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HITZAURREA

2000. urteko maiatzaren 30ean onetsi zen Emakumeen eta

Gizonen arteko Aukera Berdintasun eta Genero Politiketarako

Foru Plana. Harrezkero, garai berri bat hasi da Bizkaian,

Bizkaiko Foru Aldundiak garatuko dituen politiken ardatz

nagusia emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta bereiz-

keriarik eza izango duen garaia alegia. Aipatu foru plana onetsi

zenetik, bada, foru administrazioak proiektu eta ekimen ugari

gauzatu ditu emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna gero

eta errealitate hurbilagoa izan dadin.

2000-2003 denboraldian indarrean egon den Aukera

Berdintasunerako Foru Plana bitarteko eraginkorra eta erabate-

koa izan da Bizkaian aukera berdintasunaren esparruko politi-

kak ezartzeko. Hori aintzat hartuta, 2003ko abenduaren 30ean

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak Aukera

Berdintasun eta Genero Politiketarako Foru Plana berrestea

erabaki zuen; horretarako, alabaina, Europako eta nazioarteko

instantziek ekarritako erronka berrietara egokitu behar dira

edukiak, zeharkakotasuna edo mainstreaming delakoaren ara-

bera eta konpromisoak, estrategiak eta proiektuak aldi berri

batean (2004-2007) kokatzen lagunduz. Foru plana berrestean

aurreko printzipio eta lanekin jarraitu da, oraindik ez baitira

burutu adierazitako xedeak eta ekimenak.

Hasitako bidearekin jarraitzeak aurreko ibilbidea berrikuste-

ko aukera eman digu, edukietan eta lan egiteko moduetan dau-

den beharrizanak antzemanez. Horrela, hasi berri den denboral-

di honetarako 4. esparruaren izena aldatu da; orain "Kultura,

kirola eta aukera berdintasunaren garapena" izena du. Kirolak

aukera berdintasunaren printzipioa sustatzean duen garrantzia

erakutsi nahi da, emakumeen eta gizonen arteko berdintasune-

rako bidean beharrezkoa den balio-aldaketan lagungarria dela-

ko. Bestalde, "Lankidetza eta Genero Politikak" izeneko 7.

esparruko helburu eta ekimenak berrikusi dira, gai horretan

ezinbestekoa den nazioarteko ikuspegia sartzeko.
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Orain hasi dugun denboraldi berrian, ekimenak edo proiek-

tuak abiarazi eta diseinatzeko erabili beharreko estrategiaren

barruan zeharkakotasuna edo mainstreaming delakoa sustatu

behar da. Kudeatzeko prozesuak sistematizatzean emakumeen

eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa aztertuko dugu

eta horri esker gizarteko arlo guztietan emaitza berdintsuagoak

bermatuko dituzten jokamoldeak eguneroko bizitzan sartzen

ahaleginduko gara.

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN jauna
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ERABAKIA EMAKUME
ETA GIZONEN ARTEKO AUKERA BERDINTASUNERAKO
ETA GENERO POLITIKETARAKO BIZKAIKO FORU
PLANA BERRESTEKO

Emakume eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako eta

Genero Politiketarako Foru Plana 2000ko maiatzaren 30ean

onetsi zen. Haren bitartez babesa eman zitzaion aukera berdin-

tasunerako politikari, eta harrezkero Bizkaiko Foru Aldundiak

politika horri jarraitzen dio bere jarduketa guztietan. Foru

Planak hainbat gidalerro eta helburu ezarri zituen, Bizkaian

emakumezkoen eta gizonezkoen arteko ezberdintasunak

zuzentze aldera. Beraz, azken lau urteotan Foru Plana hartu

izan da oinarri eta erreferentzia, barruan zein kanpoan burutu

diren ekimen guztietan. 

Agiri horretatik abiatuta lortu den garapenaren erakusgarri,

hortxe dugu Emakume eta Gizonen arteko Aukera

Berdintasunerako eta Genero Politiketarako Bizkaiko Foru

Planaren Jarraipenerako Sailarteko Batzordea, ekainaren 30eko

3.548/2000 Foru Aginduaren bitartez sortua, Planaren burutza-

pena koordinatu behar duen barruko organo legez. Sortu zene-

tik hona helburu bi izan ditu Sailarteko Batzordeak: bata, Foru

Aldundiko sailen programak eta tresnak aukera berdintasuna-

ren printzipioari egokitzea, eta bestea, Bizkaiko gizarteari

zuzendutako ekintzak abian jartzea.

Foru Aldundiaren barruko jardunaren ildo beretik, 2001eko

urriaren 4an Gomendioen Eskuliburua onetsi zen, generoaren

ikuspegia Bizkaiko Foru Aldundiaren jardueran txertatzeko

asmoz. Agiri horrek bidea erakusten die Foru Aldundiko langi-

leei, eguneroko lanetan genero-ikuspegia beti gogoan izan

dezaten.

Foru Planak garrantzi handia ematen dio gizartearen parte-

hartzeari eta sustatu egiten ditu gure gizarteko eragile nagusie-

kiko harremanetarako bideak. Plana gauzatu ahala askotariko

mekanismoak eratu dira hainbat kolektibo modu antolatuan
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biltzeko, aukera berdintasunaren printzipioa eremu guztietara

zabaltzeko ahaleginean partaide eta bultzatzaile izan behar

dutelakoan.

Horiek horrela, 2000. urtearen amaieran Parekatuz Proiektua

abiatu zen. Erakundeen sare malgua da eta Bizkaiko gizarteko

eta ekonomiako erakunde guztiei irekita dago, Foru Planean

bertan zehaztutako neurrien diseinuan eta ezarpenean parte

hartu ahal izan dezaten. Abian den proiektu horren ezaugarri

bereziak direla eta, mekanismo eta estrategia egokiak antolatu

beharra zegoen, lana erraztu eta haren eraginkortasuna berma-

tuko zutenak. Hala bada, lan batzorde batzuk sortu dira, antze-

ko determinatzaileak dituzten gizarte eta ekonomi eragileak

batuz, eta elementu berriak sartu behar izan dira prozesu gero

eta kualifikatuagoa kudeatu ahal izateko. Parekatuz Sareari

2003ko ekitaldian gehitu zaion elementu nagusia hauxe da: era-

kundeen proiektuei aurrera eragin behar dien laguntza tekniko

espezializatuaren homologazioa. Profesionaltasunaren eta espe-

zializazioaren aldetik oso ezaugarri zehatzak ditu Laguntza

Teknikoak, beren beregi onetsitako arautegian jasorik dauden

ezaugarriak, hain zuzen ere, eta Bizkaiko Foru Aldundiari

dagokio hori horrela izan dadin bermatzea, gure lurralde histo-

rikoan berdintasunerako politiken eragilea denez gero.

Beste alde batetik, eta lan-ildo berean, 2001eko urrian lehe-

nengoz antolatu zen Emakume eta Gizonen arteko

Berdintasunerako Foroaren batzarra. Bizkaiko Lurralde

Historikoko 68 emakume-elkartek osatzen dute Foroa; espe-

rientziak eta jakintza trukatu nahi dituzte eta ekimen berriak

bultzatu, emakume-elkarteen eskariak asetzeko. Gaur egun

Foroak erakunde iraunkor gisa dihardu. Emakume-elkarteak

hainbat lan-arlotan edo interes-arlotan biltzen ditu, eta Bizkaian

emakumezkoen egoera egunez egun hobetzeko ekintzak anto-

latzen ditu.
Jarduketa horiek eta Bizkaiko Foru Aldundiaren beste ba-

tzuek agerian jartzen dute zenbateraino bete den Emakume eta
Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako eta Genero
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Politiketarako Foru Plana 2000-2003 bitarteko indarraldian;
haiexek erakusten digute bidea hasi dela, bai eta zati bat egin
ere; baina ez dago amaituta eta ez gara iritsi helburura. Foru
Plana tresna eraginkorra eta guztiz egokia da gure lurraldean
berdintasunerako politikak finkatzeko. Azpimarratu beharra
dago, gainera, gai izan dela bere hasierako indarralditik haran-
tzagoko helburuak ezartzeko.

