeek 
diharduten eremuen 
gizarte-onarpena 
bultzatzea

5.2.1. Martxoaren 8aren inguruan ekitaldi publikoa mantentzea, 
emakumeen eskubideen alde borrokatzeko orduan feminismoaren 
lorpenak ikusgai bihurtu eta goresteko

BERDINTASUNA

BERDINTASUN 
KONTSEILUA

5.2.2. Kirolean emakumeak bistaratzeko jardunaldia mantentzea eta 
honakoei arreta berezia jartzea: kirol eta gurasoen elkarteak nahastea, 
Amorebieta-Etxanoko emakume kirolariei protagonismoa ematea eta 
emakumeen aniztasuna kontuan hartzea

BERDINTASUNA 
KIROLA

BERDINTASUN 
KONTSEILUA

5.2.3. Emakumeek udalerriko kulturari, kirolari eta historiari egiten 
dioten ekarpena aitortzen duten espazio sinbolikoen kopurua handitzea

BERDINTASUNA

BERDINTASUN 
KONTSEILUA

5.2.4. Amorebieta-Etxanon Emakumeen Etxea izateko aukerari buruz 
emakumeen elkarte eta elkarte feministen artean hausnarketa egin eta 
eztabaidatzeko prozesu parte-hartzailea bultzatzea

BERDINTASUNA

BERDINTASUN 
KONTSEILUA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• Erabakiak hartzeko gune eta zerbitzuetan emakume eta gizonen %
• Sexuaren zioz antzemandako diskriminazio-egoeren kopurua eta mota
• Inplementatutako berariazko neurrien kopurua eta mota
• Neurriekin langileen asetze-maila

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

5.3. Langileen 
(barnekoen eta 
kanpokoen) lan-
ingurunea hobetzea 
eta sexuaren 
zioz sortutako 
diskriminazio-
egoerak zuzendu eta 
prebenitzea

5.3.1. Udaleko lan-ingurunean (barneko eta kanpoko langileak) 
bereizketa-maila horizontal eta bertikala identifikatzea

PERTSONALA

BERDINTASUNA

5.3.2. Emakumeen lan-inguruneari eragin diezazkiokeen ala eragiten ari 
dizkioten diskriminazio-egoerak identifikatzea

PERTSONALA

BERDINTASUNA

5.3.3. Lan-bereizketa eta -diskriminazioa ezabatu eta prebenitzeko 
berariazko neurriak zehaztea

PERTSONALA

BERDINTASUNA
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8. “banaka, taldean eta gizartean ahalduntzea” ardatza

ADIERAZLEAK
• Elkarte aktiboen kopurua
• Udalak diruz lagundutako elkarteek garatutako ekintzen %
• Berdintasun arloak emakumeen elkarte-mugimenduarekin eta mugimendu feministarekin egindako bilera formal eta informalen 

kopurua
• Batera garatutako ekintzen kopurua
• Arreta izan duten beharren kopurua eta mota

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

6.1. Emakumeen 
elkarteak indartzeko 
eta euren solas- 
eta eragin-maila 
areagotzeko baldintzak 
sortzea

6.1.1. Asoziazionismo feminista eta emakumeen asoziazionismoa 
sustatzea BERDINTASUNA

6.1.2. Amorebieta-Etxanoko emakumeen elkarte-mugimenduarekin 
eta mugimendu feministarekin harreman egonkor eta planifikatua 
definitzea

BERDINTASUNA

6. PROGRAMA: Emakumeen ahalduntze sozial eta 
politikoa 
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• Sortzeko laguntza jasotzen duten elkarteen kopurua
• Jasotako berariazko beharren kopurua eta mota
• Udal-zerbitzuek arreta emandako beharren kopurua eta mota
• Prozesuan parte hartzen duten emakume migratuen kopurua eta profila
• Identifikatutako behar eta interes estrategikoen kopurua eta mota
• Emakume migratu eta bertakoen arteko topaketetan partaideen kopurua
• Prozesuaren ondorioz jaso eta arreta emandako beharren kopurua

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

6.2. Emakume 
migratuak gehiago 
bistaratu eta gorestea

6.2.1. Recoger y atender las necesidades e intereses de las mujeres 
migradas que participan en las distintas asociaciones del municipio BERDINTASUNA

