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1.1.  TESTUINGURU NORMATIBOA

Gaur egun, emakumeen eta gizonen berdintasunaren inguruko arau asko daude. Arau horietan herri-
administrazioek eta erakunde pribatuek erakundeetan genero-ikuspegia integratzea errazteko betekizunak 
daude ezarrita, asmoa baita emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko aurrerapausoak ematea.

NBE

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen du eta, horretarako, Estatuek emakumeen garapena eta 
aurrerapena ziurtatzeko neurriak hartzea bultzatzen du, legegintzako neurriak barne. Helburua da emakumeek 
giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak gizonen maila berean erabil eta goza ditzaten bermatzea. Neurri 
horiek arlo guztiak hartu behar dituzte, nagusiki politika, gizartea, ekonomia eta kultura.

Erakunde horrek berdintasunarekin konpromiso sendoa du: 1975. urtea “Emakumearen Nazioarteko Urte” 
izendatu zuen, 1979an CEDAW sortu zuen (Emakumearen kontrako Diskriminazioa Deuseztatzeko Batzordea) 
eta munduan emakumearen inguruko hainbat biltzar egin ditu (Mexiko, 1975; Kopenhage, 1980; Nairobi, 1985; 
eta Beijing, 1995). Ibilbide horri esker, berdintasun-politikak modu eraginkor eta iraunkorrean sustatu dira 
mundu osoan.

1993an «Emakumeen kontrako Indarkeria Deuseztatzeko Adierazpena» onartu zuten; adierazpen horretan 
«emakumeen kontrako indarkeriaren» definizio bat zehaztu eta Estatuek indarkeria hori deuseztatzeko zer egin 
dezaketen azaldu zuten. 

EUROPAR BATASUNA

Europar Batasuna iritzi berekoa da. Hala, 1995ean Beijingen egindako Emakumeen gaineko Munduko 
Biltzarraren lekukoa hartu eta genero-ikuspegia instituzio eta erakundeetako prozesu eta prozedura guztietan 
integratzearen aldeko apustua egin du.

Europar Batasunak askotariko araudiak egin ditu, eta hauek dira garrantzitsuenak:

•  Erromako Ituna. 1957ko martxoaren 25ean sinatu zuten. 199. artikuluan ordainketa-berdintasuna 
ezarri zuten, sexuaren araberako diskriminaziorik gabea.

•  Maastricht-eko Ituna. 1992ko otsailaren 7an sinatu zuten. Gizarte-politikari buruzko protokoloan sexu-
diskriminaziorik gabeko ordainketa-berdintasuna aipatu zuten berriz eta ekintza positiboko neurriak 
zehaztu zituzten. Zehazki, 6.3 artikuluak honako hau dio: “Artikulu honek ez du eragotziko Estatu 
kide bakoitzak emakumeei jarduera profesionalak gauzatzeko edo emakumeen lanbide-karreran 
eragozpenen bat saihesteko edo konpentsatzeko abantaila zehatzak ezartzen dituzten neurriak 
mantentzea edo hartzea”. 

•  Amsterdameko Ituna. 1997ko urriaren 2an sinatu zuten. Itunean berdintasuna sustatzea eta 
desparekotasuna deuseztatzea hartu zituzten helburutzat. Alde horretatik, aipamen garrantzitsu bat 
egin zuten, genero-mainstreaming kontzeptua jaso baitzuten: «Artikulu honetan aintzat hartutako 
jarduera guztietan, Erkidegoak gizonen eta emakumeen arteko desparekotasunak deuseztatzeko eta 
berdintasuna sustatzeko helburua izango du». Itun horretan ere emakume eta gizonen arteko ordainketa-
berdintasunaren printzipioa azpimarratu zuten: langileek, emakume ala gizon izan, ordainsari bera izan 
behar zuten, lan berberak edo balio bereko lanak egiten bazituzten. Halaber, ekintza positiboak ezartzeko 
baimena eman zuten, honela: «Lan-bizitzan emakumeen eta gizonen arteko erabateko berdintasuna 
praktikan bermatze aldera, tratu berdinaren printzipioak ez die Estatu kideei eragotziko ordezkaritza 
gutxien duen sexuari jarduera profesionalak gauzatzea errazteko edo lanbide-karreran eragozpenen 
bat saihesteko edo konpentsatzeko abantaila zehatzak ezartzen dituzten neurriak mantentzea edo 
hartzea».
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EUROPAR BATASUNA

Europar Batasunean zuzentarauak ere garrantzitsuak dira, Estatu kideak behartzen dituztelako. Hona 
hemen zuzentarau garrantzitsuenak:

•  Kontseiluaren 75/117/EEE Zuzentaraua, 1975eko otsailaren 10ekoa, Estatu kideek gizonentzako 
eta emakumeentzako ordainketa-berdintasunaren printzipioa aplikatzeko emana duten legeriari 
buruzkoa. Zuzentarauak ordainketa-gaietan sexuaren arabera diskriminatzea debekatzen du.

•  Kontseiluaren 76/207/EE Zuzentaraua, 1976ko otsailaren 9koa, enplegurako, lanbide-
prestakuntzarako eta lanbide-sustapenerako sarbidean eta lan-baldintzen eskurapenean 
gizonezkoek eta emakumezkoek tratu berdinak izateari buruzkoa. Gerora aldatu egin da, 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko irailaren 23ko 2002/73/EE Zuzentarauaren 
bitartez, zeinak enplegurako, lanbide-prestakuntzarako eta lanbide-sustapenerako sarbidean eta 
lan-baldintzen eskurapenean gizonezkoek eta emakumezkoek tratu berdinak izateari buruzko 
Kontseiluaren 76/207/EE Zuzentaraua, 1976ko otsailaren 9koa, aldatzen duen. Zuzentarau 
berri horretan honako hauen definizioak zehaztu zituzten: diskriminazio zuzena, zeharkako 
diskriminazioa, jazarpena eta sexu-jazarpena. Gero, Zuzentarau hori aldatu egin zuten, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 2006/54/EE Zuzentarauaren bidez, 
zeina enplegu- eta lan-gaietan emakumeen eta gizonen arteko aukera- eta tratu-berdintasunaren 
printzipioa aplikatzeari buruzkoa den (bat egitea).

Azkenik, «Emakumeen eta gizonen berdintasunerako estrategia 2010-2015» dugu. Estrategiak berak 
zehazten duen moduan, «Europako Batzordearen sexuen arteko berdintasunaren gaineko lan-programa bat 
da eta, gainera, nazio-mailan aurrerapenak sustatzeko eta Europako gainerako erakundeekin eta interesa 
duten alderdiekin elkarlanean aritzeko oinarria jartzeko asmoa du». Estrategia horrek lehentasunezko 
bost arlo lantzen ditu (independentzia ekonomiko berbera; ordainsari berbera lan berdinagatik edo balio 
berdineko lanagatik; duintasuna, segurtasuna eta indarkeria sexistaren amaiera; eta berdintasuna kanpo-
ekintzan) eta arlo horietan zer ekintza gauzatu behar diren zehazten du. Gai horizontalak ere lantzen ditu, 
besteak beste sexuaren araberako zereginak, legeria, gobernantza eta berdintasunerako tresnak.

ESTATUA

Estatuan, azken urteetan, berdintasuna sustatzeko prozesua babesten duen legegintza-esparru bat garatu da, 
nazioarteko betekizunei jarraikiz.

