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1. Sarrera
Irungo III. Berdintasun Plana 2013-16 mainstreaming eta gobernantzan sakondu nahi du plan
honen garapenean zehar. Orain arte, langileriaren partetik sentsibilitate bat sumatu den arren,
zeharkakotasunez lan egiteko irizpide komunak falta zirela nabaritu da. Bide horretan lagungarri,
udal-langileak tresna ezberdinez baliatzeko beharra ageri da. Irizpide orokorrez hitz egin beharrean,
beharrezkotzat ikusi da, Udal mailan orokorrean, zein arlo bakoitzerako irizpideak zehaztea, baita
etorkizunean egin daitezkeen ekintza posibleak jasoko dituen gida egitea ere.
Gida honen helburua, alde batetik Irungo III. Berdintasun Planean zehaztutako ekintzak bete
daitezen laguntzea da. Bestetik, aurrerantzean irizpide hauek eguneroko lanean kontuan hartu
daitezen nahi da. Aldaketa txikiak eskatzen dira: aldian-aldian, emakume eta gizonen errealitatea
kontuan hartzen dugun edo ez gure buruari galdetzea baino ez. Batzuk ohituak egongo zarete, hori
buruan izatera, beste batzuk agian ez duzue orain arte horretan arreta gehiegirik jarri. Baina horrek
ez du orain axolarik. Hemendik aurrera, sortzen diren zalantzak irizpide gida honetan kontsulta
ditzakegu. Guztiok batera kontuan izaten hasiko garen errealitatea izango da honakoa, eta
konturatzerako oharkabean berdintasun irizpideak beteko ditugu.
Edozein zalantza edo proposamen baduzu, etorri guregana!
Berdintasun arloa, Gizarte Zerbitzuak, Irungo Udala
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2. Sarrera
Mainstreaminga eta
gobernantza

Politika publikoetan genero ikuspegia integratzea. Genero-ikuspegia
integratzen badugu, esku-hartze publikoan emakume eta gizonen egoera,
baldintza, itxaropen eta premia ezberdinak modu sistematikoan aintzat
hartzea lortuko dugu.

Ahalduntzea edo
jabekuntza

Ardatz hau emakumeen kontzientziazio-prozesuekin lotua dago
(banakakoa eta taldekoa). Emakumeak gizarte, politika eta ekonomia
alorretan indartzea beharrezkoa da aukera-berdintasuna lortzeko.
Emakumeak kanpoan uzten ez dituen botere-eredu berri bat eraikitzea da
ardatz honen azken helburua

Bateragarritasuna eta
Erantzukidetasuna

Bizitzaren maila guztiak harmonizatzea du helburu ardatz honek,
horretarako bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzea erraztuz.
Nola?
etxeko lanetan gizonek erantzunkidetasuna izan dezaten bultzatuta;
enpleguaren egiturak bizitza pertsonalaren eta familiaren beharretara
egokituta;
eta, zerbitzu sozio-sanitarioak eta laguntza ekonomikoak egokituta.

Emakumeen aurkako
indarkeria

Emakumeen eta gizonen arteko botere harreman desorekaren
adierazpen larrienetako bat da emakumeen aurkako indarkeria. Giza
eskubideen urraketa larria eta onartezina da eta desagerrarazteko
ezinbestekoa da biktimei babesa eta arreta emateko neurriak eta
baliabideak antolatzea.
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3. Arlo guztiek erabili beharreko gobernantza irizpideak
•Komunikazio barneratzailea erabiltzea
•Kontratazioetan diskriminaziorik ez dela egiten bermatzea eta egokitzat
jotzen diren neurri positiboak hartzea
•Dirulaguntzetan diskriminaziorik egiten ez dela bermatzea, eta egokitzat
jotzen denean neurri positiboak hartzea
•Prestakuntza eta sentsibilizazioan parte-hartu eta bultzatzea
•Pertsonen datuak sexuaren arabera bereiztuta jaso eta lantzea
•Genero desberdinen errealitatea kontuan hartzea eta maila berean egitea
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Komunikazio barneratzailea
Zein aspektu zaindu behar dira?

Idatzizkoa

Irudizkoa

Ematen den mezua
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Komunikazio barneratzaile baterako irizpideak
•Irungo udalaz aritzerakoan emakumeak zein
gizonak hartuko dira kontuan. Hizkuntzari
dagokionez forma generiko egokiak bilatuko dira eta
irudietan emakumeak bisibilizatuko dira.
• Oro har komunikazioetan, hartzailearen generoa
zehaztu gabea denean edota publiko zabal bati
zuzendua dagoenean generikoa erabiliko da.
• Emakumeak, genero arrazoiak tarteko, bigarren
mailako bihurtzen dituzten mezuak baztertuko dira.
• Emakumeak eta hauen papera bisibilizatzeko
ahalegin berezia egingo da.
• Emakumeen eta gizonen ezaugarri estereotipatuak
erabiltzea saihestuko da. Emakumeak objektu
bihurtzen dituzten mezuak ez dira erabiliko. Hauen
ordez, eredu berriak erabiliko dira.
• Alderdi anekdotikoak ez dira garrantzitsuak. Gizon
eta emakumeen errealitatea da azaldu behar dena,
kasu konkretuak ez dira beti errepresentagarriak.
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 Kontratazioetan diskriminaziorik ez dela egiten bermatzea eta egokitzat
jotzen diren neurri positiboak hartzea