Horrexegatik hain zuzen, ez dago agiri berria egin beharrik
gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasunaren arloko
zuzentarau, ekintza edo proposamenei heltzeko garaian gidatzat
hartzeko. Egokiagoa da lehendik dagoen Foru Plana berrestea,
haren edukiak nazioan edo nazioartean sortu diren erronka
berriei egokitu eta gero.

Horrela bada, Foru Planean ezarritako ekintzei eta helburuei
begira, zeharkakotasun edo mainstreaming deritzon estrategia
indartu behar da. Europako Batasuneko Batzordeak gizon eta
emakumeen arteko berdintasunerako batasuneko esparru-estra-
tegian (2001-2005) ezarri duen bezala ikuspuntu hau erabilga-
rria bihurtu eta finkatu behar da.. Printzipio hori Foru Planak
eragiten duen jarduerara ekarri behar da, alegia, genero-ikuspe-
gia aintzakotzat hartu behar da Foru Aldundiko sailek abian
jartzen dituzten ekintza guzti-guztietan, bai eta Bizkaiko gizar-
teko eta ekonomiako eragileek garatzen dituzten edo haien
parte-hartzeaz garatzen diren ekintzetan ere.

Beraz, Foru Planak, behin berretsita eta mainstreaming edo
zeharkakotasunaren alderditik sendotuta, 2004-2007 bitarteko
indarraldia izango du.

Hori guztia dela eta, Lehendakaritzako idazkari nagusiak
proposaturik eta Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak
2003ko abenduaren 30ko bilkuran eztabaidatu ondoren, hauxe

ERABAKI DUT:
Lehenengoa: Emakume eta Gizonen arteko Aukera

Berdintasunerako eta Genero Politiketarako Bizkaiko Foru
Plana eta hura bultzatu, garatu eta ebaluatzeko neurriak berres-
tea.
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Bigarrena: Erabaki honen berri ematea Bizkaiko Foru

Aldundiko sail guztiei eta haren menpeko erakunde eta enpresa

publikoei.

Bilbon, 2003ko abenduaren 30ean.
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Foru Administrazioa 

egokitzea emakumeen eta

gizonezkoen arteko aukera

berdintasunaren printzipioari

1. ARLOA



1.1. HELBURUA
FORU ARAUEN BITARTEZ, AUKERA BERDINTASUNA
BULTZATZEA.

1.1.1. Ekintza
Aukera-berdintasunari eta Genero-politikei buruzko Foru Plana

argitaratu eta zabaldu behar da Bizkaian, hori onetsi baitu

Gobernu Batzordeak.

1.1.2. Ekintza
Komunikazio-politikarako garraiabide zehatza onetsi behar

da. Horrekin, Foru Administrazioak arauketa xehea eman

nahi du, hizkuntza, irudi eta edukietan sexuen arteko bereiz-

keriarik egin ez dadin, eta gizonezkoak beti haien erreferen-

tzia izan ez daitezen.

1.1.3. Ekintza
Administrazio-tramitazioaren baitan, adierazpen zehatza jaso

behar da, hizkuntza, irudi eta edukietan sexuen arteko bereizke-

tarik egin ez dadin, eta gizonezkoak beti haien erreferentzia

izan ez daitezen.

1.1.4. Ekintza
Administrazio-tramitazioaren baitan, lelo zehatza barneratu

behar da, Bizkaiko Foru Aldundiak emakumeen eta gizonezko-

en arteko berdintasuna garatzeko duen konpromisoari buruz.

1.1.5. Ekintza
Foru Aldundiak eta horren menpeko erakundeek egin eta onetsi

behar dituzten arauetan, plan honetako neurriak bete behar dira,

ekintza positiboak gauzatuz eta aukera-berdintasuna bermatuz.

1.1.6. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiaren epaimahaietan, auzitegietan eta

horien antzeko organoetan, eta Foru Aldundiaren menpeko
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antolakunde eta enpresa publikoetan ere, emakumeek eta gizo-

nezkoek berdintasunez parte hartu behar dute, betiere, bakoi-

tzaren trebetasuna eta jakiteak aintzakotzat hartuz.

1.2. HELBURUA
AUKERA-BERDINTASUNAREN INGURUKO FILOSOFIA
BARNERATZEA, BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN
AGENDAN ETA LAN EGITEKO MODUETAN.

1.2.1. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiko langileen artean, eta Foru

Aldundiaren menpeko antolakundeetako langileen artean ere,

sentsibilizazio-ekintzak gauzatu behar dira, emakumeen eta

gizonezkoen arteko aukera-berdintasunaz jabe daitezen.

1.2.2. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiko langile teknikoak, eta Foru

Aldundiaren menpeko antolakunde eta enpresa publikoetako

langile teknikoak trebatu behar dira, generoaren gaineko ikus-

mira jarduketa-eremu desberdinetara hel dadin.

1.2.3. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiko Trebakuntza Planaren barruan, eta

haren menpeko antolakundeetako trebakuntza planen barruan

ere, ikastaroak, jardunaldiak eta mintegiak antolatu behar dira,

desberdintasunak eta zuzengarriak aztertu, eta horiez jabetzeko,

bai berdintasunaren arloko arauak aplikatzeko ere.

1.2.4. Ekintza
"Zenbait gomendio, emakumeen eta gizonezkoen aukerak berdi-

nak izan daitezen". Gomendio horiek egingo zaizkie, besteak

beste, Bizkaiko Foru Aldundiko langileei, Foru Aldundiaren men-

peko antolakunde eta enpresa publikoetako langileei, toki erakun-

deetako langileei eta beste lanbide-talde batzuetako langileei ere.
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1.2.5. Ekintza
Langileen artean, liburuxkak banatu behar dira eta liburuxka

horiek gomendio zehatzak jaso behar dituzte, hizkuntza erabil-

tzean sexuen arteko bereizkeriarik egin ez dadin, eta gizonez-

koak beti haien erreferentzia izan ez daitezen.

1.2.6. Ekintza
Langileen artean gomendioak banatu behar dira, emakumeen

eta gizonezkoen arteko aukera-berdintasuna garatzeko.

1.3. HELBURUA
EMAKUMEEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO AUKE-
RA-BERDINTASUNA SUSTATZEA, FORU ADMINIS-
TRAZIOKO NAHIZ HORREN MENPEKO ANTOLA-
KUNDE ETA ENPRESA PUBLIKOETAKO LANGILEAK
AUKERATU ETA TREBATU BEHAR DIRENEAN,
EDOTA LANGILEOK LANPOSTU HOBEA ESKURATU
BEHAR DUTENEAN.

1.3.1. Ekintza
Enplegu publikorako eskaintzetan, generoaren inguruko ikus-

mira sartu behar da, horretan sexuen arteko bereizkeriarik izan

ez dadin.

1.3.2. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiko nahiz horren menpeko antola-

kundeetako lanpostuak baloratu behar direnean, langileak

aukeratu behar direnean, langileoi lanpostu hobea eskaini

behar zaienean, generoaren inguruko ikusmira aplikatu

behar da.

1.3.3. Ekintza
Enplegu publikoari buruzko eskaintzetan, lekualdaketak lortze-

ko lehiaketetan eta lanpostu hutsak bete behar direnean, irizpi-
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de zehatza barneratu behar da. Irizpide horrek norberaren trebe-

tasuna eta jakiteak aintzakotzat hartu behar ditu; baina, aldi

berean, kontuan izan behar du deialdipeko lanbide-kategoria

horretan edo lanbide-talde horretan zer-nolako ordezkaritza

duten emakumeek eta gizonezkoek.

1.3.4. Ekintza
Generoaren inguruko ikusmirari helduta, plantilen egitura,

lanpostu hobea lortzeko sistemak, trebakuntza lortzeko

moduak eta abarrekoak aztertu behar dira, Foru

Administrazioaren baitan, hala denean, zuzengarriak erabaki

ahal izateko.

