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O. SARRERA 

Gizon eta emakumeen arteko berdintasun gaian egingo den jarduketa bideratuko duten esku-hartze eta arauak ezartzen ditu Irungo III. 
Berdintasun Planak, 2013-2016 aldian. 

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea eta EAEko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako VI. Plana ditu arau-oinarri. Arau hauek, alde batetik, berdintasunerako politikak eta baliabide estrategikoen ezarpena 
bultzatzen dituzte administrazioaren barruan, eta bestetik, herritarrentzako ekintzak emakumeen berehalako beharrei erantzun ahal 
izatea sustatzen dute. 

4/2005 Berdintasunerako Legeak zein EAEko VI. Berdintasunerako Planak eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren II. Berdintasun Planak, 
erreferentziazko lege-esparru izateaz gain, balio izan dute udalez gaineko erakundeekin koordinatuta jarduteko, helburuak, neurriak eta 
estrategiak finkatzeko esparru metodologiko gisa. 

Irungo Emakume eta Gizonen III. Berdintasunerako Plana Elhuyar Aholkularitzarekin egin da eta prozesu parte-hartzaile batez baliatuz 
gauzatu da. Aurreko Planaren ebaluazioa eta egungo egoeraren diagnostikoa berebiziko garantiza izan dute Plana egiteko. 

Hiriko hainbat eragileren parte-hartzearekin diseinatu da: gaian interesa zuten eta prozesuan parte hartu nahi izan duten pertsonekin, 
Berdintasun Kontseiluarekin eta udaleko teknikari zein ordezkari politikoekin. Txosten honetan bildu dira jarraitutako lan-prozesuaren 
eta metodologiaren  ingurukoak, diagnostikoaren ondorio nagusiak eta hurrengo urteetarako proposatutako Berdintasun Plana.  
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1. METODOLOGIA 

1.1. Oinarri metodologikoak 

Prozesua metodologikoki diseinatzeko IAP (Investigación Acción Participativa) izenez ezagutzen dugun metodologiaren oinarriak hartu 
ditugu kontuan. Xedea da talde-hausnarketa eta talde-harremana bideratzeko prozesuak zabaltzea eta prozesu horien bidez, 
posizionamenduak, egitasmoak eta estrategiak eraikitzea. Horrez gain, harreman-aldaketa bat dakar berekin.    

IAP metodologiak prozesuan parte hartzen dutenei gizarte-sareak berreraikitzeko aukera ematen die, gizarte-sareak eraldatzeko 
aukera sortzea, alegia. IAP metodologiak gizarte-zientzietan tradizionalki erabili diren metodo eta teknikak erabiltzen ditu, baina 
berezitasun bat du: dinamizazioarekin eta parte-hartzearekin lotutako teknika bereziak erabiltzen ditu.  

Ondorioz, lantaldeak eta beraiek egindako lana izan dira prozesuaren ardatz nagusia. Lantalde bakoitzak, hau da, bertan parte hartu 
duten pertsonek, 2 eta 10 ordu bitartean eskaini dizkiote prozesuari: lantalde batekin  2 orduko bost bilera egin dira, 2 ordutako bi bilera 
beste batekin eta 2 ordu eta erdiko beste bilera bana beste hiru taldeekin.  

Jarraian, prozesuan kontuan hartutako oinarriak edo printzipioak jaso ditugu: 

� Parte-hartzea:  parte-hartzea ez dugu informazioa eman eta iritzia eskatzera mugatu; nahiz eta ezaugarri horietako web galdetegi 
bat ere egin dugun. Parte-hartzea prozesuaren dinamika osatu duten gainerakoekin osatu da. Benetako parte-hartzea gertatzen da 
erealitatea ezagutuz, lkarrekin landuz, aztertuz eta denon artean zerbait sortuz. Errealitatea aldatzeko baldintza subjektiboak eta 
objektiboak sortu behar dira; horretarako bidea lan-prozesua bera izan da.  

Prozesu honen helburua emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunari buruz hausnartzea eta eztabaidatzea izan da. Hau da, 
eraikuntza kolektiboaren bitartez emakumeen beharrak, zailtasunak eta nahiak definitzea, betiere parte hartu duten pertsonek 
prozesua bere eginez.  

Prozesu honetan sortutako parte-hartzeak ere badu etorkizunera begirako eragin biderkatzailea. Izan ere, diseinua dinamika parte-
hartzaile batean oinarritzen den heinean, Planaren garapena eraginkorra izateko aukera handiagoa izango da, baita eragile guztien 
eta Udalaren kolaborazioa lortzekoa ere.  
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� Malgutasuna:  oinarria pertsonekin lan egitea izan denez, aurreikusitako lanak eta epeak moldagarriak izan dira. Prozesua abiatu 
aurretik zein prozesuak irauten duen bitartean, prozesuaren arduradunek eta parte-hartzaileek beharrezkotzat jo dituzten aldaketak 
proposatu dituzte, eta egokitzat jo diren neurrian, prozesuetan egokitzapenak egin dira. 

� Hezkuntza-prozesua:  prozesu parte-hartzailea eraldaketa-prozesua izan da, hau da, eraldaketa-prozesu guztiak bezalaxe 
hezkuntza-prozesua izan da. Emaitzez gain, prozesuak berak protagonismo berezia izan du, bertan parte hartu dugun pertsona 
guztiok prozesutik ikasi egin dugu (norbanakoek, taldeek eta erakundeek), elkar elikatuaz. 

� Subjektibitatea:   prozesuen ardatza pertsonak izan dira, eta, horregatik, pertsona arteko harremanek ere pisu nabarmena izan 
dute prozesuaren urrats guztietan. Egitasmoetan parte hartu dugun kideok gure artean ezagutzeko denbora eman dugu, giroa 
atsegina eta horrelakoak lortzeko lan egin dugu. Eraldaketa-prozesua arrakastatsua izan dadin, jarrera aldaketa beharrezkoa dela 
uste dugu eta pertsona bakoitzaren alderdi “pertsonala” lantzea, eta horrek subjektibitatea lantzea suposatzen du.  

� Hizkuntza kudeaketa:  euskara eta gaztelania hizkuntza ofizialak dira eta euskara da berezko hizkuntza.  Irungo Udala EAEko 
erakunde publikoa den neurrian eta euskara sustatzeko politika indarrean duenez, prozesuan koherentziaz jokatu dugu. Kontuan 
izanik prozesuan parte hartu dutenen gehiengoa erdalduna izan dela, prozesuan euskaraz parte hartu nahi zuten pertsonek ere 
hala egin ahal izateko beharrezko baldintzak sortu dira, sortutako dokumentazioa ele bietan egotea ziurtatuaz eta bakoitzak 
bileretan nahiago zuen hizkuntzan parte hartu ahal izateko bitartekoak jarriz, jende guztiak bileraren edukiak ulertzeko.   

� Emakumeen eta gizonen berdintasuna : proiektuak genero ikuspegia bermatu du prozesuaren egiturari dagokionez, lan-taldeetan 
parte hartu duten emakume eta gizonezkoen kopuruak, hizkuntzaren trataera,  etab. kontuan izan dira. Gainera, edukiei 
dagokienez, hau generoari buruzko proiektua izanik, emakumeen interes, behar, ikuspegi, zailtasun, proposamen zehatzetan eta 
bereiztuetan arreta berezia jarri da.  
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1.2. Lan-prozesua    

Irungo III. Berdintasun Plana diseinatzeko prozesuak herritarren, hiriko eragileen eta udaleko pertsonal tekniko zein politikoaren parte-
hartzea erraztu du. Prozesuak 5 fase izan ditu eta 12 hilabetetako iraupena izan du.  

 

 

  1.fasea: 
AURRELANAK 

K 

 
2. fasea:   

 DIAGNOSTIkOA 
OSATZEA  

 
4. fasea  
III. Planaren 
ziriborroa  

  
 

Urtarrila Otsaila -Martxoa  

Iraila -Azaroa   

3. fasea: 
LANDA-LANA
 

Martxoa -Apìrila  -  

 
Maiatza-Uztaila  

          

           5. fasea 
  AUZKEZPENAK eta 
EKARPENAK 

Abendua 
   

 

  
III. 
BERDINTASUNA
REN  PLANA 
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Planaren diseinurako oinarri gisa hartu dira diagnostikotik ateratako ondorioak eta etorkizunerako proposamenak garatu dira honako 
lantaldeen bitartez.  

 

 

LAN TALDEAK BILERA 
KOPURUA PARTE-HARTZAILEAK 

PARTE-HARTZAILE 
KOP. 

Guztira 
Emakum

eak Gizonak 

Berdintasunerako Batzordea  5 Berdintasunerako Batzordeko parte-hartzaileak 29 26 3 

Udaleko Pertsonal Teknikoa 2 Udaleko Pertsonal Teknikoa 10 6 4 

Gizarte eragileak: hezkuntza 1 Bigarren hezkuntzako ikastetxeetako ordezkariak 10 7 3 

Gizarte eragileak: osasuna 1 Irungo anbulategi, hospital eta osasun 
komunitarioko ordezkariak  

9 7 2 

Gizarte eragileak: 
merkataritza eta ostalaritza. 1 

Mendibil zentroko Gerentzia, Gipuzkoako 
hostalarien elkartea, tokiko merkataritza, Super 
Amara  

4 4 0 

 

Lantalde bakoitzean Berditnasun Planaren oinarriak zehaztu dira eta, diagnostikoko ermaitzak kontuan harturik, helburu eta 
proposamenak definitu dira. Beraz, diagnostikoa planaren diseinurako ezinbesteko tresna izan da. Talde sektorialen kasuan, lehenengo 
hurbilpen bat egin da eremu bakoitzean berdintasunaren egoera zein den irudikatzeko, batez ere beharrak eta planerako behar eta 
ekintza zehatzak identifikatu dira, baina horiek Udalaren konpetentzia zuzenak ez zirenez, diagnostikoan ez zegoen horien inguruko 
informazio zehatzik.  
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Hau izan da lan-prozesuan  zehar egindako bileren ordena kronologikoa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Udal 
teknikariekin 

bilera 
 

Eragile 
sozialekin 

bilerak  

Berdintasun 
Kontseiluarekin 
bilerak  

Lanerako 
proposamena 
 

Udal 
teknikariekin 

bilera 
 

 

Bozeramaileen 
Batzordea 

Berdintasun 
Kontseiluare
kin bilera  
 

Behin 
betiko 

zirriborroa 
idatzi  

1 2 3 4 

7 8 9 

III.Planaren 
ziriborroa 

idatzi 

Informazio 
Batzordea   

5 

6 

 
 Osoko Bilkura 

11 

10 
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Prozesuan zehar garrantzi handia eman zaio komunikazio lanari, hainbat kanalaren bidez, herritarren parte-hartzea web galdetegiaren 
bidez lortzeko eta Irunen bizi diren pertsona guztiek prozesu horren berri izan zezaten. Hona hemen egin diren komunikazio 
ekintzetako batzuk:  

� Prentsaurrekoa prozesuaren hasieran, tokiko komunikabide guztiak gonbidatuta 
� Eragile sozialei gutun eta telefono dei pertsonalizatuak 
� Irungo komunikabideetara bidalitako prentsa-oharrak  
� Berdintasun Kontseiluan ordezkaritza duten elkarte guztiek prozesuaren inguruko eguneratutako informazioa jaso dute 

etengabean; une oro prozesua zertan izan den bazekitela ziurtatuz.    
 

1.3. Parte-hartzea 

Prozesuak bi eratako parte-hartzea izan du: lehena, zuzenekoa izan da, lantalde eta bilera ezberdinetan parte-hartuz. Parte hartzeko 
beste modua, Udaleko webgunearen bidezkoa izan da, webgunean Berdintasun Planaren diseinuan kontuan hartu beharreko ekarpen 
eta gaiak biltzeko asmoz, egokitutako tokiaren bidez. Guztira, 104 pertsonak parte hartu dute: 77 emakumek eta 27 gizonek.  

104 parte-hartzaile 
77 emakumezko 

27 gizonezko 
 

42 participantes 
Web bidez 

 27 emakumezko 
 15 gizonezko 
 

 

62 parte-hartzaile 
presentzialak  

 50 emakumezko  
 12 gizonezko 
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Prozesuan bilera eta tailerren bidez, era presentzialean parte hartu dutenen artean, norbanako gisa edo/eta hiriko elkarte edo eragileen 
ordezkari modura parte hartu dutenak izan dira.  Azpiko taulan prozesuan parte hartu duten elkarte edo eragileak  jaso ditugu: 

 

 

Irungo Gizarte Eragileak 

Arrats Elkartea Adiskidetuak Elkartea  Gaurko Andreak Elkartea I-Romi Elkartea 

“Lilith” Euskadiko 
Emakumen Gazteak Bilgune Feminista Argoiak Uxoa Elkartea 

Irungo Hiritarren Foroa Oiasso 2000 
Bidasoa Txingudi Mugaz 
Gaindiko Partzuergoa  Bidasoa Txingudi Berritzegunea 

Mendibil Merkataritza 
Zentroa Super Amara 

Gipuzkoako Ostalaritzako 
Enpresaburuen Elkartea Bidasoa Ospitalea 

Unidad Docente de 
Medicina Familiar y 
Comunitaria Dunboa Osasun Zentroa 

Irungo Osasun Zentroa 
(erdialdekoa) Irungo La Salle Ikastetxea 

Toki-Alai ikastetxea BIDASOA IRUN LHI San Vicente de Paul Ikastetxea HIRUBIDE BHI 

Txingudi BHI  Dunboa HI IES PIO BAROJA BHI  
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Lan-egitura garrantzitsuetako bat Irungo Berdintasun Kontseilua izan da. Kontseilua Irungo eragile sozial ezberdinek zein Irungo 
Udalean ordezkaritza politikoa duten taldeetako orezkari diren pertsonek osatzen dute.   

Lan-egitura hau Irungo Emakume eta Gizonen II. Berdintasun Planaren baitan jarri zen martxan eta lanerako bere dinamika propioa du. 
Urtean, batezbeste, 3 bilera egiten ditu. Kontseilu honen lanaren osagarri modura elkarte berdinek osatzen duten beste lantalde bat 
dago, funtzionamendu horren instituzionala ez duena eta urtean 8 alditan biltzen zena 2008-2011 aldian -2011tik egindako bilera 
kopurua jaitsi da- eta egun, urtean  2 edo 3 aldiz biltzen dena. 

Honakoak dira Berdintasun Kontseilua osatzen duten elkarte zein formazio politikoak:   

 

 

PSE ARGOIAK Gaurko Andreak Elkartea. 

EAJ-PNV UXOA Elkartea Adiskidetuak Elkartea 

BILDU Irungo Hiritar Foroa Arrats Elkartea 

PP OIASSO 2000 Bilgune Feminista 

EB-BERDEAK Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko 
Partzuergoa 

“Lilith” Euskadiko Emakumen Gazteak 

 I-Romi Elkartea  
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Webgunearen bidezko partehartzeari dagokionez, 42 pertsonak parte hartu dute galdetegiari erantzunez. 27 emakumek eta 15 
gizonek, alegia. Hau da, parte-hartzaileen %65 emakumezkoak dira. 

Hala ere, alde nabarmena antzeman daiteke adina kontuan izanez gero emakumezko eta gizonezkoen arteko banaketan. 25 urtetik 
beherakoen artean, emakumezkoak gailendu dira (7 emakumezkok eta 2 gizonezkok hartu dute parte); erantzuleen artean talderik 
handiena 26 eta 45 urte artekoek osatu dute eta emakumezkoak gailendu dira baita ere, (14 emakumezkok eta 6 gizonezkok hartu dute 
parte) eta azkenik 46 eta 65 urteren artekoetan emakumezko eta gizonezkoen kopurua nahiko antzekoa izan da.  (7 gizonezkok eta 6 
emakumezkok).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galdetegian parte hartu dutenak

15 

27

Emakumeak

Gizonezkoak 
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2. IRUNGO BERDINTASUN-DIAGNOSTIKOA  

Ondorengo orrialdeetan hainbat adierazle bildu dira, Irungo emakume eta gizonen berdintasunaren ikuspegi integralagoa izateko 
helburuarekin. Tokiko administrazioaren egoerari buruzko diagnostikoa da, nahiz eta hiriaren egoera testuinguratzen laguntzen duten 
zenbait aspektu ere jasotzen diren. 

Irungo Udalak 2012an egin zuen II Berdintasun-planaren ebaluazioa. Aztertu dugun, eta ondorioz, diagnostikoa egin ahal izateko 
erabilitako informazioak ebaluazio horretan du jatorria; informazio hau, erakunde ezberdinek emandako datuekin osatu da: Udala, 
Eustat, Emakunde, Aldundia… eta azken diagnostikoan jasotako datuekin alderatu da baita ere.  

Gauza jakina da berdintasuneranzko aldaketak epe ertain-luzean ematen direla eta datuak ez direla gehiegi aldatzen hamarkada 
batean. Hala ere, eremu zehatz batzuetako datuetan joera-aldaketak ikus daitezke. Horregatik, datu horiek aurreko diagnostikoan 
eskuratutakoekin alderatu dira. Bereziki, enpresa edo erakunde bezala Udalaren egoera zein den islatu nahi izan da, berdintasun-
parametroak txertatuz bere funtzionamendua aldatu baitu. Gobernantzaren helburua garbi izatea, erakundeetatik aldaketa bultzatzeko 
gakoetako bat da. Hasierako egoera kontuan izanda, bere garapena nolakoa izan den aztertu ahalko da aurrerago. 

