GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN UDAL
ESPARRUAN GENERO MAINSTREAMINGAREN EDO
ZEHARKAKOTASUNAREN ESTRATEGIA EZARTZEA

OINARRIZKO DOKUMENTUA
2014ko apirila

AURKIBIDEA

SARRERA ..................................................................................................................................................... 3
1 - TESTUINGURUA .................................................................................................................................... 4
2- KONTZEPTU-ESPARRUA........................................................................................................................ 6
3- ARAU-ESPARRUA .................................................................................................................................. 8
4.- ESTRATEGIAREN EZARPENA. ............................................................................................................ 10
4.1- IKUSPEGIA, PRINTZIPIOAK ETA FUNTSEZKO ELEMENTUAK .................................................. 10
4.2- EGITURAK .................................................................................................................................. 21
4.3- PROZEDURAK ............................................................................................................................ 28
4.4- ESKUMEN ALORRAK ................................................................................................................. 33
4.5- PLANGINTZARAKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ...................................................................... 35
ERANSKINAK ............................................................................................................................................ 40

1

LIKaDI-k egina

Idazketa: Isabel Alonso Cuervo
Laguntzaileak:
Ana Agirre
Marixe Noya

2

SARRERA
Dokumentu honek Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerrietan genero zeharkakotasuna edo
mainstreaminga ezartzeko oinarrizko alderdiak eta elementuak deskribatzen ditu.
Dokumentu hau dokumentu biziaren teknikaren bidez egin zen, Pasaia, Irun, Errenteria,
Azpeitia, Zarautz, Ordizia, Hernani, Donostia, Tolosa, Urola-Garaia, Oñati, Zumaia eta
Bergarako berdintasun teknikarien taldeak, Gipuzkoako Foru Aldundiko (GFA) Berdintasuneko
zerbitzuburuak eta gai honetan adituak diren LIKADI eta OREKA SAREA aholkularitzako
langileek gauzatutako lan prozesuaren emaitza izan zena. Dokumentuak, beraz, aldaketak izan
ditu lana garatzen joan zen neurrian, orain aurkezten den azken bertsioraino iritsi arte.
Dokumentuak helburu bikoitza du: batetik, mainstreamingaren estrategia ezartzeko
beharrezko baldintzei buruzko hausnarketa erraztea, eta bestetik, estrategia hori udal
esparrura egokituta garatzeko eredu bat diseinatzea.
Emaitza honetara iristeko prozesua 2013-2014 ikasturtean gauzatu zen eta 8 lan saio
presentzial egin ziren. Horietako bakoitzak prestakuntza izaerako edukiak garatu zituen,
pixkanakako hausnarketa prozesu gisa antolatu zirenak, ekintzara bideratuak, azken emaitzak
atera den eredua prozesuan parte hartu duten udalerrietan ezartzea ahalbidetu dezan.
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1 - TESTUINGURUA
Lurraldeko teknikarien taldeko lan egiteko guneak horien eskaera historiko batengatik sortzen
dira, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasunerako II. Foru Planeko BG 5.1. helburu
espezifikoan jasotzen da, zehazki Gobernu Onaren alorreko BG 5.1.1. neurrian.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasuneko Zuzendaritzak, udal esparruan berdintasuneko
politikak indartzeko helburuarekin, gune hau sortzeko oinarriak ezarri ditu, eta horrek, aldi
berean, berdintasunaren alorrean lurraldearen egoera diagnostikatzen jarraitzea ahalbidetuko
du, baita lehentasunak ezartzea eta lurralde mailan baterako jarduerak abian jartzea ere.
Osatutako lanerako guneak, beraz, bere ibilera II. Planaren eratze esparruan hasten du, non 6
tailer monografiko egiten diren lurraldeko teknikariekin, horren edukiak lantzeko eta
udalerrirako gairik garrantzitsuenei lehentasuna emateko.
Emaitza moduan, 3 lan talde sortzea erabaki zen, ondoko gaien inguruan:
- Indarkeria matxista
- Emakumeen jabekuntza eta parte-hartze soziopolitikoa
- Genero mainstreaminga
Lan prozesua, oso konplexua den testuinguru politiko, ekonomiko eta sozialean gertatzen da,
aldaketa azkarrak eta oso garrantzitsuak jasaten dituena, izan ere, eskubideak kentzeko eta
baliabideak murriztea onartzeko kultura bat zabaltzen ari da. Gainera, zabaldu egin da,
halaber, ikuspegi sozial bat emakumeen eta gizonen artean desberdintasunak jada ez direla
existitzen dioena, baina benetan gertatzen dena da balitekeela horiek areagotzen joatea krisia
“konpontzeko” hartzen ari diren neurrien ondorioz, izan ere, horiek emakumeengan lehendik
zuten lanaren gainkarga handiagoa jartzen ari dira, gizartea horren jakitun izan gabe,
berdintasunaren irudipenak errealitatearen begirada menderatzen baitu eta beste mota
bateko berdintasun ezen gorakadak generoarena eklipsatzen du.

Horrez gain, kultura parte-hartzailea oso urria da eta administrazioa, estrategiaren harreragunea, egitura hierarkikoa duen baliabide bat da, zatitua eta alorren artean koordinazio eta
komunikazio

urria

duena.

Horregatik,

horizontaltasunean

eta

alor

guztien

erantzunkidetasunean oinarritutako estrategia honek, batzuetan, aldatzeko erresistentziak,
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alorren zereginaren beraren ulertezintasuna, inplikatuko den bakarra berdintasunaren alorra
soilik izateko saiakerak eta eskumenarekin lotutako gatazka jakin batzuk agertzea dakar,
pixkanaka konpontzen doazenak.
Bestalde, arau-esparru garbi bat dagoen arren, udaletan emakume eta gizonen arteko
berdintasunaren gaiarekiko dagoen interesa ez da, oro har, nagusia, eta udalerrietan politika
hau sustatzen duten organoek, askotan, jarrera ahula dute, baita, batzuetan, beren eskumenak
garatzeko legitimitate eza ere.
Hala ere, testuinguru horretan bada ere, badaude indargune eta aukera batzuk, eta
beharrezkoa da horiek izendatzea: egungo egoera politikoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiko
gobernuak eta udal batzuek berdintasunarekiko duten konpromisoa, hori kontuan hartzera
behartzen duen arau-esparrua eta berdintasunaren alorretako langileen ibilbidea eta
trebakuntza.
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2- KONTZEPTU-ESPARRUA
Genero zeharkakotasunaren edo mainstreamingaren kontzeptu-esparrua, berdintasuna gizarte
demokratikoetan harremanak antolatzen dituen printzipio gisa hartzetik egituratzen da, eta
hala den heinean, ulertzen da pertsona guztiek eskubide eta betebehar berak dituztela.
Definizio hori bat dator diskriminazio oro debekatzen duen berdintasun formal edo legeesparru gisa ezagutzen denarekin.
Hala ere, errealitateak erakusten du lege-esparru hori existitzea ez dela nahikoa benetako
berdintasuna lortzeko, izan ere, errealitatearen ikuspegi androzentrikoak eta genero-rolen
iraunkortasunak eragiten dute erakundeen sinesmenek, balioek, ohiturek eta kulturak, baita
beren laneko inertziek ere, diskriminazioak mantentzen laguntzea eta betikotzea, baita
desberdintasunak areagotzea ere. Errealitate horri aurre egiteko beharrezkoa da emakumeei
gizonen baldintza beretan baliabideak eskuratzeko aukera bermatzeko esku hartzea, horiek
eskuratzea eragozten duten oztopoak eta diskriminazioak kenduz eta desberdintasunak
konpentsatzeko ekintzak egituratuz. Hori da emakumeen eta gizonen arteko aukera
berdintasun bezala ezagutzen dena, berdintasun politiken bidez eraginkor bihurtzen den
kontzeptua, emakumeei gizonen baldintza eta emaitza berekin baliabideak eskuratzea eta
kontrolatzea bermatzeko erabiltzen diren bitarteko, neurri, ekintza eta programekin. Lan
taldearen hitzetan “Pertsona guztien garapen pertsonala, integrala eta kolektiboa, eta
autonomia lortzeko baldintzak sortzea, kontuan izanik beren banakotasuna eta aniztasuna,
pertsona guztiek bizitzaren esparru guztietan aukera eta ardura berak edukitzeko eskubidea
bermatzeko, genero berdintasuna bermatuz", eta horrek benetako berdintasuna lortzea ekarri
behar du, emakumeek euren bizitzak egun emakumezko izateak ezartzen dizkien mugak gabe
bizi ditzaten.
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken garapena espezifikoki emakumeei
zuzendutako esku-hartze eta neurriak artikulatzetik, dauden desberdintasunak konpentsatzen
eta bizitzaren esparru guztietan emakumeen presentzia areagotzen saiatuz, esku-hartzearen
planteamendu globalago batera igaro da, gizarteari bere osotasunean eragiten diona,
egiturazko izaera handiagoa duena, izan ere, horren helburua desberdintasunen erroetan
eragitea da, emakumeen posizio soziala aldatuz, ez soilik beren egoera. Estrategia aldaketa
hori funtsean Beijingeko Emakumeen Munduko Konferentziatik abiatuta garatu da
(hausnarketa Nairobiko III Konferentzian hasi zen) “genero mainstreaming edo
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zeharkakotasun” gisa ezagutzen denaren kontzeptualizazioaren eta geroko garapenaren bidez.
Horrek, lan taldearen beraren definizioaren arabera zera esan nahi du: “politikaren edukiaren
berrantolaketa, integrala, egiturazkoa eta horizontala izan behar duena, esku hartzen duten
departamentu, maila eta fase guztiei eragin behar diena eta politikan sartutako eragile guztien
parte-hartzea eta baliabide espezifikoen hornidura behar duena”. Zeharkakotasuna, beraz,
planifikatutako prozesu politiko-teknikoa artikulatzea eskatzen duen estrategia bat da, izaera
sistematikoa eta parte-hartzailea duena, eta helburu gisa politiken emaitzetan aldaketak
lortzeko jarduteko moduetan aldaketak sartzea duena, politika horiek baitira errealitatea
eraldatu behar dutenak.
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren esparruan jarduera hiru dimentsioren inguruan
antolatzen da:
•

Teorikoa. Generoaren teoriak eta ikuspegiak ematen dituen kontzeptu eta
erreferentziazko elementuek osatua. Errealitatea interpretatzeko gakoak eskaintzen
ditu, desberdintasunak eta horiek sortzen dituzten faktoreak identifikatzeko. ‘Zergatik’
galderari erantzuten dio.

•

Aplikazio praktikoa eta eraginkorra. Emakumeen eta gizonen artean desberdintasunak
desagerraraztera zuzendutako berdintasun politikek edo esku-hartzeek osatua,
desberdintasun-faktoreetan eraginez. ‘Zer’ galderari erantzuten dio.

•

Estrategia. Genero zeharkakotasunak edo mainstreamingak osatua, esku hartzeko
jarraibideak ematen dituena, desberdintasunak errotik kentzeko nola jardun ezartzen
duena. ‘Nola’ galderari erantzuten dio.
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3- ARAU-ESPARRUA
Emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuneko politikak aplikatzerakoan erabilitako
estrategiaren bilakaerarekin bat etorrita, prozesu baten garapena bereiz daiteke. Prozesu hori
GOMENDIOtik, berdintasuna kontuan hartzetik eta emakumeak ez diskriminatzetik,
emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko AGINDUra igarotzen da.
Legez, prozesu horrek Europar Batasunean bi aldi barne hartzen ditu, Erromako Itunaren eta
Amsterdameko Itunaren artekoak. Lehenengoak (1957) emakumeen eta gizonen arteko aukera
berdintasunaren printzipioari dagokionez errespetuzko jarrera pasiboa erakusten du, eta
bigarrenak (1997) emakume eta gizonen berdintasunean lorpenak erakutsi behar dituen
jarrera proaktiboa.
Horrek, batetik, politikaren kontzeptualizazioan aldaketa garrantzitsu bat ekarri du,
“emakumeen arazoak” kontuan hartzetik agenda politikoan “emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arazoa” kokatzera, eta bestetik, berdintasuna lortzeko esku hartzeko
moduaren aldaketa.
Aldaketa horien ondorioz, Europako esparruan nahiz estatu eta autonomia esparruetan arau
zerrenda luze bat garatu da.
Europar Batasunean 1996. urteko Gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna
politika eta ekintza komunitarioetan sartzea komunikazioa eta gizonen eta emakumeen artean
ondasun eta zerbitzuen eta horien horniduraren eskurapenean tratu berdintasunaren
printzipioa

aplikatzen

duen

Kontseiluaren

2004ko

abenduaren

13ko

2004/113/EE

Zuzentarauaren eta enplegu eta lan kontuetan gizonen eta emakumeen arteko aukera eta
tratu berdintasunaren printzipioa aplikatzeari buruzko 2006ko uztailaren 5eko Europar
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/54/EE Zuzentarauaren promulgazioa egin zen.
Zuzentarau horiek estatu eta autonomia legedira emakumeen eta gizonen berdintasun
eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa eta emakumeen eta gizonen
berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea promulgatuz lekualdatu ziren.
Bere osotasunean, arau-esparru horrek, estatuaren esparruan, zentzurik zabalenean
berdintasuna eragozten duten oztopoak kentzera behartzen duen Konstituzioaren 9.2.
artikuluarekin lotzen denak, ondoko puntuak dakartza zeharkakotasunari dagokionez:
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•

Arau-agindu maila duen definizio kontzeptual bat, zeinaren bidez behartu egiten den
kontuan hartzera, modu aktiboan, emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioa
esku-hartze esparru eta fase guztietan.