Hala, abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko 
neurriei buruzkoak, genero-indarkeriaren definizioa jaso zuen. Lege horrek bost titulu ditu (Sentsibilizazio-, 
prebentzio- eta detekzio-neurriak; Indarkeriaren biktima diren emakumeen eskubideak; Babes instituzionala; 
Zigor-arloko babesa; eta Babes judiziala), genero-indarkeriaren aurka borroka egiteko esparru zabal bat ezartzea 
helburu dutenak.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa funtsezkoa 
izan zen, giltza diren kontzeptuei buruzko definizioak ezarri zituelako: tratu-berdintasuna, bereizkeria zuzen 
eta zeharkakoa, sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena, ekintza positiboak… Gainera, herri-
administrazioan, enpresetan eta sektore pribatuan eragina duten gaiak jorratu zituen, hainbat artikulutan. 
Sektore pribatuari dagokionez, IV. titulua da garrantzitsuena (Aukera berdinekin lan egiteko eskubidea), honako 
gai hauek lantzen baititu: negoziazio kolektiboan berdintasuna sustatzea, enpresa pribatuetan berdintasun-
planak egitea eta aplikatzea, eta lanean sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko neurri 
espezifikoak, besteak beste.
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak jarduera-premia berrien, 
zeharkakotasunaren eta ekintza positiboaren lekukoa hartu zuen, gure erkidegoan berdintasuna sustatze 
aldera. Lege horrek zortzi printzipio orokor ditu, euskal botere publikoaren berdintasunaren inguruko jarduera 
zuzentzeko eta bideratzeko: tratu berdina; aukera-berdintasuna; aniztasuna eta ezberdintasuna errespetatzea; 
genero-ikuspegiaren integrazioa; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea; 
ordezkaritza orekatua (pertsona anitzeko administrazio-organoetan sexu biek % 40ko ordezkaritza izatea); eta 
administrazio eta erakundeen arteko lankidetza eta koordinazioa.

Legearen 3. artikuluko printzipio orokorrak betetzeaz gain, erakunde publikoek 15, 16, 17, 18-22, 23 eta 47 
artikuluetan zehaztutako gaiak landu behar dituzte:

•  Barne-diagnostikoa eta Berdintasun Plana egitea (15. artikulua).

•  Estatistikak eta azterlanak genero-ikuspegiaren arabera egokitzea (16. artikulua).

•  Langileak berdintasunaren arloan gaitzea (17. artikulua).

•  Araudian eta kanpoko jarduera administratiboetan generoaren arabera duen eragina ebaluatzea 
(18-22 artikuluak). 18.4 artikuluak honako hau dio: “Euskal herri-aginteek ez dute hizkera 
sexista erabiliko, ez zuzenean, ez beste pertsona edo erakunde batzuen bitartez sortzen dituzten 
dokumentuetan eta euskarrietan”.

•  Zuzendaritza-organoetako eta kide anitzeko organoetako kideak izendatzerakoan, emakumeen 
eta gizonen ordezkaritza orekatua izatea (23. artikulua).

•  Erantzunkidetasuna sustatzea (47. artikulua). 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana Euskal Autonomia Erkidegoan. Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 15. artikuluak dio Eusko Jaurlaritzak legealdi bakoitzean plan 
orokor bat egin behar duela, eta plan horretan «euskal herri-aginteek emakumeen eta gizonen berdintasunaren 
arloan izango dituzten jarduerak orientatzeko jarraibideak eta gidalerroak modu koordinatu eta orokorrean» 
jasoko direla.

Planak bi atal ditu. Batetik, berdintasunaren aldeko gobernantza hobetzeko neurriei buruzko atala; eta 
bestetik, esku hartzeko ardatzei buruzkoa (balioak aldatzea eta emakumeak ahalduntzea; gizarte-antolakuntza 
erantzunkidea; eta emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea).

1.2.  BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN IBILBIDEA BERDINTASUNAREN 
ARLOAN

Bizkaiko Foru Aldundiak, erabat kontzientziatuta eta sentsibilizatuta dagoenez, urte asko daramatza 
berdintasunaren arloan lanean. Lan horren lehen inflexio-puntua Berdintasunaren Unitatea eta 
Berdintasunerako I. Foru Plana (2000-2003) sortzea izan zen (2000. urtea). Izan ere, era horretan, lortu nahi 
ziren helburuak eta erakunde barruan lan egiteko modua ezarri ziren.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Planaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak orain arte 
egindako lanari eutsi nahi dio, azken urteetan genero-ikuspegia Aldundiko politiketan zeharka lantzeko eman 
diren aurrerapausoei, alegia. Gauzak horrela, Plan berriak balioko du datozen lau urteetarako helburuak 
ezartzeko, kontuan hartuta genero-ikuspegia integratzen jarraitu beharra dagoela.
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Alde horretatik, 2013an gertakari garrantzitsu bat izan zen erakundean, Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 
19ko 141/2013 Foru Dekretua onartu baitzen. Dekretu horren bidez, «generoaren eraginaren aurretiazko 
ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita», eta horrek eragina izan du xedapenak egiteko moduan.

Ez dugu ahaztu behar ibilbide hori guztia helburu berberarekin lan egiten duten agente publiko eta pribatuekin 
elkarlanean egin dela, eta baita herritarren partaidetzari esker ere, Bizkaiko Lurralde Historiko osoan 
benetako berdintasun eraginkorra lortzeko giltza baita. IV. Planean elkarlana eta partaidetza mantendu eta 
indartu egingo dira.

2000
BERDINTASUNERAKO I. FORU PLANA 2000-2003
•  Aukera Berdintasunaren eta Genero Politiken Unitatea sortzea
•  Sailen arteko Batzordea sortzea, ekainaren 30eko 3.548/2000 Foru Aginduari jarraikiz 

2001 •  Genero-ikuspegia ezartzeko aholkuen eskuliburua
•  Programa pilotua Nekazaritza Sailean 

2003
BERDINTASUNERAKO II. FORU PLANA 2004-2007
•  Berdintasuna Taldea sortzea
•  Generoaren zeharkakotasunaren inguruko ekimen aitzindariak Bizkaiko Foru Aldundian

2006 •  Generoaren gaineko jarduera-protokoloak Bizkaiko Foru Aldundiaren prozesuetan 

2007 •  Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako Zuzendaritza sortzea 

2008
BERDINTASUNERAKO III. FORU PLANA 2009-2011
•  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordea, Berdintasuna Taldea eta Sail 

barruko Unitateak arautzea eta garatzea (13/2008 Foru Dekretua) 

2012 BERDINTASUNERAKO IV. FORU PLANA 2012-2015

2013
Bizkaiko Foru Aldundiaren 141/2013 Foru Dekretua, azaroaren 19koa, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean zehaztutako generoaren eraginaren aurretiazko 
ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen dituena.

2015 BERDINTASUNERAKO V. FORU PLANA 2016-2019
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1.3.  EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO IV. PLANAREN 
GARAPENEKO GAI GARRANTZITSUENAK

Orain, V. Foru Plana egiteko garrantzitsuak diren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Foru Planaren 
ezarpeneko adierazle kuantitatibo eta kualitatibo batzuk aurreratuko ditugu:

•  Urtero 190 ekintza inguru gauzatu dira eta, beraz, aurreikusitako ekintzen %90 inguru egikaritu eta 
gauzatu da. Horrek esan nahi du urtero aurreikusitako ekintza gehienak gauzatu direla eta, gainera, 
behar bezala egin direla, ekitaldiaren hasieran zehaztutako helburuak lortu baitira.

•  Ekintza gehien gobernantzaren alorrean gauzatu dira: urtero gauzatu beharreko ekintza guztien %60 
inguru. Beraz, Bizkaiko Foru Aldundia lan handia egiten ari da genero-ikuspegia politiketan zeharka 
integratzeko prozesua finkatzeko.