•Emakumezkoak gutxiengo diren lanpostuetan
emakumezkoak kontratatzea sustatuz.
•Lan-eskaintzetan era guztietako sexuagatiko diskriminazio
oro ekidinez.
•Irungo Udalak emakume eta gizonen berdintasunarekiko
duen konpromisoa esplizituki aipatuz lan-eskaintzan.
•Esparru pribatuari dagozkion gaiak alde batera utziz.
•Sexuetako bat baztertu dezaketen gaitasun eta eskumenak
alde batera utziz.
•Hautaketa prozesua gauzatuko duten taldeetan
emakumezkoen presentzia ziurtatuz.
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 Dirulaguntzetan diskriminaziorik ez dela egiten bermatzea eta egokitzat
jotzen diren neurri positiboak hartzea

•Kontratuaren exekuziorako beharrezko dokumentazio eta material guztietan
hizkuntzaren erabilera barneratzailea egiten dela ziurtatu.
•250 langiletik gorako enpresek, legeak agindu bezala, Berdintasun Plana
badutena baieztatu.
• Laneko arriskuen prebentziorako eta lan-osasunerako ekintzetan ere generoikuspegia txertatuko da eta edukiak sexuaren ezaugarri berezituetara egokituko
dira.
•Kontratua gauzatuko duten langileek beharrezko jotzen den sentsibilizazio eta
trebakuntza jasoko dutela ziurtatzea.
•Adierazleak eta datuak sexuaren arabera bereiztuak izango dituen generoinpaktuaren inguruko txostena entregatzeko konpromisoa.
•Kontratua gauzatzeko enplegatuko diren emakume kopurua eta portzentaia
adieraztea.
•Emkumezkoak gutxiengo diren sektoreen kasuetan, lana gauzatzeko
emakume portzentai zehatz bat kontratatzea eskatzea.
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Prestakuntza eta sentsibilizazioan parte hartu eta bultzatzea

•Emakumezko zein gizonezkoen trebakuntza beharrak identifikatuz.
•Langile guztien interesak, motibazioa eta libre egotea kontuan hartu
trebakuntza planifikatzerakoan.
•Berdintasunaren inguruko edukiak txertatu.
•Trebakuntza jasoko duten pertsonen artean lehentasunak markatuz gero,
eszedentzia edo baimenen ostean bueltakoek izango dute lehentasuna.
•Trebakuntzaren berri ematerakoan hizkuntzaren erabilera barneratzailea
egiten dugula ziurtatu.
•Ordutegiak zehazterakoan, lan-ordutegian egiten direna ziurtatu, eta
bateragarritasun neurrien erabilera egiten duten pertsonek trebakuntza
jasotzeko aukera izango duten moduan.
•Emakumezkoen eta gizonen parte-hartzearen inguruko ebaluazioa egin,
eta trebakuntzaren inguruan egin dituzten balorazioen inguruan, hurrengo
trebakuntzetarako hobekuntzak identifikatu ahal izateko.
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Genero desberdinen errealitatea kontuan hartzea eta maila berean egitea

• Egiten ditugun estatistika, inkesta eta datu-bilketa guztietan sexualdagaia sistematikoki sartuko dugu.
•Estatistikako eragiketetan adierazle berriak ezarri eta sartuko ditugu.
Honek posible egingo du emakumeen eta gizonen balio, rol, egoera,
baldintza, jomuga eta beharretan dauden aldeak, horien guztien
adierazpena eta aztertuko den errealitatearekin duten elkarreragina
hobeto ezagutzea.
•Dauden datuen ustiaketa egingo dugu; honek, egoera ezagutzen
lagunduko baitigu.
•Gaur egun dauden estatistika-definizioak berrikusi eta, hala badagokio
egokitu, emakumeen lana aintzat hartzen eta baloratzen laguntzeko eta
emakumeen zenbait kolektiboren estereotipazio negatiboa saihesteko.
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Pertsonen datuak sexuaren arabera berezita jaso eta lantzea
•Neurri, politika, ekintza…. Baten erabiltzaileak edo hartzaileak diren
pertsonen inguruko datua jasotzean, baliabideak lortzeko erraztasunean
eta hauenganako kontrolean emakume eta gizonezkoen arteko
ezberdintasunei arreta jarri behar diegu.
•Ezberdintasunik hautematekotan, aztertu beharko dugu:
•Zeintzuk dira ezberdintasun horien arrazoiak?
•Ze ondorio dute ezberdintasun hauek?
•Arrazoiak eta ondorioak zein diren aztertuta, geure buruari galdetu
beharko diogu martxan jarritako ekimen, politika edo ekintza horrekin,
zuzenean ala zeharka, emakume eta gizonen berdintasunean positiboki
edo negatiboki eragiten ari garen.
•Eta negatiboki eragiten ari bagara, desberdintasun horien arrazoien
artean identifikatu beharko ditugu, hain zuzen ere, eragin negatiboa
eragiten ari diren horiek eta ekimen, politika edo ekintza horiek baztertu
edo egokitu beharko ditugu.
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4. Arloz arlo bete beharreko irizpideak
Indarrean den planean zeregin espezifikoak dituztenak