Atal hauhiru atalek osatzen dute. Lehenengoak, sarrerak, irakurlea Irungo egoera sozioekonomikoan kokatzeko helburua du. 
Bigarrenak, udalaren funtzionamenduari dagokiona, gobernantza-motari eta bere mailari lotutako adierazleak, zein arlo bakoitzean 
genero-ikuspegiaren txertatzea  norainokoa den erakusten dutenak biltzen ditu. Azkenik, hirugarren atalean, Irungo berdintasunerako 
lan-batzordeari egiten zaio erreferentzia. Amaitzeko, diagnostikoaren ondorio orkorrak jasotzen dira. 
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� 2002. Urte honetatik aurrera, Gizarte Ongizatearen Arloan berdintasunari loturiko ekintzak aurrera eramateko izan 
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populazioari orokorrean egindako inkesten bidez; 2) parte-hartze prozesuaren eta herri-kontsultaren bidez; eta 3) 
DELPHI metodoaren bidez, udal barruko eta kanpoko berdintasunerako adituen proposamenak bilduz. 
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Berdintasun politiken  arau-markoa 
� 1979ko abenduko NBE Batzar Orokorra: Emakumearen kontrako bereizkeria-era guztiak ezabatzeari buruzko 

Konbentzioa.  
� 1999ko maiatzaren 1eko Amsterdamgo Ituna: Emakumezko eta gizonezkoen arteko berdintasuna Europako 

funtsezko oinarri bilakatzen da, Batasunaren izaeraren ezaugarria.  
� Euskadiko Autonomi Estatutua: 9.1 artikuluan, berdintasunerako eskubidea eta sexuaren ziozko bereizkeriarik 

eza aldarrikatzen da. Horrez gainera, Estatuturaren 9.2d artikuluak herri-aginteek pertsonen eta taldeen 
berdintasunerako baldintzak sustatzeko eta hroi lortzeko oztopoak ezabatzeko betebeharra dutela, adierazten du.   

� 1988an Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea: Lehen mailako gaitzat jo zuen emakumeekin bereizkeriaz 
jokatzeko era guztiak benetan ezabatzea eta emakumeek gure erkidegoko alor guztietan esku hartzeari bultza 
egiteko beharrezkoak izan daitezkeen neurriak hartzea; halaber, bere gain hartu zuen arlo horretan ekintza 
bateratuari indar egiteko lana ere.  Eusko Jaurlaritzak ekintza positiboen bost plan onartu ditu jadanik EAEn. Hauek 
jasotzen dituzte toki, lurralde eta autonomia mailan aurkera-berdintasuna sustatzeko jarraitu beharreko lan-ildoak.   

 

Legedia 
� Abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa , Genero Indarkeriaren aurka oso-osoko Babesa emateko  Neurriei 

buruzkoa.  
� Otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Emaku meen eta Gizonen Berdintasunerako.   
� Martxoaren 22ko, 3/2007 Lege Organikoa , Emakume eta Gizonen Benetako Berditnasunaren Aldeko a.  
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2.1. Irungo biztanleriaren ezaugarri nagusiak 

Irungo populazioa, sexuaren arabera 
 

 GUZTIRA Emakumezkoak Gizonezkoak 

 Guztira % Guztira % Guztira % 

Irun 61.122 100 31.253 51 29.986 49 

Iturria: Irungo Udala, 2013ko urtarrilaren 1ean. 

� Irun 61.122 biztanletako hiria da (2012ko errolda), horietatik 31.253 emakumeak eta 29.986 gizonak dira. 

� Irungo populazioaren erdia emakumeak dira (%51,1); gizonak populazio osoaren %48,9 dira. 

� Emakume gehiago daude gizonak baino, nahiz eta aldea oso txikia den. 

� Gizonak baino emakume gehiago egotea ohikoa da; joera bera ikus daiteke eskualdean, lurraldean eta baita erkidego 
mailan ere. Arrazoi ezberdinak daude oinarrian: besteren artean, emakumeen bizi-itxaropen altuagoa eta arriskuko ekintza 
gehiago praktikatzearen ondoriozko gizonen heriotz-tasa altuagoa (nahiz eta azken hamarkadetan arriskuko ekintzak 
ugaritzen ari diren emakumeen artean). 

� Eskuragarri dauden Bidasoa Behereako, Gipuzkoako eta EAEko datuek (Eustat, 2011)  joera bera erakusten dute. 

 

 

 

 GUZTIRA Emakumezkoak Gizonezkoak 

 Guztira % Guztira % Guztira % 

Bidasoa Beherea 76.342 100 38.860 50,9 37.482 49,1 
Gipuzkoa 702.897 100 358.185 51,0 344.712 49,0 

EAE 2.174.033 100 1.112.697 51,2 1.061.336 48,8 
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Populazioaren garapena azken 30 urteetan 

 

 

  

 

 

 

 

 

� Irungo populazioa hazi egin da azken 30 urteetan. 

� Irungo biztanle-kopurua hazi egin da 2000. urtetik hona. 

� Populazioaren eboluzioak erakusten duenez, azken hi ru hamarkadetan gizon baino emakume gehiago egon di ra.  
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Populazio-piramidea 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Iturria: Irungo Udala, 2013ko urtarrilaren 1ean 

� Irungo populazio-piramidea erregresiboa da. Erdiko atala 
baino estuagoa den oina eta erlatiboki altua den adinekoen 
portzentajea dauzka. Zahartutako populazioa da, jaiotze- 
eta heriotz-tasa baxuekin, eta hazkunde natural 
murriztuarekin. Hala ere, azken 10 urteetan joera-aldaketa 
bat nabari daiteke, jaiotze-tasaren hazkundeari  lotuta.  

� Irungo populazio-piramidea, trantsizio demografikoa burutu 
duten arren azken belaunaldiak oraindik bertan jarraitzen 
duten herri garatuetana bezalakoa da. 

� 65 urtetik gorakoen artean emakume gehiago daude 
gizonak baino.  

� Populazioaren zatirik handiena 30 eta 60 urte artean 
kokatzen da. 
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Populazioaren banaketa auzoaren arabera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iturria: Irungo Udala, 
2013ko urtarrilaren 
1ean 
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Irungo jatorri kanpotarreko pertsonak 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Iturria: Irungo Udala, 2013ko urtarrilaren 1ean. 

 

 

 

 

 

� Irungo herritarren %8,5ak jatorri atzerritarra du.  

� Jatorria erkidegoz kanpokoa duten herritarrak Europako Erkidegoan dutenak baino gehiago dira.  

� Atzerrian jaio diren Irungo pertsonen gehiengoak jatorri latinamerikarra du.  
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Iturria: Irungo Udala, 2013ko urtarrilaren 1ean.
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Erregistratutako langabezia 

 GUZTIRA Emakumezkoak Gizonezkoak 

 Guztira % 
Guztir

a 
% 

Guztir

a 
% 

Irun 5.093 100,0 2.798 54,9 2.295 45,1 

Bidasoa 
Beherea 

5.978 100,0 3.320 55,5 2.658 44,5 

Gipuzkoa 46.006 100,0 24.147 52,5 21.859 47,5 

EAE 164.126 100,0 83.883 51,1 80.243 48,9 

Iturria: Lanbide, 2012ko 3. hiruhilekoa. 
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Lan-bila dauden pertsonak 

 GUZTIRA Emakumezkoak Gizonezkoak 

 Guztira % Guztira % Guztira % 

Irun 5.545 18,1 3.068 21,3 2.477 15,3 

Gipuzkoa 50.472 14,4 26.431 16,0 24.041 12,9 

EAE 178.004 16,4 90.376 17,8 87.628 15,2 

Iturria: Lanbide, 2013ko otsaila. 

Bataz besteko errenta pertsonala 

Portzentajearen zutabeak bataz bestekoaren desbiderazioa adierazten du. 

 Bataz bestekoa 
Emakumezkoa

k 

Gizonezkoak 

 Guztira % Guztira % Guztira % 

Irun 17.546 0 12.523 -28,6 22.891 30 

Bidasoa 
Beherea 18.342 0 13.307 -27,5 23.649 29 

Gipuzkoa 20.270 0 14.811 -26,9 26.049 29 

EAE 19.631 0 14.242 -27,5 25.376 29 
Iturria: Eustat, 2009. 
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Gizarte Segurantzako afiliatze-erregimena  
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Lan erreproduktiboei eskainitako denbora 

Orduka eta minutuka Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak 

Otorduak prestatu  1,07 0,38 1,31 
Lanegunak 1,07 0,36 1,3 
Ostiralak 1,03 0,33 1,28 

Larunbatak 1,09 0,42 1,29 
Igandeak 1,13 0,44 1,36 
Garbiketa  1,05 0,49 1,1 
Lanegunak 1,06 0,49 1,11 
Ostiralak 1,03 0,43 1,1 

Larunbatak 1,04 0,52 1,09 
Igandeak 1,03 0,49 1,09 
Arropak  0,48 0,27 0,53 

Lanegunak 0,49 0,28 0,54 
Ostiralak 0,46 0,19 0,52 

Larunbatak 0,43 0,26 0,47 
Igandeak 0,49 0,31 0,55 

Bestelako 
konponketak 0,18 0,25 0,16 

Lanegunak 0,18 0,23 0,16 

Orduka eta minutuka Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak 

Ostiralak 0,18 0,23 0,16 
Larunbatak 0,19 0,26 0,16 
Igandeak 0,24 0,36 0,19 

Erosketak  0,49 0,44 0,52 
Lanegunak 0,48 0,46 0,48 
Ostiralak 0,53 0,48 0,56 

Larunbatak 1,03 0,53 1,11 
Igandeak 0,17 0,14 0,22 

Kudeaketa  0,5 1,03 0,37 
Lanegunak 0,49 1,04 0,35 
Ostiralak 0,58 1,16 0,43 

Larunbatak 0,46 0,35 1,03 
Igandeak 0,3 0,4 0,12 

Erdi -aisiak  1,48 2,02 1,37 
Lanegunak 1,46 2 1,36 
Ostiralak 2 2,26 1,42 

Larunbatak 1,48 2,13 1,25 
Igandeak 1,45 1,4 1,51 

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta.2008 
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2.2. Berdintasuna Irungo Udaletxean, orokorrean eta arloz arlo 

Sexuaren araberako osaera 

 

� Osaera ez da parekidea. Emakumezko baino gizonezko gehiagok lan egiten dute Udalean.  

� Hurrengo orrialdeetan arloaren eta kategoriaren araberako banaketa ikusiko ditugu.  

Udaleko langileak 

  

191

  

243

Emakumezkoak   

Gizonezkoak 
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Langileen banaketa kategoriaren eta sexuaren araber a 

 

 
Iturria:  Irungo Udala (2013) 
 
 

 
 
 

� Osaera ez da parekidea. Ikusten denez, emakumeen 
kopurua altua da kategoria batzuetan, eta beste 
batzuetan gizonena.  

� Emakumeen nagusigo garbia duten kategoriei 
dagokionez, B kategoria bere osotasunean 
emakumez osatua dagoela ikus daiteke. A2 eta C1 
kategoriek emakume kopuru altua daukate euren 
baitan.  

� C2 kategoriak du gizonen kopuru altuena: osatzen 
duten langileetatik 132 gizonak dira eta 19 
emakumeak. 

� A1  kategoriak ere gizonezkoen kopuru altuagoa 
(%60) du emakumezkoena baino (%40). 

� Orokorrean, goi-kategorietan (A1) eta behe-
kategorietan (C2) gizonezkoen nagusigoa  
nabarmena da. Kategoria ertainek (A2,  B eta C1) 
emakumeen kopuru altuagoa  daukate. 
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Oinarrizko berdinatasun-irizpideak arloz-arlo 

Berdintasunerako zer neurri hartzen dira? 

 
Trebakuntza 

berdinatasunean 

Parte-hartze 
sozio-polítiko 

parekidea 

Hizkuntzaren 
erabilera 

barneratzaile
a 

Kontziliazio-
neurriak 

Genero-
ikuspegiaren 

txertaketa 
oinarrietan 

Datuak 
sexuaren 
arabera 
banatuta 

Informazioaren gizarte herritarren 
parte-hartzea   -  

-- 
 

Ogasuna, sustapen ekonomikoa eta 
plan estrategikoa  

-- -- 
 

-- 
 

Euskara 
      

Kultura eta kirola      
-- 

Gizarte ongizatea, hezkuntza eta 
gazteria       

Hirigintza eta ingurumena     
-- -- 

Mugikortasuna, bide publikoa eta 
obrak  -- -- 

 
-- -- 

Udaltzaingoa  -- --   -- 

Iturria:  II Berdintasun Planaren ebaluazioa (2012) 
 Oharrak:  

  Baieztatzen duten dautak 
daude 

 Ukatzen duten datuak daude 
--  Ez dago daturik 
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 Sexuaren arabera banatutako datuak jasotzen dira? 
 Sexuaren aldagaia Biztanleen Erroldako Estatistika Kudeatzailean txertatuta dago 2005etik, populazio- eta lurralde-azterketa 

guztietarako, baita, Udal Informazio Sistemako Hirugarrengoen Basean oinarrituriko kudeaketa egituretan ere.  
 2010.urtetik aurrera Udalak egindako estatistika, inkesta eta datu-bilketa orotan sexuaren aldagaia kontuan hartzen da.  
Iturria:  II Berdintasun Planaren ebaluazioa (2012) 

 

 Genero-ikuspegia irizpidetzat hartzen da diru-laguntzak ematean, lehiaketetan eta kontratazio 
berrietarako oinarrietan? 

 Deialdi guztiek ez dute genero-ikuspegia kontuan hartzen. 
 Kontratazio berrietarako oinarriei dagokionez, emakumeen ordezkaritza %40aren azpitik dauden kolektiboen kasuan, enplegu 

publikorako eskaintza bakarra egin da, Udaltzaingoan. Bertan, ez zen emakumeen lehentasuna berdinketa hausteko irizpidetzat 
hartu.  

 Modua gerikoan ez aipatu arren, 6/1989 Legea, Funtzio Publikokoa, hartzen da kontuan, 27.2 artikuluan jasotzen duen bezala. 
Berau Udalean edo beste edozein Erakunde publikoetan egiten diren hautatze-prozesuetan aplikatzen da. 

 4/2005 Legea ez da zehazki gai zerrenda orokorretan sartzen. Gizarte Langileen 2011ko Deialdiko gai zerrendan 4/2005 
Berdintasun Legea sartu zen. 

 II Planaren ebaluaziorako Berdintasun Batzordeko lantaldeak udal kudeaketa osoan genero-ikuspegia txertatzeko beharra ikusten 
du. 

Iturria:  II Berdintasun Planaren ebluazioa (2012) 
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 Gizon eta emakumeen behar eta interes ezberdinak kontuan izaten dira? 
 Arlo ezberdinek beraien jardunean genero-ikuspegia txertatzeko aholkularitza jaso dute noiz edo noiz.  
 Hauek dira aipatutako arloak: Euskara, Gazteria, Kirola, Kultura, Pertsonala, Hirigintza eta Obrak. 
Iturria:  II Berdintasun Planaren ebaluazioa (2012) 

 

 Genero-ikuspegia txertatu ahal izateko trebakuntza zehatza jaso da? 
 Planak iraun dituen lau urteetan, ikastaro bakarra egin da 2011ko Trebakuntza Planaren baitan, “Genero- mainstreamingaren 

aplikazioa udaleko lan-arloetan” izenburupean. 
 15 emakumezko eta gizonezko bat bertaratu ziren eta Udaleko arlo batzuk soilik hartu zuten parte bertan.  
 Berdintasun Batzaordeak teknikarien zein politikarien inplikazio handiago baten beharra ikusten du. 
Iturria:  II Berdintasun Planaren ebaluazioa (2012) 
 

 Emakumeen parte-hartzea bermatzeko neurri zuzentzaileak hartzen dira? 
 Emakumeen ahalduntzea eta parte-hartze sozio-politikoa bultzatzeko trebakuntza, informazioa eta diru-laguntzak eskaini zaizkie 

emakume -elkarteei. 
 Urte hauetan, Udalaren eta Emakumeen Elkarteen arteko elkarlanaz 11 ekintza egin dira. Horien artean daude, elkarrekin egindako 

hainbat ekintza informatibo, prentsaurrekoak adibidez,  Emakumeen Elkarteen inguruan herritarrek duten ezagutza hobetzeko.  
Iturria:  II Berdintasun Planaren ebaluazioa (2012) 
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 Berdintasunerako bidean aurrera egiten duten ekintzak eta ekimenak sustatu eta bultzatzen dira? 
 Alkatetzatik, aurrekontu bidez, berdintasunarekin lotura duten zenbait ekintza bultzatzen dira. 
Iturria:  II Berdintasun Planaren ebaluazioa (2012) 
 

Familia, lana eta bizitza pertsonala bateratzeko neurriak daude? 
 Bai, Planaren lau urteetan zehar ondoko neurriak hartu dira: 
  - Sartzeko ordutegi malgua, 9:00ak arte. 
  - Lanaldiaren murrizketa, seme-alabak zaintzeko. 
  -Seme-alabak zaintzeko eszendentzia.   
  -Seme-alabak zaintzeko soldatarik gabeko baimena. 