6.2.2. Emakume migratuekin prozesu-programa bat ezartzea, emakume 
horien behar eta interes estrategikoak ezagutu ahal izateko BERDINTASUNA

6.2.3. Prozesuaren funts gisa emakume migratu eta bertakoen artean 
topaketa bultzatzeko programa zehaztea BERDINTASUNA

6.2.4. Emakume migratuen asoziazionismoa sustatu eta indartzea BERDINTASUNA
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8. “banaka, taldean eta gizartean ahalduntzea” ardatza

ADIERAZLEAK
• Diru-laguntzei buruzko araudian sartutako berdintasun-klausulen kopurua eta mota
• Gaikuntzetan elkarte eta pertsonen kopurua eta % (sexuaren arabera bereizita)
• Berdintasun-neurriak sartzeko dituzten elkarteen kopurua
• Ekintza positiboen barruan inplementatu diren neurrien kopurua
• Zuzendaritza-batzordeetan emakumeen kopurua eta %

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

6.3. Elkarte 
soziokulturaletan 
eta, bereziki, 
kirol-elkarteetan 
emakumeen 
protagonismoa eta 
berdintasunerako 
helburuak sar daitezen 
sustatzea

6.3.1. Kultura-, hezkuntza- eta kirol-elkarteek genero-ikuspegia eta 
ekintza positiboak sar ditzaten erraztea, batez ere kirol-elkarteei 
erreparatuz, emakumeen partaidetza nahiz ahalduntzea eta erabakitze- 
nahiz ordezkaritza-guneetan protagonismoa gehitzeko.

BERDINTASUNA, 
KULTURA, EUSKARA, 
KIROLA, GIZARTE 
EKINTZA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• Emakumeen kirola sustatzeko berariazko ekintzetan parte hartzen duten neska eta emakume gazte nahiz adin nagusikoen kopurua 

eta profila
• Sartutako ekintza positiboen kopurua
• Musika- eta antzerki-ekitaldietan, baita kultura-erakusketetan ere protagonista diren emakume eta gizonen %

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

6.4. Kultura eta 
kirolaren eremuan 
emakumeen 
partaidetza eta 
protagonismoa 
sustatzea

6.4.1. Kirol-jardueretan eta aire zabalean egindakoetan neska eta 
gazteen partaidetza bultzatzea eta batez ere gizonek parte hartzen 
duten kiroletan emakumeen partaidetzari arreta berezia jartzea

BERDINTASUNA, 
EUSKARA, GIZARTE 
EKINTZA, KULTURA 
ETA KIROLAK

6.4.2. Kirol- eta kultura-jardueretan emakume migratuen eta aniztasun 
funtzionala dutenen partaidetza sustatzea

BERDINTASUNA, 
EUSKARA, GIZARTE 
EKINTZA, KULTURA 
ETA KIROLAK

6.4.3. Musika- eta antzerki-ekitaldiek, baita kultura-erakusketek ere 
pertsona sortzaileen eta/edo artisten protagonismoan ordezkaritza 
parekidearen irizpidea aintzat hartzen dutela bermatzea

BERDINTASUNA, 
EUSKARA, GIZARTE 
EKINTZA, KULTURA 
ETA KIROLAK



9. “ESKUBIDEAK 
BERMATZEKO 
GIZARTE ANTOLAKETA 
ETA EKONOMIAK 
ERALDATZEA” 
ARDATZA
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Emakumeen eskubide ekonomiko eta sozialak 
bermatzeko, beharrezkoa da emakumeen lana eraldatzea 
eta hobetzea. Lana kontzeptu zabal bat bezala ulertuta. 
Hau da, ordaindutako lanez ari gara, baina baita ordaindu 
gabeko lanez ere. Bizitza mantentzea ahalbidetzen duten 
lan eta jarduera guztiez ari gara, baina ez ekonomikoki 
bakarrik, baita sozialki ere.

7. Programak zaintza-lanak gizarte antolamenduaren 
funtsezko zutabetzat hartzeko eta ikusarazteko 
beharrari erreparatzen dio.. 