•Alkatetza
•Gizarte Ongizatea, hezkuntza
eta gazteria

•Idazkaritza, zerbitzu juridiko
eta kontratazioa
•Informazioaren gizartea eta
hiritarren parte-hartzea

•Kultura eta Kirola
•Hirigintza eta ingurumena
•Komunikazio Gabinetea
•Ogasuna, sustapen
ekonomikoa eta Plan
Estrategikoa
•Mugikortasuna, bide-publikoak
eta obrak
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• IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA KONTRATAZIOAK

Diru-laguntzak esleitzeko oinarrietan eta lankidetza hitzarmenetan berdintasunirizpideak txertatzea. Betetzea beharrezko den oinarri orokor batzuk sortzeko aukera
aztertzea.

Zerbitzuen kontratazioan, hornitzaileek genero-ikuspegia izatea (berdintasun-planak,
ziurtagiriak, emakumezko langileak, e. a.) bermatzen duten klausulen txertatzean
aurrerapausoak ematea (modu zabalagoan egin daiteke, klausula sozial gisa).
Iturria: Irungo III Berdintasun Plana
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Kontuan hartzeko irizpideak

 Hautaketa prozesuetan berdintasun irizpideak bermatu:
 Lanpostua emakume ala gizonezkoentzat izan daitekeela jarri.
 Inoiz ez baloratu bizitza pertsonaleko aspektuak ezta galdetu ere
(seme-alabak, egoera zibila, etab.)
 Epaimahaian emakumeak eta gizonak daudela bermatu.
 Gaitegian berdintasun legea sartu.
 Berdintasuna bermatzeko oinarrizko irizpideak bete eta beste arloek
kudeatutako lanei ere horiek kontuan hartzeko eskaerak egin
(komunikazio barneratzailea, zerbitzu kontratazioetan,
dirulaguntzetan, genero guztiak kontuan hartuz, sexu eta genero
adierazleetan oinarrituz, hauteskundeen aurretik talde politiko guztiei
jakinaraztea kuota bat dagoela eta parekotasuna bilatzeko eskaera
egitea, etab.)
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 Berdintasunaren inguruan ateratzen diren legedia, araudia eta
dirulaguntzei jarraipena ematea.
 Udalean berdintasuneko legea bete dadin hartu beharreko neurriak
proposatzea.
 Herritarrei zuzendutakoan emakumeei zein gizonei zuzendu (maskulino
generikoa ez erabili, idatziak eta tramiteak emakumeen edo gizonen
izenean egin, etab.)
 Herritarren eta herriko enpresa eta entitateen zergen kudeaketan
emakumeak zein gizonak daudela kontuan hartuz: besterik gabe gizonen
izenean denak ez helbideratuz, eskaera egitera datorrena emakumea
denean gizonaren izenean beharrean bere izenean egiteko proposatuz,
emakumeei bidaltzen zaienean maskulinoa soilik ez erabiliz...
 Aurrekontuetan berdintasun ikuspegia txertatzeko jarraibideak zeintzuk
diren jakinaraztea beste arloei, eta kontuan hartzeko eskatzea
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 Bateragarritasunerako neurrien erabilera aztertu (ordutegi
malgutasunak, baimen bereziak, etab.), eta erantzukizuna sustatzeko
neurriak hartu:
 Noizean behin langileei gogorarazi zeintzuk diren Udalaren
bateragarritasun neurriak.
 Neurri hauek sexuaren arabera nola erabiltzen diren aztertu eta
emaitzak zabaldu.
 Zaintzari lotutako baimenak emakumeek zein gizonek hartu
ditzaketela gogoratu.
 Bateragarritasun neurriak kudeatzen ikasteko formazioa.
 Erantzukizuna sustatzeko kanpainak egin.
 Jazarpen sexista eta sexu jazarpeneko protokoloa sortu eta martxan
jartzea.
 Lan-batzordearekin adostea.
 Urteko emandako gertaerarik bada txostena egitea.
 Formazio saio bat edo sentsibilizazio ekintza bat egitea
jazarpenaren inguruan langileekin urteko.
 Urtero protokoloaren berri ematea langileei.
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INFORMAZIOAREN GIZARTEA ETA HIRITARREN PARTE-HARTZEA