•  Bizkaiko Foru Aldundian generoaren araberako eraginaren aurreko ebaluazioa ezartzeko metodologia 
eta laguntza diseinatzeko lan handia egin da. Prozesu horretan guztira 130 lagunek baino gehiagok 
parte hartu dute.

•  2014. urtean Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretua jarri zen indarrean. 
Dekretu horren bidez, «generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen 
dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago 
aurrez ikusita». Bizkaiko Foru Aldundiak 150 txosten jaso zituen.

•  Urtero, Berdintasuna Taldeak gutxienez sei bilera egiten ditu, eta Sailarteko Batzordeak bat.

•  Bi sailek erabaki dute osaera eta funtzioak foru-agindu bidez arautzea.

1.4.  EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. PLANAREN 
TESTUINGURUA

Plana Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen babesean eta EAEko 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planeko ildoei jarraikiz egin da. Hala, aipatu Planaren egitura 
hartu da kontuan; batetik, IV. Foru Planaren egiturari eusteagatik; eta bestetik, 4/2005 Legean ezarritako 
elkarlan- eta koordinazio-printzipioa gauzatzea errazten duelako.

Berdintasunerako V. Foru Planaren bitartez, Bizkaiko Foru Aldundiak gai hauek azpimarratu nahi ditu: 
mikromatxismoak, maskulinitate berriak eta baterako hezkuntza. Izan ere, asmoa da gai horiek landuz 
emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzeko egiten ari den ahalegina indartzea. Hortaz, V. Foru Planean 
arlo horiek bereiz landuko dira.

Mikromatxismotzat hartu dira eguneroko bizimoduan gertatzen diren desparekotasun zorrotzak, hain 
agerikoak ez direnez jendeak desparekotasuntzat jotzen ez dituenak. Mikromatxismo horiek gure gizartean oso 
barneratuta daude. Hori dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak V. Foru Planean mikromatxismoak jorratu beharra 
antzeman du. Gainera, V. Foru Plana nahikoa aurreratua da gizartean gertatzen diren desparekotasunetan 
eragin zuzen eta benetakoa duten gai informal eta zorrotzagoak lantzeko.

Barne-hausnarketa egin ondoren, erabaki da V. Foru Plana bera mikromatxismoen gainean jarduteko tresna 
izango dela, ekintza guztien asmoa baita era batera edo bestera desparekotasuna desagerraraztea.
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Maskulinitate berrien kontzeptuari dagokionez, gure gizartean emakumeen eta gizonen berdintasuna 
lortzeko gizonek paper garrantzitsu bat hartu behar dute beren gain, eta gizartean orain arte ezarritako 
maskulinitate-ereduak aldatzeko eredu berriak proposatu behar dira. Hau da, helburua da gizonek beren rol 
eta estereotipoak alde batera uztea eta, era horretan, emakumeen eta gizonen berdintasunerako bidea tinko 
egitea.

Sailek arlo horrekin zerikusi zuzena duten 20 ekintza zehaztu dituzte, eta ekintza horietatik bostek sail batean 
baino gehiagotan dute eragina.

Hona hemen aipaturiko 20 ekintza horiek:

«MASKULINITATE BERRIEN» INGURUKO EKINTZA SAILA

•  Lana norberaren bizimodua, familiakoa eta lanekoa bateratzeko 
moduan antolatzea.

•  Maskulinitate berrien garrantzia sustatzea, Sailarekin harremana 
duten kolektiboekin. 

•  Guztiak

•  Bigarren ekintzan, guztiak, 
salbu Gizarte Ekintza eta Herri 
Administrazioa eta Erakunde 
Harremanak, ekintza espezifikoak 
baitituzte. 

•  Foru-sektore publikoan genero-politikak sartzen laguntzea. 
•  Guztiak, Berdintasunerako 

Zuzendaritza Nagusia izan ezik 

•  Elkarlanean aritzen diren erakunde publiko eta pribatuak 
sentsibilizatzea eta genero-politikak sartzen laguntzea. 

•  Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

•  Gizarte Ekintza

•  Euskara eta Kultura 

•  Erantzunkidetasuna sustatzea. 
•  Ekonomi eta Lurralde Garapena

•  Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

•  Irabazi-asmorik gabeko erakundeei baliabide ekonomikoak 
ematea, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko 
proiektuak egiteko.

•  Emakumeen elkarteei baliabide ekonomikoak ematea, 
emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko proiektuak 
egiteko.

•  Bizkaiko udal txikiei baliabide ekonomikoak ematea, emakumeen 
eta gizonen berdintasuna sustatzeko proiektuak egiteko.

•  Bizkaiko 5.000 biztanle baino gutxiagoko udaletan emakumeen 
eta gizonen berdintasuna sustatzeko programa eta proiektuak 
bultzatzea.

•  Bizkaiko mankomunitateetan emakumeen eta gizonen 
berdintasuna bultzatzen duten proiektuak sustatzea.

•  Lankidetza-proiektuetan genero-ikuspegia sartzen laguntzea.

•  Maskulinitate-eredu tradizionala deuseztatzea sustatzea.

•  GGKEetan erabakiak hartzeko, genero-berdintasunaren aldeko 
antolakuntza-aldaketa sustatzea.

•  Erakunde-kultura berrian gizarte- eta lan-harremanak sustatzea; 
erakundeak gai hauetan malgu jokatu behar du: produktibitatea, 
lehiakortasuna, bateratzea, erantzunkidetasuna eta genero-
berdintasuna. 

•  Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia 
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«MASKULINITATE BERRIEN» INGURUKO EKINTZA SAILA

•  Familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa genero-
ikuspegiarekin aztertzea.

•  Gizarte Ekintzako Sailarekin harremanak dituzten kolektiboak 
maskulinitate berrien garrantziarekiko sentsibilizatzea.

•  Norberaren bizimodua, familiakoa eta lanekoa bateratzea 
errazteko neurriak Sailean gogora ekartzea. 

•  Gizarte Ekintza 

•  SISZeko gizon eta emakumeen artean berdintasunezko lan-
harremanak erraztea eta estereotipoak deuseztatzea sustatzea.

•  Bizkaiko Foru Aldundian maskulinitate berrien garrantzia 
sustatzea. 

•  Herri Administrazioa eta Erakunde 
Harremanak 

•  Enpresek DenBBora Sarean parte hartzea sustatzea •  Ekonomi eta Lurralde Garapena 

V. Foru Planean baterako hezkuntzari ere garrantzia eman nahi zaio. Baterako hezkuntzan sartzen dira 
Bizkaiko Foru Aldundiko Sailei gazteekin lan egiteko aukera ematen dieten arloak. Bizkaiko Foru Aldundiaren 
iritziz, funtsezkoa da gazteek emakumeen eta gizonen berdintasuna garrantzitsua dela jakitea eta gure 
gizartean gertatzen diren desparekotasunak ez errepikatzea. V. Foru Planean helburu hori lortzen laguntzeko 
10 ekintza daude jasota.

«BATERAKO HEZKUNTZAREN» INGURUKO EKINTZA SAILA

•  Kirol-arloko teknikari eta politikarientzako prestakuntza-
ikastaroak antolatzea, emakume eta gizonen berdintasunaren 
ingurukoak, Kirolbideren bitartez.

•  Gurasoak gorputz- eta kirol-ariketan genero-ikuspegia 
integratzeak duen garrantziarekiko sentsibilizatzea.

•  Eskola-adineko kirol-talde mistoak sortzea eta kirolarekin 
zerikusia duten estereotipoak gainditzea sustatzea.