•

Herri administrazioaren lan prozeduretan aldaketak, berdintasun printzipioaren
zeharkakotasunaren ondorioz, gogoeta handiagoko plangintza behar dutenak,
emakumeen eta gizonen abiapuntuen definizioa eta berdintasunean prozeduraren
ondorioa aurreikusteko beharra, baita gauzatze edo exekuzio sistematikoa eta partehartzailea eta ebaluazio bat, emakumeen eta gizonen berdintasunean eragina zein den
adierazten duena.

•

Berdintasun gaietan eskumenak dituen alor edo departamentuak sustatutako
estrategiaren ezarpena garatzen eta mantentzen duten antolaketa-egiturak sortzea.
Alor bakoitzean ezarpen prozesua koordinatzen duten batzordeak eta unitateak
sortzea dakar, prozesu hori sustatzeko eta aholkuak emateko.

•

Profil profesionalak aldatzea, zeharkakotasunean langile guztiak inplikatzeko
beharraren

ondorioz.

Administrazioaren

langileen

eguneroko

jardunean

berdintasunaren printzipioa sartzea errazten duten eskumen teknikoak garatzeko
trebakuntza dakar.
•

Sektorekako politiketan genero ikuspegia zeharkakotzeko betebeharra. Bi arauek
kapitulu desberdinetan barne hartzen dute enpleguan, hezkuntzan, gizarte
zerbitzuetan, kultura jardueretan, hirigintzan, etab., genero ikuspegia sartzeko
betebeharra. Betebehar hori, logikoa den bezala, udalen eskumen-esparruetatara
eraman beharko da.
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4.- ESTRATEGIAREN EZARPENA.
Genero zeharkakotasun edo mainstreamingaren estrategia aplikatu ahal izateko jarraian
zehazten diren alderdiak kontuan hartu behar dira.

4.1- IKUSPEGIA, PRINTZIPIOAK ETA FUNTSEZKO ELEMENTUAK
Zeharkakotasunaren estrategia, zabaltzeko ezarri beharreko edukiei dagokienez ikuspegi dual
batetik abiatzen da, izan ere, emakumeentzako ekintza espezifikoak edo ekintza positiboak eta
emakume eta gizonei, prozedurei, egiturei, lan edukiei... zuzendutako zeharkako ekintzak edo
berdintasun ekintzak egituratzea dakar, generoen arteko hutsuneak murriztea eta hori lortzea
eragozten duten egitura oztopoei edo desberdintasun faktoreei buruzko jarduera ahalbidetuko
dutenak.
Estrategia herri administrazioan ezartzeko, kasu honetan udal esparruan, printzipio hauek
jarraitu behar dira:
•

Administrazioak

esku

hartzen

duenean,

emakumeen

eta

gizonen

arteko

desberdintasunei dagokienez, ez du neutraltasunez jardun behar. Prozedura
administratibo orokorrek nahiz sektorekako politikek (enplegua, kultura, hirigintza,
garraioa, azpiegiturak...) berdintasunean ondorio positiboak edo negatiboak dituztela
jakitun izan behar da.
•

Alor, departamentu, zerbitzu guztien erantzunkidetasuna berdintasuna lortzeko
lanean. Genero ikuspegia eguneroko zereginetan sartzeko inplikatu behar da eta
berdintasuna lortzea bere esku-hartzeetako bat gehiago dela kontuan hartu behar du,
eta honela, berdintasun erakundearen lana eta zeregina aldatzen ditu.

•

Lankidetza instituzionala ezarri behar da, emakumeen eta gizonen berdintasuna eskuhartze publikoaren printzipio horizontal bat izan dadin lortzeko. Erakunde publiko
guztiek estrategia ezartzeko konpromisoa hartzen dutela ulertzen du.

•

Prozesu dual tekniko-politikoa izan behar da, erabakiak hartzen dituzten lanpostuak
dituzten pertsonei nahiz jarduera publikoak kudeatzen eta gauzatzen dituztenei
eragiten diena. Maila goreneko jarraibideak, arauak edo aginduak egon behar dira,
prozedura eta politiketan berdintasun printzipioa ezartzea eta horren integrazio
zehatzerako ezagutza teknikoak eta tresnak egotea errazteko.
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Estrategia ezartzeko beharrezkoa da, zerrendatutako printzipioak kontuan hartuz, aurretik
baldintza jakin batzuk betetzea edo funtsezko elementu batzuk egotea, duten xedearen
arabera hiru bloke handitan antola daitezkeenak.

1. Erabakiak hartzearekin lotutako elementuak
Aurrerapenarekin eta emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzearekiko konpromiso
politiko bat dagoela zehaztea ahalbidetzen duten guztiek osatzen dituzte. Konpromiso
politikoa izateak Osoko Bilkuran onartutako berdintasun plan bat izatea dakar,
jarraibideak, Osoko Bilkuran hartutako erabakiak, araudi loteslea eta abar hizkera ez
sexista erabiltzeari buruz, kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasun
klausulak sartzeko betebeharrak ezartzea dakar, generoarekin arduratsuak diren
aurrekontuak egitea, berdintasuna presentzia esplizitua izatea barne eta kanpoko
komunikazio sistemetan, diskurtso politikoetan, dokumentuetan eta dagokion jarraipen
eta ebaluazio sistemaren bidez ikusarazitako emaitzen eskakizunean, balio eta printzipio
gisa .
Era berean, estrategia ezartzeko beste funtsezko elementu bat erabakiak hartzerakoan
parte-hartze horizontala egotea da. Horrek esan nahi du, udalen tamainaren arabera,
zinegotzigoek edo alorren zuzendaritzek Berdintasunarekin batera parte hartu behar
dutela estrategia ezartzeko prozesuaren plangintzan eta jarraipenean, horretarako
sortuko den egituraren bidez, erantzunkidetasun eta lankidetza instituzionalaren
printzipioak bideratu daitezen.

2. Berdintasun politika eta ezarpen prozesua egituratzen duten elementuak
Udalaren

berdintasun

politika

egituratzeko,

genero

mainstreaming

edo

zeharkakotasunaren estrategian oinarrituz, hiru elementu mota beharrezkoak dira:
egiturak, parte-hartzea eta prozesu operatiboak garatzea.
Egiturak
Estrategiaren garapenaz eta estrategia hori ezartzea eta politiketan berdintasuna
zeharkakotzea ahalbidetzen duten jarduerak arduratzen diren egiturak, unitateak edo
organoak dira. Bi egitura mota bereizten dira:
• Berdintasunaren egitura espezifikoak (zinegotzigoa, alorra, berdintasun zerbitzua…).

Horien zeregina estrategia ezar dadin bultzatzea eta zabaltzerakoan babesa eta
aholkuak ematea da. Garrantzitsua da egitura honen kokapena, bai hierarkikoa bai
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fisikoa. Mendekotasun hierarkikoaren eredua alkatetzarena da, baita gobernu
batzarrean berdintasunaren arduraduna den pertsona politikoarena ere. Gizarte
politikari atxikitzea eragotzi behar da, izan ere ez gara lanean ari problematika
espezifiko bat duen kolektibo batekin, baizik eta biztanleria osoarekin (emakumeak
eta gizonak), benetako berdintasun egoera bat lortzeko.
• Estrategia zabaltzeko eta ezartzeko sortuko diren organoek osatutako egitura

horizontalak. Izen desberdinak izan behar dituzte eta gutxienez hiru egitura motek
osatu behar dituzte, horietako bi iraunkorrak: departamentu edo alor arteko
batzordea, bi mailatan, teknikoa eta politikoa, zeinaren zeregina berdintasun
politikaren ildoak finkatzea den udaleko alor eta departamentu bakoitzean; alor
bakoitzeko berdintasun unitate edo erreferentziak, beren alorraren sektorekako
politikan berdintasunaren printzipioa sartzea gauzatu eta horretan aholkuak eman
behar dituztenak; eta egoeraren araberako beste bat, alor bat baino gehiagori
eragiten dien jarduera zehatz bat burutzeko ad-hoc sortutako lantaldeek osatua,
zeregin hori burutu ondoren desagertu egingo direnak (horrelako bat izan daiteke,
esaterako, sexuaren arabera bereizitako informazioa sortzeko oinarriak jartzeko
lantalde bat sortzearen kasua).
MOTA

ORGANOA
Berdintasun Zinegotzigoa

EGITURA
ESPEZIFIKOAK

Berdintasun Alorra
Berdintasun Zerbitzua
Alor arteko batzordea

EGITURA
HORIZONTALAK

Unitateak edo erreferentziak
Lan taldeak

Dokumentu honen hurrengo atalean egitura horien zereginak deskribatuko dira modu
xehatuan.
Parte-hartzea
Funtsezko elementua da estrategia zabaltzea lortzeko, estrategiaren efektua areagotzeko
aliantzak garatzeko eragile desberdinen babesa oinarritzat hartuta. Bi motako interes
taldeek osatzen dituzte:
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• Barne eragileak. Gobernu Batzarrak, zinegotzigoek, lan alorrek, erakunde autonomiek,
zuzendariek, administrazio-langileek, teknikariek eta abarrek osatuak. Horiek parte
hartzearen xedea da estrategiaren hedapenari jarritako oztopoak desagerraraztea eta
estrategia ezartzea finkatzen duten sinergiak lortzea ahalbidetzea.
• Kanpo eragileak. Bereizi egin behar dira, batetik, emakumeen mugimenduarekin,

mugimendu feministarekin, Emakumeen Kontseiluarekin edo Parte-hartze Mahaiekin,
berdintasun teknikarien sareekin lotutakoak eta, bestetik, komunikabideak, gainerako
administrazioak eta gizarte eragileak (alderdiak, sindikatu eta enpresa erakundeak,
GKEak…). Horien zeregina askotarikoa da, erakunde motaren arabera, baina oro har
landu beharreko beharrei buruzko arrastoak eta informazioa eman behar dituzte,
metodologiak erakutsi eta estrategiaren garapena babestu. Azken batean, estrategia
ezartzen lagundu behar dute, beren erakundeetan eta jardueretan emakumeen eta
gizonen berdintasun printzipioa sartuz, errealitate osoa berdintasunaz tindatu dadin.
Egituren kasuan bezala, dokumentu honen hurrengo ataletan horien lana eta zeregina
zeintzuk diren sakon aztertuko da.
Prozesu operatiboak
Estrategia ezartzeko eta zabaltzeko garatu behar diren jarduerak dira. Honela taldekatu
daitezke:
•

Udaleko langileak eta kanpo eragileak sentsibilizatzea eta prestatzea. Langile guztiei
zuzendutako oinarrizko prestakuntzak eta jardun beharreko alor edo gaiaren
araberako trebakuntza espezifikoak barne hartu behar dira. Horrek esan nahi du
prestakuntza maila desberdinak egongo direla, lortu nahi diren helburuetara
egokitutako edukiekin. Eginkizuna da erresistentziak garaitzea eta emakumeen eta
gizonen aukera berdintasunaren printzipioa udal eskumen bakoitzean sartzeko jendea
gaitzea.
Kanpo eragileei dagokienez, oinarrizko prestakuntza bat planteatu behar da, horien
jarrera estrategia ekartzeak eskatzen dituenekin lerrokatzeko eta horietakoren batek
izan ditzakeen erresistentziak desagerrarazteko.