Herritarrei zuzendutako eta kanpo-zabalkunde
handia duten Udaleko komunikazio-euskarrietan
(udal aldizkaria, web orria, diptikoak eta kultur
agendak…) hizkuntzaren erabilerari (eta hizkuntza
barneratzailearen erabilerarako gidan jasotako
irizpideen betetze-mailari) jarraipen iraunkorra
egitea ..
Epaimahaietan
eta
udalak
bultzatutako
kontsultarako
organoetan
zein
organo
erabakitzaileetan berdintasunezko ordezkaritza
bermatzeko
neurriak
hartzea.
Sexuaren
arabera
banatutako
datuak
progresiboki eta arloz arlo bildu eta generoaren
eragina aztertu ahal izateko sistema bat
eratzeko Plan bat diseinatzea. Sistema honetan
jasotzea: zein datu jasoko diren banatuta, zer
baliabide izango dituzten horretarako, zer
txosten idatziko diren generoaren eragina
kontuan hartuta, etab. .
Iturria: Irungo III Berdintasun Plana
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Artxiboan kontuan hartzeko irizpideak
 Irungo emakumeen historia jaso eta
ezagutzera eman:
 Ikerketa-beka bat martxan jartzea
 Ikerketa beka horri lotutako
erakusketa bat antolatzea
 Emakumeen inguruko informazioa
berezko gai bezala saillkatu.

Erakusketak egiten direnean:
 emakumeen lanak ere ikustarazi,
 erakusten den horretan emakumeak ere ager daitezen, edo hauen ikuspuntua
jasotzen dela bermatu,
 genero harreman ez parekoen inguruko erakusketak antolatu (egun seinalatuen
bueltan zein urteko edozein egunetan izan daiteke hau): emakumeen
bisibilizazioa edozein gunetan (etxea, lana, familia, lana, haurtzaroa, beste
kulturak, osasuna, kultura, kirola…), sexu eta sexualitate askatasunaren
defentsarakoak (homosexualitate, transexualitate)…
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 Egiten diren ikerketetan emakumeen papera ere kontuan hartzea: Bertatik
egiten denean, norbait informazio eske datorrenean aholkua emanaz,
ikerketa deialdiak egitean, edota hau egingo duenari emakumeen
ingurukoak aztertzeko eskatuz.
 Hizkuntzaren erabilera barneratzailea egitea eratzen diren dokumentu
guztietan (kartelak, liburuak, azalpenak…)
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Parte-hartzean kontuan hartzeko irizpideak