1.3.5. Ekintza
Foru Aldundiko lanpostuetan, eta horren menpeko antolakunde

eta enpresa publikoetako lanpostuetan ere, genero-bereizkeria-

rik dagoen ala ez egiaztatu behar da eta, halakorik izanez gero,

hori ezabatu beharra dago, lanpostuok izendatu, horien eginki-

zunak zehaztu eta eurok baloratu behar direnean.

1.3.6. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiko Trebakuntza Planean, eta Foru

Aldundiaren menpeko antolakunde eta enpresa publikoetako

trebakuntza planetan ere, ekintza zehatzak barneratu behar dira,

emakumeen eta gizonezkoen lanbide-indarra zenbait lanbide-

jardueratan edo zenbait lanbide-kategoriatan garatzeko, halako

jarduera edo kategorietan batzuek edo besteek ordezkaritza txi-

kia dutelako.

1.3.7. Ekintza
Osasun-azterketen protokoloetan, emakumeen eta gizonez-

koen  morbi l i ta te  desberd ina  gogoan izan  behar  da ,

Bizkaiko Foru Aldundiko, eta horren menpeko antolakun-

de eta enpresa publikoetako medikuntza-zerbitzuek osa-

sun-azterketa horiek egiten dituztenean.
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1.3.8. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiko, eta horren menpeko antolakunde

eta enpresa publikoetako plantilari dagokionez, beren beregi

aztertu eta zehaztu behar da zeintzuk diren emakume eta

gizonezkoek izan ditzaketen osasun-arriskuak eta lanbide-

gaixotasunak.

1.3.9. Ekintza
Gizonezkoentzat eta emakumeentzat, aukerako lanbide-ibilbi-

deak diseinatu behar dira, gizon edota emakume horiek arris-

kuan daudenean edota lanbide-gaixotasunak dituztenean.

1.3.10. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiko, eta horren menpeko antolakunde eta

enpresa publikoetako langileen artean, informazio eta sentsibi-

lizazio jarduerak gauzatu behar dira, sexu-erasoak salatzeko

komenigarritasun eta prozedurei buruz.

1.4. HELBURUA
GENEROAREN INGURUKO IKUSMIRA BARNERATZEA,
INFORMAZIOA BILDU, PRESTATU ETA ZABALDU
BEHAR DENEAN.

1.4.1. Ekintza
Sexuari buruzko datua modu sistematikoan barneratu behar

da, informazioa bildu behar denean. Arean bere, erakundeek

finantzaketa jasotzen dutenean Bizkaiko Foru Aldundiaren

edota horren menpeko antolakundeen eskutik, orduan galde-

ra-sortak eta txostenak egin behar dituzte. Bada, galdera-

sorta eta txosten horietan, eta lauki egokien barruan, adierazi

beharko da zenbat gizonezko eta zenbat emakume dauden

erakunde horietan eta, hala denean, zenbat gizonek eta zen-

bat emakumek hartuko duten parte, kasuan kasuko jarduera

edo egitarau horretan.
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1.4.2. Ekintza
Datuak gurutzatzeko orduan, sexuari buruzko datua ere disei-

nuetan sartu behar da, datu hori esanguratsua denetan, edo

halakoa izan daitekeenean behintzat.

1.4.3. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiak, eta horren menpeko antolakunde eta

enpresa publikoek egiten dituzten txosten eta ikerketetan, osa-

gai zehatzak (datuak edota horien inguruko azalpena) jaso

behar dira, osagai horiek gizonezkoen eta emakumeen arteko

desberdintasunak atzematea eta nabarmentzea ahalbideratzen

duten heinean.

1.4.4. Ekintza
Zenbait erakunderen pleguetan eta, zehatzago, baldintza tekni-

koei buruzko pleguetan, baldintza zehatza izan behar da era-

kundeok emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasun-prin-

tzipioa betetzen dutela ziurtatzea. Izan ere, Foru Aldunditik

kanpoko erakunde batzuek, euren izaera dela eta, ikerketak,

txostenak, argitalpenak eta publizitatea kaleratu behar dituzte

eta, horretarako, baldintza teknikoen pleguak bete behar dituz-

te. Bada, plegu horietan bete behar da harako baldintza.

1.4.5. Ekintza
Foru erakundearen esku-hartzeak herritarrengan zer-nolako

eragina duen aztertu behar da. Horretarako, kontuan izan

beharko da Bizkaian emakumeen eta gizonezkoen beharriza-

nak, baldintzak eta egoerak oso desberdinak direla.

1.4.6. Ekintza
Egitarauei eta baliabideei buruzko informazioa egokitu behar

da, egitarau eta baliabide horiek Bizkaiko Foru Aldundikoak,

edota horren menpeko antolakunde eta enpresa publikoetakoak

direnean. Horretarako, kontuan izan beharko da herritarren bal-

dintza, egoerak eta beharrizanak desberdinak direla.
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1.5. HELBURUA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ERAKUN-
DEEK EMAKUMEEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO
AUKERA-BERDINTASUNA ETA TRATU-BERDINTASU-
NA KONPROMISOTZAT HARTU DUTENEZ GERO,
KONPROMISO HORI BULTZATZEA.

1.5.1. Ekintza
Bizkaian, emakumeen eta gizonezkoen arteko aukera-berdinta-

sunari buruzko Foru Plana onetsi denez gero, hori toki erakun-

deen artean banatu behar da.

1.5.2. Ekintza
Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeen artean, gomen-

dioak zabaldu behar dira, emakumeen eta gizonezkoen arteko

aukera-berdintasuna garatzeko.

Gomendio horien artean, udalei eskatuko zaie udalaren jabetza-

peko guneak, azpiegiturak eta baliabideak laga ditzaten; horre-

la, emakumeen elkarteek jarduera zehatzak antolatzeko aukera

izango dute.

1.5.3. Ekintza
Toki erakundeei iradokizunak emango zaizkie, aukera-berdinta-

sunaren gaineko konpromisoa hartu eta argitara dezaten.

1.5.4. Ekintza
Toki erakundeei iradokizunak emango zaizkie, profesionalen

taldeak treba ditzaten; horrela, profesional horiek generoaren

inguruko ikusmira erabili ahal izango dute, euren lanbideari

dagokion eremuan.

1.5.5. Ekintza
Toki erakundeei aholkuak emango zaizkie, emakumeen eta

gizonezkoen arteko aukera-berdintasuna berma dezaten; horre-

tarako, toki erakundeek politika egokiak ezarri beharko dituzte
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eta, horrez gain, emakumeen batzordeak era ditzakete, horiek

herritarren parte-hartzea bideratzeko tresna izan daitezen.

1.6. HELBURUA
PROPOSAMENAK EGITEA. EKINTZA JAKIN BATZUEK,
FORU ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENEKOAK IZAN
EZ ARREN, ERAGINA IZAN AHAL BADUTE EMAKU-
MEEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO AUKERA-BER-
DINTASUNAREN GAINEAN, ORDUAN EKINTZA
HORIEN ARDURADUNEI PROPOSAMEN ZEHATZAK
EGIN BEHAR ZAIZKIE.

1.6.1. Ekintza
Foru Aldundia beste erakunde batzuekin elkarlanean aritu

behar da eta, hala denean, erakunde horiei emakumeen mesede-

rako ekintza positiboak proposatu behar dizkie. Bizkaiko Foru

Aldundiak, zenbait kasutan, beharrizanak atzematen ditu, bere

eskumenekoak ez diren gaietan edo eremuetan. Bada, beharri-

zan horiei aurre egiteko, proposamenak egin behar ditu

Aldundiak.

1.6.2. Ekintza
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin hitzarmenak egin

behar dira, haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan, adingabeko-

entzako eskaintza familien lan-beharrizanei egokitzeko.
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Gizartearen parte hartzea

2. ARLOA



2.1. HELBURUA. 
PUBLIZITATEA EMATEA, EMAKUMEEN ESKUBIDEEI
BURUZ, AUKERA-BERDINTASUNARI BURUZ, BIZ-
KAIAN EMAKUMEEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO
AUKERA-BERDINTASUNA ARAUTZEKO ONETSI DEN
FORU PLANARI BURUZ ETA, ORO HAR, BESTELAKO
PLAN ETA ARAUEI BURUZ, HORIEK ERE EMAKUME-
EN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO AUKERA BERDINTA-
SUNAZ ARDURATZEN DIREN HEINEAN.