•  Kirolaren mundua emakumeen aurkako indarkeriari buruzko 
gaiekiko sentsibilizatzea.

•  Adin guztietako gazteentzat antolatzen diren udalekuetan 
emakumeen aurkako indarkeriarekiko sentsibilizatzea. 

•  Euskara eta Kultura 

•  “Egin eta Ekin” ekintzailetza-programan genero-ikuspegia sartzea.

•  Genero-ikuspegia txertatzea mugikortasun jasangarria lortzeko 
bide-azpiegituren diseinuan eta betearazpenean 

•  Ekonomi eta Lurralde Garapena 

•  Astialdiko eta animazio soziokulturaleko zuzendariak 
eta begiraleak prestatzea jardueretan genero-ikuspegia 
integratzeko.

•  Udal eta mankomunitateekin jarduera bateratuak gauzatzea, 
Gaztedi Bizkaiaren lankidetza-hitzarmenei jarraikiz, 
emakumeen balioak eta ahalduntzea sustatzeko. 

•  Ahaldun Nagusiaren Kabinetea 

•  Genero-ikuspegia aintzat hartzen duten ingurumen-heziketako 
jarduerak antolatzea. 

•  Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 
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V. Foru Planak lehen aipatu arloak landu nahi ditu batez ere, baina askotariko diskriminazioaren garrantzia ere 
aintzat hartzen du. Gai hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago 
jasoa, eta baita VI. EGPPn ere.

Askotariko diskriminazioa ez da Bizkaiko Foru Aldundiaren ekintza espezifikoetan zehaztu, ekintza-kopuru 
jakin batekin mugatu behar ez den gai garrantzitsu eta zeharkakotzat hartzen baita. Gauzak horrela, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren asmoa da gai hori ekintza jakin batzuetara ez zokoratzea, baizik eta Sailen ekintzen hari 
eroaletzat hartzea.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana egin eta gero ezarri eta hedatzerakoan gardentasunaren 
arloko bi arau hartuko dira kontuan: batetik, 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa 
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa; eta bestetik, Bizkaiko Gardentasunaren Foru Araua. Alde 
horretatik, Bizkaiko Foru Aldundiak V. Foru Planaren pauso guztien berri emateko helburuarekin lan egingo du 
eta, besteak beste, segimendu- eta ebaluazio-txostenak argitaratuko ditu.

1.5. EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. FORU PLANA 
EGITEKO PROZESUA

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Foru Plana egin zenean bezalaxe, garrantzitsutzat jo da 
Bizkaiko Foru Aldundiko politiketan generoa zeharka lantzeko ahalegina egiten ari diren pertsona guztiek 
prozesuan parte hartzea. Pertsona horien zeregina funtsezkoa da, IV. Foru Planaren indarraldian Planeko 
ekintzak koordinatzen eta ezartzen aritu direlako eta, beraz, ondo baino hobeto dakitelako genero-ikuspegia 
zenbateraino dagoen integratua Aldundiko Sailetan.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. FORU PLANA EGITEKO 
PROZESUAN PARTE HARTU DUTEN UNITATEAK

•  Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia.

•  Sailarteko Batzordea.

•  Berdintasuna Taldea.

•  Sail barruko Unitateak.

•  Zerbitzuetako Buruzagitzak eta Zuzendariordetzak.

Guztira 70 lagunek baino gehiagok parte hartu dute. Pertsona horiek parte hartzea oinarrizkotzat jo da Planak 
adostasun eta babes gehiago izan dezan. Izan ere, Planean jende-multzo garrantzitsu baten iritziak bildu 
dira, ezinbestekoa delako Plana modu eraginkorrean ezartzeko. Gainera, Sailetan barne-bilerak egin direnez, 
2019ra arteko helburuekin konpromiso handiagoa hartu dute.

Hona hemen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana egiteko prozesua:
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Galdeketa Berdintasuna Taldeari, jarraitu beharreko estrategia ezartzeko

Berdintasuna Taldearen bilera, galdeketatik ateratako datuak jorratzeko

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiaren bilera Sailarteko Batzordeko ordezkariekin, Zerbitzuetako Buruzagitzek 
eta Zuzendariordetzek parte hartzea sustatzeko

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiari Sailentzako ekintza espezifiko eta zeharkakoen proposamena bidaltzea, 
barne-lana egiteko

Sail bakoitzarekin barne-bilera egitea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Planean jorratu beharreko 
ekintza espezifiko eta zeharkakoak lantzeko

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak Sailekin bilera bana egitea, ekintza espezifiko eta zeharkakoak zehazte 
aldera

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiari dokumentu bat bidaltzea, Sailek egutegia, adierazleak, arduradunak, 
baliabideak eta abar zehazteko

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak Sailekin bilera bana egitea, ekintzei buruzko gaiak azkentzeko

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiari bileretan azaldutako informazio guztia biltzen duen dokumentu bat 
bidaltzea, dokumentua adosteko

Sail bakoitzak bere ekintza espezifiko eta zeharkakoak onartzea

Lehen esan bezala, Berdintasuna Taldeko ordezkariek galdeketan adierazi zuten ekintza espezifiko eta 
zeharkakoen proposamena jasotzea komeni zitzaiela, ekintzak zehazteko prozesuan lagungarri izan 
zitekeelako. Gainera, Berdintasuna Taldearen bilera bat baliatu zen, bereziki, Sailentzako derrigorrezkoak, 
Zerbitzuentzako derrigorrezkoak eta Sailentzako hautazkoak izan behar zuten ekintzak zehazteko. Bereizketa 
hori egitea nahitaezkoa zen, Zerbitzuek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Plana egiteko 
prozesuan parte har zezaten sustatzeko.
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Orain, ekintza-mota bakoitzaren arteko aldeak azalduko ditugu:

ZEHARKAKO EKINTZAK

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako ekintzak dira.

a) Sailentzako derrigorrezkoak

Sail guztiek jorratu behar dituzten ekintzak dira; Zerbitzuei dagokienez, ez dituzte denek gauzatu 
behar.

b) Zerbitzuentzako derrigorrezkoak

Eskumen hori duten Zerbitzu guztiek gauzatu behar dituzten ekintzak dira. Hau da, eguneroko 
lanean zeregin hori dagokien Zerbitzuek jorratu behar dituzte. Gerta daiteke Zerbitzuren batek ez 
ezarri behar izatea, baina zeregin hori ez dagokiolako, soilik.

c) Sailentzako hautazkoak

Berdintasuna Taldean eztabaida egin ondoren, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. 
Foru Planeko esperientzia kontuan hartuta, adostu zen Sailek erabaki behar zutela Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako V. Foru Planeko zer sentsibilizazio-ekintza gauzatu. Betiere kontuan 
hartuta Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak Bizkaiko Foru Aldundi osora zabal daitezkeen 
sentsibilizazio-ekintzak antolatuko dituela.

EKINTZA ESPEZIFIKOAK

Sailen jarduera-eremuarekin lotura zuzena duten ekintzak dira. Hori dela eta, Sailek berek erabaki dute 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Planean zer ekintza jaso.

Ekintza espezifikoak aukeratzerakoan funtsezkoa izan zen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
IV. Foru Planean jasotako eskarmentua, aztertzeko zer ekintzari eutsi, zer ekintza aldatu eta zer ekintza 
berri antolatu.