8. Programak kalteberatasun eta prekarietate 
handiagoa duten emakumeen autonomia ekonomikoa 
hobetzeko neurriak ezartzen ditu.

9. “ESKUBIDEAK BERMATZEKO 
GIZARTE ANTOLAKETA ETA EKONOMIAK 
ERALDATZEA” ARDATZA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana
7. PROGRAMA: Zaintzen ekonomia feminista

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

7.1. Gizartea 
antolatzeko eragile 
gisa zaintzak ikusgai 
egin eta onar daitezen 
bultzatzea

7.1.1. Kultura-, hezkuntza- eta kirol-elkarteek erantzunkidetasuna, 
zentraltasuna eta zaintza sustatzeko ekintza positiboak txerta ditzaten 
erraztea, eta egindako jarduera egokiak ezagutaraztea

BERDINTASUNA, 
EUSKARA, 
GIZARTE EKINTZA, 
HIRIGINTZA, 
KULTURA ETA 
KIROLAK

7.1.2. Ludoteka, liburutegi eta Haur udalekuetako zerbitzuekin batera 
estrategiak ezartzea, familien erantzunkidetasuna errazteko, eta elkar 
zaintzearen eta nork bere burua zaintzearen beharraz adin txikikoak 
kontzientziatzeko

BERDINTASUNA, 
EUSKARA, KULTURA 
ETA KIROLAK

7.1.3. Parte hartze prozesu bat bultzatzea, zainketaren zentraltasuna 
ikusarazteko eta onartzeko; bai eta udalerriko eremu jakin batzuk 
eraldatzeko ere, horrela, emakumeen segurtasuna areagotu eta 
zaintzarekin lotutako jarduerak errazteko

BERDINTASUNA, 
EUSKARA, KULTURA 
ETA KIROLAK

BERDINTASUN 
KONTSEILUA

7.1.4. Mendekotasunak dituzten pertsonak (adingabeak, adinekoak eta 
desgaitasuna dutenak) zaintzeko laguntza-zerbitzuak eta zaindariei 
laguntzeko zerbitzua mantendu eta indartzen dira eta arreta berezia 
jarriko zaio genero-rolak eta -estereotipoak ezabatzeari

GIZARTE EKINTZA

BERDINTASUNA
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9. “Eskubideak bermatzeko gizarte antolaketa eta ekonomiak eraldatzea” ardatza

ADIERAZLEAK
• Diru-laguntzei buruzko araudian sartutako berdintasun-klausulen kopurua eta mota
• Maskulinitate berriei buruzko tailerrak ematen dituzten elkarteen eta gurasoen elkarteen kopurua eta %  
• Tailerretan parte hartu duten pertsonen kopurua (sexuaren eta adinaren arabera bereizita)
• Elkarren arteko mendekotasuna ikusgai bihurtzeko eta erantzunkidetasuna sustatzeko neurriak sartzen dituzten elkarteen kopurua
• Ekintza positiboen barruan elkarteetan inplementatu diren neurrien kopurua eta mota (jarduera egokiak)
• Elkarteek egindako jokabide egokiak zabaltzeko egindako ekintzen kopurua eta mota
• Ludotekan, liburutegian eta haur-udalekuetan ezarritako neurrien kopurua eta mota
• Ekintza horietan parte hartu dutenen kopurua (sexuaren arabera bereizita)
• Zaintzeko eta zaindariak babesteko baliabideen gehitze-maila
• Genero-rolak eta -estereotipoak hausteko inplementatu diren berariazko neurrien kopurua eta mota
• Zaintzen zentralitatea ikusgai bihurtu eta onartzeko inplementatu diren neurrien kopurua
• Inplementatutako neurrietan partaideen kopurua (sexuaren arabera bereizita) eta horien aniztasun-maila (adina, jatorria, 

aniztasun funtzionala)
• Zaintza lanak errazteko hiri-altzarietan eta hiri-diseinuan egindako aldaketen kopurua eta mota
• Diseinuan eta hiri-altzarietan emakumeen segurtasun sentsazioa areagotzen duten aldaketen kopurua eta mota
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