•

Udal alorrei aholkuak ematea. Sentsibilizazioaren eta trebakuntzaren ondoren garatu
behar den estrategia ezartzeko funtsezko lan prozesua da. Udalean dauden gauzatze
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egituren bidez egin behar da (unitateak edo erreferentziak). Bere eginkizuna udaleko
langileen ezagutzak, eta beraz, estrategia, finkatzen laguntzea da.
•

Kudeaketa prozeduretan berdintasun printzipioa sartzea. Prozesu honek genero
ikuspegiaren zeharkakotzea dakar udalaren alor guztiei komunak zaizkien prozedura
administratiboetan. Horrenbestez, prozedura horiek ikuspegi hori modu sistematikoan
sartu behar dute, inertzia administratibo jakin batzuen berdintasunean ondorio
negatiboak kentzeko eta estrategiaren ezarpena sistematikoa izan dadin lortzeko.
Ondoko prozedurak egingo dira: informazioa ekoiztea, sortzea eta aztertzea,
komunikatzea eta hedatzea, laguntzak eta diru-laguntzak ematea, hitzarmenak eta
gomendioak sinatzea, kontratu publikoak egitea, kide anitzeko organoetan parte
hartzea eta ordezkaritza izatea, aurrekontua planifikatzea, kudeatzea eta ebaluatzea,
langileak hautatzea eta kudeatzea, araudiak sortzea. Prozedura horietako bakoitzean
oso argi eduki behar da zer sartu behar den eta nola sartu behar den.

•

Sektorekako politiketan berdintasun printzipioa sartzea. Udal bakoitzaren eskumenen
arabera, era berean, zer eta nola sartu zehaztu behar da, udalaren jarduera osoa
berdintasun printzipioaz tindatu edo blaitu dadin.

•

Diseinua, plangintza, gauzatzea, jarraipena eta ebaluazio teknikoa. Berdintasun
printzipioa edo genero ikuspegia kudeaketa prozeduretan eta sektorekako politiketan
sartzeak estrategia zabaltzea lortzeko sartzen denarekin zerikusia badu, prozesu honek
udaleko alor bakoitzean lana egiteko moduarekin eta genero ikuspegia sartzeko
kontuan hartu behar duenarekin du zerikusia.

3. Elementu instrumentalak
Bloke honen barruan hiru funtsezko elementu mota hartzen dira kontuan, langileak,
aurrekontua eta tresnak.
Langileak
Genero mainstreamingaren ezarpenak udalak edo partzuergoak, bere neurriaren arabera,
teknikariak eta laguntzaileak eskaintzea eskatzen du, kontratazio egonkorra dutenak eta
estrategia bultzatzeko eta alorrei aholkuak emateko zereginak betetzeko behar adinako
prestakuntza dutenak. Denbora tarte jakin bat igarotzean aldatzen diren langileak jartzeak
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Berdintasun Alorraren egitura izaera galtzea dakar, eta beharrezkoa da langileak aldatzen
diren bakoitzean gaituta egotea eta estrategia berriro zabaltzea.
Era berean, baina izaera iraunkor hori gabe, beharrezkoa da, bai ezarpen eta zabaltze
prozesuari dagokienez, bai prozedura administratibo eta eskumen alor edo sektorekako
politika bakoitzean genero ikuspegia sartzeari edukia emateari dagokionez, babesa
eskaintzen adituak diren laguntza teknikoen babesa izatea.
Aurrekontua
Estrategiaren ezarpena baliabideen berrantolaketa bat den arren, beharrezkoa da,
lehenengo fasean nahiz zabaltzeko fasean, udaleko langileak trebatzea eta puntualki
langile adituak edo laguntza teknikoak kontratatzeko aurrekontu zuzkidura bat izatea
Aurrekontu hori Prestakuntza Alorrari edo Berdintasun Alorrari esleitu behar zaio, eta
bestalde, alor bakoitzak esleipen bat izan behar du, genero ikuspegia sartzeari buruzko
ezagutzan eta gaitasunean aurrera jotzeko.
Bestalde, aurrekontuaren esparruan indar edo ahultasunaren seinale da Berdintasun
Alorrak ez soilik aurrekontu zuzkidura egokia izatea baizik eta horren finantzaketa,
gutxienez hein handi batean, udalaren aurrekontu orokorretatik etortzea, eta ez soilik
beste entitate batzuen (Foru Aldundia, Euskal Autonomia Erkidegoa) diru-laguntzetatik,
hauek existitzen ez badira hura desagertzea ekar dezaketelako.
Tresnak
Estrategia ezartzeko beharrezkoa da, halaber, euskarri tekniko gisa erabiltzeko tresna
multzo bat egotea, bai ezagutza gehiago emateko asmoarekin (gidak, eskuliburuak), bai lan
sistematiko eta zorrotza errazten duten tresnak eskaintzeko asmoarekin (egiaztapen
zerrendak, matrizeak, ereduak...) gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunaren
printzipioa sartzeari dagokionez.
Izaera instrumentala du, halaber, eta ahal handia informazio garrantzitsua sortzean,
berdintasunean aurrera egiteko erregistroak eta datu-baseak (sexuaren arabera
bereizitako informazioa sor dezaten) eta herritarrek betetzeko formularioak (non sexu
esparrua modu esplizituan agertu behar den) egokitzeak.
Azkenik, bloke instrumental honetan funtsezko elementu gisa Berdintasun Alorreko
langileen prestakuntza eta trebakuntza teknikoa jasotzen da; alor horrek beharrezko
eskumen teknikoak izan beharko ditu bere sustapen eta aholkularitza zereginak betetzeko.
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Horrek esan nahi du, langileek genero teoriarekin eta berdintasunerako politikekin
lotutako alderdi teorikoen ezagutza sakona izan behar dutela, baita eduki teorikoak
praktikan aplikatzeko beharrezko trebetasunak ere.
Funtsezko elementuekiko jarrera
Saio presentzialetan, funtsezko elementu horiek estrategiaren ezarpenean eta zabaltzean
dituzten inplikazioen inguruan hausnartu eta lan egin da, aipatu elementuei buruz
eztabaidatzea eta hizkera bera lortzea erraztuko duen matrize batetik abiatuta. Matrizeak,
halaber, eskala bat zuen, parte-hartzaile bakoitzak bere Udalak horietako bakoitzaren
arabera duen jarrera zein den adierazteko, horrela, lana jarraitzeko abiapuntua kokatu ahal
izateko.
Erabili den tresna, eranskinetan atxiki da eta Azpeitia, Donostia, Hernani, Errenteria, Oñati,
Ordizia, Tolosa eta Urola-Garaiko Mankomunitateko Udalek bete dute.
ZEHARKAKOTASUNAREN

ESKALA

ZEHAZTAPENA

FUNTSEZKO
ELEMENTUAK

1

2

3

Araudia, jarraibideak, Osoko Bilkurako erabakia
Udal alorrekin akordioak
HARTZEAERABA
KIAK

Konpromiso
politikoa

Osoko Bilkuran onartutako plan estrategikoa (kudeaketa plana barne)
Tokiko adiskidetze itunak, berdintasunaren aldeko itunak…
Barne eta kanpo komunikazio sistema: Intraneten berdintasuna egotea,
diskurtso politikoetan esplizitatzea, erreferentziazko dokumentazioan…
Jarraipena, ebaluazioa eta hobekuntza: emaitzen bilakaera-aldaketak politiketan
Bestelakoak
Espezifikoak. Berdintasun alorra (kokapen hierarkikoa eta fisikoa). Zeregin garbiak –
profil berria- aliantzak

Egiturak

Parte-hartzea
INTERES-TALDEAK

Horizontalak. Departamentu arteko batzordeak –politikoa eta teknikoa-, unitateak,
alor bakoitzean izendatutako erreferentziak. Lan taldeak…
Barne eragileak: gobernu taldea, zinegotzigoak eta udal alorrak,
zuzendariak, administrazio-langileak, erakunde autonomoak

EGITURATZEA

Kanpo eragileak: herritarrak, emakumeen mugimendua, mugimendu feminista,
kontseilua, beste administrazio batzuk, beste tokiko korporazio batzuk, teknikarien
sarea, komunikabideak, gizarte eragileak (alderdiak, sindikatuak, enpresa erakundeak)
Berdintasunean sentsibilizatzea eta prestatzea (mailak eta edukiak)
Oinarrizko prestakuntza
Sakontzeko prestakuntza
Prestakuntza espezifikoa: kontratuetan eta diru-laguntzetan,
aurrekontuetan berdintasuna sartzea, generoaren eragina
Gainerako udal alorrei aholkuak ematea
Prozedura-kudeaketa sistemetan sartzea:

•

Informazioa sortzea eta kudeatzea
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4

•

Barne eta kanpo komunikazioa

Prozesu operatiboak • Laguntzak, diru-laguntzak eta hitzarmenak •
Kontratazio publikoa

• Parte-hartzea eta ordezkaritza •
Aurrekontuak • Araudigintza

•

Langileak hautatzea eta kudeatzea

Sektorekako politiketan sartzea: eskumenak eta plan estrategikoak identifikatzea

•

Hirigintza

• Azpiegiturak eta obrak •
Merkatuak, azokak

• Turismoa •
Kirola •
Gazteria •
Euskara •
Ogasuna •
Kultura

Diseinua, plangintza, gauzatzea, jarraipena eta ebaluazio teknikoa.
Teknikaria (iraunkorra, aldi baterakoa)
Langileak
Laguntzailea (iraunkorra, aldi
baterakoa) Kanpokoa, espezializatua
Berdintasun alorrekoa bertakoa baina kanpotik finantzatua (Foru Aldundia, Emakunde…)
TRESNAK

Aurrekontua
Bertakoa, udal aurrekontuarekin finantzatua

Alor bakoitzak berdintasun jardueretarako aurrekontua du
Eskuliburuak, gidak, egiaztapen zerrendak, matrizeak, ereduak
Erregistroak, formularioak, datu-baseak egokitzea sexuaren arabera bereizita
Tresnak
Eskumenak garatzea (berdintasun teknikenak) Genero teoria, genero mainstreaminga,
berdintasun politikak, prozedura administratiboetan berdintasuna sartzea…

Matrizeen azterketatik, eta irizpide gisa udalak esparru bakoitzean zein maiztasunarekin
kokatzen diren kontuan hartuz, ondorioztatu da edukien ardatzekiko askotariko jarrerak
daudela, nahiz eta, hurrengo grafikoan antzeman daitekeen bezala, jarrera nagusia jarrera
egokienetik nahiko urrun egotearena den, berdintasun egitura espezifikoen existentziaren
kasuan izan ezik. Dena den, kontuan hartu behar da emaitzak teknikek hautemandakoa
dela, ez direla inolaz ere modu objektiboan neurtutako balioak.
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FUNTSEZKO ELEMENTUEN PRESENTZIA

Konpromiso politikoa
3

2

Prozesu operatiboak

Egitura espezifikoen existentzia

1

0

Interes-taldeen parte-hartzea

Egitura horizontalen existentzia

Konpromiso politikoa. Maila honetan 3 balioa da ohikoena, eta horrek esan nahi du
konpromiso politikoa benetakoa izatetik nahiko urrun dagoela. Konpromiso politikoa osatzen
duten itemen artean plan estrategikoaren existentzia dago benetako egoeratik gertuen,
eskalako 1 balioarekin; horrek esan nahi du udal gehienek plan hori badutela. Kontrako
muturrean (4 balioa) tokiko itunak daude; horrek adierazten du itunak ez daudela.
Gainerakoak, 3 balioan daude. Horrenbestez, ondoriozta daiteke beharrezkoa dela
estrategiaren ezarpenarekin benetako konpromisoa lortuko duten ekintzak garatzea.
Berdintasun politika egituratzea. Egiturak. Maila honetan zatiketa nabarmena dago
maiztasunei dagokienez, izan ere, egitura espezifikoak itemean maiztasun handiena 2 balioan
dago, eta horrek esan nahi du kokapen egokia, baliabideen zuzkidura eta abar duten
berdintasun erakundeen existentziatik nahiko gertu dagoela. Egitura horizontalei dagokienez,
aldiz, estrategia ezartzerakoan eta zabaltzerakoan funtsezkoak direnak, balio ohikoena 3 da,
beraz, urrunago dagoela adierazten du.
Interes-taldeen parte-hartzea. Maila hori ere 3 balioan kokatzen da, bai oro har, bai item
bakoitzean (barne eragileak eta kanpo eragileak), eta horrek adierazten du, era berean, urrun
kokatuta daudela parte-hartzeari eta aliantzak ezartzeari dagokienez. Ondorioz, estrategia
ezartzeko garatu beharreko alderdietako bat izan behar da.
Prozesu operatiboetan berdintasuna sartzea. 3 balioa da ohikoena, halaber, udalen multzoan,
eta horrek esan nahi du, era berean, beharrezkoa dela esparru horretan jardutea. Hala ere,
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itemei dagokienez kokapena desberdina da. Horrela, oinarrizko prestakuntza, sentsibilizazioa
eta aholkularitza 3 posizioan dauden bitartean, sakontzeko prestakuntza eta espezifikoa 4
balioan daude. Horrek erakusten du funtzionarioen lehen mailako prestakuntzan zer edo zer
jardun dutela, baina ia ezertxo ere ez sakontzekoan edo espezifikoan, politika orokorretan
genero ikuspegia sartzeari dagokionez.