2.1.1. Ekintza
Komunikabideetan kanpaina egin behar da, herritarrek infor-

mazioa jaso dezaten, Bizkaiko Foru Aldundiak aukeraberdinta-

sunaren arloan hartu duen konpromisoari buruz, eta emakume-

en eta gizonezkoen arteko aukera-berdintasuna bermatzeko

onetsi den foru planari buruz.

2.1.2. Ekintza
Bizkaian emakumeen eta gizonezkoen arteko aukera-ber-

dintasuna bermatzeko foru plana onetsi denez gero, plan

horren inguruko hausnarketa-jardunaldiak antolatu behar

dira; jardunaldiotan parte hartuko dute herritarrek, elkarte-

ek, eta Bizkaiko Foru Aldundiko langile teknikoek eta poli-

tikoek ere.

2.1.3. Ekintza
Ekintza hezitzaileak burutzen dituzten erakundeei oharrak egin

behar zaizkie. Arean bere, Bizkaiko Foru Aldundiak dirulagun-

tzak ematen dizkie zenbait erakunderi, horiek ekintza hezitzai-

leak buru ditzaten. Bada, Foru Aldundiak erakunde horiei ohar-

tarazi behar die heziketa-ikastaroetan eduki zehatzak sartzeko,

emakumeen eskubideei buruz eta ekintza positiboaren inguruko

neurriei buruz.
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2.2. HELBURUA.
EMAKUMEAK ELKARTU DAITEZEN SUSTATZEA.

2.2.1. Ekintza
Emakumeen eta Gizonezkoen Berdintasunerako Batzorde

iraunkorra sortu behar da; batzorde horretan ordezkaritza izan-

go dute Bizkaiko emakumeen elkarteek. Batzordeak herrita-

rrentzako informazio, partaidetza eta jarraipenerako organo

gisa jardungo du.

2.2.2. Ekintza
Diru-laguntzak emateari eutsi behar zaio eta, horretarako, balo-

razio-irizpide gisa erabili behar da emakumeen elkarteak susta-

tu eta horiei laguntzea.

2.2.3. Ekintza
Emakumeen elkarteei aholku teknikoak eman behar zaizkie,

elkarteok euren jarduerak antola ditzaten.

2.2.4. Ekintza
Trebakuntza ikastaroak antolatu behar dira, emakumeen

elkarteetako antolaketa, kudeaketa eta administrazioa

hobetzeko.

2.2.5. Ekintza
Emakumeen elkarteei finantzaketa emateko orduan, balora-

zio-irizpide gisa erabili behar da harremanetarako sareen

garapena, horrek emakumeen elkarteetako baliabideak hobe

ditzakeelako.

2.2.6. Ekintza
Zenbait topagune antolatu behar dira, Bizkaiko Lurralde

Historikoko emakumeen elkarteak harremanetan izan daitezen.
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2.2.7. Ekintza
Nekazaritza guneetako emakumeen berezitasunak aintzakotzat

hartu behar dira, horiek ere elkarteak sor ditzaten erraztuz.

2.3. HELBURUA.
ERANTZUKIZUNEKO MAILA GUZTIETAN, ERABAKIAK
HARTZEKO ORGANOETAN ETA ELKARTZE-JARDUE-
RAREN ORDEZKARITZAN ERE, EMAKUMEEK ETA
GIZONEZKOEK NEURRI BEREAN PARTE HAR DEZA-
TEN SUSTATZEA.

2.3.1. Ekintza
Elkarteei iradokizunak eman behar zaizkie eta, batik bat, Bizkaiko

Foru Aldundiaren diru-laguntzak jasotzen dituzten elkarteei iradoki-

zunak eman behar zaizkie, euren estatutuak, barne araudiak, izena,

proiektuak eta abarrekoak alda ditzaten, emakumeen eta gizonezko-

en arteko berdintasun printzipioari egokitzeko; horretarako, euren

hizkuntza eta partaidetza-prozesuak demokratizatu behar dituzte.

2.3.2. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiak, diru-laguntzetarako deialdiak egiten

dituenean, heziketako eta aisiako egitarauak garatu eta suspertu

behar ditu; horien bitartez emakumeek protagonismo handia-

goa izan dezakete gizartean nahiz politikan.

2.3.3. Ekintza
Sentsibilizazio kanpainak egin behar dira, gizonezkoen partai-

detza handitzeko, hori txikia den elkarteetan; eta emakumeen

partaidetza handitzeko, hori txikia denetan.

2.3.4. Ekintza
Udako kanpamenduetako eta lan-eremuetako jarduerak progra-

matzeko orduan, gazteentzako egitarauak prestatu behar dira,

euren partaidetza berdintasunez gauza dadin.
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Norberaren erantzukizunak,

familiakoak eta lanbidekoak

bateratzea

3. ARLOA



3.1. HELBURUA.
ETXEKO LANETAN, GIZONEZKOEK ETA EMAKUMEEK
ERANTZUKIZUNA ELKARREKIN BANA DEZATEN SUS-
TATZEA.

3.1.1. Ekintza
Diru-laguntzetarako deialdien bitartez, plan honetan ezarritako

ekintzak sustatu behar dira, batik bat, ekintza horien helburua

denean etxeko lanetan gizonezkoek eta emakumeek erantzuki-

zuna elkarrekin banatzea, eta lanbideko erantzukizunak eta

familiakoak bateratzea.

3.1.2. Ekintza
Liburuxkak egin eta zabaldu behar dira, baimenei, lizentziei,

lansaio laburtuei eta abarrekoei buruz; izan ere, Foru

Administrazioko langileek halakoak erabili ahal dituzte, adin-

gabekoak nahiz adineko pertsonak zaintzeko. Ekintza horretan

nabarmendu behar da gizonezkoek ere eginkizunotan erantzu-

kizuna izan behar dutela.

3.1.3. Ekintza
Sentsibilizazio kanpainak egin behar dira, hainbat eremutan ema-

kumeek eta gizonezkoek erantzukizuna elkarrekin bana dezaten.

3.1.4. Ekintza
Udako kanpamentuetako eta lan-eremuetako jarduerak progra-

matzeko orduan, gazteentzako egitarauak prestatu behar dira,

erantzukizuna elkarrekin banatzeko ohitura har dezaten, eta

horren garrantziaz jabetu daitezen.

3.1.5. Ekintza
Helduentzako egitarauak prestatu behar dira, pertsona ezinduak

(adingabekoak, adineko pertsonak, ezgaitasunen bat dutenak)

zaintzeko orduan erantzukizuna elkarrekin bana dezaten.

Egitarau horien artean, besteak beste, honako jarduera hauek
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sar daitezke: erantzukizuna elkarrekin banatzeko tailerrak,

emakume zaintzaileen atsedenerako egitarauak, adineko gizo-

nen autonomia sustatu eta gizon horiek berrezitzeko tailerrak,

eginkizunak elkarrekin trukatzeko tailerrak etab.

3.2. HELBURUA.
GIZARTEARENTZAKO BALIABIDEAK ETA ZERBIT-
ZUAK SORTU, ZABALDU EDOTA HOBE DAITEZEN
SUSTATZEA, BALIABIDE ETA ZERBITZU HORIEK
ERRAZTEN BADUTE FAMILIAKO, GIZARTEKO ETA
LANBIDEKO ERANTZUKIZUNAK BATERATZEA. 

3.2.1. Ekintza
Gizonezkoentzat, etxeko autonomia izateko egitarauak prestatu

behar dira eta, horrekin batera, egitarau horiek etxeko laguntza-

zerbitzuetan duten eragina eta horiek sortzen dituzten kostuak

aztertu behar dira, horretarako programa berezia antolatuz.