7.2. Udalean 
kontziliazio 
erantzunkidea 
sustatzea

7.2.1. Udaleko langileen artean kontziliazioaren eremuan dauden 
neurriak zabaltzea eta azpikontratutako enpresek kanpoko langileei 
neurriak hedatzen dizkietela bermatzea

PERTSONALA

7.2.2. Barneko langileen eta kanpoko langileen kontziliazio-beharrak 
identifikatzea, egin daitezkeen hobekuntza balioztatzeko, bereziki 
mendekotasunak dituzten adinekoak eta/edo desgaitasuna duten 
seme-alabak zaintzen dituztenentzat

PERTSONALA

ADIERAZLEAK
• Udalean (kanpoko eta barneko langileak) kontziliazioaren arloan neurriak aditzera emateko hedapen-neurrien kopurua eta mota
• Kontziliazio-beharrei buruzko hobekuntza-proposamenen kopurua eta mota
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9. “Eskubideak bermatzeko gizarte antolaketa eta ekonomiak eraldatzea” ardatza

ADIERAZLEAK
• Pobreziaren atalasean bizi diren emakumeen % eta profila
• Emakumeen autonomia ekonomikoa sustatzeko antzemandako behar nagusiak
• Zaintzen eremuan (lan formala eta ezkutuko ekonomia) lanean aritzen diren emakumeen % eta beren profila
• Lan-baldintzak hobe daitezen sustatzeko antzeman diren behar nagusiak
• Beharrak asetzeko inplementatu diren ekintzen kopurua
• Tokiko Enplegu Planetan parte hartzen duten emakumeen kopurua
• Berdintasunaren arloko prestakuntzan parte hartzen duten emakumeen eta gizonen kopurua (Tokiko Enplegu Plana)
• Berdintasunarekin eta emakumeen ahalduntzearekin lotutako neurrien kopurua eta mota tokiko enplegu-planetan

8. PROGRAMA:
Lanak eta pobreziaren feminizazioa

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

8.1. Kalteberatasunik 
handiena eta 
ezegonkortasun 
ekonomikorik gehiena 
duten emakumeen 
autonomia ekonomikoa 
hobetzen laguntzea

8.1.1. Antzinatasuna kontuan hartuta, Amorebieta-Etxanoko pobreziaren 
feminizazio-maila ezagutzea

BERDINTASUNA 
ENPLEGUA

8.1.2. Zaintzen eremuan lankidetzan diharduten emakumeen lan-
ezegonkortasunaren maila ezagutzea

BERDINTASUNA 
ENPLEGUA

8.1.3. Tokiko Enplegu Planetan parte hartzen duten emakumeen 
ahalduntzea mantendu eta indartu

ENPLEGUA 
BERDINTASUNA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• Enpresetan berdintasuna sar dadin sustatzeko garatutako ekintzen kopurua eta mota
• Identifikatutako jardun onen kopurua eta mota

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

8.2. Amorebieta-
Etxanoko gizarte-
sarean diharduten 
emakumeen lan-
baldintzak hobetzen 
laguntzea

8.2.1. Amorebieta-Etxanoko enpresek berdintasun-planak inplementa 
ditzaten eta ordainsari-arrakala, beirazko sabaiak eta lan-
bereizketaren maila murrizteko ekintzak zehatz ditzaten erraztasunak 
ematea

ENPLEGUA

BERDINTASUNA

8.2.2. Berdintasunaren arloan Amorebieta-Etxanoko enpresek garatzen 
dituzten jardun onak aditzera ematea

ENPLEGUA

BERDINTASUNA
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10. “INDARKERIA 
MATXISTARIK 
GABEKO BIZIAK” 
ARDATZA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana



75

Indarkeria matxista fenomeno konplexua da, eta 
hainbat adierazpen ditu. Emakumeen aurka ematen da, 
emakumeen eta gizonen arteko botere harremanetako 
desberdintasunaren ondorioz, eta emakume izate hutsa-
gatik;  botere hori arau heterosexual nagusitik ateratzen 
diren pertsonei ere aplikatzen zaie: hala nola, lesbianei, 
homosexualei eta transexualei.