Prozedura administratiboetan berdintasuna sartzeari dagokionez, maiztasun maila orokorra 3
balioan dago, eta horrek esan nahi du, halaber, hori sartzea lortzetik nahiko urrun gaudela
hautematen dela. Hurrengo grafikoan prozedura administratibo komunetan berdintasunaren
sartze mailaren hautematea erakusten da.

Berdintasunaren presentzia prozedura
administratiboetan

Informazioa sortzea eta
kudeatzea
4
Langileak hautatzea eta
Barne eta kanpo
3
kudeatzea
komunikazioa
2
1
Laguntzak, diru-laguntzak eta
Araudigintza
0
hitzarmenak

Aurrekontuak
Parte-hartzea eta
ordezkaritza

Kontratazio publikoa

Parte-hartze eta ordezkaritza, Aurrekontuak, Araudigintza eta Langileak hautatzea eta
kudeatzea prozedurak oro har 4 balioan daude, eta gainerakoak (Informazioa sortzea eta
kudeatzea eta Barne eta kanpo komunikazioa, Laguntzak, diru-laguntzak eta hitzarmenak
eta Kontratazio publikoa) 3an. Horrenbestez, erakusten dute lehenengo kasuan oso urrun
daudela kokatuta eta gainerakoetan esku-hartzeren bati ekin diotela.
Berdintasuna sektorekako politiketan sartzeari buruz hautematen denari dagokionez,
maiztasunak anitzagoak dira, ondoko grafikoak antzeman daitekeen bezala.
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Berdintasunaren presentzia sektorekako
politiketan

Hirigintza
4
Kultura

3

Azpiegiturak eta obrak

2
1

Ogasuna

Merkatuak, azokak

0

Euskera
Gazteria

Turismoa
Kirola

Ogasunean, azpiegituretan, merkatuetan eta turismoan berdintasunaren sartzeak 4 balioa
duen arren, presentzia horretatik oso urrun, beraz, euskaraz, gazterian eta kirolean balioak
2an daude; horrek adierazten du berdintasuna politika horietan sartu dela maila handi
batean.
Alderdi instrumentalak. Berdintasun politikaren euskarriak diren elementuei buruz dagoen
hautematea oso anitza da. 1. postuan berdintasun alorreko teknikariak egotea, 4.ean
langile laguntzaileak egotea eta 2.ean udaletik kanpoko langile adituen laguntza izatea.
Udaleko aurrekontu orokorreko funtsekin finantzatutako berdintasun erakundearen
aurrekontua 1 balioan dago, eta horrek egoera ezin hobea erakusten du, izan ere,
berdintasun erakundeak existitzeak ez du kanpo finantzaketa eskatzen, ustez egiturazko
izaera duena. Udaleko alor bakoitzean berdintasunerako aurrekontu bat egotea, aldiz, 4
balioan dago, eta horrek esan nahi du ez dela existitzen.
Tresnak. Estrategia ezartzea babesten duten tresnak daudela hautematen duten
maiztasunari dagokionez, bi kokapenen artean mugitzen da. Bat, tarteko puntu batean (2)
egoera ezin hobeari dagokionez, eta horrek zerikusia du gogoeta batekin: berdintasun
teknikek eskumena dute beren egitekoak garatzeko. Eta bigarrenak, antza, gabezia handiak
erakusten ditu (4) udalean sexuaren arabera bereizitako erregistroak, formularioak, datubaseak eta estatistikak edukitzeari dagokionez.
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Bien tarteko puntu batean dago estrategia ezartzeko gidak, eskuliburuak edo jarraibideak
edukitzeari dagokiona.

Elementu instrumentalen disponibilitateari buruzko
hautematea

Eskuliburuak, gidak,
matrizeak,…
4
3
2
1
0
Berdintasun eskumen
teknikoak garatzea

Erregistroak, formularioak
eta abar egokitzea

Deskribatutako egoeraren azterketatik eratortzen den bezala, estrategia ezartzeko
beharrezkoa da hiru aldaketa motari aurre egitea. Bat, inplikazio politikoa areagotuz; bi,
antolaketa aldatuz, estrategia bultzatzeko eta finkatzeko egiturak sortuz eta egituratuz; eta
hiru, prozedura aldatuz, genero ikuspegia sartuz eremu guztiei komunak zaizkien prozedura
administratiboetan, batetik, eta eskumen alor bakoitzaren lan edukietan, bestetik, horretarako
beharrezkoak diren tresnak sortuz.

4.2- EGITURAK
Antzemandako abiapuntutik aurrera egiteko, zeharkakotasun prozesua garatzeko beharrezkoa
da “oinarrizko azpiegitura” bat sortzea, genero arkitektura gisa ere ezaguna dena,
estrategiaren ezarpena eraginkor bihurtzeko eta bideragarritasuna emateko. Aurreko atalean
ikusi den bezala, genero arkitektura hori, estrategia honek berdintasun politikaren
horizontaltasuna bermatzeko formula gisa sartzen dituen aldaketa elementuetako bat ere
osatzen duten egiturek osatzen dute.
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Egitura-antolaketa ikuspegitik, zeharkakotasunak kontuan hartu behar ditu hiru premisa.
Lehenengoa, erantzukizun mailekin lotuta dago; bigarrenak, erantzukizun maila horietan
zeintzuk eta zertarako dauden hartzen du kontuan; eta hirugarrenak, maila desberdinen arteko
koordinazioarekin du zerikusia.
Hiru premisa horiek kontuan hartuz, estrategia ezartzeko beharrezkoa da ondokoak
egituratzea:
•

Estrategia abian jartzeko eta zabaltzearen gainean erabaki maila bat eta kontrola
izatea. Erantzukizun maila horren egitekoa da ildoak planteatzea, urteko lan
programak onartzea eta urteko jarraipenen emaitzak ezagutzea. Maila horretan
erabaki politikoak hartzen dira. (Esaldi hau jada jasota dago hurrengo orrialdean,
osaketari buruz hitz egiten denean)

•

Ezarpen maila eta aholkularitza. Erantzukizun maila horren egitekoa da estrategia
abiarazteko eta zabaltzeko beharrezkoa den lan teknikoa egitea. Maila horretan
erabaki teknikoak hartzen dira.

•

Gauzatze maila. Erantzukizun maila honetan genero ikuspegia sartzen dute bai
prozedura administratiboetan bai sektorekako edukietan eta lan prozesuetan.
Estrategiaren maila operatiboa da eta udaleko langileen multzoari eragiten dio.

Hiru maila horiek kontuan izanik, estrategia abiaraztean nahiz zabaltzean esku hartzen duten
egiturak hauek dira:

1. Batzorde politikoa. Izaera estrategikoa du. Egonkorra izan behar da eta bere helburuak
hauek dira:
•

Akordio eta konpromiso politikoa bermatzea estrategia garatzeko proposatutako
planteamenduarekin eta jarduerekin.

•

Estrategia zabaltzean alor bakoitzaren inplikazioa eta erantzunkidetasuna lortzeko
erakunde konpromisoa bermatzea.

•

Gauzatzea bermatzea beharreko baliabideak hornituz eta zeharkakotasunak behar
duen ekintza komun eta horizontalean inplikatutako pertsona eta egitura desberdinen
borondateak bateratuz.

Horren osaketa udalerriaren tamainaren araberakoa izango da. Horrela, tamaina handiko
udaletan Berdintasuneko Zinegotzigoaren arduraduna den pertsonak (edo horren
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ordezkaria

den

zuzendaritzako

pertsonak)

eta

udaleko

alor

desberdinetako

zuzendaritzako langileek osatu dezakete. Udal txikietan zinegotzigo desberdinek osatu
dezakete, Berdintasunekoaren zuzendaritzapean.

Grafikoki, osaketa hau da:
Berdintasuneko
Zinegotzigoa
Berdintasuneko
Zuzendaritza
Zinegotzigoa
Zinegotzigoa
Zuzendaritza

BATZORDE
POLITIKOA
Zinegotzigoa

Zuzendaritza

Zinegotzigoa

Zuzendaritza

Zuzendaritza
Zinegotzigoa
Zuzendaritza

Bere zereginak estrategia zabaltzeko beharrezko estaldura ematearen eta alorrak
inplikatzeko konpromisoa erakustearen rol estrategiko horri lotuta daude.
•

Berdintasun politikaren ildo estrategikoak zehaztea, hauteskunde-agintaldiarekin
bat datorren aldian.

•

Alorren multzoaren urteko lan programazioa onartzea.

•

Baliabide ekonomikoen eta giza baliabideen zuzkidura onartzea.

•

Urteko jarraipenaren emaitzak onartzea.

2. Batzorde teknikoa. Maila teknikoan, udalaren jarduerak eta eragileak koordinatzeko
egitura egonkor bat da, estrategia bultzatzeko eta zabaltzeko ardura duena. Bere
helburuak berdintasuneko udal politikaren garapena sustatzea, bultzatzea eta
koordinatzea dira eta udalean genero mainstreamingaren estrategia ezar dadin
babestea.
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Alor bakoitzean estrategia ezartzeaz arduratzen den teknikariak osatzen du, bai udal
handietan Berdintasun Unitateko arduradun gisa, bai txikietan berdintasuneko
erreferentzia gisa. Berdintasun Alorrak koordinatuko du.

Grafikoki, osaketa hau da:
Berdintasun
teknikaria

Unitateko
arduraduna
Erreferentzia

BATZORDE

Unitateko
arduraduna
Erreferentzia

TEKNIKOA
Unitateko
arduraduna
Erreferentzia

Unitateko
arduraduna
Erreferentzia
…

Unitateko
arduraduna
Erreferentzia
…

Eginkizun hauek ditu:
•

Urteko lan plana diseinatzea eta proposatzea, eta hori ebaluatzea.

•

Udal jarduerak berdintasun printzipiora egokitzeko beharrezko ekarpen teknikoak
egitea.

•

Alor bakoitzean jardueren gauzatzearen jarraipena programatzea eta egitea.

•

Udal alor bakoitzean jardueren bilakaerari buruz etengabe informazioa ematea.

3. Berdintasun Unitateak edo Berdintasun Erreferentziak. Egitura edo pertsona
funtzionario egonkorrak dira, eta haien helburua alor bakoitzeko langileei estrategia
ezartzeari dagokionez sustapena eta aholkularitza eskaintzea da. Udal handien kasuan
unitate administratiboak izango dira eta, horregatik, pertsona arduradun bat eta hainbat
laguntzaile izan ditzake, eta udal txikien kasuan, Berdintasun Erreferentzia izango da.
Berdintasun Alorreko babes teknikoa eta aholkularitza dute.
Bere egitekoak hauek dira:
•

Alorraren urteko lan programa egitea

•

Lan programaren gauzatzea jarraitzea
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•

Bere alorreko langileei, lan prozeduretan eta beren sektoreko eskumenen
edukietan berdintasun printzipioa sartzean aholkuak ematea.