Parte hartze prozesuak diseinatzerakoan, egin
honako galdera:
eta kontu honetan generoak ba al du
eraginik? Desberdina al da testuinguru
honetan emakumeen eta gizonezkoen
egoera? Zertan?
Eta aspektu hori parte hartze prozesuan landu
dadin egin diseinua.
 Prozesuetan, parte hartzaileen artean
emakumeak zein gizonak daudela bermatzea.
 Asistentzia hartzen denean sexua ere jasotzea.
 Interesekoa den kasuetan, zeintzuk diren
emakumeen ekarpenak eta zeintzuk
gizonezkoenak jaso.
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 Egiten diren deialdietan irudiak agertzen badira emakumeak zein gizonezkoak
agertu.
 Parte hartze prozesua sektore jakin bati zuzendua badago (zaintzaileak,
industriaguneetako langileak, etab.), feminizatutako edo maskulinizatutako
sektoreak diren kasuetan zehaztu emakume eta gizonei zuzendua dagoela.
 Parte hartze prozesuan bertan, hitza eman emakumeei zein gizonezkoei.
Gizonezkoek soilik hitz egiten badute emakumeek ere parte hartzeko teknikak
erabili (galdera egin emakumeei zuzenki edo zeharka, etab.)
 Parte hartze prozesuetan generoagatik edo sexualitateagatik egon daitezkeen
gutxiespenen aurrean nola jokatu asmatzeko prestatua egon: tresnak izan
egoera horiei aurre egiteko.
 Parte hartze prozesuen emaitzak agertzerakoan parte hartzaile kopuruak
zenbat emakume eta zenbat gizon esanez eman. Eta generoaren inguruko
hausnarketarik egon bada horiek ere jakinarazi (izan ere sentsibilizatzeko modu
bat da hau).
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OGASUNA, SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA PLAN ESTRATEGIKOA
Udaleko barne-trebakuntzarako planaren bidez, udaleko langile guztiei trebakuntza
iraunkorra eskaintzea berdintasunari loturiko gaietan (berdintasunaren printzipioaren,
oinarrizko kontzeptuen, zeharkakotasunaren garrantziaren, hizkuntza barneratzailearen, etab.
Inguruko trebakuntza-ekintza bat urtean).
 Arloen arteko batzordea osatuko duten teknikariak trebatzea, landuko diren gaien araberako
eduki zehatzagoekin, gaiean aurretiko trebakuntza batekin landu daitezen: berdintasunlegearen eragina tokiko politika publikoetan, berdintasun-ordenantzak, sexu-jazarpena eta
jazarpen sexista lan-eremuan, komunikazio barneratzailea, datuen azterketa generoikuspegiarekin eta generoaren eraginarekin, etab.
Lan-ordutegien inguruan hausnartu, bateragarritasuna errazteko bidean: ordutegimalgutasuna areagotzeko aukerak berrikusi. Zehazki, sartzeko ordutegia 9:30ak arte
malgutzea. Ordutegien arrazionalizazioari buruz hausnartzea (arratsaldetik gauera luzatzen
diren bileren kasua ere aztertzea).
Etxetik lan egiteko aukerak aztertzea (praktika onei buruzko informazioa bilduz) eta ekimenpilotuak bultzatzea.
Emakumeen aurkako indarkeria kasuen hautematean eta arretan inplikatutako udal langileei
(gizarte-zerbitzuak,
udaltzaingoa...)
etengabeko
trebakuntza
ematea.
Iturria: Irungo III Berdintasun Plana
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Kontuan hartu beharreko irizpideak
 Merkatariengan erantzunkidetasuna sustatzeko kanpainak egitea: guztiok
gara arduradun.
 Tabernariei eta ostalariei eraso sexista eta genero indarkeria kasuetan nola
jokatu jakiteko gida-lerroak ematea: idatziz eta formazio moduan.
 Irungo merkataritza elkartearen antolamendurako bateragarritasun
irizpideak landu eta onartzea.
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 Merkatarien elkarteari euren kanpaina eta
ekimenetan berdintasuna ere sustatzeko
gomendioak ematea: gida moduan eta
aholkularitza eskainiz. Horretarako,
publizitatean rolak eta estereotipoak gainditzea
(irudi eta mezuen bidez), erantzunkidetasuna
sustatzeko kanpainak egitea (erosketak
edozein motatakoak emakumeen zein
gizonezkoen lana direla agertzea), eta
antzerakoak egon daitezke.
 Herritarrei begira, bertan kontsumitzeak dituen
abantailen inguruko kanpainak egiten direnean,
emakumeen eta gizonen berdintasunean horrek
ere nola eragiten duen aztertzea.
 Irungo merkataritza elkartean, Irungo
merkatariek lanean jazarpen sexista edo
sexuala jasaten dutenerako salaketarako
gunea, horrelakoetan jarraituko den prozedura
eta honen inguruan informatuta egoteko
egiturak edo programak sortzea.
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GGBB eta zerbitzu orokorrek kontuan hartu beharreko irizpideak
 Udalarean, enpresaren kulturari dagokionez, berdintasunerako neurriak egon
daitezen bermatzea.
 Udalak harremana duen beste enpresa, administrazio edo dena delako
eragileei berdintasunaren alde duen konpromisoa agertzen diola bermatzeko
jarraipena eginez.
 Udaleko harrera prozeduretan berdintasunerako dagoen konpromisoa jakinaraztea
langile berriari:
 Berdintasun planaren, eta honen koordinaziorako dauden egituren berri ematea.
 Kontuan hartu beharreko neurrien berri ematea.
 Langileentzako formazioa antolatzen denean, kontuan hartu guztientzat emakume eta
gizonezkoen beharrak aseko direla, eta parte-hartzea bultzatu genero bati hain lotuak
agertzen ez diren gai horietan.
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 Erantzukidetasuna bultzatu horretarako bateragarritasun neurriak aztertu eta
proposamenak eginez :
 Noizean behin langileei zein aukera dauden gogoraraziz.
 Zaintzari lotutako baimenak emakumeek zein gizonezkoek hartu
ditzaketela gogoratuz.
 Bateragarritasun neurriak nola eta zenbateraino erabiltzen diren aztertuz
generoaren arabera.
 Bateragarritasun neurriak kudeatzen ikasteko ikastaroak antolatuz.
 Erantzukizuna sustatzeko kanpainak eginez

 Udaleko langileen artean sexu jazarpenaren edo jazarpen sexistaren aurrean
jarduteko protokoloa dagoela eta hau osatzeko beharrezko egiturak daudela
bermatuz, eta honen egokitasunari jarraipena eginez; langile guztien honen
berri dutela bermatuz:
 Mahai-teknikoarekin adostuz
 Urtero protokoloaren berri emanez langileei,
 Salaketarik egotekotan beharrezko txostena idatziz
 Urtean behin, sentsibilizazio kanpainak eginez gai honen inguruan
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 Udaleko langileei zuzendutako prestakuntza programak
egitean, berdintasunaren gaia lantzea edo generoak
desberdintasunak eragiten dituela uste diren gai horien
inguruan, bai gizon eta emakume talde berean edota egoki
ikusten denean emakumeek lanketa konkretu bat eginez
eta gizonezkoek bestelakoa

 Langileen
hautaketa
eta
sustapen
diskriminaziorik ez dela egiten bermatzea.

prozesuetan

 Langileak nola sentitzen diren lanean ezagutzeko
azterketa egitea: berdintasunean sentitzen ote diren, edo
desberdintasunak atzematen ote dituzten. Horretarako,
inkestak, elkarrizketak, talde eztabaidak... egin daitezke.
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EUSKARA
Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen (Solas Jolas, Eskola Kirola…) Baldintza
Pleguetan jasotako baldintzetan, berdintasunaren, hezkidetzaren, jarrera sexisten prebentzio
eta detekzioaren, etab. inguruko oinarrizko kontzeptuak jasotzen dituen 10 ordutik gorako
trebakuntza jasotzea, posible den kasuetan.
Iturria: Irungo III Berdintasun Plana