9. programaren helburua balioak eta portaerak aldatzen 
laguntzea da, indarkeria matxistaren adierazpen ugariak 
ezagutzeko, sotilenetatik larrienetara, egoera horiei nola 
aurre egin diezaiokegun jakiteko eta indarkeria publi-
koki gaitzesteko. Sexualitate aske eta askotariko baten 
bizipena ere sustatu nahi du.

10. programaren helburua da emakumeen aurkako 
indarkeriari aurre egiteko detekzioan eta koordinazioan 
aurrera egitea. Kontuan hartuta giza eskubideen urrake-
ta larria dela, eta indarkeria matxistari aurre egiten 
dioten emakumeen bizitza osatzeko pausuak eman 
behar direla.

10. “INDARKERIA MATXISTARIK 
GABEKO BIZIAK” ARDATZA
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana
9. PROGRAMA: Sentsibilizazioa, kontzientziazioa 
eta prebentzioa

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

9.1. Gazteen artean 
indarkeria matxistaren 
azalpenei eta 
sexualitate libre, anitz 
eta berdina bizitzearen 
aurka doazenei aurre 
egiteko portaerak 
bultzatzea

9.1.1. Ikastetxeetan inplementatzen ari den hezkidetza eta sexu-
heziketaren programa mantentzea BERDINTASUNA

9.1.2. Sexu Orientabidearen Zerbitzua indartzea, begirada feminista 
txertatzea eta sexu-aniztasuna ikusgai bihurtzea

BERDINTASUNA 
KULTURA

9.1.3. Ikastetxeek eta Berdintasun Zerbitzuak hezkidetzarako osatzen 
duten koordinazio-mahaia indartzea eta ikastetxeetan bestelako 
berariazko ekimenak bultzatzea

BERDINTASUNA

9.1.4. Gazteen artean Beldur Barik programaren bultzada indartzea BERDINTASUNA 
KULTURA

9.1.5. Neskentzako autodefentsa feministaren ikastaroak eta 
mutilentzako maskulinitate berrien ikastaroak mantentzea. 
Bereziki mutilak ekimen horri hurbiltzeko xedez, Gaztedi eta Kirol 
Zerbitzuarekin ekintza horiek koordinatze aldera arreta berezia jartzea

BERDINTASUNA 
KULTURA

ADIERAZLEAK
• Prebentzio- eta sentsibilizazio-tailerretan partaideen kopurua (E eta G)
• Ohiz aurre egin behar dizkieten indarkeria matxistaren azalpenen kopurua eta mota
• Indarkeria matxistaren aurrean neskek eta mutilek dituzten erantzunen kopurua eta mota
• Ikastetxeetan hezkidetza eta indarkeria matxistaren prebentzioa bultzatzeko egiten diren ekintzen kopurua eta mota
• Ikastetxeetan eta guraso-elkarteetan egindako jokabide egokiak zabaltzeko egiten diren ekintzen kopurua eta mota
• Beldur Barik lehiaketan lanen eta partaideen (E eta G) kopurua
• Gazteentzat autodefentsa eta maskulinotasunaren tailerrak zabaltzen dituzten kirol- eta kultura-elkarteen kopurua
• Sexu Orientabide zerbitzura hurbiltzen diren neska eta mutilen kopurua
• Zerbitzuan jasotako eskeen kopurua eta mota (sexuaren arabera bereizita)
• Antzemandako eskeei aurre egiteko sartu diren neurrien kopurua eta mota
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10. “Indarkeria matxistarik gabeko biziak” ardatza

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

9.2. Amorebieta-
Etxanoko herritarren 
artean indarkeria 
matxista antzeman, 
horrekiko 
sentsibilizatu 
eta prebenitzeko 
mekanismoak 
bultzatzea

9.2.1. Emakumeen elkarte-mugimenduak eta mugimendu feministak 
Berdintasun Kontseiluarekin batera parte hartuta eta beste udal-arlo 
batzuekin koordinatuta, 25A oroitzeko kanpainak mantentzea