Neurri hauek hartzen dituzten langileen datuei erreparatzen badiegu, gehiengo handi bat (%81.3) emakumeak direla ikusiko dugu. 
Gizonek gehien hartzen duten neurria sartzeko ordutegi malguarena da. 

Iturria:  II Berdintasun Planaren ebaluazioa (2012) 
 

 Hizkuntza ez-sexista erabiltzen da? 
 II Planaren ebaluazioan jasota dagoen bezala, barne-komunikazioetan (Pertsonal eta Antolakuntzako argibideak, trebakuntza-

ekintzen planifikazioari buruzko informazioa) eta kanpo-komunikazioetan hizkuntzaren erabilera zaintzen da.  
 Ebaluazio honen arabera, bereziki zaintzen dira web orriko elementu komunikatibo idatziak eta bisualak.  
 Berdintasun Batzordeko lantaldeak beharrezkoa ikusten du Udaleko komunikazio- eta informazio-sistemen hobekuntza. 
Iturria:  II Berdintasun Planaren ebaluazioa (2012) 
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Planaren garapena  eta zeharkakotasunaren bermea ziurtatzeko arloen arteko egiturak daude? 
Maila teknikoan 
 Ez da Batzorde Teknikoa eratu . Berdintasun Batzordeak udal arlo ezberdinetan berdintasunaren eremuko erreferenteak ezarri eta 

arloen arteko berdintasun batzorde bat sortzea beharrezko ikusten ditu.  
 Ebaluazioaren txostenak jasotzen duenez, 26 pertsonak (22 emakumek eta 4 gizonek) osatutako lantaldeek berdintasunaren 

eremuan lan egin dute ondoko arloetan:  
 Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria 
 Kultura eta Kirola arloa  
 Euskara arloa 

 Horretarako inolako egiturari kez badago, hainbat arlok batera egin dute  lan, bereziki Genero Indarkeria Prebenitzeko Planari 
dagokionez, ildo horretan lan egin dute herritarrekiko harremanez arduratzen diren arloak eta udaltzaingoa, antolakuntza, gizarte 
ongizatea eta alkatetza. Debekatutako Hiriari buruzko Mapa garatzeko Gizarte Ongizateren eta Hirigintza eta Obra arloaren artean.  

Maila politiko-sozialean 
 Ahalduntze-eskolan 13 ikastaro eman dira 2008 eta 2011 artean, eta guztira 207 emakumek parte hartu dute. 
 Berdintasun Batzordeak 11 bilera egin ditu 2008 eta 2011 artean.  
 Udalbatzetan parte hartu duten emakume kopurua 9 eta 11 artekoa izan da lau urte hauetan. Tokiko Gobernu Batzordean 5 

emakumek parte hartzen dute.  
Iturria:  II Berdintasun Planaren ebaluazioa (2012) 
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2.2.1. Informazioaren gizartea eta Herritarren part e-hartzea 
 

OINARRIZKO BERDINTASUN-IRIZPIDEAK 
 

 Sexuaren arabera banatutako datuak jasotzen dira? 
 Ez dago datu zehatzik, baina 2010.urtetik aurrera Udalak egindako estatistika, inkesta eta datu-bilketa orotan sexuaren aldagaia 

kontuan hartzen da. 
 

 Genero-ikuspegia irizpidetzat hartzen da diru-laguntzak ematean, lehiaketetan eta kontratazio 
berrietarako oinarrietan? 

 Ez da ezartzen arlo honetako diru-laguntzetan (Auzo-elkarteak), ezta Erosketa eta Ekipamenduetarako hornigaien erosketan. Ez 
dakigu nola aplikatu daitekeen. 

 

 Gizon eta emakumeen behar eta interes ezberdinak kontuan izaten dira? 
 Ez da arloan egiten den lan osoan zabaldutako praktika sistematizatua.   
 

 Genero-ikuspegia txertatu ahal izateko trebakuntza zehatza jaso da? 
 Informazioaren gizarte eta herritarren parte-hartze arloak eta herritarren arretarako zerbitzuak “Genero- mainstreamingaren 

aplikazioa udaleko lan-arloetan” trebakuntza jaso dute. 
 

 Emakumeen parte-hartzea bermatzeko neurri zuzentzaileak hartzen dira? 
 Berdintasun Batzordeko lantaldeak emakumeen parte-hartze eta ordezkaritza handiago baten beharra somatzen du arlo guztietan, 

eta espazio publikoaren bereganatzea proposatzen du emakumearen ikusgarritasuna handitzeko bidean.  
      Herritarren parte-hartze arloaren ustez, emakumeen parte-hartzea esanguratsua izan da kopuru eta ekarpen aldetik azken 18 

hilabeteetan garatutako prozesuetan. Arazoa gazteen parte-hartzean ikusten dute. 
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 Berdintasunerako bidean aurrera egiten duten ekintzak eta ekimenak sustatu eta bultzatzen dira? 
 Ez zehazki, ezta arlo honetatik ere. 
 

 Hizkuntza ez-sexista erabiltzen da? 
 Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-hartze Arloaren baitan Herritarren Informazio eta Arreta Zerbitzua aurkitzen da, zeinak 

Udalak bere eskura dituen bide ezberdinetatik komunikazio ugari garatzen dituen. Komunikazio hauetan hizkuntza ez sexistarako 
irizpideak sistematizatuta daude: izen generiko eta kolektiboak, perifrasi eta eraikuntza metonimikoak… Eta bikoizketak (vascos y 
vascas) ekidinez, eraginkortasun komunikatibo eta ekonomikoagatik. 
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EMAKUMEZKOEN ETA GIZONEZKOEN PRESENTZIA ARLOAN 
 
Langileen banaketa soldata-kategorien arabera  
 

 Iturria: Irungo Udala (2013) 

 
 

 
 
 
� Arlo honetan 22 gizonek eta 23 emakumek egiten dute 

lan. 

� Udalaren kategorien arabera duten banaketaren 
inguruan, ondokoa esan dezakegu:  

� Arlo honetan, gizonak gehiengoa dira A1 eta C2 
kategorietan. 

� Emakumeak gehiengoa dira C1 eta E kategorietan. 

� Hortaz, gizonen nagusigoa ikusten dugu A1 (%92) eta 
C2 (%100) goi-kategorietan, eta emakumeen nagusigoa, 
berriz, C1 (%78) eta E (%100) behe-kategorietan. 

BERDINTASUNAREN ALDE EGINDAKO 
LANAK 

 
� Komunikazioak bere aurrekontuaren zati bat 

Martxoaren 8ko eta Azaroaren 25eko Ekintzen 
dibulgaziorako materialaren ediziora bideratu du.
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2.2.2. Ogasun, Sustapen ekonomiko eta Plan Estrateg ikoa 
 

OINARRIZKO BERDINTASUN-IRIZPIDEAK 
 

 Sexuaren arabera banatutako datuak jasotzen dira? 
      Ez dago datu zehatzik, baina 2010.urtetik aurrera Udalak egindako estatistika, inkesta eta datu-bilketa orotan sexuaren aldagaia 

kontuan hartzen da. 
 Genero-ikuspegia irizpidetzat hartzen da diru-laguntzak ematean, lehiaketetan eta kontratazio 

berrietarako oinarrietan? 
 Ez. 
     Gizon eta emakumeen behar eta interes ezberdinak kontuan izaten dira? 
      Ez. 
       Genero-ikuspegia txertatu ahal izateko trebakuntza zehatza jaso da? 
 Ogasunak “Genero- mainstreamingaren aplikazioa udaleko lan-arloetan” trebakuntza jaso zuen 2011n. 

 Emakumeen parte-hartzea bermatzeko neurri zuzentzaileak hartzen dira? 
 Ez. 

     Berdintasunera bideratutako ekintzak eta ekimenak sustatu eta bultzatzen dira? 

      Ez zehazki. Berdintasun Batzordeak beharrezko jotzen du, arlo ezberdinek berdintasunari eskainiko zaion aurrekontu propioa                           
izatea honen inguruko programa ezberdinak garatu ahal izateko.       

 Hizkuntza ez-sexista erabiltzen da? 
 Ez. 
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EMAKUMEEN ETA GIZONEN PRESENTZIA ARLOAN 
 

Langileen banaketa soldata-kategorien arabera  

 Iturria : Irungo Udala (2013) 
 
� Emakumezkoak nagusitzen dira arloan.  

� Goi-kategorian (A1) izan ezik, kategoria guztietan 
emakumeak nagusitzen dira. A1 kategorian 4 
emakumezko eta 4 gizonezko daude.  

� Gizonezko batzuk aurkitzen ditugun kategoriak A1 
(%50), C1 (%12) eta E (%11) dira. 

� Laburbilduz, arlo honetan emakumezkoak 
nagusitzen dira eta ondorioz, kategoria 
administratibo guztietan daukate presentzia. 
Gizonen presentzia handiagoa da A1 goi-kategorian. 

 
BERDINTASUNERAREN ALDE EGINDAKO 
LANAK 

 
� Irun 2020 Plan Estrategikoak (2009an idatzia) genero-

ikuspegia txertatuta dauka.. 

� Ogasun arloak “Genero- mainstreamingaren aplikazioa 
udaleko lan-arloetan” trebakuntza jaso zuen, Planaren 
hasieratik eskaini dena. 

� Ogasuna, Sustapena, Giza Baliabideak eta 
Informazioaren Gizarteari dagokien batzorde 
informatiboan soilik %25 dira emakumeak. 
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2.2.3 Euskara 
 
OINARRIZKO BERDINTASUN-IRIZPIDEAK 
 

 Sexuaren arabera banatutako datuak jasotzen dira? 
 2009-2011 ikasturteaz geroztik, Euskara Arloan aurrera eramaten diren ekintza eta programa guztietako gizonezko eta 

emakumezko parte-hartzeaileen datuak jasotzen dira. 
 

 Genero-ikuspegia irizpidetzat hartzen da diru-laguntzak ematean, lehiaketetan eta kontratazio 
berrietarako oinarrietan? 

 Orain arte ez da txertatu genero-ikuspegia, baina berdintasun-teknikariari laguntza eskatu zaio irizpide egokiak ezartzeko. 

 Gizon eta emakumeen behar eta interes ezberdinak kontuan izaten dira? 
 Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren ekintza guztiek genero-ikuspegia txertatuta daukate.  

 

 Genero-ikuspegia txertatu ahal izateko trebakuntza zehatza jaso da? 
 Euskara arloaren barruan, solas-jolasen begiraleek trebakuntza zehatza jaso dute berdintasunean. Baita udalerriko 3 

euskaltegietako (udalekoak eta AEK) langileek ere. 
 

 Emakumeen parte-hartzea bermatzeko neurri zuzentzaileak hartzen dira? 
 Ez. 

 
 

 Berdintasunera bideratutako ekintzak eta ekimenak sustatu eta bultzatzen dira? 
 Ez. 

 

 Hizkuntza ez-sexista erabiltzen da? 
 Ez. 
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EMAKUMEEN ETA GIZONEN PRESENTZIA ARLOAN 
 
Langileen banaketa soldata-kategorien arabera

 Iturria:  Irungo Udala (2013) 
 
� Euskara arloan, emakumezkoak dira gehiengoa. 
  
� Euskara arloan dauden gizonezkoak kategoria 

altuenetan aurkitzen dira: A1 (%100) eta A2 (%20). 

� Emakumeen presentzia nagusi da kategorien 
gehiengoan, baina azpimarratzekoa da A1 kategoria ez 
egotea emakumezkorik. 

 

BERDINTASUNAREN ALDE EGINDAKO 
LANAK 

 
� Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren (2009) ekintza 

guztietan genero-ikuspegia txertatzea, IRATI 
aplikazioaren bidez.  

� Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna modu 
batean edo bestean txertatzen duten programak: Gu ere 
bertsotan, Solas-jolas, Estola-kirola, Euskararen 
hilabetea, Euskaraz Baietz!, Udagiro, Familia Plana, 
Gurasoen transmisioa, euskararen ataria, Kalean bai, 
Kiroirun Plana, Irun Irutenekin hitzarmena, Irunero eta 
euskaltegia.  
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2.2.4 Kultura eta kirola 
 
OINARRIZKO BERDINTASUN-IRIZPIDEAK 
 Sexuaren arabera banatutako datuak jasotzen dira? 
 Tailerrei eta ekintzei dagokionez, sexuaren arabera banatutako datuak biltzen dira. 
 

 Genero-ikuspegia irizpidetzat hartzen da diru-laguntzak ematean, lehiaketetan eta kontratazio berrietarako oinarrietan? 
 Diru-laguntza guztietan ematen den praktika bat ez izan arren, II Planeko balorazioaren arabera, kirol-entitateei kirol-lizentzia gisa 

ematen zaizkien diru-laguntzetan faktore zuzentzailea (x1,5) txertatzen ari da, diru-laguntzaren kopuruaren balorazio altuago 
baterako. 

 

 Gizon eta emakumeen behar eta interes ezberdinak kontuan izaten dira? 
 Irunen emakumeen kirol-sekzioa daukaten 60 klub daude. Zentzu honetan, kirolean emakumeen parte-hartzea handitzeko 

programa zehatzak jarri dira martxan. 
 

 Genero-ikuspegia txertatu ahal izateko trebakuntza zehatza jaso da? 
 Kirol-begiraleek tratua berdintasunean emateko trebakuntza zehatza jaso dute. Oro har, arlo honetako ekintzak genero-

ikuspegiarekin garatzeko trebakuntzarik ez da jaso. 
 

 Emakumeen parte-hartzea bermatzeko neurri zuzentzaileak hartzen dira? 
     Emakumeen parte-hartzea kirolean areagotzeko 3 erakunderekin  lankidetza-hitzarmena sinatu da. Hala ere, jendeak bere 

atsekabea adierazi du gai honetan eta kirol-gaietan emakumeen parte-hartzea areagotzeko neurrietan sakontzea beharrezkoa dela 
azpimarratu du. 

 

 Berdintasunerako bidean aurrera egiten duten ekintzak eta ekimenak sustatu eta bultzatzen dira? 
 Ariketa fisikoaren sustapena bideratutako programa espezifikoen bitartez. “Heuk proba ezan” programa, emakumeei zuzendua. 

Atletismo herrikoia sustatzeko programa, emakume helduei zuzendua 
 

 Hizkuntza ez-sexista erabiltzen da? Ez. 
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EMAKUMEEN ETA GIZONEN PRESENTZIA ARLOAN 
 

Langileen banaketa soldata-kategorien arabera  

 Iturria:  Irungo Udala (2013) 
 
� Emakumeek arlo honetako langileen laurdena osatzen 
dute.  
� A1 eta A2 kategoriak soilik gizonez osatuta daude.  
� C1 kategorian dagoen gizonen kopurua 
emakumeenaren bikoitza da.  

� C2 kategoriak emakume eta gizon kopuru bera du. 
� Emakumeen presentzia soilik arlo honetako behe-
kategorietara mugatzen da C1 (%30) eta C2 (%50). 

 
BERDINTASUNAREN ALDE EGINDAKO 
LANAK 

 Kultura arloan, udalerriko emakumeen sormen eta 
produkzio artistiko zein kulturala ikusarazi eta 
ezagutarazteko ekintzak egin dira. Erakusketak, musika 
eta antzerkia, esaterako.  

  Menchu Gal erakusteka-aretoa inauguratu zen, horrela 
margolari irundarraren lana aitortuz. 

  Kirolean, kirol-kategoriaz igo diren edo lehia-kirolean 
emaitza esanguratsuak lortu dituzten emakume-taldeei 
aitormen publikoak egin zaizkie.  

  Emakumeen artean ariketa fisikoa sustatzeko 
programak ere garatu dira. 
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2.2.5 Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria 
 
OINARRIZKO BERDINTASUN-IRIZPIDEAK 
 

 Sexuaren arabera banatutako datuak jasotzen dira? 
 Program batzuetan bai, baina ez denetan.  
 

 Genero-ikuspegia irizpidetzat hartzen da diru-laguntzak ematean, lehiaketetan eta kontratazio 
berrietarako oinarrietan? 

 2008az geroztik, Gizarte Ongizate Arloak programen laguntzarako erabili den zenbateko osoaren  %20ko gutxienez erabili du 
berdintasunaren eremuko programarako, eta programa horiek Irungo Emakumeen Elkarteek edo berdintasunaren aldeko 
programak edo jarduerak dituzten beste elkarteek egiten dituzte.  

 Gazteria arloak 4 proiektu lagundu ditu diruz.   

 Garapenerako lankidetzak genero-ikuspegia kontuan hartzen dute 32 proiektu lagundu ditu diruz.  

 Gizon eta emakumeen behar eta interes ezberdinak kontuan izaten dira 
 Programak premia hauek kontuan hartuta jartzen dira martxan,  
 

 Genero-ikuspegia txertatu ahal izateko trebakuntza zehatza jaso da? 
 Gizarte Ongizateak “Genero- mainstreamingaren aplikazioa udaleko lan-arloetan” trebakuntza jaso dute. 