4. Talde operatiboak edo udaleko langileak. Eguneroko lanean genero ikuspegia edo
berdintasun printzipioa zeharkakotzeko zeregina dute. Horrenbestez, urteko lan
programak gauzatzen dituztenak eta estrategia eraginkor bihurtzen dutenak dira, udalak
jasotzen dituen jarraibideekin eta beren Berdintasun Erreferentzia edo Unitateen
aholkularitzarekin.
Zehazki, genero ikuspegia prozedura administratibo komunetan (berdintasun klausulak,
udalaren komunikazio sistemetan hizkeraren erabilera ez sexista, erregistro eta
formularioetan sexu aldagaia sartzea…) eta dagokion sektorekako politikan sartzen
dutenak dira.

5. Berdintasun Alorra. Genero mainstreamingaren estrategia ezartzeak Berdintasun
Alorraren egitekoan aldaketa sakona sartzea ekarri du; emakumeen eta gizonen
berdintasun politika gauzatzeaz arduratzen zen organo bakarra izatetik gainerako udal
alorrekin politika hori sustatzen duen eta hori gauzatzearen erantzunkidetasuna duen
organo bihurtu da.
Ondorioz, zeharkakotasunaren ikuspegitik, Berdintasun Alorraren helburua, udaleko alor
guztiek beren politiketan eta lan prozeduretan genero ikuspegia sar dezaten sustatzea
eta bultzatzea da.
Hori lortzeko egin behar dituzten lanak hauek dira:
•

Udaleko alorrak edo zinegotzigoak udalerrian emakumeen eta gizonen
berdintasun politikaren garapenean zuzenean inplika daitezen sustatzea.

•

Alorrei edo zinegotzigoei estrategiaren ezarpenari buruz aholkuak ematea.

•

Estrategiaren ezarpena jarraitzea eta ebaluatzea.

•

Alorrekin koordinatzea, urteko plan edo programak eginez.

•

Berdintasuneko politika espezifikoak gauzatzea.
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Jarraian, hurrengo taulan estrategiaren ezarpenean esku hartzeko mailen arabera
kontuan hartu behar diren egitura posibleak jasotzen dira. Zerrenda ez da oso sakona eta
ez da ordena hierarkikoan egin maila bakoitzean.

ERABAKI MAILAK ETA EGITURAK
Udalerriak

HANDIAK

ERTAINAK

TXIKIAK

Gobernu Batzarra
Gobernu Batzarra
ERABAKI

EZARRI

GAUZATU

Berdintasun Batzordea

Berdintasun Batzordea
Zinegotziak

Gobernu Batzarra
Berdintasun Batzordea

Alorreko zuzendaritzak

Mahaiak, erabaki ahalmena

Erantzukizuna: Berdintasun
Alorra eta gainerako
alorrak

Erantzukizuna: Berdintasun
Alorra eta gainerako
alorrak

Berdintasun Alorrak
udaleko gainerako alorrei
aholkuak ematen dizkie

Berdintasun Alorrak
udaleko gainerako alorrei
aholkuak ematen dizkie

Unitateek eskumen alorrei
aholkuak ematen dizkiete

Unitateek edo
erreferentziek eskumen
alorrei aholkuak ematen
dizkie

Talde operatiboak

Talde operatiboak

Talde operatiboak

Langile guztiak

Langile guztiak

Langile guztiak

duten kontseiluak

Batzorde Betearazlea

Erantzukizuna: Berdintasun
Alorra eta gainerako alorrak
Berdintasun Alorrak udaleko
gainerako alorrei aholkuak
ematen dizkie
Erreferentziek eskumen
alorrei aholkuak ematen
dizkie

6. Koordinazio sistema. Egiten den proposamenerako beharrezkoa da udalean barruan
jarduten duten maila desberdinen arteko koordinazio sistema bat egituratzea, batetik, eta
emakumeek parte-hartzeko kontseiluarekin, kanpo organo gisa, bestetik.
Barruan, beharrezkoa izango da, gutxienez, erabakiak hartzeko organoak, Batzorde
Politikoak, urteko lan saio bat egitea, urteko lan programa eta amaitutako urteko
programaren jarraipen txostena onartzeko. Saio horretako burua Berdintasun
Zinegotzigoko titularra izango da.
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Era

berean,

Berdintasuneko

Batzorde

Teknikoak,

berdintasun

unitateek

edo

erreferentziek osatuak, hiru edo lau hilabetez behin bildu behar dira ohiko bileran,
estrategiaren jarraipenean aurrera jarraitzeko eta urtearen amaieran urteko lan programa
zehazten joateko.

Kanpoan, Berdintasun Alorrak emakumeek parte hartzeko Kontseiluaren planteamenduak
jasoko ditu, urteko lan programetan sartzeko, eta gainera, urteko jarraipenen emaitzak
aurkeztuko dizkio. Baliteke, gainera, Kontseiluko ordezkariren batek, Berdintasunaren
Batzorde Politikokoak nahiz Teknikokoak, lan saioetan parte hartzea, laneko gairen batek
hala aholkatzen badu.

7. Eragileak
Genero zeharkakotasunaren estrategia ezartzeko beharrezkoa da, halaber, udalaren
barruko eragileek nahiz kanpokoek parte hartzea. Eragile guztiek ez dute rol bera eta ez
dute kokapen bera, horrenbestez:
• Barruko eta kanpoko funtsezko eragileak zeintzuk diren erabaki behar da. Barruan,

logikoki, alor edo departamentu guztiak hartu behar dira kontuan, lehen esan den
bezala, eta kanpoan, garrantzitsua da emakumeen mugimendu feministaren eta
emakume elkarteen ordezkaritza egotea, baita gizarte zibilarena ere (auzokoen
mugimendua, esaterako). Eranskinean, duten izaeraren eta berdintasunari
dagokionez duten gertutasun edo urruntasun mailaren arabera kokatzea
ahalbidetzen duen tresna bat aurkezten da.
• Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz duten jarrera zein den jakin behar da.

Garrantzitsu edo beharrezkotzat jotzen diren entitate multzoari dagokionez,
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garrantzitsua da jakitea berdintasunari dagokionez aldeko ala aurkako jarrera duten,
batzuek euskarri gisa hartu ahal izateko eta besteei jarrera aldaraziko dien estrategia
planteatzeko edo, beharrezkoa bada, kontra egiteko. Horretarako, eranskinean
jasotzen den eredua erabil daiteke. Bertan eragileak ezarpen prozesuan parte
hartzeko beharraren zergatiak, prozesu horri egin diezazkiokeen edo egin behar
dizkion ekarpenak eta eragileak prozesuan parte hartuz konpon ditzakeen arazoak
jasoko dira. Hiru elementu horien azterketari esker posible izango da
berdintasunaren aldeko edo kontrako jarrera duen zehaztea eta horren arabera
jardutea.
• Izan behar duten rola aztertu behar da. Aurreko bi lanak egin ondoren,
identifikatutako entitate edo eragileen laguntzarekin, estrategia ezartzerakoan izan
behar duten rola zehaztu behar da.

4. 3- PROZEDURAK

Egituraren dimentsioaz gain, estrategiaren ezarpenak prozedura dimentsio bat du, herri
administrazio osoari komunak zaizkion lan prozeduretan genero ikuspegia sartzeari eragiten
diona, esku-hartze esparrua edozein delarik ere (tokikoa, forukoa, autonomikoa edo
estatukoa). Jarraian, prozedura komun horiek jasotzen dira, baita horietan genero ikuspegia
sartzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasunean eragin positiboa izan dezaten
bermatzeko kontuan hartu beharreko alderdi esanguratsuenak ere:
Informazioa sortzea eta kudeatzea.
Administrazioak hiru informazio mota sortzen ditu:
Idatzizko informazioa, dekretu, akta, irizpen, bilera deialdi, eskaera, formulario eta abarrek
osatua. Idatzizko informazioan berdintasuna sartzeko kontuan izan behar dira dokumentuaren
forma eta edukia. Forman hizkera ez sexista erabiltzen dela ziurtatu behar da, orokorrean hitz
egitean genero maskulinoa erabiltzea ekidinez. Edukian, emakumeen menderakuntza edo
konnotazio peioratiboak adierazten dituzten terminoak eta generoaren rola adieraztea
erabiltzea ekidin behar da, emakumeak eta beren ekarpenak ikusgarri jarriz, emakumeen eta
gizonen bidezko balorazioa sustatuz, eta abar.
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Informazio estatistikoa zenbakizko informazioa jasotzearekin lotuta dago eta eskaera
formulario, erregistro, errolda eta datu-baseetan egin ohi da. Lan prozedura honen gakoa da
sexuaren arabera bereizitako informazioa sortzea, eta horretarako idatzizko dokumentuetan
edo euskarri informatikoetan sexu esparrua aurreikusi behar da. Mota honetako informazioa
kudeatzeari dagokionez, funtsezkoa da sexu aldagaia (eta sexuartekoa) aldagaien multzoari
zeharkakoa zaion aldagai gisa kontuan hartzea, ez aldagai independente gisa.
Informazio ikonikoa liburuxka, kartel, bideo, seinale eta abarrek osatzen dute. Idatzizko
informazioan berdintasuna sartzeko kontuan izan behar dira dokumentuaren forma eta
edukia.
Emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izateaz arduratu behar da, planoek
gutxiagotasun eta menderakuntza posizioak ez adierazteaz, emakumeen eta gizonen ikuspegi
estereotipatuak ez adierazteaz; azken batean, heteronormatibitatearekin harremana eteteaz.
Komunikazioa eta hedapena
Komunikazioa eta hedapena, administrazioak bere jarduerak eta dauden erregelamenduak
hedatzeko erabiltzen duen prozedura administratibo bat delako. Idatziz, ahoz edo ikono bidez
komunikatzen da herritarrekin, beraz, genero ikuspegia sartzeko informazioa sortu eta
ekoizten denean jarraitzen diren ildo berak jarraitu behar dira: berdintasun gaiak eta
emakumeen ekarpenak ikusgarri egitea, sexuen araberako presentzia orekatua, rolen
adierazpen ez estereotipatua, hizkeraren erabilera ez sexista, etab.
1

Kontratazio publikoa eta diru-laguntzak

Prozedura administratibo horiek, aurrekontuen gauzatzean gastu bolumen eta inbertsio oso
handia dira, eta horietan genero zeharkakotasunaren estrategia aplikatzeak babesten dituen
dokumentazioak berdintasun klausulak sartzea dakar, posible izan dadin horiei dagokienez,
emakumeen eta gizonen berdintasunean eragin positiboak lortzeko aurrera egitea.
Dokumentazioan sar daitezkeen elementuak askotarikoak izan daitezke, eta gomendagarria da
kasu bakoitza aztertzea zeintzuk eta non sartu behar diren erabakitzeko. Horregatik eta
sakontzeko asmorik gabe, batzuk aipatzen dira: Berdintasun Legeari eta horretatik eratortzen
diren manuei erreferentzia, xedeari dagokionez, erantzunkidetasun eta adiskidetze neurriak

1

Ikus kontratu eta diru-laguntzetan berdintasun klausulak sartzeari buruz dauden gida ugarietako bat.
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sartzea, berdintasunean trebakuntza espezifikoa emateko eskakizuna edo balorazioa, lan
taldeetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua, berdintasun plana egotea, pertsona
adituak edo prestakuntza dutenak egotea, oro har emakumeen diskriminazioaren edo
diskriminazio anitzaren gainean jarduteko ekintza positiboak, entitatearen konpromisoa
berdintasunak aurrera egitearekin, berdintasun ekintzak, hizkera eta irudi ez sexistak, sexuaren
arabera bereizitako datuak sortzea eta erabiltzea, genero eragina erakustea...
Kontratazioan eta diru-laguntzetan berdintasun klausulak sartzeko argitalpen asko dago eta
foru esparruan Foru Gobernuaren berdintasun klausulak sartzeko akordioa dago, Gipuzkoako
Foru Aldundiko kontratu publikoetan eta diru-laguntzetan emakumeen eta gizonen
berdintasun klausulak sartzeko dagokion gidarekin. Gainera, foru mailan uztailaren 17ko
4/2013 Foru Araua dago, Foru Sektore Publikoko obra kontratuetan klausula sozialak
txertatzekoa, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko kontratu guztietan klausula sozialak sartzeko
Foru Arauaren proiektua (eskatu erreferentzia eta izen zehatzak Lourdes Urbietari). Azkenik,
autonomia

mailan,

Emakunderen

webgunean

“Gizonen

eta

emakumeen

arteko

berdintasunerako klausulak kontratuetan, diru-laguntzetan eta hitzarmen publikoetan" gida
eta horrekin batera dauden materialak deskarga daitezke, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordeko talde teknikoaren lanaren emaitza; hor
Gipuzkoako Foru Aldundiak ere parte hartu du.