2. 
EMAKUMEEN ETA GIZONEN 
BERDINTASUNERAKO 
V. PLANAREN HELBURUAK
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2.  EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. PLANAREN 
HELBURUAK

Hau da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Planaren helburu nagusia:

Mikromatxismoetan, maskulinitate berrietan eta baterako hezkuntzan eragina izatea, 
emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen aurkako indarkeria errotik 

kentzeko

Helburu nagusi horrez gain, Planak helburu espezifiko hauek ditu:

Bizkaiko Foru Aldundian zeharkako genero-ikuspegia finkatzea 

Genero-ikuspegiaren integrazioan Zerbitzuen partaidetza finkatzea

Plana herritarrei eta hirugarren erakundeei begira jartzea





3. 
PLANAREN 
INDARRALDIA ETA EGITURA
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3.1.  INDARRALDIA

Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Planak 4 urte iraungo du (2016-2019), Bizkaiko Foru 
Aldundiko legealdiak bezalaxe. Plan estrategikoan aldi horretan aplikatu beharreko ildo estrategiko eta 
ekintzak daude zehaztuta, baita Planaren segimendua eta ebaluazioa egiteko eredua ere.

PLAN ESTRATEGIKOA 2016 – 2019

Estrategia

•  Helburuak

•  Ildo estrategikoak (Gobernantza eta hiru esku-hartze ardatz)

•  Ekintzak

•  Segimendu- eta ebaluazio-eredua

3.2.  PLANAREN URTEKO EGIKARITZEA

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Plana egikaritzeko urteko jarduera-planak zehaztu dira. 
Ekintzen egutegia zehaztuta dagoen arren, ekintza bakoitzaren helburuak urtero erabakiko dira.

Behar diren baliabideei (aurrekontua) dagokienez, Emakunderen aholkuei jarraikiz, 2016. urterako 
baliabideak jarri dira, Planaren indarraldiko lehen urterako, alegia. Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusiaren aurrekontua ez da espezifikatu, Zuzendaritzaren aurrekontu guztia genero-ikuspegia zeharka 
lantzeko erabiltzen baita.

Bizkaiko Foru Aldundiak Planaren hurrengo urteetarako baliabideak mantentzeko eta/edo gehitzeko 
konpromisoa hartu du.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN 
BERDINTASUNERAKO V. FORU PLANA

2016-2019

4 Ildo estrategiko

Ekintzak

•  Arduraduna

•  Segimendu-adierazleak

URTEKO JARDUERA PLANA 2016

Ekintzak

•  Arduraduna

•  Behar diren baliabideak. 
Aurrekontua

•  Adierazleak

URTEKO JARDUERA PLANA 2017

URTEKO JARDUERA PLANA 2018

URTEKO JARDUERA PLANA 2019

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Plana gauza bizia da, eta ezartzen den heinean 
eraikitzen joango da, hau da, ekintza berriak sartzeko aukera dago.





4. 
 ILDO ESTRATEGIKOAK
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4.  ILDO ESTRATEGIKOAK

IV. Foru Planean bezala, ekintzak bi kontzeptu nagusiren inguruan antolatu dira; batetik, berdintasunaren 
aldeko gobernantza hobetzeko neurriak; eta bestetik, berdintasunaren inguruko hiru esku-hartze ardatzei 
dagozkien neurriak:

•  Balioak aldatzea eta emakumeak ahalduntzea.
•  Gizarte-antolakuntza erantzunkidea.
•  Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea.

VI. EGPPn azalduta dagoen moduan: «Genero-ikuspegia administrazioaren jardueran txertatzeak emakumeen 
eta gizonen berdintasuna lortzeko gobernantza hobetzen laguntzen du, herri-aginteek berdintasunarekin 
duten konpromisoa indartzen du eta partaidetza publiko eraginkorragoa eta zuzenagoa eragiten du». 
Horregatik, oso garrantzitsua da Bizkaiko Foru Aldundiko Sail guztiek gauzatzea era horretako ekintzak.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Planaren bitartez mikromatxismoak, maskulinitate berriak 
eta baterako hezkuntza landu nahi dira bereziki, Bizkaiko Foru Aldundia emakumeen aurkako indarkeria 
errotik kentzeko egiten ari den lana indartzeko aldera. Gai horiek ardatz estrategiko hau indartuko dute, baina 
horrek ez du esan nahi gai horien inguruko ekintzak ardatz horretan zuzenean jasota egongo direnik.

Hona hemen aipatu ardatzen deskribapena:

1 BALIOAK ALDATZEA ETA EMAKUMEAK AHALDUNTZEA

Gure gizarteko balio batzuk emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak transmititzen dituzte. 
Hori dela eta, funtsezkoa da, VI. EGPPn jasoa dagoen moduan, «eraitsi eta ezabatu egin behar dira 
norberaren eta taldearen buruan sakon errotuta dauden balioak, sinesmenak, mitoak, estereotipoak 
eta rolak», ahaztu gabe «berdintasuna ez dela emakumeei emandako zerbait, emakumeei dagokien 
eskubidea baizik». Horregatik da garrantzitsua emakumeak ahalduntzea, hau da, emakumeek haien 
bizimoduan eragina duten baliabide eta erabakietan aginte eta botere handiagoa izatea.

Helburu hori lortzeko ezinbestekoa da formula eta gune berriak sortzea eta antolatzea, maskulinitate-
eredu tradizionala zalantzan jartzen duten gizon gehiago izateko, gizonek berdintasunaren 
helburuarekin bat datozen eta koherenteak diren jarrera eta portaerak garatzeko eta, emakumeekin 
batera, gizarte bidezkoago eta parekoago bat izateko.

2 GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

VI. EGPPren arabera, erantzunkidetasunak esan nahi du «ugalketa eta ekoizpena, etxeko arloa eta arlo 
publikoa, zaintza-lanak eta sostengua neurri berean beren gain hartzea eta balioestea». Horregatik, 
funtsezkoa da gizarte-antolakuntza erantzunkidean gizarte osoak parte hartzea. Hau da, gai hori ez 
dute euskal herri-administrazioek bakarrik landu behar, erakunde pribatuek ere parte hartu behar 
dute.

3 EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA ERROTIK KENTZEA

Emakumeen aurkako indarkeriaren gainean, 4/2005 Legeko 50. artikuluak honako hau dio: “sexuaren 
ziozko edozein ekintza bortitz joko da emakumeen aurkako indarkeriatzat, baldin eta ekintza 
horrek emakumeari kalte fisiko, sexual edo psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio edo ekar 
badiezaioke. Jokaera horien artean sartuko dira emakumea ekintza horiek egitearekin mehatxatzea, 
hertsapenak egitea edo askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza publikoan edo pribatuan”.

Emakumeen aurkako indarkeria gutxitzeko eta errotik erabat kentzeko, jardueretan landu behar dira, 
batetik, sentsibilizazioa eta prebentzioa; eta bestetik, indarkeria antzemateko eta biktimei arreta 
emateko programak.





5. 
GAUZATU BEHARREKO EKINTZAK
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5.  GAUZATU BEHARREKO EKINTZAK

Bizkaiko Foru Aldundiaren erronka da 2016-2019 aldian gobernantzaren eta lehen aipatu ardatzen inguruko 
123 ekintza gauzatzea, Sail guztien artean. Hurrengo tauletan gobernantzaren alorrean eta ardatz bakoitzean 
zenbat ekintza gauzatuko diren azalduko dugu, labur-labur. Zeharkako ekintzei dagokienez, gehienak urte 
anitzekoak dira.