 
 
 

 Emakumeen parte-hartzea bermatzeko neurri zuzentzaileak hartzen dira? 
 Arloak sustatzen dituen programetan edo jardueretan parte hartzen duen emakume kopurua handia da, eta badira soil-soilik 

emakumeentzat diren programak ere..  
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 Berdintasunera bideratutako ekintzak eta ekimenak sustatu eta bultzatzen dira? 
 Arlo honek bere aurrekontuaren zati bat Berdintasun-gaietara bideratzen du. Gizarte Ongizateko programa guztiak hartzen dira 

kontuan, emakumeei, familiei, adin txikikoei edo gazteei zuzenduta badaude ere. 
 

 Hizkuntza ez-sexista erabiltzen da? 
 Ez da praktika sistematizatua. Nolabait ere jarraibide batzuen falta sumatzen da  
 

 ¿Pobrezian aurkitzen diren edo prostituzioan dabiltzan edo etorkinak edo ijitoak diren edo 
minusbaliotasun bat duten emakumeen eta adineko emakumeen egoeraren inguruko azterketa 
zehatzak egin al dira? 

 Plana indarrean egon den epean ez dira azterketa zehatzak egin. Hala ere, Gizarte Ongizate arloak ezagutzen du kolektibo 
ezberdinen egoera, elkarteen sareari esker; baita Gizarte Ongizateko Aholkularitza Kontseiluaren bidez eta honek herritarrekin 
duen zuzeneko arretaren bidez ere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



w w w. i run.o rg  

Berdintasunaren III. Plana 

 

44 

ARLOAREN OSAERA 
 
Langileen banaketa soldata-kategorien arabera  

 Iturria:  Irungo Udala (2013) 
 
� Arlo hau osatzen dutenen artean emakume gehiago 
daude gizonak baino.  
� B kategoariaren kasua azpimarragarria da, soilik 
emakumeek osatzen baitute. 
� E kategorian izan ezik, gainontzeko kategorietan 

emakumeek languileen %6oa baino gehiago osatzen 
dute. 
� Proportzioan gizon gehien duen kategoria E behe-

kategoria da, gizonek langile-kopuruaren bi herenak 
osatzen dituztelarik.  

 
BERDINTASUNAREN ALDE EGINDAKO 
LANAK 

 
 Ahalduntze-eskolak 13 ikastaro eskaini ditu 2008 eta 

2011 artean, guztira 207 emakumek parte hartu dutelarik. 

 Autoestimuari buruzko 8 tailer egin dira, eta 176 
emakumek parte hartu dute haietan.  

 Gizonentzeko “Maskulinitate berriak” prestakuntza-
tailerrak egin dira, eta 104 gizonek parte hartu dute 
haietan.  

 “Hainbat ekintza egin dira udalerriko emakumeen historia 
bultzatzera, zabaltzera eta bisitaratzera eta, ondoren, 
“Irungo emakumeen historia” liburuaren argitalpenaren 
bidez hori guztia zabaltzera bideratuak.  

      Prestakuntza eta sentsibilizazioa eskaini zaie bigarren 
hezkuntzako ikastetxeei eta udalerriko 3 euskaltegiei. 

      “Tratu ona sustatzen”  prestakuntza eskaini zaie kiroleko 
eta denbora libreko monitoreei (Solas Jolas). 

      Urtero diru-laguntzak ematen zaizkie emakume-elkarteei 
eta berdintasuna sustatzen duten proiektuei. 

 Emakumeari eta berdintasunari bururzko web orri bat 
abian jarri eta lau urtetan garatu da.  

GIZARTE ONGIZATEA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA 
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 Genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzako 
jardute-gidaliburuak egin eta zabaldu dira. 

      “Neska-mutilentzako” indarkeria sexistaren aurkako 
prebenitzio-gidaliburuak egin eta zabaldu dira.. 

 Sentsibilizazio-kanpainak (martxoak 8, azaroak 25..) 

 “Irungo hiri debekatuaren mapa” partaidetza programa 
egin eta gauzatu da.   

      Lankidetza arloak informazioa ematen die herritarrei eta 
sensibilizazio kanpainak egiten ditu veste lurraldeetako 
emakumeen egoeraren inguruan, era askotako ekintzak 
egin dira:  kanpainak, zinemaldiak, jardunaldiak, 
erakusketak…18 ekintza egin dira.  

 

 “Berdintasunean Hezitarako Tratu Onak” lemapean egin 
den Gazteen Osoko Bilkura programa ikasle eta irakasle 
askok hartu du parte; Plana indarrean egon den 4 
urteetan egin da. 

      Bazterketa-arriskuan edo egoeran dauden 
emakumeentzako hainbait laguntza eta ekonomia 
balibide kudeatzen dira: gizarte-larrialdietarako laguntzak, 
udalaren laguntza ekonomiko bereziak, genero-
indarkeriaren biktimentzako laguntza desintoxikatzeko 
prozesuetan gizarteratzen laguntzeko laguntza 
ekonomikoa.  
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2.2.6 Mugikortasun, Bide Publiko eta Obrak 
 
OINARRIZKO BERDINTASUN-IRIZPIDEAK 
 

 Sexuaren arabera banatutako datuak jasotzen dira? 
 Mugirkortasun orokorrean jasotako datuetan ez dira jasotzen bereizitako datuak.  
 

 Genero-ikuspegia irizpidetzat hartzen da diru-laguntzak ematean, lehiaketetan eta kontratazio 
berrietarako oinarrietan? 

 Ez. 
 

 Gizon eta emakumeen behar eta interes ezberdinak kontuan izaten dira? 
 Irungo Hiri Debekatuaren Mapa egiteko lan egin da eta jarraipena eman zaio, mapa horretan genero-ikuspegi batetik aztertzen da 

hirgintza.  
 

 Genero-ikuspegia txertatu ahal izateko trebakuntza zehatza jaso da? 
 Ez. 
 

 Emakumeen parte-hartzea bermatzeko neurri zuzentzaileak hartzen dira? .  

 Gaur egun ez dago halakorik.Emakumeek garraio publikoaren eremuan planifikazio, diseinu, eta hobekuntza-prozesuetan parte 
hartzea beharrezko ikusten du Berdintasunerako Batzordeak. 

 Berdintasunerako bidean aurrera egiten duten ekintzak eta ekimenak sustatu eta bultzatzen dira? 
      Ez. Berdintasun Batzordeak beharrezko ikusten du genero-ikuspegia eremu honetan integratzea. 
 Hizkuntza ez-sexista erabiltzen da? 
 Ez. 
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ARLOAREN OSAERA 
 
Langileen banaketa soldata-kategorien arabera  

MUGIKORTASUNA; BIDE PUBLIKOA ETA OBRAK
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Iturria:  Irungo Udala (2013) 

 
� Gizonen nagusigoa argia da arlo honetan. 
� Gizonak gehiengoa dira A2, C2 eta E kategoriatan. 
� Emakume gehiago daude B eta C1 kategoriatan. 
� A1 kategoriak emakume eta gizon kopuru bera du. 

 

 

BERDINTASUNAREN ALDE EGINDAKO 
LANAK 

 
 Bere aurrekontuko zati bat  bideratzen du  2011n  eta 

orduz geroztik, zati bat  “Irungo Hiri Debekatuaren Mapa” 
parte-hartze programatik eratorritako hobekuntzei 
bideratzea aurreikusi du. 
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2.2.7. Hirigintza eta Ingurumena 
 
OINARRIZKO BERDINTASUN-IRIZPIDEAK 
 

 Sexuaren arabera banatutako datuak jasotzen dira? 
 Ez da ageri. 
 

 Genero-ikuspegia irizpidetzat hartzen da diru-laguntzak ematean, lehiaketetan eta kontratazio 
berrietarako oinarrietan? 

 Ez. 
 

 Gizon eta emakumeen behar eta interes ezberdinak kontuan izaten dira? 
 Irungo Hiri Debekatuaren Mapa egiteko lan egin da eta jarraipena eman zaio, mapa horretan genero-ikuspegi batetik aztertzen da 

hirgintza.  
 

 Genero-ikuspegia txertatu ahal izateko trebakuntza zehatza jaso da?  
      Ez. 
 Emakumeen parte-hartzea bermatzeko neurri zuzentzaileak hartzen dira? 
 Gaur egun ez dago halakorik.  
  Emakumeek hirigintzaren eremuan planifikazio, diseinu, eta hobekuntza-prozesuetan parte hartzea beharrezko ikusten du 

Berdintasunerako Batzordeak.  
 

 Berdintasunerako bidean aurrera egiten duten ekintzak eta ekimenak sustatu eta bultzatzen dira? 
 Ez. Berdintasun Batzordeak beharrezko jotzen du genero-ikuspegia eremu honetan integratzea. 
 

 Hizkuntza ez-sexista erabiltzen da? 
 Ez modu zehatzan. 
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ARLOAREN OSAERA 
 
Langileen banaketa soldata-kategorien arabera  

HIRIGINTZA ETA INGURUGIROA
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Iturria:  Irungo Udala (2013) 
� Zenbaki absolutuetan ez da alde handirik ikusten arlo hau 

osatzen duten gizon eta emakumeen artean. 
� Gizonak A2 eta C2 kategorietan dira nagusi. 
� C1 kategorian emakume  gehiago daude. 
� A1 kategorian gizon- eta emakume-kopuru bera dago. 

 
 
 

 

BERDINTASUNAREN ALDE EGINDAKO 
LANAK    

 
 

Arlo honetan, eta berdintasun arloarekin elkarlanean, “Irungo 
Hiri Debekatuaren Mapa” egin zen 2011n. 
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2.3. Herritarrek berdintasunerako politiken inguruan duten iritzia 
 
IRUNEN BERDINTASUNA SUSTATZEKO LANA  
Webaren bitartez 42 pertsonek egin dituzten ekarpenetan oinarrituta, herritarrek ez dute ikusten Irunen berdintasunaren aldeko lan 

handirik egiten denik. Aurreko grafikoan ikus 
dezakegunez, erantzunen erdia puntuazio 
baxuenean kokatu dira, berdintasunaren aldeko lan 
gutxi egiten dela adieraziz. Zentzu honetan, hainbat 
pertsonak aitortu dute elkarteek egindako lana, 
baina udalak egindakoari ez diote aitormenik egin. 
Hori, egindako lanaren komunikazio ez-eraginkor 
baten ondorio izan daitekeela uste da; edo 
Alardearen gaiak herritarren pertzepzioan duen 
pisuarengatik ere izan daiteke, gainontzeko politika 
publikoak bere itzalpean geratuko liratezkeelarik. 
Era berean, aipatu behar dugu galdetegian parte 
hartu dutenen %74ak Alardearen konponbidean 
aurrera egiteko konpromiso politikoaren beharra 
azpimarratu duela, eta Irunen berdintasunaren 
eremuan dagoen arazo larriena dela nabarmendu 
dute. 
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ETORKIZUNEKO IKUSPEGIA 
Orokorrean, azpimarratu dira: emakumeen aurkako indarkeria eta horrekin amaitzeko egin beharreko lana, emakumeen ahalduntzea, 
bateragarritasuna eta herritarren parte-hartzea.  
Gizonek genero-indarkeriarekin amaitzeko egin beharreko lana, bateragarritasuna eta herritarren parte-hartzea azpimarratu dituzte. 
Emakumeek genero-indarkeriaren inguruan egin beharreko lanketa nabarmendu dute, eta ahalduntzeari, balioen aldaketari, herritarren 
parte-hartzeari eta bateragarritasunari ere garrantzia eman diote. Emakumeek iruzkindutako gaien artean egon dira baita ere gizarte 
ongizatea, hirigintza eta mugikortasuna, legea eta administrazio publikoa. 
 

Gizonezkoen etorkizunerako lehentasunak 
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ALARDEA   
Ekainaren 30ean batera existitzen dira San Martzialeko Alardearen ospakizuna ulrtzeko bi modu; bata, tradizionala deitua da, eta bertan, 
emakumeak kantinera gisa solik hartzen du parte; eta bestea berdintasunaren aldekoa da, eta bertan emakumeak edozein paperetan har 
dezake parte. 
 
Alarde tradizionala Udalak baimentzen du; bestea, berdintasunaren aldekoa, manifestazio eskubidearen adierazpen gisa egiten da. 
 
Hori horrela, Ikuskizun Publiko eta Jarduera Errekreatiboei buruzko 4/1995 Legeak ezartzen duenaren arabera emandako udal 
ebazpenaren bitartez, izaera pribatuko Elkarte bati Alarde Tradizionala egiteko baimena ematen zaio. 
 
2008ko maiatzaren 28an Auzitegi Gorenak emandako epai baten bidez ebazpen horren legezkotasuna  berretsi zen. Epai horren arabera 
ez dago  sexu-bereizkeriarik Alarde Tradizionala jarduera pribatua delako:  
 

 a.- Alarde hori ospatzeak ez dio inori eragozten bestelako Alarderik antolatzea, hala nahi izanez gero. 
 b.- Alarderen baten sustatzaileek definitutako baldintzak ere ezin dira aldatu; baldintzaren bat aldatzeko baimena emateko, 

Legeak aurreikusten duen supostuetakoren bat gertatu behar da, eta ez da horrelakorik gertatzen kasu honetan.  
 c.- Ezin da Alardea egin dadin eragotzi  eskatutako baimena ukatzea justifikatuko lukeen arrazoiren bat ez badago 4/1995 

Legearen arabera, ez eta Konstituzioan jasotako oinarrizko eskubideen arabera ere.  
 
Udalak dei ugari egin die herritarrei San Martzialeko Alardearen antolakuntzarako begirunea eta askatasuna aldarrikatuz. Ildo horretatik, 
Udalbatzaren Osoko Bilkurak 2013ko maiatzaren 29an egin zuen bilkuran ondoko erabakia hartu zuen: 
 

1.- Irungo Udalak begirune eta askatasun printzipioak erreklamatzen ditu San Martzialeko Alardearen antolakuntzarako. 
2.- Irungo Udalak bere begirunea adierazten du Alardea sentitzeko eta bizitzeko modua adierazteko dauden era desberdinekiko. 
3.- Irungo Udalak dei egiten die herritar, elkarte eta erakundeei San Martzialeko Alardea errespetuz eta begirunez gauzatzearren 
beharrezkoak diren eginahal guztiak egin ditzaten, eta bizikidetza normalizatzeko ahaleginak egin ditzaten".  
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2.4. Etorkizunerako erronkak  

Prozesuaren parte bezala, Berdintasun Batzordearekin saio bat egin zen Irunen berdintasunaren egoeraren inguruko informazioa 
biltzeko. Hauek dira talde-eztabaidetan jaso ziren ekarpenak: 

• MAINSTREAMINGA 
o Zeharkakotasunak berdintasunaren gaia urtzea dakar, ikustera ez iristea eragiten du.  
o Berdintasunerako ordenantza batek aldaketa suposa dezake, horrekin lege-maila handiagoa hartuko bailuke.  
o Arloen arteko mahai baten sorrera, arlo bakoitzeko teknikarien ordezkaritzarekin, berebizikoa da zeharkakotasunerako.  
o Lege-maila horren beharraren eta nahitaezkotasunaren inguruko zalantzak. Behartu ditzakegu langileak genero-

ikuspegiarekin lan egitera? Beharrezkoa ikusten da sentsibilizazioa areagotzea, bereziki arlo maskulinizatuenetan.  
o Gizarte ongizatearen eta hirigintzaren arteko elkarlan-esperientzia oso positiboki baloratzen da. Horrelako esperientziak 

biralizatu egin beharko lirateke eta etorkizuneko esperientziei bide eman.  
o Genero-ikuspegia beti kontuan izateko aukerak: pertsona batzuk beharrezko ikusten dute prozedura guztien genero-

ikuspegiari buruzko atal bat izatea. Beste batzuen ustetan, sentsibilizazio egoki batekin ikuspegi hori inpregnatuko da 
eta atal hori ez da beharrezkoa izango, ikuspegia bere kaxa txertatuko baita. 

o Konpromiso politikoa funtsezkoa da. Udalak bere lehentasunen artean sartu beharra dauka eta udalaren jarduerak  
herritarren onurarako izan behar luke. Arlo guztiek inplikatuta egon behar dute. 

o Udal arloetako ordezkariak Berdintasun Batzordeko lantaldean egiten den lana barnera dezaten bertan parte hartzeko 
dinamika berreskuratzea positiboa izan daitekeela baloratzen da. 

 
• BATERAGARRITASUNA 

o Oso positiboki baloratzen dira bateragarritasun-neurriek ahalbidetzen dituzten aukerak, bereziki emakumeei. Hala ere, 
neurri hauek erabiltzen dituzten gehiengoa emakumeak izateak jarrera kritikoa mantentzea dakar. Zentzu honetan, 
ikusten da oraindik bide luzea dagoela egiteko. 

o Bizitza pribatuarekin bateragarritasuna bilatzearen inguruan hausnartzen da, eta erantzunkidetzan sakondu behar dela 
ikusten da. Gai honetan ere sentsibilizazio-lan handia egin behar da.  

o Zentzu honetan eragin dezaketen faktoreak: soldaten arteko aldea, genero-rol tradizionalak, lan-egoera.  
o Sektore pribatuan horrelako neurrien gabeziari dagokionez, Bidasoa Activarekin elkarlanean jardun daitekeela uste da 

inguruko enpresetan ekimenak bultzatzeko.  
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o Ostalaritzako ordutegiek, eta txandek oro har, familia-bateragarritasunerako suposatzen dituzten zailtasunak 
nabarmendu dira.  