Kide anitzeko organoetan parte hartzea eta ordezkaritza izatea. Genero ikuspegia sartzeak
esan nahi du kontuan hartu behar dela horien osaketa ikuspegi bikoitz batetik: bat izaera
kuantitatiboa duena, emakumeen presentzia gizonen presentziarekiko orekatua dena, eta
beste bat izaera kualitatiboa duena, modu iraunkorrean osatzen dutenen artean berdintasun
alorrean aditua den pertsona bat edukitzeari lotutakoa.
Era berean, kide anitzeko organoetan beharrezkoa da bereizketa egitea egiturazko izaera
(Gobernu Batzarra, informazio batzordeak...) dutenen eta egoeraren araberakoa dutenen (lan
mahaiak edo taldeak, hautaketa epaimahaiak...) artean. Garrantzitsua da lehenengoetan,
zeintzuen jarduerak eragin handia izan dezakeen emakumeen eta gizonen berdintasunean
(aurrekontuen batzordea, adibidez), Berdintasun Alorrak ordezkaritza izatea.
Langileen kudeaketa. Estrategia sartzeko aurretik azterketa bat egin behar da, lanean hasteko,
lana burutzeko eta lanean igotzeko emakumeentzako zeharkako diskriminazioak dauden
antzemateko. Zentzu horretan, errekrutatze eta hautaketa sistemak berrikusi beharko dira,
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talde jakin batzuetan (obrako langileak, esaterako) gertatzen den bereizketa horizontala
hausten joan dadin.
Gainera, aztertu egin beharko da jarduera feminizatuen eta maskulinizatuen lan baldintzak
baliokideak diren edo diskriminazioak dituzten beren baitan, soldata desberdintasuna dagoen
eta zeintzuk diren horren kausak, dagozkion neurriak hartzeko.
Era berean, sexu jazarpena edo generoari dagokiona dagoen ala ez ere aztertu behar da, eta
besteak beste, beste gizarte antolaketaren eredu batzuk sustatzen dituzten eta pertsonen
zainketa erdian jartzen duten neurriak hartu behar dira.
Azkenik, eta igoerari dagokionez, antzeman egin behar dira zeintzuk diren erabiltzen diren
irizpideak, emakumeen karreraren garapenerako oztopo bat izan daitezkeen ala ez zehazteko
xedearekin. Horrenbestez, ikusi egin behar da ea irizpideak objektiboak eta ez
diskriminatzaileak diren ala, aldiz, lanpostu jakin batzuetarako, adibidez, izendapen zuzena
erabiltzen den; kasu horretan mekanismo eta gune informalek garrantzi handia hartzen dute
eta gune horietan egon ohi ez diren emakumeak kaltetzen dituzte. Kontuan hartu behar da,
halaber, prestakuntzak duen garrantzia, eta zer prestakuntza mota den erabilgarria lanean
igotzeko, emakumeak duela gutxitik dituzten taldeetan antzinatasuna eskatzea, erabateko
disponibilitatea eskatzea...
Aurrekontu kudeaketa. Abiapuntutzat jo behar da aurrekontua ez dagoela zenbakiz osatuta,
baizik eta horiek aurrekontu ekitaldian landu nahi diren lehentasun politikoen isla direla.
2

Ikuspegi honetatik udal politika edo alor

desberdinak (hirigintza, kirolak, jaiak, etab.)

garatzeko esleitutako aurrekontu gastua aztertu eta ebaluatu behar da, politika horien
ondorioek emakumeen eta gizonen desberdintasuna betikotzen edo aldatzen zein neurritan
laguntzen duten jakiteko. Udaleko alor desberdinei esleitutako aurrekontuaren eta
Berdintasunekoaren arteko alderaketak argi eta garbi erakusten ditu lehentasun politikoak,
batetik, eta bestetik, berdintasun politikari ematen zaion garrantzia.
Aurrekontuaren sailkapen ekonomikoan, I. kapituluaren azterketak emakumeei eta gizonei
dagokien soldata masaren portzentajea ezagutzea ahalbidetzen du, eta egon daitezkeen

2

Aurrekontuaren sailkapen organikoa.
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desorekak antzematea. Soldataren osagarrien azterketak, gainera, egon daitezkeen
diskriminazioak antzematea ahalbidetuko du.
Azterketa horien emaitzen arabera, aurrekontu programetan beharrezko zuzenketak sartu
beharko lirateke, horiek guztiek emakumeen eta gizonen berdintasunean eragin positiboa izan
dezaten.
Oso elementu garrantzitsua da, halaber, genero ikuspegia sartzeko, diru-sarreren politikaren
eta emakume eta gizonen berdintasunean udal zerga eta salbuespenen ondorioaren azterketa.
Adibidez, udal tasen gaian, bilketarako aplikatzen diren irizpideak aztertzen hasi beharko
lirateke, diru-sarrera bakarra duten guraso bakarreko familiak, bi diru-sarrera dituztenetatik
desberdintzea posible izan dadin, adibidez. Gainera, "per capita errentan”, hau da, eskubide
eta betebeharren indibidualizazioan, ez bizikidetza unitatean, oinarritutako politika fiskalekin
lotutako irizpideak erabiltzeko joera eduki behar dugu.
Azken batean, genero rola betikotzen duten edo emakume eta gizonen berdintasunean
ondorio negatiboak dituzten politika jakin batzuk indartzen dituzten joerak dauden antzeman
behar da.
Araudigintza. Gainerako prozedurekin gertatzen den bezala, udal araudiak ere, funtsean
ordenantzek osatzen dutenak, genero ikuspegia sartu behar du, arauak berdintasunean
ondorio positiboa izan dezan bermatzeko. Horretarako, arauaren xedeari dagokionez
desberdintasunak dauden jakitea ahalbidetzen duen azterketa egin ondoren, bertan
(oinarrietan, xedean, artikuluetan eta izaera desberdinetako xedapenetan, baldin baleude)
arauaren edukia gauzatzean dauden desberdintasun horiek murrizten edo desagerrarazten
laguntzen duten neurri konpentsatzaileak sartuko dira.
Genero zeharkakotasun hori lortzeko oso garrantzitsua da arrazoiketa objektiboak izatea (lege
manuak eta datuak), zeharkakotasuna modu egokian arrazoitzen dutenak eta arauaren
sarreran jasoko direnak, eta xedean adieraziko da, horren izaerak ahalbidetzen badu,
berdintasunarekiko intentzionalitatea; halaber, artikuluetan antzemandako desberdintasunak
murriztera eta berdintasuna sustatzera zuzendutako neurri zehatzak jasoko dira.
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4.4- ESKUMEN ALORRAK
Estrategia inplementatzeak, genero ikuspegia, udal eskumenekin zerikusia duten edukietan ere
sartzea dakar. Horrek alor horietako langileekin batera lan egitea esan nahi du, udalak
zeharkakotasunaren estrategia ezartzeko osatu dituen egituren bidez.
Udal eskumenen antolaketan dagoen aniztasuna kontuan hartuta, hainbat bloketan
taldekatzea erabaki da, jarraian garatuko direnak.
Lekua eta ingurunea. Leku fisikoaren antolaketa eta banaketa, erabilera, lekuan kokatutako
azpiegiturak eta ingurumena xede dituzten udal jarduerek osatzen dute.
Zentzu horretan, eta lekuaren antolaketari dagokionez, kontuan hartu beharko dira Hiri
Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) eta plan partzialak, eta antzeman egin beharko dira zein
hornidura eta zein leku dauden planifikatutako pertsonen eguneroko bizitzarako beste
erabilera batzuei dagokienez, emakumeen presentzia sinbolikoa kaleen izenetan eta
estatuetan, eskulturetan, hiri altzarietan, seinaleetan estereotipoak dauden ala ez (esaterako,
oinezkoentzako bidegurutzeetan eskutik umeak daramatzaten emakumeak).
Lekuaren erabilerari dagokionez, emakume eta gizonen mugikortasuna aztertu beharko da,
nola eta zertarako ibiltzen den, lekuetarako irisgarritasuna eta garraio publikoko ibilgailuak eta
gune ez seguruak (gaizki argiztatuak, ikuspen txikia edo batere ikuspenik ez dutenak, kale
itsuak...).
Azpiegiturei dagokienez, kontuan hartu behar da bizitzaren jasangarritasunerako horrelako
baliabideen hornidura (osasun zentroak, haurtzaindegiak, mendekotasunari arreta...).
Ingurumenari dagokionez, kontuan hartu beharko da udal administrazioak emakumeei eta
gizonei esleitzen dien rola, bai eragile kutsatzaile gisa, bai kutsaduraren murrizketan,
hondakinak sortzean, bereiztean, jasotzean eta abar parte hartzen duten eragile gisa.
Azkenik, eskumenen alor honetan kontuan hartu behar da emakumeen eta gizonen presentzia,
eta zein mailatan dauden, izan ere, maskulinizatuena dagoen udal jardueren esparruetako
baten aurrean gaude.
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Gazteria, Kultura, Kirolak, Turismoa eta Lankidetza. Genero ikuspegia sartzeko bi alderdi
eduki behar dira kontuan: egiten diren jarduerak eta jarduerak garatzeko erabiltzen diren
tresnak.
Jarduerei dagokienez, eta tipologia (prestakuntza, sentsibilizazioa, hedapena...) zein den jakin
ondoren, beharrezkoa izango da ezagutzea, batetik, emakumeen eta gizonen parte-hartzea
horietan, eta bestetik, helburuetan berdintasunaren printzipioa, berdintasuna sustatzen duten
ekintzak, estereotipoak hausten dituzten ekintzak eta abar dauden ala ez. Era berean, eta
estrategiaren ikuspegi duala aplikatuz, emakumeen eta gizonen desberdintasunak oso handiak
direnean (kirol jarduera batzuk, adibidez) emakumeentzako jarduera espezifikoak egin
beharko dira. Azkenik, eskumen alor hauetan egiten diren jarduera guztien genero eragina
ezagutzea erraztuko duen prozedura bat aplikatu beharko litzateke. Oro har, arretaz jardun
beharko da ohitura kulturarekin ez nahasteko, lehiarekin baino lankidetzarekin lotuago dauden
jarduerak garatzea sustatzeko eta ordutegiak eta edukiak kontuan hartuz egiten den
kudeaketa motari dagokionean.
Tresnei dagokienez (liburuxkak, material didaktikoa, gidak, kartelak, bideoak...), idatzizko
hizkeraren eta lengoaia bisualaren erabilera ez sexista zaindu behar da eta hori emakumeen
eta gizonen ikuspegi estereotipatuak hausten laguntzeko mekanismo gisa erabili behar da. Era
berean, pertsonei buruzko informazioa sortzen duten tresnetan (erregistroak, formularioak,
datu baseak), eta prozedura honetan adierazi den bezala, sexu esparru bat sartu behar da,
informazioa sexuaren arabera bereizita lor dadin.
Eragileei dagokienez, arduradun diren alorrekin nahiz politika hauek egiten dituzten kanpo
entitateekin (klubak, elkarteak, herrialdeak eta entitate laguntzaileak...) lan egin behar da,
emakumeen eta gizonen berdintasunarekiko konpromiso jarrera bat izan dezaten lortzeko.
Euskara, Parte-hartzea eta Aniztasuna. Genero ikuspegia sartzerakoan, antolaketa ondoko
alderdiak kontuan hartuz egin beharko da:
Araudi eta programa esparrua. Kontua da berdintasun printzipioaren erreferentzia esplizituak
sartzea, formula egokien bidez, bai arauaren edo erreferentzia planaren oinarrietan eta
helburuetan, bai planteatutako neurri edo jardueretan.
Jarduerak eta prozesuak. Genero ikuspegia zein edukitan sartu identifikatu beharko litzateke,
genero rolak betikotzea ekiditeko eta desberdintasunen sustraietan jardungo duten neurri eta
ekintzak sartzeko. Gainera, kontuan hartu behar dira politika kudeatzen duten pertsonak
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(parte-hartzeen portzentajeak, erabakiak hartzen dituzten lanpostuetan presentzia, etab.).
Azkenik, nori zuzenduta dagoen aztertu beharko litzateke, baita zein kudeaketa eredu
(jarraipena) eta ebaluazio eredu (emaitzak eta eragina) dituen ere, emakumeen eta gizonen
berdintasunean dituen bilakaera eta azken ondorioak ezagutzeko.
Tresnak. Aurreko eskumen esparruan bezala, zeharkakotu egin behar da berdintasuna,
kontuan hartuz edukiak (genero joerak ez izateko) eta forma, hizkera modu ez sexistan erabiliz.
Eragileak. Barne eragileekin lan egin beharko da (alorretako langileak), eragile mistoekin
(informazio batzordeak, kontseiluak) eta kanpo eragileekin (mugimendu feminista, elkarteak,
sindikatuak...).
Gizarte politika. Estrategia sartzeko antolaketa aurreko atalean adierazitako hiru alderdi edo
blokeak jarraituz egiten da, eta genero ikuspegia sartzeko elementu berak hartu beharko
dituzte kontuan: arau eta programazio esparrua, jarduerak eta prozesuak, tresnak eta
eragileak.
Esparru honetan garrantzitsua da politika kudeatzen duenari ikusaraztea, askotan, jardueren
onuradunak emakumeak izateak ez duela esan nahi genero ikuspegia sartzen ari direnik, izan
ere, onuradun dira kopuru handiagoan behar handiagoko egoeretan bizi direlako, batetik, eta
askotan beren bizikidetza unitatearen osotasunerako baliabidea bilatzen dutenak direlako,
bestetik.
Genero ikuspegia modu egokian sartzeko laguntzaren ikuspegia alde batera utzi behar da.
Horrekin, pertsonak eskubide osoko subjektu gisa ikustea lortuko da, ohiko bizikidetza
unitatean artatzen dituen eredu batetik banako esku-hartzearen eredu batera igaroz.
Horretarako garrantzitsua da, gainera, jarduera zehatzak garatzeko kontratatzen diren
enpresek genero berdintasunaren alorrean prestatutako langileak izatea eta hori lortzeko argi
eta garbi ezarritako konpromisoa edukitzea.