3.2.2. Ekintza
Pertsona ezinduak zaintzeko egitarauek emakumeengan zer-nola-

ko eragina duten aztertu beharra dago. Ekintza horren helburua da

familiei laguntzeko egitarauak hobetzea, familiok euren senide

ezinduak (adinekoak, gaixoak) zaintzeko ardura hartzen dutenean.

3.2.3. Ekintza
Diru-laguntzetarako deialdiak egiten direnean, irizpide gisa

jaso behar da gizartearen baliabideak familien beharrizanei

egokitu beharra. Proposamen gisa aipa daitezke, berbarako,

haurtzaindegiak, eskolako jantokiak, gizartearentzako janto-

kiak, "haur goiztiar"-en gaineko arreta, "denboraren bankua",

ludotekak eta abarrekoak. Horrela, emakumeen zailtasun zeha-

tzei aurre egin dakieke, emakumeok bakarrik daudenean edota

familia mantentzeko ardura dutenean, batik bat, prestazioen

jasotzaile badira.
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3.2.5. Ekintza
Gizartearentzako zerbitzuak eguneratu behar dira eta horien

jardunbidea ikuskatu beharra dago.

3.2.6. Ekintza
Laguntasuneko zerbitzuak garatu behar dira. Horretarako, adi-

nekoen elkarteek horren kudeaketan parte har dezaten bultzatu

behar da eta, halaber, gizonezkoen parte-hartzea sustatu beha-

rra dago, borondatezko lan horretan.
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Kultura, kirola eta aukera

berdintasunaren garapena

4. ARLOA



4.1. HELBURUA.
EMAKUMEEK KULTURAREN HAINBAT AGERPENETAN
IZAN DUTEN PARTAIDETZA ETA EUREK EGITEN DITUZ-
TEN EKARRIAK AZPIMARRATU ETA AITORTZEA.

4.1.1. Ekintza
Erakundeek, finantzaketadun jardueraren txostenean, atal

zehatza jaso behar dute, emakumeek jarduera horretan

izan duten partaidetzari buruz eta emakumeok egin dituz-

ten ekarriei buruz. Hala egin beharko dute erakundeek,

kultur jarduerak gauzatzeko finantzaketa eskatu eta lortu

dutenean.

4.1.2. Ekintza
Kultur argitalpenen bitartez, informazioa eman behar da, ema-

kumeek historia, erti eta kulturaren arloetan izan duten partai-

detzari buruz eta emakumeok egin dituzten ekarriei buruz; argi-

talpenok Bizkaiko Foru Aldundiak berak egingo ditu edo, bes-

tela, haren diru-laguntzak izango dituzte.

4.1.3. Ekintza
Emakumeek euskal kulturaren arloan egin dituzten ekarriak

sakonago aztertu behar dira eta horiek plazaratu beharra dago.

4.1.4. Ekintza
Jarduera zehatzak antolatu behar dira, emakumeek kulturaren

esparruan eta pentsamenduaren historiari dagokion esparruan

egin dituzten ekarriak azpimarratu eta horiei zabalkundea ema-

teko.

4.1.5. Ekintza
Diru-laguntzen bitartez, erakusketak, solasaldiak eta kultur

agerpenak antola daitezen sustatu behar da, horiek emakumeen

inguruko oroimen historikoa berreskuratzea ahalbideratzen

duten heinean.
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4.1.6. Ekintza
Kirol sistemaren hierarkia osoan, eta sistema horren sektore

guztietan (sektore teknikoetan nahiz kudeaketarako sektoree-

tan), emakumeek eta gizonezkoek esku-hartze eta parte-hartze

orekatua izan dezaten sustatu behar da.

4.1.7. Ekintza
Pizgarri fiskalak gehitu behar dira, emakumeen nahiz gizonez-

koen kirol jarduerak babesteko, jarduerotan batzuen eta besteen

partaidetza oso txikia denean.

4.2. HELBURUA.
EMAKUMEEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO BERDINTASU-
NAREKIN BAT DATOZEN KULTUR AGERPENETAN, HERRI-
TARREN PARTAIDETZA BULTZATU ETA HERRITARREK
AGERPEN HORIEN BERRI IZAN DEZATEN SUSTATZEA.

4.2.1. Ekintza
Gomendioen gida bat prestatu eta kaleratu behar da, helduek

sexu bereizkeriarik gabeko irakurketak egin ditzaten.

4.2.2. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiak, kultur jarduera eta ekitaldien katalo-

goak prestatzen dituenean, katalogo horietako atal berezi bate-

an sartu behar ditu bereizkeriarik gabeko gizartearen ikusmira

barneratu edo agertarazten duten jarduerak.

4.3. HELBURUA.
AISIAKO JARDUERETAN ETA KULTUAREN AGERPE-
NETAN, EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA BULTZATZEA.

4.3.1. Ekintza
Kulturako ekoizpenean eta sorkuntza artistikoan, emakumeen

lanbide-partaidetza sustatu behar da, diru-laguntza, sari, era-

kusketa eta abarrekoen bitartez.
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4.3.2. Ekintza
Diru-laguntzetarako deialdien bitartez, emakumeen parte-har-

tzea bultzatu behar da, kultura eta aisiako jardueretan.

4.3.3. Ekintza
Emakumeen taldeekin edota kultur elkarteekin kultur jarduerak

garatu behar dira (musika, antzerkia, bertsolaritza, dantza, gastrono-

mia, idazkera eta abarrekoak), eta horiei sustatzeari eutsi behar zaio.

4.3.4. Ekintza
Emakumeen eta gizonezkoen partaidetza orekatu behar da, hori

berdintsua izan dadin, erti, literatura eta abarreko sariak banatze-

ko epaimahaietan, sariok Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen

dituenean edota horietarako diru-laguntzak ematen dituenean. 

4.3.5. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiak eta horren menpeko erakundeek

fondo artistiko eta bibliografikoak eskuratu behar dituztenean,

emakumeen lanak aintzakotzat hartu behar dituzte.

4.4. HELBURUA.
KIROLETAN EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA TXIKIAGOA
IZANIK, HORREN ZERGATIAK SAKON AZTERTZEA.

4.4.1. Ekintza
Kiroletan emakumeen eta gizonezkoen parte-hartzea maila bere-

koa ez denez gero, hori eragiten duten arrazoiak, kulturaren ingu-

rukoak nahiz gizartekoak, aztertu behar dira, eta gai horretan

jadanik eginda dauden azterketak plazaratu beharra dago.

4.4.2. Ekintza
Generoaren inguruko ikusmirari helduta, Kirol Federatuaren

eta Atsegineko Kirolaren finantzaketa publikoa aztertu behar da

eta, hala denean, baliabideak birbanatzeko eta hobeto erabiltze-

ko proposamenak egin beharko dira.
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4.4.3. Ekintza
Kiroletarako baliabideak, instalazioak edota guneak hobeto aprobe-

txatzeko proposamenak egin behar dira, emakumeek eta gizonezko-

ek horiek guztiak nola erabiltzen dituzten aintzakotzat hartuta.

4.4.4. Ekintza
Generoaren inguruko ikusmirari helduta, sailen arteko proposa-

men osoak egin behar dira, kirol instalazioen plangintza eta

inbertsioei buruz.

4.5. HELBURUA.
BALDINTZA EGOKIAK EZARTZEA, KIROLAREN MAILA
GUZTIETAN EMAKUMEEK PARTE HAR DEZATEN.

4.5.1. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundia komunikabideekin eta Bizkaiko lurral-

deko federazioekin elkarlanean aritu behar da, emakumeen lor-

penei eta jarduerei publizitatea emateko.

4.5.2. Ekintza
Atseginezko kirolaren eremuan helburu gisa barneratu behar da

emakumeek bizimodu osasuntsua izan eta aisiaz probetxua ate-

ratzea.

4.5.3. Ekintza
Federazio, klub eta kirol elkarteekin elkarlanean arituz, emaku-

meen klub, elkarte eta kirol talde berriak izan daitezen sustatu

behar da. Horrez gain, kategoria federatu guztietan, emakume-

entzako lehiaketak antolatu behar dira.