LEGENDA

GOBERNANTZA ETA ARDATZAK

G: Gobernantza
E: Emakumeak ahalduntzea eta balioak aldatzea
A: Gizarte-antolakuntza erantzunkidea
I: Emakumeen aurkako indarkeria

EKINTZAK

Z: Zeharkakoa
Z.S.: Sail bakoitzarentzat zeharkakoa
Z.Z.: Zerbitzu bakoitzarentzat 
zeharkakoa
E: Espezifikoa

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. FORU PLANEKO EKINTZAK

GOBERNANTZA

Neurriak EK ID Ekintza 2016 2017 2018 2019 Saila/k

G1. Berdintasunera-
ko plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

Z.S. G.Z.1

Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako V. Foru 
Plana zabaltzea 

Guztiak

G1. Berdintasunera-
ko plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

Z.S. G.Z.2

Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako IV. Foru 
Planaren ebaluazioa zabal-
tzea 

Guztiak
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GOBERNANTZA

Neurriak EK ID Ekintza 2016 2017 2018 2019 Saila/k

G1. Berdintasunera-
ko plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

Z.S. G.Z.3

Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako V. Foru 
Planaren urteko segimen-
duak zabaltzea

Guztiak

G1. Berdintasunera-
ko plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

Z.S. G.Z.4

Foru-sektore publikoan 
genero-politikak sartzen 
laguntzea

Guztiak, Berdintasunerako 
Zuzendaritza Nagusia izan 
ezik

G2. Berdintasunera-
ko unitate adminis-
tratiboak sortzea eta 
sendotzea

Z.S. G.Z.5

Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako V. Foru 
Plana garatzeko pertsonak 
jartzea

Guztiak

G3. Berdintasune-
rako koordinazio-e-
giturak sortzea eta 
sendotzea

Z.S. G.Z.6

Berdintasuna Taldearen, Sai-
larteko Batzordearen eta sail 
barruko unitateen bileretan 
parte hartzea

Guztiak

G4. Estatistiketan 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

Z.Z. G.Z.7

Estatistiketan eta azter-
lanetan genero-ikuspegia 
integratzea

Guztiak

G7. Hizkuntza eta/
edo beste komunika-
zio-elementu batzuk 
modu ez-sexistan 
erabiltzea

Z.Z. G.Z.8

Hizkuntza eta irudiak modu 
ez-sexistan erabiltzea eta 
rolak eta estereotipoak gain-
ditzea

Guztiak

G7. Hizkuntza eta/
edo beste komunika-
zio-elementu batzuk 
modu ez-sexistan 
erabiltzea

Z.Z. G.Z.9

Sailak egiten dituen kan-
painetan genero-ikuspegia 
sartzea

•  Gizarte-ekintza.

•  Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak.

•  Ekonomi eta Lurralde Ga-
rapena.

•  Euskara eta Kultura.

•  Ogasuna eta Finantzak.

•  Iraunkortasuna eta Inguru-
ne Naturala. 

G8. Araudian ber-
dintasun-printzipioa 
integratzea

Z.Z. G.Z.10

Generoaren araberako era-
ginari buruzko aurreko eba-
luazio-txostenak egitea.

Guztiak

G8. Araudian ber-
dintasun-printzipioa 
integratzea

Z.Z. G.Z.11

GEAE behar ez duten diru
-laguntzetan genero-ikuspe-
gia integratzea

Guztiak
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G8. Araudian ber-
dintasun-printzipioa 
integratzea

Z.Z. G.Z.12

GEAE behar ez duten hitzar-
menetan genero-ikuspegia 
integratzea

Guztiak

G9. Aurrekontuetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

Z.Z. G.Z.13
Urteko aurrekontuan gene-
ro-ikuspegia integratzea

Guztiak 

G11. Kontratu, diru
-laguntza eta hitzar-
menetan berdinta-
sunerako klausulak 
jartzea

Z.Z. G.Z.14
Lizitazioetan genero-ikuspe-
gia sartzea

Guztiak

G12. Epaimahai eta 
auzitegietan emaku-
meen eta gizonen or-
dezkaritza orekatua 
sustatzea

Z.Z. G.Z.15

Organo, epaimahai eta aba-
rretan ordezkaritza oreka-
tua izatea

Guztiak

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.BZ.14

Aukeraketa eta Trebakun-
tza Zerbitzuarekin batera 
Bizkaiko Foru Aldundiko 
langileak prestatzeko plan 
bat sustatzea eta koordina-
tzea; plan horrek karrerako 
eta lanposturako prestakun-
tza-eskaintza bana eduki 
behar ditu

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.BZ.15

Langileak prestatzea, Ber-
dintasunerako Zuzendaritza 
Nagusiko jarduera-arloetan 
genero-ikuspegia sartzea 
errazteko

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.BZ.16

Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako V. Foru 
Planaren urteko segimendua 
eta ebaluazioa egitea

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.BZ.17

Bizkaiko Foru Aldundian 
komunikazioaz arduratzen 
direnei genero-ikuspegidun 
komunikazioarekiko sentsi-
bilizatzea

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia
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GOBERNANTZA

Neurriak EK ID Ekintza 2016 2017 2018 2019 Saila/k

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.BZ.18

Emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako foru-arau 
bat egitea

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G3. Berdintasune-
rako koordinazio-e-
giturak sortzea eta 
sendotzea

E G.E.BZ.19

Sailarteko Batzordea eta 
Berdintasuna Taldea koordi-
natzea

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G7. Hizkuntza eta/
edo beste komunika-
zio-elementu batzuk 
modu ez-sexistan 
erabiltzea

E G.E.BZ.20

Bizkaiko Foru Aldundian 
hizkuntza eta irudiak modu 
ez-sexistan erabiltzeko eta 
rolak eta estereotipoak gain-
ditzeko ekintzen segimen-
dua egitea

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G8. Araudian ber-
dintasun-printzipioa 
integratzea

E G.E.BZ.21

Bizkaiko Foru Aldundian 
egindako GEAE txostenak 
koordinatzea eta segimen-
dua egitea

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G11. Kontratu, diru
-laguntza eta hitzar-
menetan berdinta-
sunerako klausulak 
jartzea

E G.E.BZ.22

Bizkaiko Foru Aldundiko 
lizitazioetan genero-ikus-
pegia nola integratzen den 
aztertzea

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G11. Kontratu, diru
-laguntza eta hitzar-
menetan berdinta-
sunerako klausulak 
jartzea

E G.E.BZ.23

GEAE behar ez duten Biz-
kaiko Foru Aldundiaren 
diru-laguntzetan genero-i-
kuspegia nola integratzen 
den aztertzea

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G11. Kontratu, diru
-laguntza eta hitzar-
menetan berdinta-
sunerako klausulak 
jartzea

E G.E.BZ.24

GEAE behar ez duten Biz-
kaiko Foru Aldundiaren 
hitzarmenetan genero-ikus-
pegia nola integratzen den 
aztertzea

Berdintasunerako Zuzenda-
ritza Nagusia

G4. Estatistiketan 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

E G.E.GE.16

Familia-giroan zaintzeko 
prestazio ekonomikoa gene-
roaren ikuspegitik aztertzea

Gizarte Ekintza

G4. Estatistiketan 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

E G.E.GE.17

Asteburuetan adinduak 
zaintzen dituzten pertso-
nentzako laguntza-progra-
ma generoaren ikuspegitik 
aztertzea

Gizarte Ekintza
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G4. Estatistiketan 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

E G.E.GE.18

Familia-giroan zaintzeko 
prestazio ekonomikoek zain-
tzaileen lan-merkaturatzean 
dituzten eraginak

Gizarte Ekintza

G7. Hizkuntza eta/
edo beste komunika-
zio-elementu batzuk 
modu ez-sexistan 
erabiltzea