 

• BERDINTASUN HORIZONTALA ETA BERDINTASUN BERTIKALA 
o Gai honetan oraindik bide luzea dago egiteko. Diagnostikoan azaleratutako datuek erakusten dute “kristalezko sabaia” 

errealitate bat dela, goi-kategorietan dauden emakume-kopuru urriak erakusten duen moduan.  
o Diskriminazio positiboa neurri zuzentzaile moduan sartu behar da. Honi dagokionez, bi ñabardura egiten dira:  

• Alde batetik, kuotek dauzkaten mugak, begirada femeninoak eta maskulinoak baitaude gorputz femenino edo 
maskulinoetan.  

• Bestetik, egungo sistema dugu, gizonek eta gizonentzako sortua. Aldaketarekin horiek galdu egiten dute eta zaila 
da beraiek hori onartuko luketen sentsibilizazio-maila batera iristea.  

 

• HERRITARREN PERTZEPZIOA 
o Oro har, interes-falta sumatzen da herritarrengan, modu eraginkorragoan komunikatzeko beharra ikusten da.  
o Orokorrean, herritarrek ez dute ezagutzen urte hauetan zehar egin den lana.  
 

• HEZKUNTZA 
o Hezkuntza-sistemak genero-ikuspegia txertatzeko joera du, baina azken finean irakasleen esku geratzen da. 
o Oso sektore feminizatutzat jotzen da.  
o Ikastetxeetan garatuko diren programek urte osokoak izan behar dute, eta ez dute mugatu behar 5 egun sinbolikoetara.  
o Irakasleekin zein familiekin landu behar da.  
o Hezkuntzan programak diseinatzeko orduan, materia-saturazio bat dago. Ez da lehiakorra, eta mugak daude ikastetxe 

bakoitzeko errealitatearen baitan.  
 

• OSASUNA 
o Zaintza emakumeen esku geratzen da nagusiki eta adineko pertsonak ere emakumeak dira nagusiki.  
o Gizarte-zerbitzuekin koordinazio-falta genero-indarkeria detektatzen den kasuetan. 
o Osasun-zerbitzu “unibertsalaren” okerragotzea eta bere pribatizazioranzko trantsizioa. Eskura dauden baliabideen eta 

gizarte-bazterketan dauden emakumeen eta sexu-langileen egoeraren inguruko hausnarketa sakon bat egiten da.  
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3. IRUNGO III. BERDINTASUN PLANA (2013-2016) 

3.1. Planaren legezko eta kontzeptuzko esparrua  

3.1.1. Zertaz hitz egiten dugu Emakumeen eta Gizone n arteko Berdintasunaz ari garenean? 
 
Atal honetan garatzen dira planaren kontzeptuen oinarri diren printzipio orokorrak. Printzipio hauek Irungo aukera-berdintasunaren 
arloan egiten diren politikak bideratuko dituzte, benetako berdintasuna eragozten duten oztopoei aurre eginez eta emakume eta 
gizonen berdintasuna sustatuko duten neurriak proposatuz. 

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

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

• Generoa: Gizarte batek, une soziokultural zehatz batean, emakume eta gizonei ezartzen dizkien ezaugarri, jarrera eta 
jokabide bereizgarriak dira. Kontzeptua dinamikoa da (hau da, genero-rolen eduki zehatzak momentu historikoaren eta 
gizartearen arabera aldatzen dira). 

Neska ala mutil jaio izanak ez luke, inola ere, aukera-berdintasuna baldintzatu behar, ez luke lan bera egiteko aukera ukatu behar, 
edo ez lituzke dirusarrera txikiagoak edo handiagoak baldintzatu behar.  Diskriminazioa ez da soilik sexuan oinarritzen baizik eta 
sexuari atxikitzen dizkiogun hainbat ezaugarrietan, gaitasuneta eta ezintasunetan: indartsua edo ahula izatea; inteligentea edo 
intuitiboa izatea; erasokorra edo zaintzailea izatea, eta beste ideia estereotipatuen eta murritzen zerrenda luze bat, guztiak ere, gure 
aukera-berdintasuna mugatzen dutenak.  

Beraz, diskriminazioa, bazterketa eta indarkeria sexista sexu-genero sistemaren bitartez eraikitzen da. Sistema horrek ezaugarri on 
bat du: sistema dinamiko bat da. Beraz, sistema horretan eragin dezakegu, indarrean dauden sinesmen eta balioetan oinarritzen 
delako. Izan ere, azken mendean izugarri handiagotu dira bai emakumeen bai gizonen aukerak gure gizartean, baina oraindik ere 
asko geratzen da egiteko egiazki aukera berdinak izan arte.   
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Gaur egun emakumeek eta gizonek bizitzen duten berdintasun eza ulertzeko  berdintasun formala eta benetako berdintasuna bereizi 
behar ditugu:   

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

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

Printzipio honek bereizketaren ideia dakar izatezko berdintasunerako beharrezko bitartekotza gisa.  Bitartekotza horrek aukerak eta 
emaitzak behar dituenez gero, beharrezkoa da Aukera-berdintasunean lan egitea, hots, gizonekin alderatuta berdintasunaren arloan 
duintasunez tratatuak izateko eskubidean. 

Aukera-berdintasunaren helburua esku hartzeko esparrua sortzea da, gizarteko arlo guztietan baldintza, ikusgarritasun, autonomia 
eta erantzukizun berarekin askatasunez parte hartzeko modua ematen diena emakumeei eta gizonei. Kalitate terminoa da eta giza-
eskubideekin lotuta dago zuzenean. Emakumeek bizitza-kalitate hobea lortzeko tresna da, eta horretarako, ekintza positiboak 
erabiltzen ditu. 

Ekintza positiboak aldi-baterako neurriak, abiapuntua eta tratamendu berezia dira aukera-berdintasuna lortzeko.  Abiapuntuan 
desabantailak dituztenen aldeko estrategia batean datza ekintza positiboa, hain zuzen, abantaila daramatenen mailara iritsi daitezen. 
Hala, une jakin batean aukera-berdintasunera iristeko.   

Ekintza horiek Ekintza positiboko planak edo Berdintasun planak deitzen diren horietan biltzen dira.   Izan ere, helburuak egituratzen 
dituzten tresna politikoak eta administratiboak dira, aukera-berdintasuna lortzeko jarduketa zehatzak bideratzen dituztenak. 

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

Genero-ikuspegia udalean aplikatzeak esan nahi du sistematikoki plangintza, garapen eta ebaluazio-fase guztietan, emakumeen eta 
gizonen egoerak, baldintzak, beharrak eta nahiak aintzat hartzea, betiere desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna 
udalaren politika eta jarduketa guztietan sustatzeko helburu eta neurri espezifikoak txertatuz.  Errealitatea genero-ikuspegitik 
aztertzeak honako hau suposatzen du:  

Emakumeen, gizonen eta hauen erlazioen errealitatea aztertzekoan egoten diren joera sexistak plazaratzea. 

Emakumeen eta gizonen desberdintasunaren atzean dauden egitura-faktoreak identifikatzea, desberdintasun hauek sortu edo 
birsortzen dituzten diskriminazio-era guztiak atzemanez. 

Genero-erlazioak birdefinitu, emakumeen egoera agerian utziz, emakumeen beharrak eta interesak kontuan hartuz eta emakumeak 
gizarteari egiten dion ekarpenari balio handiagoa emanez. 
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3.1.2. Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera Berdinta sunerako politiken arau-esparrua 
 
Emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioa, baita sexuaren ziozko edozein bereizkeria-mota beren beregi debekatzea ere, arau 
juridiko batzuetan jasota daude.  
Emakumearen aurkako bereizkeria-era guztiak ezabatzeari buruzko Konbentzioak (NBEren Biltzar Nagusiak 1979ko abenduan 
onetsi zuen) emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioa aldarrikatzen du. Konbentzio horren 2. artikuluan, ondoko konpromisoa 
hartu zuten kideek: «printzipio hori legeen bidez edo beste bitarteko egoki batzuk erabiliz benetan betearazten dela bermatzea». 

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

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

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

 Era berean, Eusko Legebiltzarrak, otsailaren 5eko 2/1988 Legea onartuta (Emakumearen Euskal Erakundea sortarazteari buruzkoa 
da lege hori), lege horren zioen adierazpenean jasotzen den bezala, lehen mailako gaitzat jo zuen emakumeekin bereizkeriaz 
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jokatzeko era guztiak benetan ezabatzea, eta emakumeek gure Erkidegoko alor guztietan esku hartzeari bultza egiteko beharrezkoak 
izan daitezkeen neurriak hartzea; halaber, bere gain hartu zuen arlo horretan ekintza bateratuari indar egiteko lana ere (1). 

2004 urtean Espainako Estatuak Genero Indarkeriaren kontrako Lege Integrala (1/2004) onartu zuen, indarkeria honi aurre egiteko 
estrategia ezberdinak ezarriz, bai juridikoak bai gizarte neurriak (prebentzioa eta biktimaren babes integralerako).   
Azken urteetan, Administrazioan aukera-berdintasuna bultzatzeko arauak eta ekintza positiboko planak egin dira Euskal Autonomia 
Erkidegoan toki, lurralde eta autonomia mailan.  Tokiko administrazioari dagokionez, bi erreferentzia hartuko ditugu Irungo 
Emakumeen eta Gizonen III. Berdintasunerako Plana garatzeko: Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako 4/2005 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen VI. Berdintasunerako Plana. 
Zeharkakotasunaren ildo beretik onartu zen Espainako Estatuan Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunaren Aldeko legea 
(3/2007).    

Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea da genero berdintasunerako helburuak eta 
planteamenduak formulatzen duen maila handieneko egungo araua.  Lege horrek jauzi kualitatibo handia dakar genero 
mainstreamina edo zeharkakotasuna aplikatzeko norabidean, zeren eta lege hori baino lehen “emakumearentzako” politika 
espezifikoak sortzeko praktika baitzen oinarria.  Hala, 1998an, Eusko Legebiltzarrak, Emakumearen Euskal Erakundea sortzeari 
buruzko 2/1988 Legea onetsita, lehentasunezkotzat jo zuen emakumeen diskriminazio modu guztiak desagerraraztea eta 
emakumeek EAEn eremu guztietan parte hartzea sustatzeko beharrezko neurriak hartzea. Halaber, arlo horretan ekintza koordinatua 
bultzatzeko eginkizuna hartu zuen bere gain.   

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

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

a) Egiturak, programak eta prozedurak egokitzea eta sortzea genero ikuspegia administrazioan txertatzeko. 

b) Ekintza positiboko neurriak betearaztea toki mailan. 

                                                 
1 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakume eta Gizonen Berdintasunerakoa Hemen topa daiteke: www.euskadi.net/bopv (2005/03/05) 
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c) Toki mailako programazioa gobernuaren plangintza orokorraren eremuan eta foru aldundien programazioa. 

d) Estatistika eguneratuak egokitzea eta gordetzea, toki-mailan esku hartzeko eremuetan gizon eta emakumeen egoera desberdina 
ezagutzea ahalbidetuko duten estatistikak hain zuzen. 

e) Emakumeek eta gizonek toki mailan duten egoerari buruzko azterlanak eta ikerketak egitea. 

f) Gizon eta emakumeen desberdintasunaz eta berdintasuna sustatzeko beharrezko neurriez jabearazteko jarduerak egitea toki-
mailan. 

g) Tokiko araudiaren jarraipena egitea, baita gizon eta emakumeen berdintasunaren printzipioaren araberako aplikazioa ere. 

h) Gizon eta emakumeen berdintasunari buruzko bitartekoez eta programez informatzea eta bideratzea herritarrak, baita 
diskriminazio anitza jasaten duten emakumeen oinarrizko eskubide sozialen jabetza bermatzeko programez edo zerbitzuez ere. 

i) Programak edo zerbitzuak ematea, diskriminazio anitza jasaten duten emakumeen oinarrizko eskubide sozialez jabetzea 
bermatzeko asmoz, betiere zerbitzuen izaera dela-eta udal mailan eman behar badira. 

j) Gizon eta emakumeen bizitza pertsonala eta familia eta lana bateratzeko gizarte-komunitateko bitartekoak eta zerbitzuak ezartzea, 
betiere, zerbitzuen izaera dela-eta udal mailan eman behar badira. 

k) Erlazioak eta parte hartzeko eta lankidetzarako bideak ezartzea beste erakunde publikoekin eta pribatuekin, baldin eta beren 
helburuen edo eginkizunen arabera gizon eta emakumeen arteko berdintasuna toki-mailan lortzea bultzatzen badute. 

l) Toki-mailan gertatzen diren sexu-diskriminazioak detektatzea eta horiek desagerrarazteko neurriak hartzea. 

m) Haien eskumenen barruan agindu dakiekeen beste edozein eginkizun. 

 

2. - Tokiko administrazioek aurreko paragrafoan ezarritako funtzioak eraginkortasunez bete ditzaten laguntzeko, administrazio horiek 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren laguntza teknikoa izango dute, eta, horrez gainera, foru-administrazioen sustapen-neurri 
egokiak. 
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Eta "Gizonen eta emakumeen berdintasunerako planak" izeneko II. tituluko 15. artikuluan, hauxe zehazten da: 

"Foru aldundiek eta udalek berdintasunerako planak edo programak onetsiko dituzte, Eusko Jaurlaritzaren plangintza orokorretan 
ezarritako gidalerroekin eta esku hartzeko ildoekin bat etorriz, eta bermatu egingo dute, beharrezko bitarteko material eta 
ekonomikoak eta giza-bitartekoak erabiliz, haien sail bakoitzean, erakunde autonomoetan eta mendeko diren edo lotura duten beste 
erakunde publikoetan eraginkortasunez eta koordinatuta beteko direla planetan eta lege horretan ezarritako neurriak. Udalek banaka 
edo parte hartzen duten edo horretarako eratuko diren mankomunitateen bidez egin ahal izango dituzte  jarduketa horiek. Hartarako, 
Eusko Jaurlaritzaren laguntza teknikoa eta dagokien foru aldundien laguntza ekonomikoak izango dituzte, bereziki, ekonomi eta 
kudeaketa ahalmen txikiena dutenek".  

. 

Bestalde,  2013ko abenduan Gobernu Batzordeak onetsitako EAEko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako VI Plana 
,(2),  ere badago.  Plan horretan jasota daude X. legegintzaldian berdintasunaren alorrean euskal botere publikoek jarduketa 
bideratzeko jarraibideak eta esku-hartzeko lerroak. VI. Planaren diseinua aurreko planak abian jarri eta ebaluatu ondorengoa da, eta 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18 4/2005 Legeak ezarritako eskubideetatik eta aginduetatik eratortzen da. 

 

Helburua ez da adieraztea EAEn bedintasun politikak aurrera nola eraman behar diren, baizik eta adieraztea X. Legegintzaldian zein 
gizarte-aldaketa egin behar diren; horrela, bada, Gobernuko, foru aldundietako eta udaletako sailetako berdintasunerako plan 
estrategikoak izango dira geroago planteatuko diren aldaketak lortzeko aurrera eraman behar diren esku-hartze estrategiak, lan-
prozesuak eta garatu beharreko jarduketak zehaztuko dituzten tresnak, betiere dagozkien esku-hartze eremuen, beren eskumenen 
eta beren jarduketa-lurraldeen markoan.  

 

Aurreko planen orientazioa jarraituz, VI. Planean, datozen urteetan lehentasunez eragin behar zaien helburuak adierazten dira, eta 
estrategiei eta jarduketa zehatzei dagokienez komenigarri deritzo instituzio bakoitzak bere jarduteko modua diseinatzea, bertako 
errealitatea kontuan hartuta.  

                                                 
22Plana, www.emakunde.es webean jasota dago. 
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Berdintasunerako VI. Planak jasotako helburuek erronkak planteatzen dituzte bai administrazioko antolakuntza-aldaketazkoak 
eta/edo barne-funtzionamenduzkoak bai gizarte-izaerazkoak balioen aldaketa, emakumeak ahalduntzea, erantzunkidetzazko gizarte-
antolamendua eta emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea sustatzeko.   

 

Helburu hauek dira plana egituratzen duten bi atal nagusiak osatzen dituztenak: Gobernantza hobetzeko neurriak eta 
berdintasunaren alorrean esku hartzeko hiru ardatz.   

• Berdintasunaren alde gobernantza hobetzeko neurriak: Antolakundean bertan berdintasunaren printzipioa sartzeko neurriak  

• Berdintasunaren alorrean esku hartzeko ardatzak: Gizarte-aldaketarako VI. Planak proposatzen dituen erronkak 3 ardatzen 
inguruan antolatzen dira, eta ardatz horiek bideratzen dute datozen urteetako esku-hartze publikoa berdintasunaren alorrean, 
eta honako hauek dira helburuak:  

1.- Beharrezko balio-aldaketa eta emakumeen ahalduntze sozial, kolektibo eta pertsonala sustatzea. 