4.5- PLANGINTZARAKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK
Zeharkakotasunaren estrategia ezartzeko prozesuaren alderdiak hiru fase edo une ditu:
- Berdintasunari dagokionez udalaren egoera diagnostikatzea edo identifikatzea
- Benetako berdintasuna lortzeko jarduerak edo ekintzak diseinatzea edo planifikatzea
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- Planifikatutakoa ezartzea edo gauzatzea eta jarraitzea edo ebaluatzea.
Kontuan hartuz, gainera, genero mainstreamingaren prozesu dimentsioa lantzeko estrategia
ezartzeko jarraitu behar diren printzipioak, gogorarazi behar da udal esku-hartzeak ez direla
neutroak, baizik eta ondorio positiboak edo negatiboak dituztela berdintasunean, horietan
genero ikuspegia sartzen den mailaren arabera. Eta hori hala da berdintasuna intentzio ekintza
baten emaitza delako, inolaz ere ez ausazkoa.
Diagnostikoa
Informazio-bilketa prozesu bat da, aztertu eta baloratu egin behar dena, udalak bertan
berdintasun printzipioaren sartze mailari dagokionez duen abiapuntua identifikatzeko aztertu
eta baloratu behar dena. Pertzepzioak kentzea eta errealitate objektibo bihurtzea ahalbidetzen
duen tresna da, horrela, landu behar den egoera ezagutzen da. Behin eginda, ez da
beharrezkoa urtero eguneratzea, hainbat urtetan behin baizik.
Funtsezko elementu jakin batzuei buruz informazioa biltzeko prozesu bat planteatuz egiten da,
ardatzetan egituratuta, eta horietako bakoitzean eduki multzo bat zerrendatzen da.
Diagnostikoak erakundean, kasu honetan udalean, genero ikuspegiaren sartze mailari buruzko
argazki bat emango du. Ardatzez eta horien edukiez gain, informazioa lortzeko erabiliko diren
tresnak eta teknikak ere zehaztu behar dira.
Informazio iturriak udalak sortzen dituen dokumentuak eta alor bakoitzak duen informazioa
izango dira. Horregatik, diagnostikoa, Berdintasun Alorrak bultzatuta, alor guztiek emandako
informazioaren emaitza da, Berdintasun Alorrak aztertuta eta interpretatuta. Hori egin
ondoren, Batzorde Politikoari eta Teknikoari aurkeztuko zaie, aztertu eta eztabaida dezaten.
Diagnostikoaren ikerketa ardatzak hiru dira, gutxienez.
•

Erakunde kultura: Erakundearen egiteko, ikuspen eta balioetan, batetik, eta portaera
eta praktiketan, bestetik, genero ikuspegia zein mailatan sartuta dagoen adieraziko du.
Kontuan hartu behar da erakunde baten kulturak eduki informal dezente duela, eta
hori, askotan, ezkutatuta dagoela. Badaude gobernatzen ari den alderdi politikoa
edozein delarik ere iraun egiten dutenak balioak; inplizitua dena da, ikusten ez dena
eta erakundearen egiteko moduan eragin izugarria duten usteekin eta idatzi gabeko
arauekin lotuta dagoena. Esplizitua dena, egiten dena da, eta identifikatzeko errazagoa
dena, izan ere, gainera, administrazioan denak arauen bidezko prozedura du.
Erakundearen

kultura,

emakumeen

eta

gizonen

berdintasunari

dagokionez

erakundearen funtzionamenduaren eta jarreraren alderdi ukiezinak adierazten
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dituzten elementuak identifikatzetik aurrera antzemango da, batetik: Berdintasun
Alorraren

kokapen

fisikoa

eta

organikoa

gainerako

alorrei

dagokienez,

berdintasunarekiko konpromisoaren ikusgarritasun maila, portaera sexistak edo
androzentrikoak zein neurritan onartzen edo errefusatzen diren, etab. Bestalde,
erakundeak dituen emakumezko eta gizonezko erreferentziak egongo lirateke, zer
ordezkatzen duten, zein balio ematen zaien…
•

Pertsonak: Desorekak eta egon litezkeen diskriminazioak identifikatuko ditu, langiletaldearen egitura maila guztietan erakutsiz (politikariak, zuzendariak, teknikariak,
administrazioko langileak), adin, ikasketa, soldataren arabera, guztira eta arloka,
aldagai horietako bakoitza sexu esparruarekin zeharkatuz. Langileen kudeaketaren
politikaren berri emango du, bai lanean hasi, lana burutu eta lanean igotzeari
dagokienez, bai prestakuntza, laneko osasun, baimen eta abarri dagokienez ere.

•

Lan prozesuak/prozedurak: emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioa zein
mailatan dagoen edo kontuan hartzen den adierazten du, bai aipatutako prozedura
komunetan, bai eskumen alorretan edo sektorekako politiketan.

Ikerketa ardatz edo esparru horietako bakoitzean oinarrizko adierazle batzuk ezarri behar dira,
gerora diagnostikatutako abiapuntuaren bilakaera ezagutzea ahalbidetuko dutenak.
Informazioa biltzeko tresnak, informazio kuantitatiboa lortzeko galdera-sortak eta matrizeak
eta informazio kualitatiboa sortuko duten eta elkarrizketa gidoiak eta eztabaida taldeak izango
dira.
Tresnak berdintasun alorrak sortuko ditu eta informazioa duten alorrek beteko dituzte. Horrela
lortzen da erantzunkidetasuna eta horizontaltasuna, estrategiaren ezarpenean jarraitu behar
diren printzipioetan jasotzen den bezala, eta hori eraginkor bihurtzen da alorrekin egindako
lanean.
Informazioa aztertzeko teknikak dokumentu azterketarekin lotuta daude, dokumentuzkoak
(azterlanak, memoriak, txostenak, etab.) izan daitezkeen bigarren mailako iturriak direnean,
eta estatistikoak, iturri kuantitatiboen kasuan, eta diskurtsoaren azterketa, kualitatiboetan.
Dokumentu honen eranskin gisa gehitu den eskemak argi eta garbi erakusten du zeintzuk diren
ikerketa ardatzak, ikertu beharreko edukiak, kontuan hartu beharreko adierazleak, informazioa
lortzeko iturriak eta erabili beharreko teknikak.

37

Informazioaren tratamendua, logikoki, interpretazio esparru gisa genero ikuspegia aplikatuz
egingo da, diagnostikatutako egoeraren deskribapenean eta ondorioetan, desberdintasunetan
genero mandatuek duten eragina erakutsiz, baita horien ondorioak denbora eta espazioaren
erabileretan. Azterketa horrek ere azaldu egin beharko du bereizketa horizontala eta bertikala
dagoen, bai udalaren barruan, bai udalerrian garatutako jardueretan.
Kualitatiboagoa den maila batean, beharrezkoa izango da, udalaren kulturan eta
pentsamoldeetan, genero rolen eta horiek betikotzen dituzten estereotipoen indarraldi maila
zein den jakitea, izan ere, hori aldatzea zailagoa da zenbakizko ordezkaritza orekatu bat lortzea
baino.
Ekintzak diseinatzea edo planifikatzea
Behin diagnostikoa eginda, plangintza prozesuarekin hasi behar da, izan ere, jada badago
desberdintasun egoeren zerrendatze bat, baita horiek azaltzen dituzten faktoreena ere; horiek
dira garapena oztopatzen ari direnak eta eragin negatiboa izaten ari direnak lurraldearen
biztanleen bizi kalitatean. Plangintzak ondoko faseak ditu.

1. Landu beharreko alorrak lehenestea. Erabaki beharreko lehenengo gauza da
diagnostikoan antzemandako problematika osoa landuko den ala baten bat aukeratuko
den dauden baliabideen arabera. Behin hori erabakita, beharrezkoa da aukeratutako
problematikarekin lotutako helburuak finkatzea.

2. Esku-hartzearen helburu orokorra formulatzea. Lehendabizi, lortu nahi dena
deskribatzen duen helburu orokorra definitu behar da. Funtsezkoa da argitasunez
idaztea, plangintza helburu horren araberakoa izango baita eta ekintza eta baliabide
guztiak horrekiko koherenteak izan beharko baitira. Gure zerumuga zein den, norantz
abiatu behar dugun adierazten du. Argi eta garbi adierazi behar du zein den lortu nahi
den agertoki berria. Helburu orokorra epe luzera beteko da, eta eragin adierazleekin
neurtuko da.

3. Helburu espezifikoak definitzea. Behin helburu orokorra idatzita, helburu
espezifikoetan xehatuko da. Horietako bakoitza betetzeak orokorra lortzen lagunduko
du. Helburu espezifikoak zehazki zer lortuko den adierazteko moduan definitu beharko
dira. Ezin da helburu espezifikoen zerrenda luze bat egin, baizik eta denboran
erabilerraza den kopuru bat planteatu, orokorrari erantzungo diona. Helburu
espezifikoak emaitzetan neurtzen dira, emaitzen adierazleekin. Behin formulatuta,
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beharrezkoa da lehenengo berrikuspen bat egitea, horiek birformulatu beharra egon
daitekeelako.

4. Ekintzak planteatzea. Behin helburu espezifikoak definituta, espero diren emaitzak
eragiteko jarduera edo ekintzetan lan egin beharko da. Ekintza horiek egingo dena
osatzen dute eta helburu espezifikoekin lotuta egon behar dira. Ekintzak edo jarduerak
helburu operatibo izena ere izan dezakete. Gauzatze gisa neurtzen dira, gauzatze
adierazleekin. Ekintzak sailkatu egin daitezke, genero desberdintasunen arabera,
honela:
•

Ekintza positiboak: zuzenean desberdintasun bat konpentsatzeko pentsatuta
daudenak. Aldi baterako dira eta horien helburua baliabide batekiko
emakumeen eta gizonen presentzia orekatzea da. Adibidez, emakumeentzako
proiektu espezifikoak finantzatzeko lerro bat irekitzea izango litzateke.

•

Neurri osagarriak edo laguntzaileak: parte-hartzean emakumeek aukera
berdinak dituztela ziurtatzeko kontuan hartu behar diren behar praktikoak
estaltzen dituzte, eta barne hartu behar dira, zuzenean proiektuarekin lotutako
edukirik izan ez arren. Adibidez, haurrentzako, mendekotasuna duten
pertsonentzako laguntzak edo zerbitzuak edo garraioarekin lotutako
laguntzak…

•

Berdintasun ekintzak: izaera iraunkorra duten neurriak dira, desberdintasunen
kausetan eragiten dutenak eta baliabidea lortzea edo kontrolatzea eragozten
duten oztopoak kenduz. Adibidez, hizkera edo irudia egokitzea, barneratzaileak
izan daitezen, hornitzaileak kontratatzerakoan berdintasun eskakizunak
sartzea, etab.