Euskaran kontuan hartzeko irizpideak
Komunikazio barneratzaileri dagozkionak.
Zerbitzuetan komunikazio barneratzaile hori kontuan hartzen dela bermatzea.
Pertsona erreferenteak kontuan hartzen direnean emakumeak ere egotea.
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 Hizkuntzari dagokionez zuzenketa eta
itzulpenak egiten direnean, hizkuntza
barneratzailea
erabiltzen
dela
bermatzea.
 EBPN
gauzatzerakoan
ekintzetan
berdintasunerako irizpideak kontuan
hartzea.
 Udal mailan euskararen erabilera
sustatzeko edota euskara zuzen
erabiltzea sustatzeko dauden eta
sortuko
diren
materialetan
berdintasunezko ereduak eta adibideak
agertzea.
 Ateratzen diren eskuliburu, programa edo karteletan emakumeak zein
gizonezkoak agertzea.
 Ematen diren dirulaguntzetan berdintasunerako irizpideak txertatzea, eta
betebeharrak bete ezean egongo diren ondorioak jasotzea: hala komunikazio
barneratzailea erabiltzea, emakume eta gizonezkoek maila berean tratatzea,
elkarte edo taldeko jardunean tratu berdintasuna bermatzeko neurriak hartzea,
etab. eskatuko zaie.
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 Euskararen transmisioaz hitz egiten denean, berdintasunezko
balioen transmisioa ere sartu (posible da bi arloak elkarlanean, bi
helburu hauekin, ekintzak antolatzea: ipuin kontaketak
haurrentzat, zinema, haurrentzako masajea, hezkidetzaren
ingurukoak, ahalduntze ikastaroak emakumeentzat, aitatasun
ikastaroak gizonezkoentzat, jendaurrean hitz egiteko teknikak
ahalduntze moduan, etab.).
 Euskararen erabilera sustatzeko kanpainetan gizon eta
emakumeen eredu berriak erabili, gizonak eta emakumeak ager
daitezen saiatu, hitza emakumeei ere eman, etab.
 Antolatzen diren lehiaketetan eredu berriak eta berdintzaileak
bakarrik kontuan hartu eta gainontzekoak alde batera utzi (komiki
lehiaketan, piropo lehiaketan, etab.). Berdintasun irizpidea
balorazioan hartuko dela jasotzea.
 Euskararen erabileraren inguruko azterketak edota bestelakoak egiten
direnean genero kategorien araberako azterketa egin: emakumeak alde
batetik eta gizonak bestetik. Horrek ahalbidetuko du generoak honetan
eraginik ba ote duen, eta lagungarria izan daiteke desberdintasunik balego,
sektore bakoitzarengana nola iritsi hobeto jakiteko.
31

KULTURA ETA KIROLA

 Udalak eskainitako edo sustatutako ekintzetan, zein gaiei, ekintzak garatzeko lekuei,
ordutegiei, etab, emakumeen presentzia eta ikusgarritasunean berdintasun gehiago
sustatzeko neurrien inguruan hausnartu eta horiek hartzea (arloz arlo egin daiteke).

Iturria: Irungo III Berdintasun Plana
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Kiroletarako irizpideak

 Adin guztietako emakumeen kirola sustatu.
 Kirol elkarteei emandako dirulaguntzetan, emakumeen kirola sustatzeko
ekimenak saritu.
 Kirol instalazioen erabilerari dagokionez, ordutegi eta espazioak berdintasunez
banatu.
 Udaletik antolatutako kirol ekimenetan emakumeek zein gizonezkoek partehartu dezaten saiatu.
 Herriko zein kanpoko eliteko kirolari emakumeei oihartzuna eman.
 Gizonak gizonentzako ohikoak ez diren kiroletan aritzeko aukera dutela
agerrarazi, eta emakumeek emakumeentzat ohikoak ez diren horietan.
 Hitzaldiak antolatzen direnean emakumeak ere ekarri.
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Kulturan kontuan hartzeko irizpideak

 Antolatzen diren kultur ekintzek berdintasun
balioak barneratuta izatea (hitzaldi, ikastaro,
antzerki, zinema, erakusketa…)
 Ekintza espezifikoak lantzea genero
desberdintasunaren ondorioz dauden
arazoak agerrarazi eta herritarrak
sentsibilizatzeko
 Adin guztietako eta ezaugarri
desberdinetako herritarrei zuzendutako
ekintzetan kontuan hartu berdintasunaren
gaia.
 Emakumezko sortzaileak protagonista
izango diren ekitaldiak antolatu. (adib: liburu
aurkezpenak, erakustaldiak, irakurketa
txokoak, ibilbide historikoak…).
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 Emakumezko erreferenteen sorrera bisibilizatu
eta sustatu kultur euskarri ezberdinetan:
literarioak, historikoak, irudizkoak, etab.
 Liburutegian historian zehar kultura
ezberdinetan borrokatu izan duten
emakumezkoen biografiak dituen atal bat
eratzea. Herritargo zein hezkuntza
zentroetan banatuko den gida eratu.
 Interesgarritzat jotzen denean, haurtzaindegi
zerbitzua jartzea.
 Kulturaren inguruko azterketak eta plangintzak
egiten direnean genero desberdinen inguruko
errealitatea kontuan hartzea, horretarako genero
aldagaiak aztertzea
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 Jaiak eta bestelako ekitaldiak antolatzen direnean aukera berdintasuna
bermatuta dagoela ziurtatu.
 Hauen antolaketan emakumezko zein gizonezkoek parte hartzea
sustatu.
 Programan emakumeak eta gizonak agertzea
 Antolatzen diren ekintzetan emakumeek eta gizonek parte har
dezaketela bermatu