2.- Erantzunkidetzazko gizarte-antolakuntzan aurrera egitea. 

3.- Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea. 

 

VI. Planak ahalbidetu egiten du instituzio eta administrazio publikoek autonomia izan dezaten esku hartzeko beren programak eta 
metodologia definitzeko. Hala ere, haiek guztiek norabide berean eta helburu berberak lortzeko lan egingo dute.  

Ondorioz, Irunen Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako III. Plana diseinatzeko, aipatutako helburu horiek hartu dira garatutako 
oinarrizko printzipioak Udal honetan egokitzeko eta zehazteko.  
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3.2. Planaren lan-ildoak   

 

Jarraitu beharreko neurriak berdintasunerako GOBERN ANTZA hobea lortzeko: 
berdintasunaren printzipioz erakundean eta funtzion amenduan inplementatzeko orinarrizko 

baldintzak  
 

 
EMAKUMEEN JABEKUNTZA eta 
baloreen aldaketa  
¿ZER DA?  
Gizonen eta emakumeen harreman 
pertsonaletan eta sozialetan oreka 
handiagoa lortze aldera, emakumeek boterea 
lortuz joan behar dute genero harremanen 
gizarte berreraikitzearren bidez autonomia 
eta herritartasun osoa Lotus. “Jabekuntza” 
hitzarekin “boterea areagotzeaz” mintzatzen 
da, hau da, pertsona gisa indartzeaz, eta 
norberaren egoera sozialaz, ekonomikoaz 
eta politikoaz ere bai. Norberaren agintaritza 
eta boterea areatozea bitarteekiko eta 
bizitzan eragina duten erabakiekiko. 

Gizarte -antolaketa 
ERANTZUNKIDEA  
¿ZER DA?  
Bateragarri egitetik harago, 
berdintasun politiketako printzipio 
gisa erantzunkidetasuna 
inplementatzeko helburuak 
berekin ekarriko du emakumeek 
eta gizonek ardurak beren gain 
artesa ereme publikoan eta 
pribatuan, eta bereziki, gizonek 
eremu pribatuan duten parte-
hartzea areagotzea. “Horretarako 
bateragarri egitea erantzunkide 
izatera eta denboraren erabilpen 
berriak egitera bultzatu beharko 
da. 

 

Emakumeen aurk ako 
INDARKERIA  
¿ZER DA?  
Emakumeek gizartean duten 
desberdintasun egitura egoeran 
ditu sustraiak emakumeen 
aurkako indarkeriak. Aipatutako 
indarkeriak hainbat alderdi ditu, 
diskrimizaziotik eta mesprezutik 
hasita, eraso fisiko edo 
psikologikoetatik pasatuz eta 
hiltzeraino iritsiz. Oso eremu 
desberdinetan egiten da (familia, 
lana, hezkuntza…), baina 
berebiziko garantiza hartzen du 
etxean eta bikotean.  
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3.3. Planaren programak  

 

PROGRAMA GOBERNANTZA 
JABEKUNTZA ETA 

BALOREEN 
ALDAKETA 

GIZARTE-
ANTOLAKETA 

ERANTZUNKIDEA 

EMAKUMEEN 
AURKAKO 

INDARKERIA 
DESAGERRAZTEA 

P1 Gobernantzarako egiturak      
P2 Gobernantzarako tresnak      
P3 Zeharkakotasuna      
P4 Berdintasunean trebakuntza      
P5 Parte -hartze sozio -politikoa      
P6 Berdintasunaren aldeko 

posizionamendu instituzionala     

P7 Berdintasunean oinarritutako 
pertsonen kudeaketa     

P8 Herritarren sentsibilizazioa eta 
trebakuntza     

P9 Inklusio Soziala      
P10 Sexu-askatasuna      
P11 Hezkidetza      
P12 Berdintasuna lan -munduan      
P13 Hiri barneratzailea      
P14 Indarkeriaren biktimenganako 

arretaren hobekuntza     
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1. PROGRAMA: GOBERNANTZARAKO EGITURAK   

Helburua : Berdintasunaren aldeko gobernantza hobea lortzeko beharrezko egiturak sortzea.   
G 

A E I 

JARDUERAK 
URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTAKO 
ARLOAK EDOTA 

DEPARTAMENTUA
K 

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

1.1. Koordinaziorako eta Berdintasun-
planaren jarraipenerako arloen arteko 
batzorde edo mahai tekniko bat osatzea 
udaleko teknikariekin. 

    

 Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 
 

Arlo guztiak. 

- Urtean egindako 
bilera-kopurua. 

- Parte-hartzen duten 
arlo-kopurua, arlo 
guztiekiko (%). 

1.2. Arlo bakoitzean berdintasunarekin 
lotutako gaietarako erreferente izango den 
pertsona bat izendatzea, arloaren ordezkari 
gisa arloen arteko batzordean parte 
hartuko duena, eta bere arloan Planari 
buruzko informazioa eman eta bere 
garapena bultzatuko duena. 

    

 

Arloko 
buruzagitzak 

Arlo guztiak. 

- Izendatutako 
pertsonak dituzten 
arloen kopurua, 
guztiekiko (%). 

- Berdintasun 
planari lotuta, urtero 
arlo bakoitzean 
egindako bilera 
kopurua 
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2. PROGRAMA: GOBERNANTZARAKO TRESNAK  
Helburua : Teknikariei berdintasunaren aldeko gobernantza hobea garatu ahal izateko 
tresnak ematea. 

G 
A E I 

JARDUERAK 

URTEA 

AURREKONTUA 
ARLO 

ARDURADUN
A 

INPLIKATUTA
KO ARLOAK 

EDOTA 
DEPARTAMEN

TUAK 

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

2.1. Udalbatzak Irungo III. Berdintasuna-plana 
onestea.       Gizarte 

Ongizatea 
 

- Plana indarrean 
jartzeko data. 

 
 
2.2. Udal langileek lanerako tresna gisa erabil 
dezaketen gida edo estilo-liburu bat sortzea eta 
horrela hizkuntzaren erabilera   

    5.000 € 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Gizarte 
Ongizatea 
-Antolamendua 
eta Kalitatea  
 Gainerako 
arloak 
 

- Gida egitea 
- Gidaren ezagutza-

maila langileen artean 
(%). 

- Gidarekiko udal 
langileen asebetetze-
maila (%). 

2.3.  Maila tekniko nahiz politikoan eta 
berdintasunerako Batzordearekin, udal 
osoarentzako berdintasun-ordenantza bat egin 
eta martxan jartzearen egokitasuna eta 
bideragarritasuna aztertu, hausnartu eta 
baloratzea. Horrela egitea erabakitzen bada, 
arloen arteko batzorde teknikoan lantzea. 

    

 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Arlo guztiak. 
Korporazio 
politikoa 

 
 
 
 
- Hartutako erabakia 

2.4. Genero-ikuspegia politika publikoetan 
txertatzeko irizpide garbiak jasotzen dituen 
gida bat egitea eta zabaltzea, udaleko arlo 
ezberdinetarako. 

    5.000 € 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza 
eta Gazteria 

Gizarte Ongizatea 
-Antolamendua 
eta Kalitatea  
Gainerako arloak 
 

- Gida egitea 
- Gidaren ezagutza-maila 

langileen artean (%). 
- Gidarekiko udal 

langileen asebetetze-
maila (%). 
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2.5.  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. 

     

Informazioare
n Gizartea eta 
Herritarren 
Parte-Hartzea 

- Antolamendua 
eta Kalitatea  

- Gainerako 
arloak 

 

 
 
 
- Gidan jasotako 
irizpideen erabilpen-
maila (%) 
hautatutako 
komunikazio-
euskarrietan. 

 
2.6. 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.  

    5.000 € (2014) 

Informazioare
n Gizartea eta 
Herritarren 
Parte-Hartzea 

- InformatikaAnt
olakuntza Eta 
Kalitatea  

- Gainerako 
arloak 

 

- Aldatutako tresnen 
kopurua. 

- Plan bat izatea. 
- Bere estatistika 
nagusietan datu 
banatuak dauzkaten 
arloen kopurua, 
kopuru osoarekiko 
(%). 

- Departamentuaren 
jardunean 
generoaren eragina 
aztertzen txosten-
kopurua, kopuru 
osoarekiko (%) 
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3. PROGRAMA: ZEHARKAKOTASUNA   
Helburua : Udal arlo ezberdinetan diseinatu eta ezartzen diren politika publikoetan genero-
ikuspegia txertatzea.  

G 
A E I 

JARDUERAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTA
KO ARLOAK 

EDOTA 
DEPARTAME

NTUAK 

ADIERAZLEAK  

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

 
 
3.1. Diru-laguntzak esleitzeko 
oinarrietan eta Udalak egiten dituen 
lankidetza hitzarmenetan  berdintasun-
irizpideak txertatzea. Bete 
beharrekoak diren oinarri orokor 
batzuk sortzeko aukera aztertzea. 

     

Idazkaritza, 
Zerbitzu 
Juridikoak eta 
Kontratazioa 

- Euskara 
- Kultura eta 
Kirola 

- Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Idazkaritza, 
Zerbitzu 
Juridikoak eta 
Kontratazioa 

- Oinarri orokor 
batzuk izatea 

- Berdintasun-
irizpidedun 
esleipenak egiteko 
oinarrien kopurua, 
kopuru osoarekiko 
(%). 

3.2. 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).  
 
 

     

Idazkaritza, 
Zerbitzu 
Juridikoak eta 
Kontratazioa 

- Kontratazioa  
- Arlo guztiak. 

- Klausulak egin 
izana. 

- Klausula horiek 
jasotzen dituzten 
oinarrien kopurua, 
kopuru osoarekiko 
(%). 
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3.3. 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). 
 

     Kultura eta Kirola 

- Kultura eta 
Kirola 

- Euskara 
- Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

 
- Herritarrei 
zuzendutako 
ekintza-eskaintzan 
emakumeen 
presentzia eta 
ikusgarritasunaren 
inguruan txostenik 
egin duten arlo-
kopurua. 
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4. PROGRAMA: TREBAKUNTZA BERDINTASUNEAN  
Helburua : Udaleko teknikariak eta politikariak berdintasunari loturiko gaietan 
sentsibilizatzea eta trebatzea. 

G 
A E I 

JARDUERAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTA
KO ARLOAK 

EDOTA 
DEPARTAMEN

TUAK 

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

 
4.1.  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). 

    
 

2.000 €  
Urtero berritzen 

da. 

Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan Estrategikoa 

 Arlo guztiak. 

- Egindako ekintzen 
eta trebakuntza-
orduen kopurua 

- Aipatutako 
trebakuntza-
ekintzetan parte 
hartu duten arloen 
eta pertsonen 
kopurua. 

 
4.2. 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. 

    
2.000 €  

Urtero berritzen 
da. 

Alkatetza 
- Udaleko 
pertsonal 
politikoa 

- Egindako ekintzen 
eta trebakuntza-
orduen kopurua 

- Aipatutako 
trebakuntza-
ekintzetan parte 
hartu duen 
pertsona-kopurua. 
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4.3. Arloen arteko batzordea osatuko duten 
teknikariak trebatzea, landuko diren gaien 
araberako eduki zehatzagoekin, gaiean 
aurretiko trebakuntza batekin landu 
daitezen: berdintasun-legearen eragina 
tokiko politika publikoetan, berdintasun-
ordenantzak, sexu-jazarpena eta jazarpen 
sexista lan-eremuan, komunikazio 
barneratzailea, datuen azterketa genero-
ikuspegiarekin eta generoaren 
eraginarekin, etab. 
 

    
2.000 €  

Urtero berritzen 
da. 

Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan Estrategikoa 

Arlo guztiak. 

 
- Egindako ekintzen 
eta trebakuntza-
orduen kopurua 

- Aipatutako 
trebakuntza-
ekintzetan parte 
hartu duten 
departamentuen eta 
pertsonen kopurua. 

4.4. Edukien arabera, arloen arteko 
batzorde teknikoari zuzendutako ikastaro 
monografikoetan, gai horri loturiko udal 
teknikariak txertatzea: komunikazioko 
teknikariak komunikazio barneratzailea 
lantzean, giza baliabideetako teknikariak 
berdintasunean oinarritutako pertsonen 
kudeaketa lantzea, etab. 
 

     

Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan Estrategikoa 

Arlo guztiak. 

 
 
- Aipatutako 
trebakuntza-
ekintzetan parte 
hartu duten 
departamentuen eta 
pertsonen kopurua. 

 
4.5.  Arlo bakoitzeko langileak euren 
gaietan edo lan-esparruetan genero-
ikuspegiarekin nola lan egin daitekeenaren 
inguruan aholkatzea. 

    
2.000 €  

Urtero berritzen 
da. 

Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan Estrategikoa 

Arlo guztiak. 

- Egindako ekintzen eta 
trebakuntza-orduen 
kopurua 

- Aipatutako 
trebakuntza-ekintzetan 
parte hartu duen 
pertsona-kopurua. 
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5. PROGRAMA: PARTE-HARTZE SOZIO-POLITIKOA  
Helburua:  Emakumeen parte-hartze sozio-politikoa ziurtatzeko eta erabaki-guneetan 
euren presentzia indartzeko mekanismoak martxan jartzea.   

G 
A E I 

JARDUERAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTA
KO ARLOAK 

EDOTA 
DEPARTAME

NTUAK 

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

 
5.1. Epaimahaietan eta udalak bultzatutako 
kontsultarako organoetan zein organo 
erabakitzaileetan berdintasunezko 
ordezkaritza bermatzeko neurriak hartzea.   
 

     
Informazioaren 
Gizartea eta 
Herritarren Parte-
Hartzea 

- Antolamendua 
eta Kalitatea 

- Arlo guztiak. 

- Parekideak izan 
diren epaimahai eta 
organo 
erabakitzaileen 
kopurua, kopuru 
osoarekiko (%). 

 
5.2.  Udalaren organo erabakitzaileetan 
(udalbatza, alderdi politikoak, gobernu-
taldea, batzordeak, administrazio-
kontseiluak, etab.) emakumeen eta gizonen 
arteko parekotasuna bermatzeko neurriak 
hartzea.  
 

     Alkatetza Arlo guztiak. 

- Parekideak izan 
diren udal organo 
erabakitzaileen 
kopurua, kopuru 
osoarekiko (%) 

 
5.3. Udaleko izendapen askeko postuetan 
parekidetasuna bermatzea. 
 
 
 
 

     Alkatetza - Arlo guztiak. 

- Izendapen askeko 
postuetan dauden 
emakumeen 
kopurua, kopuru 
osoarekiko (%) 
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5.4. Herritarren parte-hartze eremuetan  eta 
prozesuetan  emakumeen eta emakume-
elkarteen parte-hartzea sustatzeko neurriak 
hartzea. Emakumeak gutxiengo diren 
eremuetan eragitea.  Era berean, neurriak 
hartzea eremu hauek erakargarriak, 
dinamikoak izan daitezen eta 
bateragarritasuna ahalbidetu dezaten.  

     Alkatetza 

- Informazioaren G. 
Herritarren Parte-
Hartzea 

- 2014an: Gizarte 
ongizate Arloa eta 
Euskara Arloa. 

- 2015ean: Kultura 
eta Kirola, eta 
Ingurumen eta 
Hirigintza Dep. 

- 2016an: 
Informazioaren 
Gizarte eta 
Herritarren Parte-
hartze Arloa eta 
Mugikortasun, 
Bide Publiko eta 
Obra Arloa. 

- Herritarren parte-
hartze eremu eta 
prozesuetan parte-
hartzen duten 
emakume eta 
emakume-elkarteen 
kopurua, kopuru 
osoarekiko (%). 

 
5.5. Gizarte Ongizate Arloko diru-laguntzen 
programaren bitartez, emakume-elkarteen 
ekintzak edo berdintasuna edo emakumeen 
kolektiboei laguntzea helburu duten 
ekintzak finantzatzea (lehentasuna 
ematea bazterketa edo zaurgarritasun-
egoeran dauden emakumeen 
kolektiboei arreta ematea bideratutako  
jarduerei) 

    
14.500 €  

Urtero berritzen 
da. 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte 
Ongizate 
Arloa 
 

- Finantzatutako 
emakume-elkarteen 
kopurua. 

- Berdintasuna 
sustatzeko 
finantzatutako 
elkarteen kopurua. 

- Helburu horretara 
bideratutako diru-
kopurua, 
programaren kopuru 
osoarekiko (%). 

5.6. Berdintasunerako Batzordean 
M8ko, A25eko, ahalduntze-programa 
eta sentsibilizatzeko beste ekintza 
batzuk eztabaidatzea eta horien 
inguruan erabakiak hartzea). 

     

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte 
Ongizate 
Arloa 
 

- Atzordean 
landutako 
proposamen 
eta/edo erabakiak. 
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6. PROGRAMA: BERDINTASUNAREN ALDEKO POSIZIONAMENDU INSTITUZIONAL A  
Helburua : Zalantzarik gabe berdintasunaren aldekoa den iritzia eta praktika erakustea, 
berdintasun-eza ematen denean edo berdintasun-ezaren ondorio diren egoeratan irmoki 
jokatuz. 