5. Jarraipena eta ebaluazioa. Plangintza prozesu orok barne hartu behar du egindakoa
jarraitzea eta lortutakoa baloratzea ahalbidetzen duen sistema bat. Prozesu honetan
zehar erabiltzen ari garen logikatik, jarraipenak ezarpen prozesua planifikatutakora
zein mailatan egokitzen den adierazi behar du, desbideraketak agertzen badira,
doikuntzak egiteko.
Bestalde, ebaluazioa funtsezko elementua da, izan ere, ezarritako denboran
estrategiaren ezarpen maila zein den jakitea ahalbidetuko duen tresna da.
Laburbiltzeko, jarraipena, gauzatzeko tresna bat da, egindakoa egiaztatzeko eta
ebaluazioa baloratzeko tresna bat, hurrengo plangintzetarako erabilgarria izango dena.

39

ERANSKINAK
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Hasierako egoeraren matrizea
ABIAPUNTUA IDENTIFIKATZEA
Matrize hau, genero mainstreamingaren estrategia ezartzeko funtsezko elementutzat jotzen direnekiko udalak duen
jarrera islatzea helburu duen tresna da. Jarrera hori identifikatzeko x bat jarri behar da dagokion eskalaren zenbakian. 1
izango da funtsezko elementu hori egotetik gertuen dagoen jarrera eta 4, urrunena. Prozesu operatiboen lerroetan
zutabe batzuk hutsik utzi dira, udal bakoitzak jaso gabeko beste eskumen batzuekin lotutakoak jar ditzan.
ZEHARKAKOTASUNAREN

ESKALA

ZEHAZTAPENA

FUNTSEZKO
ELEMENTUAK

1

2

3

Araudia, jarraibideak, Osoko Bilkurako erabakia
Udal alorrekin akordioak
HARTZEAERABAKI
AK

Konpromiso
politikoa

Osoko Bilkuran onartutako plan estrategikoa (kudeaketa plana barne)
Tokiko adiskidetze itunak, berdintasunaren aldeko itunak…
Barne eta kanpo komunikazio sistema: Intraneten berdintasuna egotea,
diskurtso politikoetan esplizitatzea, erreferentziazko dokumentazioan…
Jarraipena, ebaluazioa eta hobekuntza: emaitzen bilakaera-aldaketak politiketan
Bestelakoak
Espezifikoak. Berdintasun Alorra (kokapen hierarkikoa eta fisikoa). Zeregin garbiak –
profil berria- aliantzak

Egiturak

Parte-hartzea
INTERES-TALDEAK

Horizontalak. Departamentu arteko batzordeak –politikoa eta teknikoa-, unitateak,
alor bakoitzean izendatutako erreferentziak. Lan taldeak…
Barne eragileak: gobernu taldea, zinegotzigoak eta udal alorrak,
zuzendariak, administrazio-langileak, erakunde autonomoak
Kanpo eragileak: herritarrak, emakumeen mugimendua, mugimendu feminista,
kontseilua, beste administrazio batzuk, beste tokiko korporazio batzuk, tekniken
sarea, komunikabideak, gizarte eragileak (alderdiak, sindikatuak, enpresa erakundeak)
Berdintasunean sentsibilizatzea eta prestatzea (mailak eta edukiak)
Oinarrizko prestakuntza
Sakontze prestakuntza

EGITURATZEA

Prestakuntza espezifikoa: kontratuetan eta diru-laguntzetan,
aurrekontuetan berdintasuna sartzea, generoaren eragina
Gainerako udal alorrei aholkuak ematea
Prozedura-kudeaketa sistemetan sartzea:

Prozesu operatiboak

•

Informazioa sortzea eta kudeatzea

•

Barne eta kanpo komunikazioa

•

Laguntzak, diru-laguntzak eta hitzarmenak

•

Kontratazio publikoa

•

Parte-hartzea eta ordezkaritza

•

Aurrekontuak

•

Araudigintza

•

Langileak hautatzea eta kudeatzea

Sektorekako politiketan sartzea: eskumenak eta plan estrategikoak identifikatzea

41

4

•

Hirigintza

• Azpiegiturak eta obrak •
Merkatuak, azokak

• Turismoa •
Kirola •
Gazteria •
Euskara •
Ogasuna •
Kultura

Diseinua, plangintza, gauzatzea, jarraipena eta ebaluazio teknikoa.
Teknikaria (iraunkorra, aldi baterakoa)
Langileak
Laguntzailea (iraunkorra, aldi
baterakoa) Kanpokoa, espezializatua
Berdintasun Alorrekoa bertakoa baina kanpotik finantzatua (Foru Aldundia, Emakunde…)
Aurrekontua
TRESNAK

Bertakoa, udal aurrekontuarekin finantzatua

Alor bakoitzak berdintasun jardueretarako aurrekontua du
Eskuliburuak, gidak, egiaztapen zerrendak, matrizeak, ereduak
Erregistroak, formularioak, datu-baseak egokitzea sexuaren arabera bereizita
Tresnak
Eskumenak garatzea (berdintasun teknikenak) Genero teoria, genero mainstreaminga,
berdintasun politikak, prozedura administratiboetan berdintasuna sartzea…
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Eragileen zirkulua

ERAGILEA ARRAZOIA

EKARPENA

ARAZOA

JARRERA
ALDEKOA

AURKAKOA

43

INFORMAZIO ITURRIAK
AZTERKETA ARDATZA
ERAKUNDEAREN
KULTURA

IKERKETA ARDATZAK
KONPROMISOA

HELBURUAK
Berdintasunarekiko
konpromiso maila
ezagutzea

EDUKIAK
Egitekoa eta zereginak
Balioak
Arau nagusiak
Helburuak

ADIERAZLE GARRANTZITSUAK
1. Berdintasunaren presentzia (barne eta kanpo komunikazioetan, eta berdintasunaren presentzia plan
estrategikoan)
2. Berdintasun Alorraren kokapena
3. Alorraren zuzkidura
4. Berdintasuna zein mailatan den balio bat.

LEHEN MAILAKOAK
Elkarrizketak, behaketa zuzena,
eztabaida taldeak

BIGARREN MAILAKOAK
1. Plan estrategikoa,
hauteskunde programak, barne
eta kanpo komunikazioak
2. Erregelamendua eta
organigrama
3. Aurrekontua

TEKNIKOAK
Kuantitatiboak eta kualitatiboak

PERTSONAK

LANGILE TALDEA
SEXUAREN ARABERA

Udalaren langile
taldean emakumeen

Langileen banaketa

1. Emakumeen eta gizonen presentzia alorren arabera eta mailen arabera
2. Beren kargura mendekotasuna duten pertsona kopurua, adina, prestakuntza, antzinatasuna

Langile taldeak

Idazkaritza eta langile alorra

kuantitatiboak

BANATZEA

eta gizonen artean

Gobernu organoen osaketa

Gobernu Batzarrean, batzordeetan eta zinegotzigoetan dauden emakume eta gizonen kopurua

Langile taldeak

Webgunea, idazkaritza

kuantitatiboak

dagoen berdintasun
maila ezagutzea

Giza Baliabideen kudeaketa

1. Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna
2. Hautaketa eta errekrutatze prozesuak
3. Lana gauzatzea (lanaldia, soldatak….)
4. Igoera

Lan batzordea

Idazkaritza eta langile alorra

kuantitatiboak

Lan prozesuetan
berdintasuna zein
mailatan sartzen den
ezagutzea

Informazioa sortzea eta
erabiltzea

Sexu esparrua duten formularioen kopurua, sexu esparrua duten erregistro eta datu-baseen kopurua, sexu
aldagaia duten azterlan eta estatistiken kopurua eta genero ikuspegiarekin egin diren azterlan eta txostenen
kopurua (desberdintasunak identifikatzen dituztenak)

Azterlanak, txostenak,
formularioak, erregistroak eta
datu-baseak

Kuantitatiboa eta dokumentu azterketa

Aurrekontua

Berdintasuna barne hartzen duten aurrekontu programen kopurua, berdintasunaren aurrekontua aurrekontu
orokorrarekin eta alor bakoitzarekin alderatuta. Salbuespen fiskalek (tasak) berdintasunean duten eragina,
gauzatutako berdintasun partiden portzentajea (guztizkoaren gainean eta aurreikuspenen gainean)

Aurrekontua, aurrekontua
gauzatzeko araua

Dokumentu azterketa

Barne eta kanpo komunikazio
sistemak

Hizkera ez sexista duten dokumentuen kopurua, irudi ez sexistak dituzten liburuxka, kartel eta abarren
kopurua, rol hausturak, berdintasun klausulak dituzten administrazioaren publizitate kartel edo euskarrien
lehiaketa kopuruak

Lehiaketen oinarriak,
liburuxkak, kartelak,
dokumentuak, udal buletinak,
zirkularrak, barne
formularioak…

Dokumentu azterketa

Araudigintza

Berdintasuna barne hartzen duten arauen kopurua, tipologia, genero eraginaren txostena barne hartzen duen
araudiaren portzentajea

Araudia

Dokumentu azterketa

Kontratazioa

Berdintasun klausulak barne hartzen dituzten baldintza agirien kopurua eta guztikoarekiko portzentajea,
klausulen tipologiak eta horiek barne hartzen dituzten atalak

Kontratuak, baldintza agiriak

Dokumentu azterketa

Diru-laguntzak eta hitzarmenak

Berdintasun klausulak barne hartzen dituzten diru-laguntzen eta hitzarmenen kopurua eta horiek barne
hartzen dituzten tipologiak eta atalak

Deialdiak, oinarriak eta dirulaguntzak, hitzarmenak

Dokumentu azterketa

Eskumen
desberdinen lan
edukietan
berdintasuna zein
mailatan sartuta

Lekua eta ingurunea

Antzemandako segurtasun eta irisgarritasunerako puntu beltzen kopurua, emakumeen presentzia sinbolikoa,
zainketa eta aisiarako ekipamenduetarako erabilitako zoruaren portzentajea, garraio publikoaren ibilbideak
eta maiztasuna

Kale izendegiak, hiri
antolamenduko plan orokorra,
garraio sarea, garraio eta
mugikortasuneko planak,
kontseiluen konposaketa

Dokumentu azterketa

dagoen ezagutzea

Gazteria, Kultura, Kirolak,
Turismoa eta Lankidetza

Jardueretan parte hartzen duten emakume eta gizonen kopurua tipologiaren arabera, berdintasun irizpideak
barne hartzen dituzten jardueren portzentajea, berdintasun jarduera espezifikoen portzentajea, udalarekin
lankidetzan aritzen diren berdintasunarekiko konpromisoa duten entitateen portzentajea, alorren parte-hartze
organoetan dauden gizon eta emakumeen kopurua eta kargua

Elkarrizketak, eztabaida taldeak

Prentsako berriak, udal
buletinak, alorren eta jardueren
memoriak, aktak

Dokumentu azterketa, teknika
kualitatiboak

Euskara, Parte-hartzea eta
Aniztasuna

Jardueretan parte hartzen duten emakume eta gizonen kopurua tipologiaren arabera, berdintasun irizpideak
barne hartzen dituzten jardueren portzentajea, berdintasun jarduera espezifikoen portzentajea, udalarekin
lankidetzan aritzen diren berdintasunarekiko konpromisoa duten entitateen portzentajea, alorren parte-hartze
organoetan dauden gizon eta emakumeen kopurua eta kargua

Elkarrizketak, eztabaida taldeak

Aktak, prentsako berriak, udal
buletinak, alorren eta jardueren
memoriak

Dokumentu azterketa, teknika
kualitatiboak

Gizarte politika

Laguntzak eta zerbitzuak jasotzen dituzten emakume eta gizonen kopurua, laguntzen tipologia

Urteko memoriak

Dokumentu azterketa

BARNEKO LAN
PROZESUAK

KANPO ERAGINA
DUTEN LAN
PROZESUAK

LAN PROZEDURA
KOMUNAK

SEKTOREKAKO
POLITIKAK
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