BERDINTASUNA, 
EUSKARA, KULTURA 
ETA KIROLAK 
BERDINTASUN 
KONTSEILUA

9.2.2. Emakumeen elkarte-mugimendu eta mugimendu feminista, 
Berdintasun Kontseilu eta LGTBQ taldeen laguntzaz, beste udal-arlo 
batzuen koordinazioarekin, sexu-aniztasuna eta genero-nortasuna 
ikusgai bihurtu eta onartzeko estrategiak inplementatzea

BERDINTASUNA, 
EUSKARA, KULTURA 
ETA KIROLAK 
BERDINTASUN 
KONTSEILUA

9.2.3. Jaietan sexu-indarkeria eta LTGBIfobia prebenitzeko kanpainak 
mantentzea eta, gainera, jai-batzordeetan bestelako eragileak 
txertatzea, hala nola tabernak eta dantzalekuak. Emakumeen elkarte-
mugimenduak eta mugimendu feministak Berdintasun Kontseiluarekin 
batera parte hartzea eta beste udal-arlo batzuekin koordinatzea

BERDINTASUNA 
KULTURA 

BERDINTASUN 
KONTSEILUA

9.2.4. Indarkeria matxistaren egoerak gaitzesteko ekintza publikoak 
bultzatzea eta biktimak gizartearen ikuspegitik onartzen direla 
bermatzea

BERDINTASUNA 
BERDINTASUN 
KONTSEILUA

9.2.5. Gaitzespena eta salaketa adierazteko emakume-mugimendu eta 
mugimendu feministen deialdi publikoak babestea

BERDINTASUNERAKO 
ZINEGOTZIGOA

9.2.6. Aniztasunaren arabera (adina, jatorria, sexu-aniztasuna, 
aniztasun funtzionala) Amorebieta-Etxanoko emakumeek dituzten 
indarkeria matxistaren egoerak (emakumeen eta sexu-orientabide 
eta -nortasunaren araudi-eredura egokitzen ez diren pertsonen 
aurkakoak) ezagutzea

IGUALDAD

GIZARTE ZERBITZUAK
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Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana

ADIERAZLEAK
• 25Aren inguruan ekintzak inplementatzen dituzten arloen kopurua
• Jarduera hauetan partaideen kopurua (sexuaren arabera bereizita)
• LGTBQ errealitatea ezagutzeko inplementatutako ekintzen kopurua eta mota
• Berdintasunerako zerbitzuarekin elkarlanean ari diren LGTBQ elkarteen kopurua
• LGTBQ errealitatea ikusgai bihurtu eta onartzeko inplementatutako ekintzen kopurua eta mota
• Ekintza hauetan partaideen kopurua (sexuaren arabera bereizita)
• Ekintzak antolatzeko orduan parte hartzen duten eragileen kopurua
• Sexu-indarkeria eta LGTBIfobikoa salatzeko inplementatutako ekintzen kopurua eta mota
• Ekintzak antolatzeko orduan parte hartzen duten gizarte-eragileen kopurua
• Indarkeria matxista gaitzesteko ekintza publikoen kopurua
• Aniztasunaren arabera indarkeriari aurre egin behar dieten emakumeen egoera ezagutzeko egindako azterlanen kopurua.
• Azterlan horietan identifikatutakoari jarraiki, egokitu eta gehitutako baliabideen kopurua
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10. “Indarkeria matxistarik gabeko biziak” ardatza
10. PROGRAMA: Antzematea, ahalduntzen 
duen arreta osoa eta kaltea konpontzea

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

10.1. Erakundeen 
arteko koordinazio-
mekanismoak 
hobetzea

10.1.1. Urtero emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko erakundeen 
arteko II. Protokoloa jarraitzea eta koordinazioan nahiz biktimen 
erreparazioan hobekuntzak sartzea

BERDINTASUNA, 
GIZARTE EKINTZA, 
UDALTZAINGOA

10.1.2. Berdintasun eta Gizarte zerbitzuen artean koordinazio teknikoa 
indartzea BERDINTASUNA 

10.1.3. Indarkeriaren aurka dabiltzan emakumeei zuzenean arreta 
ematen dieten pertsonentzat indarkeria matxistaren arloan berariazko 
gaikuntza-programa zehaztea eta bereziki Udaltzaingoko langileei 
erreparatzea