E G.E.GE.19

Ardatzek egiten dituen do-
kumentuetan hizkera ez-se-
xista erabiltzea

Gizarte Ekintza

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.AD.16

Moldatu beharra dauden 
Sailaren mendeko foru-bu-
legoen egokitzapenean eta 
eremu berrien plangintzan 
genero-ikuspegia sartzea

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak

G5. Prestakuntza
-jardueretan gene-
ro-ikuspegia sartzea

E G.E. AD.17
Laneko Osasun atalean ge-
nero-ikuspegia integratzea

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak

G5. Prestakuntza
-jardueretan gene-
ro-ikuspegia sartzea

E G.E.AD.18

Prestakuntza Plana emaku-
meen eta gizonen berdinta-
suna sustatzeko tresna gisa 
sustatzea

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak

G6. Enplegu publi-
koan sartzeko eta 
igotzeko aukerake-
ta-prozesuetan ber-
dintasunari buruzko 
edukiak sartzea

E G.E.AD.19

Emakumeen eta gizonen ba-
lio- eta jarrera-aldaketa sus-
tatzea, arlo guztietan modu 
orekatuan parte har dezaten 
errazteko

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak

G6. Enplegu publi-
koan sartzeko eta 
igotzeko aukerake-
ta-prozesuetan ber-
dintasunari buruzko 
edukiak sartzea

E G.E.AD.20

Lanpostuak hornitzeko sis-
temetan genero-ikuspegia 
ezartzea

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak

G6. Enplegu publi-
koan sartzeko eta 
igotzeko aukerake-
ta-prozesuetan ber-
dintasunari buruzko 
edukiak sartzea

E G.E.AD.21

Aukeraketa-prozesuetan 
eta aukeraketa-prozesu 
ziurtatuan genero-ikuspegia 
sartzeko aurrerapausoak 
ematea

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.EG.16

“Egin eta Ekin” ikaskuntza
-programan genero-ikuspe-
gia sartzea

Ekonomi eta Lurralde Gara-
pena
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G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.EG.17

Mugikortasun jasangarria 
lortzeko bide- azpiegituren 
diseinuan eta betearaz-
penean genero-ikuspegia 
integratzea

Ekonomi eta Lurralde Gara-
pena

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.EG.18

Ekonomi eta Lurralde Gara-
pena Sailari atxikitutako el-
karte publikoen zereginean 
genero ikuspegia txertatzen 
sustatzea

Ekonomi eta Lurralde Gara-
pena

G5. Prestakuntza
-jardueretan gene-
ro-ikuspegia sartzea

E G.E.EG.19

Herri-lanetan genero-ikus-
pegiaren integraziorako 
eta ekonomia-jarduerarako 
sentsibilizazioa eta proposa-
menak sartzea

Ekonomi eta Lurralde Gara-
pena

G11. Kontratu, diru
-laguntza eta hitzar-
menetan berdinta-
sunerako klausulak 
jartzea

E G.E.EG.20

Azpiegituren obra-kontra-
tuetan berariazko klausulak 
jartzea sustatzea, azpiegitu-
ra horietan gune arriskutsu-
rik ez dagoela bermatzeko

Ekonomi eta Lurralde Gara-
pena

G4. Estatistiketan 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

E G.E.EN.15

Gizartetik baztertuta dau-
den emakumeei buruzko 
azterlana

Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna

G4. Estatistiketan 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

E G.E.EU.16

Emakumeek kulturaren 
alorrean dituzten gustuak, 
itxaropenak, beharrak eta in-
teresak agerian uzteko diag-
nostikoak egitea Euskara eta 
Kultura Sailaren esparruan

Euskara eta Kultura

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.MK.15

Egoitza elektronikoaren 
diseinuan genero-ikuspegia 
sartzea

Modernizazio, Goberna-
mendu eta Gardentasunera-
ko Kabinetea

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.AK.15

Europako funtsekin finantza-
tutako proiektuetan gene-
ro-ikuspegia integratzea

Ahaldun Nagusiaren Kabi-
netea

G.1. Berdintasune-
rako plangintza gehi-
tzea eta hobetzea

E G.E.OG.15

Ogasun eta Finantzen Sai-
leko langileek berdintasu-
nezko jarrerak izan ditzaten 
sustatzeko jarduerak egitea, 
aldian-aldian

Ogasuna eta Finantzak
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G2. Berdintasunera-
ko unitate adminis-
tratiboak sortzea eta 
sendotzea

E G.E.OG.16

Ogasun eta Finantzen Sai-
lean Sail barruko Unitatea 
agerian jartzea

Ogasuna eta Finantzak

G5. Prestakuntza
-jardueretan gene-
ro-ikuspegia sartzea

E G.E.OG.17

Ogasun eta Finantzen Saile-
ko langileak emakumeen eta 
gizonen berdintasunarekiko 
sentsibilizatzea

Ogasuna eta Finantzak

G4. Estatistiketan 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

E G.E.IR.16
Hondartzen erabilera gene-
roaren ikuspegitik aztertzea

Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala

G4. Estatistiketan 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

E G.E.IR.17
Birziklatzeko ohiturak gene-
ro-ikuspegitik aztertzea

Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala

G2. Berdintasunera-
ko unitate adminis-
tratiboak sortzea eta 
sendotzea

E G.E.GA.15
Sail barruko Unitatea arau-
tzea

Garraioak, Mugikortasuna 
eta Lurraldearen Kohesioa

G4. Estatistiketan 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
integratzea

E G.E.GA.16
Garraiolarientzako baime-
nak aztertzea

Garraioak, Mugikortasuna 
eta Lurraldearen Kohesioa

G7. Hizkuntza eta/
edo beste komunika-
zio-elementu batzuk 
modu ez-sexistan 
erabiltzea

E G.E.GA.17

Hizkera ez-sexistari buruzko 
gida espezifiko bat egitea eta 
zabaltzea

Garraioak, Mugikortasuna 
eta Lurraldearen Kohesioa

G10. Plan sektorial 
eta zeharkakoetan 
genero-ikuspegia 
sartzea

E G.E.GA.18

Hirien eta lurraldeen hobe-
kuntza, diseinu eta plan-
gintzan genero-ikuspegia 
sartzeko jardunbide egokiak 
biltzea

Garraioak, Mugikortasuna 
eta Lurraldearen Kohesioa

G10. Plan sektorial 
eta zeharkakoetan 
genero-ikuspegia 
sartzea

E G.E.GA.19

Hirigintza- eta lurralde-plan-
gintzak generoaren eta 
denontzako irisgarritasuna-
ren ikuspegitik antolatzeko 
sentsibilizatzea

Garraioak, Mugikortasuna 
eta Lurraldearen Kohesioa
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BALIOAK ALDATZEA ETA EMAKUMEAK AHALDUNTZEA

1. PROGRAMA. BALIO-ALDAKETA

1. helburu estrategikoa:  
Balio-aldaketa sustatzea, genero-estereotipoak eta pertsonei sexuaren arabera egokitutako rolak 

deuseztatuz

1. helburu operatiboa:  
Emakume-taldeen jarduera- eta okupazio-tasa gehitzea

EK ID Ekintza 2016 2017 2018 2019 Saila(k)

E E.E.GA.2
Emakumeek garraioaren arloan 
lan egin dezaten sustatzea

       
Garraioak, Mugikortasuna eta 
Lurraldearen Kohesioa

2. helburu operatiboa:  
Emakumeen eta gizonen berdintasunarekin konpromezua duten eta horren defentsa egiten duten pertsonen 

kopurua gehitzea

G E.Z.1.1

Maskulinitate berrien garrantzia 
sustatzea, Sailarekin harremana 
duten kolektiboekin