4.5.4. Ekintza
Eskolako kirol arloan, nesken taldeak eta talde mistoak era dai-

tezen sustatu eta bultzatu behar da, eta talde horiek lehiaketetan

parte har dezaten suspertu.
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4.5.5. Ekintza
Kiroletako zuzendariak eta langile teknikoak trebatzeko, diru-

laguntzak ematen direnean, emakumeen parte-hartzea sustatu

behar da, batik bat, emakumeen ordezkaritza txikia den arloe-

tan (epaileen artean, entrenatzaileen artean, kirol erakundeeta-

ko zuzendarien artean…).

4.5.6. Ekintza
Eskolako kiroletan, neurri egokiak hartu behar dira, neskek,

haur direnetik, gaitasun fisiko egokiak eskura ditzaten, eta etor-

kizunean ere kirola egiteko prestakuntza izan dezaten.

4.5.7. Ekintza
Kirol federatuaren kadete, gazte eta senior kategorietan, ema-

kumeen lizentzietarako diru-laguntzak eman behar dira, ema-

kumeok kirol egiteko ohitura har dezaten eta etorkizunean ere

kirol egiteari euts diezaioten.

36



Sustapen ekonomikoa, 

enplegua eta trebakuntza

5. ARLOA



5.1. HELBURUA.
EMAKUMEEK EKONOMIA ETA ENPLEGUAREN ARLOETAN
DUTEN EGOERA AZPIMARRATU ETA AGERTARAZTEA.

5.1.1. Ekintza
Lan merkatuari eta egoera ekonomikoari buruzko txostenetan, emaku-

meek eta gizonezkoek dituzten egoera desberdinak islatu behar dira.

5.1.2. Ekintza
Emakumeen enplegu-poltsak eta langabezia aztertu behar dira,

horien ezaugarri bereziak azalduz.

5.1.3. Ekintza
Kanpo adjudikazioko prozesuen bitartez, Bizkaiko Foru

Aldundiak kontratazio modalitateak sustatzen dituztenez gero,

modalitate horiek zer-nolako eragina duten aztertu behar da,

generoaren inguruko ikusmirari helduta.

5.1.4. Ekintza
Txosten ekonomikoetan jaso behar da emakumeek zer-nolako lana

burutzen duten arlo jakin batzuetan; arlook, besteak beste, jarraiki-

koak izan daitezke: etxeko lanak, familiako enpresetan emandako

laguntza, ezkutuko lanak etab. Horretarako datuak EUSTATi eskatu-

ko zaizkio (zein den azpiokupazioa; zein den okupazio marginala;

zenbat herritar dauden erdilangabezian; zenbat herritarrek, langabe-

zian egonik, nolabaiteko jarduera burutzen duten, nahiz eta jarduera

horrek lan izaerarik eduki ez; zenbat herritarrek, okupazioa izanik,

lan izaerarik gabeko jardueretan diharduten etab.).

5.1.5. Ekintza
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietan, emakumeen egoera eta

lan baldintzak zehatz-mehatz aztertu eta horiek plazaratu behar dira.

5.1.6. Ekintza
Emakumeek sustatutako enpresa-ekimenei laguntza eman behar zaie.
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5.1.7. Ekintza
Nekazaritzako eremuan, emakumeen enpresa-jarduera bultzatu

behar da, nekazaritzako alternatiba berriei laguntzak emanez. 

5.1.8. Ekintza
Enpleguari buruzko politikek emakumeen eta gizonezkoen

artean desberdintasunik egiten duten ala ez ebaluatu behar

da.

5.1.9. Ekintza
Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin edota Foru

Aldundiaren menpeko antolakunde eta enpresa publikoen

laguntzarekin, batzordeak, lan-taldeak eta horien antzeko

organoak sortzen badira sustapen ekonomikoaren, enplegua-

ren eta trebakuntzaren arloan, orduan organo horietan gizo-

nezkoek eta emakumeek partaidetza berdina izan dezaten

bultzatu behar da, betiere bakoitzaren gaitasuna eta jakiteak

kontuan hartuta.

5.2. HELBURUA.
SUSTAPEN EKONOMIKOARI, ENPLEGUARI ETA TRE-
BAKUNTZARI BURUZKO POLITIKAK EBALUATZEA,
ETA HORIEK EMAKUMEEN TALDEETAN DUTEN ERA-
GINA BALORATZEA.

5.2.1. Ekintza
Zereginetarako trebakuntzaren egitarauetan eta lanbide-birzi-

klapenari buruzko egitarauetan, emakumeen partaidetza sakon

aztertu behar da, Bizkaiko Foru Aldundiak egitarau horietarako

diru-laguntzak ematen dituenean.

5.2.2. Ekintza
Enplegua sustatzeko egitarauetan, emakumeen partaidetza

sakon aztertu eta ebaluatu behar da.
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5.2.3. Ekintza
Diru-laguntzak emakumeen taldeek duten egoera bereziari egokitzen

zaizkion ala ez aztertu behar da, baldin eta diru-laguntzon helburua

izan bada, besteak beste, enpresak sortzea, autoenplegua edota ema-

kumeak kontratatzea. Horretarako, kontuan hartuko dira, esate bate-

rako, hurrengo datuak: diru-laguntza eskuratzeko erraztasunak,

horiek erabiltzeko portzentajeak, atzemandako zailtasunak eta ozto-

poak, arrakasta-maila, ustezko zuzengarriak etab.

5.2.4. Ekintza
Nekazaritzan eta abeltzaintzan diharduten emakumeen egoera

eta beharrizan zehatzak aztertu behar dira.

5.2.5. Ekintza
Enplegu zerbitzuetako langileen trebakuntza sustatu eta hobetu

behar da, aukera-berdintasunaren eta generoaren arloan.

5.2.6. Ekintza
Enplegu zerbitzuen jardunbidea egokitu behar da, horrek behar

den moduko erantzuna eman diezaien emakumeen eta gizonez-

koen baldintza, egoera eta beharrizanei. 

5.2.7. Ekintza
Sakon aztertu eta ebaluatu behar da informazio eta jakintza-

ren gizarte berri honetan emakumeak zer-nolako partaidetza

duen.

5.3. HELBURUA.
SUSTAPEN EKONOMIKOAREN, TREBAKUNTZAREN
ETA ENPLEGUAREN ARLOETAN, EMAKUMEEI EMAN-
DAKO LAGUNTZA GEHITZEA.

5.3.1. Ekintza
Lanbide Heziketa sustatzeko kanpaina egin behar da. Kanpaina

horren jasotzaile izango dira gazteak, lanbiderako orientazioa



ematen dutenak eta lanbide heziketako zentroak. Kanpainaren

bitartez, ikasleei aholkuak emango zaizkie tradizioz emakume-

ek izan ez dituzten lanbideen inguruan. Gainera, enplegu

gehien eskaintzen duten espezialitateetan ere, emakumeen par-

taidetza sustatu beharra dago.

5.3.2. Ekintza
Sustatzaile berrientzako diru-laguntzei buruz informazio-libu-

ruxkak prestatzen direnean, liburuxka horietan atal zehatza

sartu eta hori aldiro-aldiro eguneratu behar da. Atal horretan,

informazioa jasoko da, emakumeek enpresak sortzeko eta auto-

enplegurako dituzten baliabide eta laguntzei buruz. Halaber,

informazioa jasoko da, gazteak, emakumeak eta luzaroan lan-

gabezian egon direnak kontratatzeko laguntzei buruz.

5.3.3. Ekintza
Laguntza ekonomikoei buruzko egitarauak eskaini eta eskaint-

za hori sustatu behar da. Horrekin batera, zerga-salbuespenak

ezarri behar dira, emakumeak kontrata daitezen eta emakumeek

euren enpresa-ekimenak aurrera atera ditzaten. Suspertu behar

da, berebat, zatikako lansaioak lansaio iraunkor bihurtzea.

Gainera, berrogei urtetik gorako emakumeentzat, esperientzia

praktikoak eta aldi baterako lan kontratuak bultzatu behar dira,

salbu eta sektore jakin batzuetan berrogei urtetik gorako ema-

kumeentzat lan-eskaintza oparoa denean.