BERDINTASUNA, 
GIZARTE EKINTZA, 
UDALTZAINGOA

ADIERAZLEAK
• Indarkeria matxistaren arloan ekintzak koordinatzeko, Berdintasun zerbitzuaren eta Gizarte zerbitzuen artean izandako bileren kopurua
• II. Protokoloan sartutako hobekuntzen kopurua
• Inplementatutako prestakuntzen kopurua eta mota
• Gaikuntzetan partaideen kopurua (sexuaren arabera bereizita)
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BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

10.2.  Arreta hobetzea, 
bizietan indarkeriaren 
ondorioak konpontzeko 
eta indarkeriari 
aurre egiten 
dioten emakumeak 
ahalduntzeko

10.2.1. Udal-arlo guztien baliabideak bermatzea, emakumeen bizian 
indarkeriaren eragina murrizteko

GIZARTE EKINTZA 
ARLO GUZTIAK

10.2.2. Berdintasun zerbitzuarekin koordinatuta, indarkeriari aurre 
egiten dioten emakumeen banako eta taldeko ahalduntze-neurriak 
zehaztea

GIZARTE EKINTZA 
BERDINTASUNA

10.2.3. Arreta psikologiko eta juridikoaren zerbitzua indartzea GIZARTE EKINTZA 
BERDINTASUNA

ADIERAZLEAK
• Emakumeen bizian indarkeriaren eragina murrizteko eskuratutako udal eta udalaz gaindiko baliabideen kopurua eta mota
• Banaka eta taldean ahalduntzeko inplementatutako ekintzen kopurua
• Ekimen horietan emakume partaideen kopurua
• Zerbitzua sendotzeko identifikatutako beharren kopurua eta behar horiek asetzeko egokitu edo gehitutako baliabideen kopurua
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10. “Indarkeria matxistarik gabeko biziak” ardatza

BERARIAZKO 
HELBURUAK

NEURRIAK ARDURADUNA 
LAGUNTZAILEAK 20

21
20

22
20

23

10.3.  Lan-eremuan 
sexu-jazarpenaren 
egoeratan edo 
sexuaren ziozko 
jazarpen horietan 
antzeman daitezen 
eta jardun dadin 
bultzatzea

10.3.1. Lanaren eremuan, barneko eta kanpoko langileei dagokienez, 
sexu-jazarpenaren eta sexu ziozko jazarpenaren egoerak identifikatzea 
eta sexu-orientabidearen eta genero-nortasunaren aldagaia sartzea

PERTSONALA

BERDINTASUNA

10.3.2. Egoera horien aurrean prebentzio- eta jarduera-neurriak zehaztea, 
ez bakarrik barneko langileekin, baita kanpoko langileekin ere

PERTSONALA

BERDINTASUNA

10.3.3. Lanean sexuarengatik eta sexuaren ziozko jazarpenaren aurkako 
berariazko protokoloak definitzeko, Amorebieta-Etxanoko enpresa-
sarearentzat sentsibilizazio-kanpainak egitea

ENPLEGUA

BERDINTASUNA

ADIERAZLEAK
• Identifikatutako egoeren kopurua eta mota
• Inplementatutako neurrien kopurua eta mota
• Berariazko protokoloak dituzten Amorebieta-Etxanoko enpresen kopurua





Eskerrak ondokoei
Altzoan hazkuntza taldea
Amorebieta Larrea eskola

Andramari ikastola
Armendola kultur elkartea

Asociación Juravca
Betigol

CIFP Zornotza LHII
EAJ-PNV

El Carmelo ikastetxea
ELKARREKIN AMOREBIETA

EUSKAL HERRIA BILDU
Gure esku dago
IES Urritxe BHI

Iraide Legina Bereziartua 
Karmengo Ama ikastetxea

Kidenda
Kine zinekluba

Lauaxeta ikastola
Mery Córdoba Ortega 

M8 plataforma
Nañon euskara elkartea
Ongi etorri errefuxiatuek

PSE-EE
Sociedad deportiva Amorebieta-SDA

Suhaziak
Udalen

Ukabidea kluba
Urgozo txirrindulari elkartea

Zornotza mendi taldea
Zornotzako Haurreskola

Zortalfem
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