 Herriko jaien inguruko komunikazioan emakumeen kontrako eraso
sexisten aurkako mezuak aipatzea.

 Komunikazio barneratzaileari dagozkion irizpideak bereziki kontutan
hartzea.

 Kultur jardueren asistentzia datuak sexuaren arabera jasotzea, eta
beharrezkoa balitz neurri zuzentzaileak aplikatzea gizonezko eta
emakumezkoen parte-hartzeko aukera berdinak dituztela ziurtatzeko
(gonbidapen bereziak, kanpaina bereziren bat…)
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GIZARTE ONGIZATEA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA
 Genero-rolak zalantzan jarri eta jarduera edo esparru maskulinizatu edo
feminizatuetan (kirola, zaintza, lanbideak, etab.) gizonen zein emakumeen
berdintasunezko parte-hartzea sustatzen duten kanpainak egitea, eskura dauzkaten
bitartekoak erabiliz (udaleko web orria, udal aldizkaria, etab.).
 Udaleko politikariak berdintasunaren inguruan sentsibilizatzea eta trebatzea,
programa integral bat eskaintzen duten bi urterik behineko trebakuntza-ekintza
monografikoekin: berdintasunaren inguruko oinarrizko kontzeptuak, berdintasunaren
aldeko gobernantzarako irizpideak, marko legala, genero-ikuspegi politika
publikoetan, hizkuntzaren erabilera barneratzailea, etab.
 Genero-ikuspegia politika publikoetan txertatzeko irizpide garbiak jasotzen dituen
gida bat egitea eta zabaltzea, udaleko arlo ezberdinetarako.
 Udal langileek lanerako tresna gisa erabil dezaketen gida edo estilo-liburu bat
sortzea eta horrela hizkuntzaren erabilera barneratzailea bultzatzea.
 Data esanguratsuetan (martxoaren 8a, azaroaren 25a…) emakumeen eta euren
aldarrikapenen inguruan sentsibilizatzeko, salatzeko eta ikustarazteko ekintzak
garatzea.
Iturria: Irungo III Berdintasun Plana
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Gazteekin lan egiteko irizpideak
Programa guztiak berdintasun balioak
barneratu behar dituzte, gainerako
bizikidetza balioekin batera.
Jarduera guztietan diskriminaziorik
ematen ez dela bermatu. Emakumeek
eta gizonezkoek aukera erreal berak al
dituzte ekintza honetan? Galderari
erantzun.
Gazteria arloko profesionalei formazioa eman genero-harremanak eta
ezberdintasunak detektatu ahal izateko, eta hauek lantzeko teknikak ezagutu
ditzaten.
Maitasun erromantikoa.
Sexualitatea askatasunez.
Trasngenero eta transexualitate egoeren aurrean nola jokatu.
Emakume gazteen jabetzarako metodo eta teknikak.
Maskulinotasun ereduen inguruan mutilekin lan egitea.
Espazioen banaketak nola eragiten die gazteei?
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Gizarte ongizatean kontuan hartzeko irizpideak
Ekintza, proiektu edo programa berriak antolatzean, emakumezkoen beharrak,
interesak eta proposamenak kontuan hartzea.
Arreta ematerakoan kontuan izan uneoro genero-harremanek ere eragiten dutela
Programa desberdinetan parte-hartzen dutenekin generoak nola eragiten digun
lantzea.
Bilerak edo bestelako ekintzak antolatzean ordutegien inguruko
hausnarketa bat egitea, emakumezkoek ere parte-hartzeko aukera
izan dezaten.
Zaintza ereduaren inguruko hausnarketa sustatzea. Gai honen
inguruko formazioa ematen denean generoa ere bertan egotea
bermatzea.
Bateragarritasunaren inguruko hausnarketa eta zaintzari
lotutako alternatiba berritzaileak sustatu.
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 Lankidetzarako dirulaguntza proiektuetan berdintasun ikuspuntua baloratzea.
 Genero gaiei loturiko ekintza konkretuak antolatzea (hitzaldi, ikastaro, antzerkiak,
eskuorriak,…)
 Drogomenpekotasuna eta generoa
 Zaintza: nola eragiten digu generoak?
 Erantzunkizuna sustatzeko tresnak
 Genero indarkeria sektore jakinetan (gazteak, helduak,…)
 Genero indarkeriari aurre egiteko moduak
 Egiten diren azterlan eta planetan, genero aldagaiak kontuan hartzea.
 Ekintzetan mutil eta neskek parte
hartzen dutela bermatu. Eta behar
izan ezkero horrela izan dadin
neurriak hartu. Neskentzat edo
mutilentzat genero arloko gairen bat
lantzeko ekintza bat antolatzean
neskentzat zein mutilentzako ekintzak
antolatu.
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 Trebakuntzan aipatutako gaiak gazteekin landuz, era ludikoan eta eguneroko
harremanak kontuan izanik:
 Emakume gazteentzako autodefentsa tailerra
 Gizonezko gazteentzako maskulinitate tailerra
 Sexu-informazio zerbitzu bat ezarriz
 Azaroak 25aren inguruko laburmetraia eginez gazteekin Beldur Barik
kanpainaren harira
 Berdinen arteko tratua bultzatuta
Hizkuntzaren erabilera barneratzailea eginez
 Espazion banaketa aztertu eta generoak horretan eragin ez dezan lan egin.
 Gazte lokaletan nesken eta mutilen espazio propioak ez sortzeko dinamikak
pentsatuz.
 Eurekin kalearen erabileraren inguruan hitz eginez, hausnartuz eta aldaketarako
klabeetara iritsiz.
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HIRIGINTZA ETA INGUMENA