5.3.4. Ekintza
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien titularkidetasuna

edo titulartasuna emakumeen esku egon dadin bultzatu behar

da, horretarako dauden abantailak azalduz, bai lan arloko aban-

tailak, baita abantaila fiskalak ere.

5.3.5. Ekintza
Emakumeek nekazaritzako nahiz abeltzaintzako enpresak

dituzten kasuetarako, trebakuntza plan iraunkorra ezarri behar
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da, emakumeek elkarlehiarako duten gaitasuna hobetzeko.

Horretarako, beren beregi sustatu behar dira emakumeen jakite-

ak eta partaidetza, nekazaritza eta abeltzaintza kontuetan pres-

takuntza egokia izan dezaten.

5.3.6. Ekintza
Nekazaritzako guneetan, emakumeei informazioa eman behar

zaie eurek dituzten eskubideei buruz. Zehatzago, emakumeek

jakin behar dute euren eskubidea dela Administrazioarekin

zuzen-zuzenean harremanak izatea, nekazaritza, abeltzaintza

eta baso ustiategien titular edo titularkide direnean.

5.3.7. Ekintza
Jarduketa zehatzak ezarri behar dira, emakumeek partaidetza

aktiboa izan dezaten, informazio-gizartearekin lotuta dauden

proiektu guztietan.

5.3.8. Ekintza
Bizkaiko emakume enpresariek nazioarteko topaguneetan parte

har dezaten sustatu behar da, topaguneotan norberaren espe-

rientziak besteen esperientziekin trukatzen direnetan.

5.3.9. Ekintza
Bizkaiko emakume enpresari eta zuzendarien artean, enpresa-

kudeaketarako tresna berriak zabaldu behar dira eta horiek nola

erabiltzen diren azaldu behar da.

5.3.10. Ekintza
Bizkaiko enpresei laguntza eman behar zaie, euren proiektuen

artean aukera-berdintasuna sustatzea sartzen denean. Era bere-

an, urtero-urtero sariak banatu behar zaizkie horretan nabar-

mendu diren enpresei.

5.3.11. Ekintza
Urtero-urtero sariak banatu behar zaizkie aukera-berdintasune-
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rako planak ezartzen gailendu diren enpresei, bai eta emakume

ekintzaileei ere.

5.3.12. Ekintza
Laguntza ekonomikoak sustatu behar dira familiako erantzuki-

zuna dutenen artean, lansaioen iraupenak eta banaketak batera-

tzeko. Berebat, laguntza ekonomikoak eman behar dira, soros-

penak eta enpleguak bateratzeko.

5.3.13. Ekintza
Jardunik gabeko emakumeak lan-merkatuan sar daitezen eta

enplegua lor dezaten sustatu behar da.

5.4. HELBURUA.
SAILEN ARTEKO ETA ERAKUNDEEN ARTEKO EGITA-
RAUAK GARATZEA, GIZARTEAN BAZTERTURIK DAU-
DEN EMAKUMEAK EDOTA BAZTERKETA-ARRISKUAN
DAUDENAK LAN-MERKATUAN SAR DAITEZEN.

5.4.1. Ekintza
Erakundeen arteko protokolo bat idatzi behar da, zereginetara-

ko orientazio-prozesuetan protokolo hori abiaburu gisa har

dadin, eta bazterturik dauden emakumeak edo bazterketa-arris-

kuan daudenak lan-merkatuan sar daitezen. Protokolo horrek,

aldiroaldiro, zifrarik esanguratsuenak jasoko ditu, besteak

beste, enpleguan izandako igoerari buruz, trebakuntza eta jar-

duera ekonomikoari buruz, eta arlo horretan erabil daitezkeen

baliabideei buruz.

5.4.2. Ekintza
Bazterturik dauden emakumeak edo bazterketa-arriskuan dau-

denak gizartean eta lan-merkatuan sar daitezen, ekimen zeha-

tzak garatu behar dira. Horretarako, sailen arteko egitarauak eta

erakundeen arteko hitzarmenak prestatu behar dira. Gainera,
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ekimen europarretan ere parte hartu beharra dago, jakite, espe-

rientzia eta praktika egokiak bereganatzeko.

5.4.3. Ekintza
Sentsibilizazio ekimenetan parte hartu behar da, horien helbu-

rua bada jendeari jakinaraztea ezkutuko ekonomiak nolako kos-

tuak dituen, bai norberarentzat, baita gizartearentzat ere.

5.4.4. Ekintza
Familia Etxearen Zerbitzuak dituen lan harremanetan eta gaine-

rako langileek dituztenetan, lan baldintzak eta gizarte estaldura

pareka daitezen bultzatu behar da.
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Bizitza kalitatea

6. ARLOA



6.1. HELBURUA. 
GENEROAREN INGURUKO IKUSMIRARI HELDUTA,
EMAKUMEEN BIZITZA KALITATEA HOBETZEA, EGUN-
GO GIZARTEAK EGOERA ZEHATZEI AURRE EGITEKO
DITUEN BALIABIDEAK ZABALDUZ ETA EGOKITUZ.

6.1.1. Ekintza
Emakumeen aurkako tratu txarretan eta sexu-erasoetan, gizarte-

ak zer-nolako konponbideak eskaintzen dituen ebaluatu behar

dira eta, hala denean, horiek egokitu beharra izango da.

6.1.2. Ekintza
Lan talde bat antolatu eta koordinatu behar da, familiaren

barneko indarkeria kasuetan esku har dezan. Lan talde hori

teknikoa, jakintzagai anitzekoa eta erakundeen artekoa izan-

go da; talde horren zereginen artean, beharbada nabariena

izan daiteke, etxeko indarkeria kasuetan, oso-osoko laguntza

emateko proposamenak aztertu eta egitea, generoaren inguru-

ko ikusmirari helduta, eta egungo baliabideak behar bezala

erabiliz.

6.1.3. Ekintza
Familiei eta horien menpeko pertsonei eskainitako laguntza

hobetu behar da, Hurbiltasun Zerbitzuak garatuz. Horrela, nor-

banakoek euren bizilekuan bertan jasoko dute laguntza.

6.1.4. Ekintza
Bizilekuan laguntza jasotzeko zerbitzua zabaldu behar da, zer-

bitzu horren jasotzaileak direnean bakarrik bizi diren pertsona

adinekoak edota gaixotasun kronikoak dituztenak. Zerbitzu

horren baitan sartu behar da, esate baterako, osasun laguntza,

horrek osagai berriak izan behar baititu (adibidez, alarmadun

telefonoak). Hori eginez gero, zerbitzuak ez du erakunde izaera

eskuratuko, eta aukera eta baldintza hobeak izango ditu, beha-

rrizana dutenei euren bizilekuan laguntza emateko.
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6.1.5. Ekintza
Emakumeen artean informazioa banatu behar da, emakumeok

nekazaritzako ustiategietan ordezpen zerbitzuak lortzeko dituz-

ten aukerei buruz. Era berean ere, emakumeok zerbitzu horiek

erabil ditzaten bultzatu behar da.

6.2. HELBURUA.
GENEROAREN INGURUKO IKUSMIRA BARNERA-
TZEA, GIZARTEAN ESKU HARTZEKO EGITARAU
GUZTIETAN.

6.2.1. Ekintza
Sektorekako egungo egitarauetan, ekintza zehatzak barneratu

edo, hala denean, egitarau berriak diseinatu behar dira, gizarte-

an eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten ema-

kumeentzat.

6.2.2. Ekintza
Gizartean bazterturik dauden taldeentzat, trebakuntza egita-

rauak eta lan-merkatuan sartzeko egitarauak diseinatu behar

dira, bereziki, talde horietako emakumeen partaidetza sustatu

nahian.

6.2.3. Ekintza
Gizarte Bazterketaren aurkako Legearen eremuan, egitarau

zehatza diseinatu eta garatu behar da, emakumeen txirotasunari

aurre egiteko, emakumeok gizartean eta lan-merkatuan barne-

ratuz.