G 

A E I 

JARDUERAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTA
KO ARLOAK 

EDOTA 
DEPARTAME

NTUAK 

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

 
 
6.1. Data esanguratsuetan (martxoaren 
8a, azaroaren 25a…) emakumeen eta 
euren aldarrikapenen inguruan 
sentsibilizatzeko, salatzeko eta 
ikustarazteko ekintzak garatzea.     

2.500 €  
Urtero berritzen 
da. 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- 2013: Kultura 
eta Kirola 

- 2014: 
Euskara 

- 2015: 
Hirigintza eta 
Ingurumena. 

- 2016: 
Informazioare
n Gizartea 
Herritarren 
Parte-
Hartzea 

- Urteko ekitaldien 
eta ekintzen 
kopurua. 

6.2. Hirian ematen den emakumeen 
aurkako indarkeria kasuetan indarkeria-
protokoloan jasota dauden ekintzak 
garatzen direla bermatzea eta beste 
baliabideren bat (akusazio partikularrak, 
aholkularitza, babesa…) aktibatzeko 
aukera aztertzea. 
 

     Alkatetza - Arlo guztiak. 

- Protokoloaren 
arabera artatutako 
kasuak (%100). 

- Salaketa jarri edo 
babesteko 
agindua eskatu 
dutenen kopurua. 
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6.3. Berdintasunaren alde egiten denari 
zabalkunde gehiago ematea, udalaren 
web orriaren zein komunikabideen bitartez. 

     Komunikazio 
kabinetea 

Gizarte 
Ongizatea 

- Web orrialdean 
Planari buruz 
 sortutako 
albisteen kopurua 

- Komunikabideetan 
sortutako 
“albisteen” 
kopurua. 

 
6.4. Herritarren kexak eta erreklamazioak 
urtero genero-ikuspegiarekin aztertzea eta 
esku-hartzerako edo adierazpen 
instituzionalerako beharra aztertzea 
(errepikatzeagatik, larritasunagatik...)  
Horrela egingo balitz, batzordera 
bideratzea, eta egon litezkeen ekarpenak 
jasotzea.  
 
  

     

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Arlo guztiak. 
- Irungo Udala 

- Urteko ekintzen 
kopurua. 

 
-  Atzordera 
emandako 
proposamenak 
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7. PROGRAMA: BERDINTASUNEAN OINARRITUTAKO PERTSONEN KUDEAKETA  
Helburua : Berdintasuna erraztu eta sortu daitekeen berdintasun-ezaren aurrean 
erantzungo duen pertsonen kudeaketa garatu, udalean zein bere menpeko diren 
erakundeetan. 

G 

A E I 

EKINTZAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUT
AKO 

ARLOAK 
EDOTA 

DEPARTAME
NTUAK 

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

 
7.1. Lan-ordutegien inguruan 
hausnartzea, ardurakidetasuna ere 
kontuan hartuko duen 
bateragarritasuna errazte aldera.  
• Ordutegi-malgutasuna areagotzeko 

aukerak berrikusi. Zehazki, sartzeko 
ordutegia 9:30ak arte malgutzea.   

• Ordutegien arrazionalizazioari 
buruz hausnartzea (arratsaldetik 
gauera luzatzen diren bileren kasua 
ere aztertzea). 

 
 
 
 
 

     

Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan Estrategikoa 

- Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa 
eta Plan 
Estrategikoa 

- Idazkaritza, 
Zerbitzu 
Juridikoak eta 
Kontratazioa 

- Hartutako neurri 
berrien kopurua. 

- Neurri berrietara 
atxiki den pertsona 
kopurua, kopuru 
osoarekiko (%). 
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7.2. Etxetik lan egiteko aukerak 
aztertzea (praktika onei buruzko 
informazioa bilduz) eta lana eta bizia 
ardurakidetasunez bateratzen 
lagunduko duten ekimen-pilotuak 
bultzatzea. . 
 
 

     

Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan Estrategikoa 

- Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa 
eta Plan 
Estrategikoa 

- Idazkaritza, 
Zerbitzu 
Juridikoak eta 
Kontratazioa 

- Hartutako neurri 
berrien kopurua. 

- Neurri berrietara 
atxiki den pertsona 
kopurua, kopuru 
osoarekiko (%). 

 
7.3. Lan-arriskuen barne-protokoloa 
berrikustea, bereziki lan-eremuan ematen 
diren jazarpen sexista edo sexu-jazarpenen 
prebentziorako ataleko edukiak. 
 

     

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa 
eta Plan 
Estrategikoa 

- Erregistratutako 
eta landutako 
kasuen kopurua. 
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8. PROGRAMA: HERRITARREN SENTSIBILIZAZIOA ETA TREBAKUNTZA  
Helburua:  Berdintasunaren inguruko eztabaida bultzatzea herritarren artean eta bere alde 
egingo duen balioen aldaketa sustatzea.  

G 
A E I 

EKINTZAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTAK
O ARLOAK 

EDOTA 
DEPARTAMENT

UAK 

ADIERAZLEA
K 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

8.1. 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 (udalaren weba, aisialdiko 
jardueren programa, komunikabideak 
eta abar). 

     

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Euskara 
- Kultura eta 
Kirola 

- Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Urteko 
kanpainen 
kopurua, gaika. 

8.2. Sektore sozial zehatzei (elkarteak, 
lan-mundua, kirol-elkarteak, etab.) 
zuzendutako sentsibilizazio- eta 
hausnarketa-ekintzak antolatzea.  

    
2.000 €  
Urtero berritzen 
da. 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Urte bakoitzean 
nori zuzenduko 
zaionaren arabera: 
- Euskara 
- Kultura eta Kirola 
- Gizarte 

Ongiz.Hezkuntza 
eta Gazteria 

- Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan Estrategikoa 

- Urteko 
ekitaldien eta 
ekintzen 
kopurua, 
eremuka. 
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8.3. Zaintzaren, erantzunkidetzaren eta 
norberaren zaintzaren inguruko 
sentsibilizazio- eta trebakuntza-
ekintzak (tailerrak, ikastaroak, 
hitzaldiak…) egitea edo bultzatzea, 
batzuk herritarrei oro har zuzenduak 
eta beste batzuk kolektibo zehatzei 
(adinekoak, gizonak, gazteak, 
emakumeak, etab.) zuzenduak, 
kolektibo araberako prestatutako 
edukiekin. 

    
2.500 €  
Urtero berritzen 
da. 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte ngizatea 
- Gazteria 

- Egindako 
ekintzen 
kopurua. 

- Parte-hartu 
duen pertsona 
kopurua. 
- Lankidetzan 
jardun diren 
elkarte edo 
eragileen 
kopurua. 

 
8.4.  Emakumeen,  eta, bereziki, 
emakumeen elkarteen ahalduntzeari 
begira egiten diren babes- eta 
formakuntza-ekintzei jarraipena 
ematea. Prozesu moduan egitea, eta 
ez tartekako ekintza moduan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
14.500 €  
Urtero berritzen 
da. 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

-  Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Urteko 
ekitaldien eta 
ekintzen 
kopurua, 
eremuka. 

-  Urteko ekintza 
kopurua parte 
hartu duten 
emakumeen eta 
elkarteen 
kopurua 
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8.5. Hiriari, eta oro har, gizarteari 
emakumeek egiten dioten ekarpena 
ikustarazteko eta zabaltzeko 
ekimenak/ekintzak antolatzea eta 
bultzatzea (Irungo emakumeei buruzko 
murala egitea, hirian ibilbide historiko-
feminista baten diseinua, etab.) 

    
1.000 €  
Urtero berritzen 
da. 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Urte bakoitzean 
landuko den gai 
zehatzaren 
arabera: 
- Euskara 
- Kultura eta 
Kirola 

- Gizarte Ongz. 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan 
Estrategikoa 

- Urteko 
ekitaldien eta 
ekintzen 
kopurua. 

 
8.6. Berdintasunerako Batzordean 
eztabaidatzea izen berri bat sortzea 
egokia litekeen, eta izen horrekin lotuko 
lirateke berdintasunaren gaian 
herritarrentzako sentsibilizazio eta 
trebakuntza-ekintza guztiak.  
  

     

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

-  Izen bat 
sortzeko 
proposamenar
en inguruan 
hartutako 
erabakia.  

-Markarekin 
lotuta urtean  
egindako 
ekintza 
kopurua, 
marka hori 
sortuz gero. 
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9. PROGRAMA: GIZARTERATZEA  
 
Helburua:  Krisiak gehien jo dituen, zaurgarritasun-egoeran edo  bazterketa-arriskuan 
dauden emakumeen kolektiboei arreta ematea eta laguntzea.  

G 

E C V 

EKINTZAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTA
KO ARLOAK 

EDOTA 
DEPARTAME

NTUAK  

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

9.1. Ahalduntze Eskolako 
jardueretan babes eta prestakuntza 
ekintzak sartzea, bereziki krisiaren 
ondorioak  zaurgarritasun 
handiagoz jasaten ari diren edo 
bazterketa egoeran dauden 
emakume kolektibo zehatzei begira.  

     

Gizarte 
Ongizate, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte 
Ongizate, 
Hezkuntza 
eta Gazteria  

 

- Parte hartu 
duten 
emakumeen  
kopurua 

- Zenbat 
kolektiborekin 
lan egin den  

 
 
9.2. Gizarte Ongizateko diru-
laguntzetan lehentasuna ematea 
bazterketa edo zaurgarritasun 
egoeran dauden emakumeekin lan 
egiten duten proiektuei. 
 
 
 
 

     

Gizarte 
Ongizate, 
Hezkuntza 
eta Gazteria 

- Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza 
eta Gazteria  

 
 

 
Zaurgarritasun 
egoeran dauden 
emakumeen 
kolektiboekin lan 
egiten duten 
proiektuetara 
bideratutako 
diruaren %  
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9.3. Irunen prostituzioak duen 
errealitatea ezagutarazteko 
espazioak eta foroak sortzea eta 
sexu-zerbitzuak eskaintzen dituzten 
emakumeek bizi duten egoeraren 
inguruan hausnartzea (lan-
baldintzak, segurtasuna, 
kriminalizazioa, estigmatizazio 
soziala…) 
 

     

Gizarte 
Ongizate, 
Hezkuntza 
eta Gazteria 

- Gizarte 
Ongizatea  

- Egindako ekintzen 
kopurua. 

- Parte-hartu duen 
pertsona kopurua 
(datu bereiztuak). 

- Gurekin 
lankidetzan jardun 
duten elkarte edo 
eragileen kopurua  
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10. PROGRAMA: SEXU-ASKATASUNA  
 

Helburua:  Emakumeak zein gizonak sexu-askatasunaren aldeko balioetan 
sentsibilizatzea eta heztea, sexua edo sexualitatea hautatzeak eragindako bazterketa 
saihestea. 

G 

A E I 

EKINTZAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTA
KO ARLOAK 

EDOTA 
DEPARTAME

NTUAK 
INPLIKATUTA
KO ARLOAK: 

ADIERAZLEAK  

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

10.1. Osakidetzarekin kolektibo 
ezberdinei zuzendutako lankidetza-ildo 
bat irekitzea, sexu-hezkuntza eta 
aholkularitzari buruzko ekintzak 
(tailerrak, hitzaldiak…) egiteko, 
kolektibo horien aniztasuna kontuan 
izanik. 

    
1.000 €  
Urtero berritzen 
da. 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte 
Ongizatea  

-  Osakidetza 

- Egindako ekintzen 
kopurua. 

- Lankidetzan 
jardun diren 
elkarte edo 
erakundeen 
kopurua. 

 
10.2. Sexu-bazterketaren inguruko 
salaketak jasotzen dituzten elkarteekin 
elkarlanean, Irunen erregistratutako 
kasuen intzidentzia eta izaera aztertu.  
Eta horri buruzko gomendioak eman 
edo adierazpenak egiteko aukerak 
aztertu.   

     

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte 
Ongizatea 

- Zerbitzu 
Juridikoak 

 

- Irunen 
erregistratutako 
kasuen kopurua.  

- Aurrera 
eramandako 
ekimenen kopurua  

(gomendioak, 
adierazpenak...) 
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10.3. Udalaren web orrian sexu-joeren 
eremuan dauden bitartekoei buruzko 
informazioa jartzea.       

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Komunikazioa
ren Gizartea 
eta Herritarren 
Parte-hartzea 

 
 
 
- Web orrian 
agertzen diren 
bitartekoen 
kopurua. 
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11. PROGRAMA: HEZKIDETZA  
 
Helburua : Hezkuntza-komuninate osoa kontuan hartzen duten hezkidetza-ekimenak 
garatzea, hiriko hezkuntzaren eremu formaleko zein informaleko eragileekin elkarlanean. 

G 

A E I 

EKINTZAK 
URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTAKO 
ARLOAK EDOTA 
DEPARTAMENTU

AK 

ADIERAZLEA
K 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

11.1. Ingurune Irekiko Planaren 
esparruan dauden koordinazio-
sistemetan hezkidetzaren gaia 
integratzea.  

     

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

 Hezkuntza  

- Hezkidetzarekin 
lotutako 
aspektuak landu 
diren bileren 
kopurua. 

- Parte-hartu 
duen pertsona 
kopurua. 

 
 

11.2. Gazteen Osoko Bilkura egitea.     
10.000 €  
Urtero berritzen 
da. 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Gizarte Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Parte hartu 
duen 
ikastetxeen 
kopurua. 

- Parte-hartu 
duen pertsona 
kopurua. 
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11.3. Ikastetxe guztiak inplikatu eta hiriari 
ekarpena egiten dioten ekintzak egitea. 
Udalerriz gaindiko ekimenak 
aprobetxatzea (Beldur Barik3, adibidez), 
udal ikutu bat emanez. 

    
2.000 €  
Urtero berritzen 
da. 

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Gizarte Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Egindako 
jarduera 
kopurua. 

- Lankidetzan 
jardun diren 
elkarte edo 
erakundeen 
kopurua. 

- Aipatutako 
ekintzetan parte 
hartu duen 
pertsona 
kopurua. 
 

 
 
11.4. Jarduera osagarrien eta eskolaz 
kanpoko jardueren Baldintza Pleguetan 
(Solas Jolas, Eskola Kirola…) jasotako  
betekizunetan, berdintasunaren,  
ahal den guztietan, 10 ordutik gorako 
trebakuntza jasotzea berdintasunezko,  
hezkidetzazko kontzeptuetan eta jarrera 
sexistak prebenitzeko, antzemateko eta 
abarretarako.  
 
 
 

     

Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Idazkaritza, 
Zerbitzu Juridikoak 
eta Kontratazioa 

-  Euskara 
-  Kultura eta Kirola 

- Berdintasunerako 
trebakuntza 
betebeharretan 
sartu diren 
hezkuntza eta 
aisialdi 
ekintzetarako 
kontratatutako 
enpresen/pertson
en kontratu-
kopurua, kopuru 
osoarekiko (%) 

                                                 
3 Indarkeria sexistaren aurkako programa honek lehiaketak, topaketak eta hezkuntza ekimenak bultzatzen ditu, gazteen jabekuntza prozesua 
indartzeko. – Informazio gehiagorako: http://www.beldurbarik.org/ 
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11.5. Hezkuntza-eremu ez formalean 
Udalaren eskaintzaren programazioa 
aztertu eta genero-ikuspegia 
programazio horretan txertatzeko 
neurriak hartu. 

     
Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Euskara 
- Kultura eta Kirola 
- Gizarte Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Udalak 
eskainitako edo 
babestutako 
eskaintzari 
buruzko txosten 
bat egitea, 
hobetzeko 
arloak 
identifikatuko 
dituena. 

- Landutako 
ekintzen 
kopurua. 

11.6. Guraso-elkarte eta ikastetxeei 
ematen zaizkien diru-laguntzetan,   
gurasoak hezkidetzaren inguruan 
trebatzea/sentsibilizatzea 
lehentasunezko ekintzen artean sartzea.  

     
Gizarte 
Ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Hezkuntza 
-  Euskara 
- Kultura eta Kirola 

- Egindako 
trebakuntza-
ekintzen eta 
orduen kopurua 

- Trebakuntza 
ekintzetan parte 
hartu duen 
pertsona 
kopurua. 

- Lankidetzan 
jardun diren 
elkarteen edo 
eragileen 
kopurua. 
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12. Programa: BERDINTASUNA LAN-EREMUAN   
Helburua : Lan-eremuan baldintzen berdintasuna sustatzea emakumeen autonomia 
ekonomikoa areagotzeko.  

G 
A E I 

EKINTZAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUT
AKO 

ARLOAK 
EDOTA 

DEPARTAME
NTUAK 

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

 
12.1 Berdintasunaren lotura duten 

data esanguratsuetan egin 
beharreko ekimenak Bidasoa 
bizirikekin koordinatzea. 

 

     Gizarte 
Ongizatea 

Bidasoa bizirik 
- Egindako 
jardueren/ekintzen 
kopurua. 

12.2. Bizitza eta lana bategarri egiteko 
laguntzak     12000 € (urtero 

berritzen da). 

Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan Estrategikoa 

- Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa 
eta Plan 
Estrategikoa 

- Bidasoa bizirik 

- Eskatutako 
laguntza-kopurua. 

- Emandako laguntza-
kopurua. 