Hiri Antolaketarako Plan Orokorrean
genero-ikuspegia txertatzea (pertsona eta
kolektibo guziten autonomia, inklusioa,
askatasuna eta berdintasuna sustatuz).

Herritarrei
zuzendutako
ordutegiak
berrikustea,
bateragarritasun
erantzunkidea sustatzen duten neurriak
hartuz.
Iturria: Irungo III Berdintasun Plana
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Hirigintzarako irizpideak

 Erabilera mixtoko guneak sustatu: eta ekidin erabilera bakarrekoak direnak.

 Merkataritzak egon dadin sustatu inguru
desberdinetan.
 Ekipamendu sozialak bermatzea: kalea
bizitzeko espazio gisa.
 Bigilantziarako neurriak hartzea (ispiluak,
telefonoak…).
 Planifikazio prozesuetan, ikerketetan
sexua bereizita jasotzea. Eta
plangintzetan emakumeen zein gizonen
ikuspuntua egon dadin bermatzea. Bai
eta hauen inguruko erabaki organoetan
ere.
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Jasangarritasunaren printzipioetako bat berdintasun soziala da. Hori horrela
ulertzen da, genero berdintasuna bermatu behar dela ingurumenetik abiatzen den
edozein prozesutan.



Ingurumenaren inguruan sortzen diren bestelako foro, gune edo parte hartze
prozesuetan emakumeak zein gizonak egon daitezen bermatzeko neurriak hartu.
Bateragarritasunean lagunduko duten neurriak daudela ziurtatu.



Ingurumenaren inguruan egiten diren azterketetan, pertzeptzioak neurtzerakoan
emakumeenak neurtu alde batetik eta gizonezkoenak bestetik.
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 Erabiltzen diren altzariek ikusten utzi behar dute, eta
baita ikusia izaten ere (autobus paradak adibidez
gardenak egitea.
 Herritarrak kontzientziatu kalearen eta espazioen
inguruko kexak eta iradokizunak egiteko Udalera. Herritar
guztiok gara erantzule eta Udalak konponketak egin edota
neurriak hartu behar baditu, herritarren kolaborazioa
ezinbestekoa da. Guztion hiria izatea.


Hausnarketa foroak sortzea hiri eta landa eremuen
inguruan generoak nola eragiten duen aztertzeko:
ingurumena errespetatzeari buruz, tokiko ekonomia
indartzeari buruz, elikadura burujabetza, mugikortasun
aukerak, lurraldearen antolamenduak duen eraginaz…



Ingurumen kanpainak egiten direnean, emakume
arduratsuaren eta ingurumenaz arduratzen ez den
gizonezkoaren eredua gainditu: emakumeak zein
gizonezkoak maila berean agertu behar dute,
emakumeen zaintzaile papera gaindituz

 Merkataritza egon dadin sustatu inguru desberdinetan.
Bijilantzia eta segurtasun neurri bat baita hau.
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MUGIKORTASUNA ETA OBRAK
Jasotako proposamenen artetik hirian aplikatu daitezkeen balizko esku-hartzeak
identifikatu eta egikaritzea hiriko kolektibo guztien autonomia sustatzeko helburuarekin
Auzo-elkarteak inplikatu ekimen horietan.
Iturria: Irungo III Berdintasun Plana
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 Espazio publikoan segurtasun pertzepzioa egon dadin lortzea: argiztapena,
landaretza, altzariak, seinaleak… guztien mantentzea zaintzea.
 Erabiltzen diren kale altzariak, erosoak izatea eta pertsonen arteko elkarrekintza
sortzea izatea helburu.
 Garraio sare publikoko nodoen inguruan hirigintza konpaktua egotea eta
erabilera mixtoak egon daitezen sustatzea
 Merkataritza egon dadin sustatu inguru desberdinetan. Bijilantzia eta segurtasun
neurri bat baita hau.
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