6.2.4. Ekintza
Laguntzarako Berezko Sarearen barruan, laguntzarako egi-

tarau zehatzak gauzatu behar dira: arnas hartzeko egita-

rauak, nork bere buruari laguntzeko egitarauak, denboraren

bankua etab.
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6.2.5. Ekintza
Oso-osoko laguntza emateko egitarauak prestatu behar dira, zahar-

tzen ari diren pertsonentzat, betiere, emakumeen eta gizonezkoen

egoera, baldintza eta beharrizan desberdinak aintzakotzat harturik.

6.3 HELBURUA.
EMAKUMEEK BALIABIDE PUBLIKO NAHIZ PRIBA-
TUAK ESKURA DITZATEN ERRAZTEA.

6.3.1. Ekintza
Generoaren inguruko ikusmirari helduta, erakundeen arteko

egitarauetan edo ekimenetan parte hartu behar da, hirigintzako

plangintza eta berrantolaketaren eremuan berrikuntzak gertatu,

eta praktika onak lor daitezen.

6.3.2. Ekintza
Gizarteko egungo baliabideak eskuratzeko orduan, emakumeek

erraztasunak izan ditzaten bultzatu behar da. Horretarako,

laguntza ekonomikoak eman behar zaizkie ekimen berritzaileei,

bai eta pertsonen garraiorako alternatibei ere.

6.3.3. Ekintza
Ideien lehiaketarako deialdia egin behar da, zuzkidura ekono-

miko eta guzti, Bizkaiko Lurralde Historikoan pertsonen

garraioa hobetzeko; hala egin behar da, batez ere, nekazaritza-

ko guneetan, betiere, egungo baliabideak eskuratzea erraztuz.

6.3.4. Ekintza
Generoaren inguruko ikusmirari helduta, nekazaritzako nahiz

hirietako guneetan bultzatu behar da adin eta jarduera desberdine-

ko gizonezkoek eta emakumeek gune publiko irekiak nahiz itxiak

(gizarte zentroak, plazak, parkeak eta lorategiak, frontoiak, poliki-

roldegiak, espaloiak eta errepideak, kontzejuen gelak, udaletxeak

eta zerbitzu anitzerako tokiak, zahar-etxeak, adinekoentzako eta

erretiroa dutenentzako klubak…) erabil ditzaten.
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6.3.5. Ekintza
Generoaren inguruko ikusmirari helduta, ekintza zehatzak diseinatu

behar dira, hirigintzako erabilerak eta hobekuntza lortu ahal izateko.

6.3.6. Ekintza
Indarreko legeria betetzen den ala ez egiaztatu behar da, oztopo

arkitektonikoak ezabatzeari dagokionez, bai eta emakumeek balia-

bideak eskuratu eta erabiltzeko dituzten aukerei dagokienez ere.

6.3.7. Ekintza
Hirigintzako plangintzan, emakumeen taldeek eta genero-gaie-

tan aditu direnek parte har dezaten ahalbideratu behar da.

Horretarako, egungo bideak erabiltzeaz gain, partaidetzarako

bide berriak asma daitezke, emakumeen beharrizan bereziak

kontuan hartuta.

6.3.8. Ekintza
Gune publikoak egokitu behar dira, mugikortasun txikiko per-

tsonak bertatik errazago ibil daitezen, bai eta bertan etxeko lan

batzuk egitea erosoagoa izan dadin (erosketetarako orgak era-

matea, haurtxoentzako kotxeak mugitzea etab.). 

6.3.9. Ekintza
Generoaren inguruko ikusmira barneratu behar da, ingurumenari

buruzko politikak diseinatu, garatu eta betearazten direnean.

6.3.10. Ekintza
Etxeko produktuak urritu, balorizatu eta birziklatzeari buruz,

jarduerak eta materialak prestatzen direnean, horien barnean

atal zehatzak jaso behar dira, etxeko lanetan emakumeek eta

gizonezkoek maila berean parte har dezaten. 

6.3.11. Ekintza
Generoaren inguruko ikusmira barneratu behar da, ingurume-

nari buruzko hezkuntzaren arloan gauzatzen diren jardueretan.
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Elkarlana eta generoaren

inguruko politikak

7. ARLOA



7.1. HELBURUA. 
NAZIOARTEKO, EUROPAR BATASUNEKO, ESTATUKO ETA
AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDEEKIN, INFORMAZIO-
RAKO, ELKARLAN TEKNIKORAKO ETA AHOLKULARITZA-
RAKO MEKANISMOAK BULTZATZEA, EMAKUMEEN ETA
GIZONEZKOEN ARTEKO AUKERA BERDINTASUNAREN
ARLOAN.

7.1.1. Ekintza
Europar Batasuneko beste errejio batzuekin, elkarlanerako egi-

tarauak garatu behar dira, guztiok batera proiektuak burutu eta

elkarrekin esperientziak trukatzeko, betiere, emakumeen eta

gizonezkoen arteko aukera-berdintasunari buruzko politikak

diseinatu, betearazi eta ebaluatzeari dagokionez.

7.1.2. Ekintza
Europar Batasuneko erakundeetan eta Nazio Batuen sisteman

egiten diren lanetan parte hartu behar da eta horiek ikuskatzeko

moduak ezarri behar dira, lanok emakumeen eta gizonezkoen

arteko aukera-berdintasunari buruzkoak eta tratu-berdintasunari

buruzkoak direnean.

7.1.3. Ekintza
Nazioarteko topaguneetan parte hartu beharra dago, horietan

eztabaidatzen bada emakumeek munduan duten egoera, eta

bertan estrategia zehatzak azaltzen badira, emakumeen eta

gizonezkoen arteko aukera-berdintasunaren bidean eta tratuber-

dintasunaren bidean aurrera egiteko.

7.1.4. Ekintza
Munduko hitzaldietan eta nazioarteko bestelako ekitaldi inte-

resgarrietan, generoaren inguruko ikusmira nola jorratzen den

aztertu behar da, eta dokumentazio orokorra nahiz zehatza

bildu beharra dago.
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7.1.5. Ekintza
Munduko hitzaldi horien eta nazioarteko bestelako ekitaldi

interesgarri horien dokumentazioa plazaratu behar da, bai eta

euron ondorio eta erabakiak kaleratu ere.

7.2. HELBURUA.
GENEROAREN INGURUKO IKUSMIRA KONTUAN
HARTZEA, GARATZE BIDEAN DAUDEN HERRIEKIN
ELKARLANERAKO POLITIKAK ETA EGITARAUAK
GAUZATZEN DIRENETAN, BETIERE, GARAPEN
IRAUNKOR HORREN ABIABURUA PERTSONA BERA
IZAN DADIN.

7.2.1. Ekintza
Garapenerako elkarlan-proiektuei diru-laguntza publikoak

eman eta diru-laguntza horiek baloratu behar direnean, baldin-

tza gisa ezarri behar da, batetik, generoaren inguruko ikusmira

elkarlanerako proiektu horietan sartzea eta, bestetik, talde

horretako emakumeek partaidetza esanguratsua izatea.

7.2.2. Ekintza
Garapenerako elkarlan-proiektuei diru-laguntza publikoak

eman eta diru-laguntza horiek baloratu behar direnean, baldint-

za gisa ezarri behar da generoaren inguruko ikusmira proiektu

horietako sentsibilizazio ekintzetan sartzea.

7.2.3. Ekintza
Gidalerroak, prozedurak, metodologiak eta analisirako tresnak

prestatu behar dira, emakumeen interesak eta euren generoa

dela-eta emakumeok dituzten beharrizan estrategikoak kontuan

har daitezen, garapenerako elkarlan-proiektuak eta egitarauak

diseinatu, garatu eta ebaluatu behar direnean. 
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7.2.4. Ekintza
Aukera Berdintasuneko gaietan lan-ibilbide garrantzitsua duten

hegoaldeko herrietako tokiko eta erregioetako erakundeekin

informazioa eta esperientziak trukatzeko formulak finkatu

behar dira, batez ere garapenerako lankidetzarentzako laguntza

publikoen programen bidez Bizkaiko Foru Aldundiarekin

harreman berezia duten erakundeekin.
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