 
12.3. Irungo enpresak sensiblizatzea 
(jardunaldiak, praktika onei buruzko 
informazioa) berdintasuna sustatzeko 
ekimenak gara ditzaten (Berdintasun-
planak, esaterako) 

     

Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa eta 
Plan Estrategikoa 

- Ogasuna, 
Sustapen 
Ekonomikoa 
eta Plan 
Estrategikoa 

- Bidasoa bizirik 

- Zenbat 
enpresekin izan 
den kontaktua. 
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13. PROGRAMA: HIRI BARNERATZAILEA  
 

Helburua:  Hirian bizi diren eta bizikide diren pertsona eta kolektibo guztien inklusioa, 
autonomia, askatasuna eta berdintasuna erraztuko duen hiria eraiki eta antolatzea. 

G 

A E I 

EKINTZAK 
URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTAKO 
ARLOAK EDOTA 
DEPARTAMENT

UAK 

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

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

    18000€ Hirigintza eta 
Ingurumena 

- Hirigintza eta 
Ingurumena 

- Gizarte 
Ongizatea 

- Hiri Antolamenduko 
Plan Nagusia genero 
ikuspegiarekin 
berrikustea.  

13.2. Genero-ikuspegia txertatu, hiria 
urbanizatzeko proiektuetan.      

Mugikortasun, 
Bide Publiko eta 
Obra 

- Mugikortasun, 
Bide Publiko eta 
Obra 

-Genero-ikuspegia 
kontuan hartzen 
duten hirigintza 
proiektuak. 

 
13.3. Udalerriko kale-izendegian 
emakumeen presentzia areagotzeko 
neurriak hartzea, historiari eta hiriari 
emakumeek egindako ekarpena 
aitortuz. 
 

     

Informazioaren 
Gizartea eta 
Herritarren Parte-
Hartzea 

- Arlo guztiak. 

- Irungo kale-
izendegian 
emakumeak 
ikustarazi edo 
aitortzen dituzten kale 
edo plazen kopurua. 
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13.4. Herritarrei zuzendutako 
ordutegiak berrikustea, 
bateragarritasun erantzunkidea 
sustatzen duten neurriak hartuz. 
 

     

Ogasun, 
Sustapen 
Ekonomiko eta 
Plan Estrategikoa 

- Arlo guztiak. 
- Horretarako hartutako 
neurrien kopurua. 

 
13.5. Hiriaren diseinuan era 
zuzenean parte hartzeko bideak 
irekitzea Udalaren web orriaren 
bidez, bereziki Irungo emakumeek ez 
seguru jo dituzten guneetanposible 
izan daitezkeen interbentzioak 
identifikatzeko.  
 

  

 
 
 
 
 

  

IInformazioaren 
Gizartea eta 
Herritarren Parte-
Hartzea 

- IInformazioaren 
Gizartea eta 
Herritarren 
Parte-Hartzea 

- Hirigintza eta 
Ingurumena 

- Mugikortasun, 
Bide Publiko eta 
Obra 

- Gizarte 
Ongizatea 

- Ireki diren parte-
hartzerako bideen 
kopurua. 

- Parte-hartu duen 
pertsona kopurua. 

- Jaso den 
proposamen kopurua. 

-  

 
13.6. Jasotako proposamenen artetik 
hirian aplikatu daitezkeen balizko 
esku-hartzeak identifikatu eta 
egikaritzea hiriko kolektibo guztien 
autonomia sustatzeko helburuarekin.  
Auzo-elkarteak inplikatu ekimen 
horietan. 
 

    10.000 € 
Mugikortasun, 
Bide Publiko eta 
Obra 

- Hirigintza eta 
Ingurumena 

- Mugikortasun, 
Bide Publiko eta 
Obra 

- Gizarte 
Ongizatea 

- IInformazioaren 
Gizartea eta 
Herritarren 
Parte-Hartzea 

- Bere balizko esku-
hartzerako 
aztertutako lekuen 
kopurua. 

- Esku-hartzeren bat 
izan den lekuen 
kopurua 

- Lankidetzan aritu 
diren edo parte-hartu 
duten elkarte edo 
eragileen kopurua. 
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14. PROGRAMA: INDARKERIAREN BIKTIMENGANAKO ARRETA 
Helburua:  Emakumeen aurkako indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta eta 
babes integrala ematea. 

G 
A E I 

EKINTZAK 

URTEA 

AURREKONTUA ARLO 
ARDURADUNA 

INPLIKATUTA
KO ARLOAK 

EDOTA 
DEPARTAMEN

TUAK 

ADIERAZLEAK 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

 
14.1.  Emakumeen aurkako 
indarkeria kasuetan, ekiteko eta 
koordinatzeko tokiko protokoloaren 
jarraipen zehatza egitea eta 
berrikustea, urteko txostenak eginez 
eta, beharrezkoa balitz, osatzea.   
 

     

Gizarte Ongizate, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte 
Ongizatea 

- Udaltzaingoa 
eta Bizikidetza 

- Urteko txostenak 
egitea 

 
14.2. Emakumeen aurkako 
indarkeria-kasuen arretan inplikatuta 
dauden erakunde eta eragileen 
(Ertzaintza, Osakidetza...) arteko 
lankidetza eta erakunde-koordinazio 
iraukorrerako erakundeen arteko 
mahai baten sorrera proposatzea. 
 
 
 
 

     
- Udaltzaingoa eta 
Bizikidetza 

 

- Gizarte 
Ongizatea 

- Udaltzaingoa 
eta Bizikidetza  

- Egin den bilera 
kopurua. 

- Parte-hartu duten 
pertsonen eta/edo 
entitateen kopurua. 
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14.3. Irunen, emakumeen aurkako 
indarkeria aztertu eta diagnostiko hori 
eguneratuta egon dadin neurriak 
hartu.  
 

    6.000 €  
Gizarte Ongizate, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

- Gizarte 
Ongizatea 

 
 
- Salaketa kopurua 
- Esku-hartze 
kopurua 

- Hartutako neurri 
berriak eta/edo 
aldatutakoak 

 
14.4. Emakumeen aurkako indarkeria 
kasuen hautematean eta arretan 
inplikatutako udal langileei (gizarte-
zerbitzuak, udaltzaingoa...) 
etengabeko trebakuntza ematea.  

    

3.000 €  
Urtero berritzen 
da. 

Ogasun, Sustapen 
Ekonomiko eta 
Plan Estrategiko 
Arloa 

- Gizarte 
Ongizatea 

- Udaltzaingoa 
eta Bizikidetza 

- Egindako 
trebakuntza 
ekintzen eta orduen 
kopurua 

- Parte-hartu duen 
pertsona kopurua. 

- Parte hartu duten 
arloen kopurua 
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3.4. Planaren aurrekontua(k) 

Emakumeen eta gizonen arteko Berdintasunerako III. Planerako  354.000 €-ko aurrekontua dago, 4 ekitalditan banatua; 
planak udal arlo desberdinetan du eragina, horien artean Gizarte Ongizatea, eta Arlo horrena da Plana zuzentzeko ardura; 
hori horrela, bere gain hartzen du aurrekontu osoaren %56,8, hau da, 200.000 €. 
 

ARLOA: 2013 2014 2015 2016 GUZTIRA 

GIZARTE ONGIZATEA 51.500 47.500 53.500 47.500 200.000 

OGASUNA ETA SUSTAPEN 
EKONOMIKOA 16.000 21.000 19.000 21.000 77.000 

KULTURA ETA KIROLAK 2.500 0 0 0 2.500 

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA 
ETA OBRAK 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 

EUSKARA 0 2.500 0 0 2.500 

GIZARTEAREN INFORMAZIOA ETA 
HERRITARREN PARTAIDETZA 0 5.000 0 2.500 7.500 

HIRIGINTZA 18.000 0 2.500 0 20.500 

ALKATETZA 2.000 0 2.000 0 4.000 

 100.000 86.000 87.000 81.000 354.000 
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3.5. Planaren lan-egiturak  

Irungo Emakume eta Gizonen III. Berdintasun Plana, aipatu bezala, 4/2005 Emakume eta Gizonen Berdintasun Legearen eta EAEko 
Gizon eta Emakumeen berdintasunerako VI. Planaren arabera kudeatuko da. Ondorioz, Planak Udaleko maila guztietan berdintasun-
politiken garapena eraginkor bihurtu behar du.  
 

Plan hau zeharkakotasunaren  ikuspegitik egingo da, hots, udalaren arlo eta zerbitzu guztiek bere gain hartuz, bai ekintzen kudeaketa 
ekonomikoetan eta gauzapenean islatu den konpromiso formal gisa, bai emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunaren aldeko 
konpromiso pertsonal gisa; konpromiso pertsonal horrek erantzukizunak bere gain hartzeko eta berdintasunerako politiken arloko 
gaikuntza saioetan parte hartzeko prozesuan izango du isla.  Hala, helburu oro lortzeko, helburu bakoitzarekin lotzen da udaleko arlo 
arduraduna. 
 

Plazaratutako helburuak eta Plana orokortasunean garatzeko, hainbat lan-esparru edo egitura beharrezkoak dira. Hauetako bakoitzak 
bere funtzioak izango ditu. Jarraian, proposatutako egiturak eta funtzioak azaltzen ditugu: 

BERDINTASUN ARDURADUNAK 

Berdintasun Planaren garapen eta jarraipen koherent e eta koordinatua bermatzea, baita jarraipena egite a ere 

Funtzioak  Parte-hartzaileak  Iraupena  

• Planaren testuinguruan aurrera eramango diren ekintza guztiak bultzatzea 
eta koordinatzea, planak koherentzia izan dezan. 

• Planak esleitutako ekintza eta helburu zehatzak garatzea. 

• Planaren garapenean inplikatutako egitura guztiak koordinatzea 

• Helburu eta denboren betetze-mailaren jarraipena egitea 

• Neurri-zuzentzaileak proposatzea eta neurri horien ezarpena baloratzea 

• Planaren komunikazioa egitea. 

• Lortutako helburuak mantentzeko beharrezko ardurak zehaztea eta tresnak 
kudeatzea. 

 

 

• Gizarte Ongizateko ordezkaria 

• Berdintasunaren  teknikari 
arduraduna 

 

 

 

 

2013-2016 
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BERDINTASUNERAKO BATZORDEA 

Berdintasun Planaren garapenari jarraipena egitea e ta bere ekarpenak egitea  

Funtzioak Parte-hartzaileak Iraupena 
• Berdintasunaren gaiaren inguruan Udalari aholkua ematea herritarren parte 

hartzea bideratuz 

• Emakume-elkarteen arteko elkarlana bultzatzea  

• Iritzia eta analisirako gaitasuna sortzea 

• Planaren helburuen betetze-mailaren jarraipena egitea  

• Neurri-zuzentzaileak proposatzea eta neurri horien ezarpena baloratzea 

• Berdintasun gaiari buruzko egoera sozialaren analisian lankidetzan aritzea. 

• Gizarte Ongizateko ordezkaria 

• Berdintasunaren arduradun teknikoak 

• Alderdi politikoetako ordezkariak  

• Irungo Berdintasun Kontseilua osatzen duten 
elkarteetako ordezkariak 

2013-2016 

   

SAILEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO MAHAI-TEKNIKOA 

III. Berdintasun Planaren barne-garapen tekniko koh erente eta koordinatua bermatzea eta baita Planaren  jarraipena egitea ere  

Funtzioak  Parte-hartzaileak  Iraupena  

• Planaren testuinguruan aurrera eramango diren ekintza guztiak bultzatzea 
eta koordinatzea, planak koherentzia izan dezan. 

• Helburu eta denboren betetze-mailaren jarraipena egitea 

• Neurri-zuzentzaileak proposatzea eta neurri horien ezarpena baloratzea 

• Planaren komunikazioa egitea. 

• Lortutako helburuak mantentzeko beharrezko ardurak zehaztea eta tresnak 
kudeatzea. 

• Gizarte Ongizateko ordezkaria 

• Berdintasunaren  teknikari arduraduna 

• Arlo bakoitzeko erreferente den/diren 
teknikaria/k 

2013-2016 
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3.6. Planaren ebaluazio-sistema  

2013-2016 epealdirako Irungo III. Berdintasun Plana urteko planen bidez antolatu eta garatuko da.  Urte bakoitzaren hasieran, urte 
horretan martxan jarriko diren ekintzak identifikatu eta planifikatuko dira.  Urte amaieran, egindakoa eta egin gabekoa (urteko 
balantzea) baloratuko da eta hauxe eta Plan osoa kontuan hartuz, hurrengo urterako plana zehaztuko da.  

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

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

Ebaluzio eredu honi esker, hasieratik planifikatu ahalko dira interesak ondoko helburuak ardatz hartuta:  

- Irungo Emakumeen eta Gizonen III. Berdintasunerako Plana aplikatzearen emaitzak ezagutzea. 

- Emaitza horiek planean zehazturiko irizpideen arabera baloratzea. 

- Planaren ekintzekin berekin eta datuak biltzeko prozesuarekin lotutako arazoak detektatzea. 

- Geroko planak aplikatzeko gomendioak ezartzea. 

- Informazio interesgarria egituratzea eta erreferentzia izan daitezkeen adierazleak egitea.   

Ebaluazio-sistema horren ezaugarri nagusia metodologia parte-hartzaileak eta mistoak erabiltzea da, baita jarraitua izatea, jarduteko 
arduradunen esleipena eta ekintzak hobeto sistematizatzeko programa guztiak eta emaitzak bilatzea ere.  Jarraian, ezaugarri horiek 
azalduko dira:  
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- Ebaluazio mistoa da , urteko balantzea aurkeztu eta kontrastatuko delako Arloen Arteko Berdintasunerako Mahai Teknikoan 
(teknikariak) eta Berdintasunerako Batzordean (elkarte eta alderdi politikoetako ordezkariak). 

- Etengabeko ebaluazioa da , zeren eta esku hartu behar duen arlo bakoitzean berdintasunean dauden aurrerapenak 
ezagutzeko erreferentzia gisa balio duen hasierako diagnostikoa egiten baita. Ekintza eta helburu bakoitza amaitu ondoren, 
arduradunek eta inplikaturiko pertsonak ekintza horien garapenean izandako lorpenak eta zailtasunak baloratuko dituzte.  
Hartara, helburu bakoitzak bere adierazleak ditu. Adierazle horiek zer neurtu behar den adierazten dute, eta berdintasunaren 
garapena interpretatzen lagunduko dute. Ekintza bakoitzeko ebaluazio fitxa bat bete beharko da; bertan ekintzaren emaitzak 
adieraziko dira, eta fitxa hori urteko balantzean gehituko da.   

- Arduradunekin egin beharreko ebaluazioa da.  Ebaluazioko une bakoitzak bere arduradunak ditu: hasierako ebaluazioa, 
jarraipena eta urteko ebaluazioa Arloen arteko Batzordeak egingo ditu, e jarraipenaren eta ebaluazioaren berri emango zaio 
Berdintasun Kontseiluari.   

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

- Emaitzen ebaluazioa da , ekintzen produktuen (jarduerak, materialak, laguntzak) eta ondorioen azterketa egin beharko baita. 

- Eta azkenean, lau urtetako plana amaitzerakoan ebaluazio zabalago  bat egingo da , bai planaren betetze-maila, bai eta 
horren emaitzak eta herrian izan duen inpaktua neurtzeko.  
 

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

- Eraginkortasuna, hots, Planak dakartzan esku hartzeko ildoetan eta neurrietan inplizituki ezarritako helburuen betetze-maila. 

- Proiektuen estaldura eta planean integraturiko zerbitzuak erabiltzea. 

- Aurrekontua gauzatzea. 

- Eta jarraipen prozesuan bildutako datuen kalitatea. 
 
Plana egoki kudeatzeko eta ebaluatzeko bi tresna eransten zaizkio dokumentu honi: 
 

- Alde batetik, Exceleko tresna bat plangintza kudeatzeko; tresna horren bidez, plana egiazko baliabidea eta, gainera, baliabide 
dinamikoa izan dadin lagundu nahi da (1 Eranskina) 

- Beste aldetik, fitxa bat; berez planeko jarduerak ebaluatzeko fitxa gisa edo, bestela, erabiltzeko  sortu nahi litzatekeenaren 
eredu gisa balioko lukeena.  (2 Eranskina)   
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I. ERANSKINA: Ebaluazio-fitxa 

PLANEAN JASOTAKOA  
ARDATZA  ARLOA  ARDURADUNA  

 
 
 

  

HELBURUA  

 
 

EKINTZA 

 
 

GAUZATZEKO DENBORA  
AURREKONTUA 

2013 2014 2015 2016  

     
  

EGINDAKOA  

EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
 
 
 

JASOTZAILEAK 
PERTSONAK EDO ERAKUNDEAK 

 

GAUZATZEAREN ARDURADUNA(K)  

ARDURA IZAN DUEN 
SAILA 

PERTSONA 
ARDURADUNAK 

ELKARLANEAN ARITU 
DIREN SAILA(K) 

ELKARLANEAN 
ARITU DIREN 
PERTSONA(K) 
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GAUZATZEKO DENBORA 
AURREKONTUA 

2013 2014 2015 2016  

      

PROZESUAREN ADIERAZLEAK 

 
 
 
 
 
 

LORTU DIREN EMAITZAK 

 
 
 
 
 

IRUZKINAK 
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II. ERANSKINAK: Plagintzaren kudeaketarako tresna   

 

 