Guztiak, salbu Gizarte Ekintza 
eta Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, ekintza 
espezifikoak baitituzte

E E.E.BZ.2

Zuzendaritzarekin elkarlanean 
aritzen diren erakunde publiko 
eta pribatuak sentsibilizatzea 
eta genero-politikak sartzen 
laguntzea

Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.3

Irabazi-asmorik gabeko 
erakundeei baliabide 
ekonomikoak ematea, 
emakumeen eta gizonen 
berdintasuna sustatzeko 
proiektuak egiteko

Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.4

Bizkaiko udal txikiei baliabide 
ekonomikoak ematea, 
emakumeen eta gizonen 
berdintasuna sustatzeko 
proiektuak egiteko

Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.5

Bizkaiko 5.000 biztanle baino 
gutxiagoko udaletan emakumeen 
eta gizonen berdintasuna 
bultzatzen duten programa eta 
proiektuak bultzatzea

Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.6

Bizkaiko mankomunitateetan 
emakumeen eta gizonen 
berdintasuna bultzatzen duten 
proiektuak sustatzea

Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia
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E E.E.BZ.7

Pertsona eta/edo erakundeek 
emakumeen eta gizonen 
berdintasuna sustatzeko egiten 
duten lana aintzatestea

Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.8

Emakumeen eta gizonen 
desberdintasun-egoeraz 
ohartarazteko txostenak eta 
azterlanak zabaltzea

Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.9
Maskulinitate-eredu tradizionala 
deuseztatzea sustatzea

Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.10

Bizkaiko Foru Aldundian 
emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren inguruko 
sentsibilizazio-jarduerak egitea

Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.GE.1
Generakzioan emakumeentzako 
eduki espezifikoak sortzea

Gizarte Ekintza

E E.E.GE.2

Sailarekin elkarlanean aritzen 
diren erakunde publiko eta 
pribatuak sentsibilizatzea

Gizarte Ekintza

E E.E.GE.3

Gizarte Ekintzako Sailarekin 
harremanak dituzten kolektiboak 
maskulinitate berrien 
garrantziarekiko sentsibilizatzea

Gizarte Ekintza

E E.E.AD.1

SISZeko gizon eta emakumeen 
artean berdintasunezko lan-
harremanak erraztea eta 
estereotipoak deuseztatzea 
sustatzea

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak

E E.E.AD.2

Bizkaiko Foru Aldundian 
maskulinitate berrien garrantzia 
sustatzea

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak

E E.E.EG.2

Enpresa pribatuei berdintasuna 
bermatzen duten neurri eta/edo 
zerbitzuei eta dauden laguntzei 
buruzko informazioa ematea 
sustatzea

Ekonomi eta Lurralde Garapena

E E.E.EU.2

Sailarekin elkarlanean aritzen 
diren erakunde publiko eta 
pribatuak sentsibilizatzea 
eta genero-politikak sartzen 
laguntzea

Euskara eta Kultura

E E.E.EU.3

Kirol-arloko teknikari eta 
politikarientzako prestakuntza-
ikastaroak antolatzea, emakume 
eta gizonen berdintasunaren 
ingurukoak, Kirolbideren bitartez

Euskara eta Kultura
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E E.E.EU.4

Emakumeen kultura-ekoizpena 
eta kultura-arloan egiten dituzten 
ekarpenak ezagutzera ematea eta 
zabaltzea

Euskara eta Kultura

E E.E.EU.5

Emakumeen zeregina ikuspegi 
anitzetatik nabarmentzeko 
topaketa, ikastaro eta tailerrak 
egitea

Euskara eta Kultura

E E.E.EU.6

Emakumeek kultura-arloan duten 
presentzia azpimarratzen duten 
edukidun jarduerak sustatzea

Euskara eta Kultura

E E.E.EU.7

Emakumeek idatzitako 
literaturaren eta obren funtsak 
eskuratzea

Euskara eta Kultura

E E.E.EU.8

Gurasoak gorputz- eta 
kirol-ariketan genero-
ikuspegia integratzeak duen 
garrantziarekiko sentsibilizatzea

Euskara eta Kultura

E E.E.EU.9

Eskola-adineko kirol-talde 
mistoak sortzea eta kirolarekin 
zerikusia duten estereotipoak 
gainditzea sustatzea

Euskara eta Kultura

E E.E.EU.11

Kultura- eta kirol-elkarteetako 
batzarretako gobernu-organo 
nagusietan emakumeen eta 
gizonen ordezkaritza orekatua 
izan dadin sustatzea

Euskara eta Kultura

E E.E.AK.2

Astialdiko eta animazio 
soziokulturaleko zuzendariak eta 
begiraleak prestatzea jardueretan 
genero-ikuspegia integratzeko

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea 

E E.E.AK.3

Udal eta mankomunitateekin 
jarduera bateratuak gauzatzea, 
Gaztedi Bizkaiaren lankidetza-
hitzarmenei jarraikiz, emakumeen 
balioak eta ahalduntzea 
sustatzeko

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea 

E E.E.IR.2

Nekazaritza, basogintza, 
abeltzaintza, ehiza eta arrantzako 
elkarteek genero-ikuspegia 
integratzea sustatzea

Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala

E E.E.IR.3

Genero-ikuspegia aintzat hartzen 
duten ingurumen-heziketako 
jarduerak antolatzea.

Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala
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2. PROGRAMA. AHALDUNTZE KOLEKTIBORAKO LAGUNTZA

1. helburu estrategikoa:  
Emakumeen lan-munduratzea, lan-baldintzak eta igoera profesionala hobetzea, kolektiboen eta egoeren 

aniztasuna aintzat hartuta

1. helburu operatiboa:  
Enplegua eta autoenplegua sustatzen dituzten emakumeen kopurua gehitzea

E E.E.EG.3

Emakumeek sustatutako enpresa-
ekimen berritzaileei lehentasuna 
ematea enpresa-proiektua 
egitean, proiektu horien 
bideragarritasuna aztertzean 
eta enpresa martxan jartzeko 
prozesuan

Ekonomi eta Lurralde Garapena

E E.E.EG.4
Emakumeek enpresak sortzea 
sustatzea

Ekonomi eta Lurralde Garapena

2. helburu operatiboa:  
Lantokian lanbidean gora egiten duten emakumeen portzentajea gehitzea

E E.E.EG.5

Sektore pribatuko enpresen 
erabaki-esparruetako 
zuzendaritza-kargu eta 
-organoetan emakumeen 
ordezkaritza sustatzea

        Ekonomi eta Lurralde Garapena

2. helburu estrategikoa:  
Pobrezian eta/edo gizarteak baztertuta dauden edo hori gertatzeko arriskua duten emakumeen kopurua 

gutxitzea

1. helburu operatiboa:  
Erakundeek eskaintzen dituzten erantzun eta baliabideak gizarteak baztertzeko arriskuan dauden 

emakumeen beharretara hobeto moldatzea 

E E.E.EN.2

Familia gurasobakar amaduneko 
buru diren emakumeak hartzeko 
programan parte hartzen 
duten emakumeen eta haien 
ardurapean dauden seme-alaben 
lan- eta gizarte-integrazioaren 
maila ebaluatzea

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna

3. helburu estrategikoa:  
Gizarte-baliabideak emakumeen eskurago jartzea, batez ere erabilera-desparekotasun gehien dutenak, eta 

askotariko diskriminazioko egoerei arreta berezia eskaintzea

1. helburu operatiboa:  
Aisia- eta kultura-baliabideak erabiltzen dituzten emakumeen kopurua eta gogobetetzea gehitzea eta haien 

egoera eta premiei erantzutea

E E.E.BZ.11

Lankidetza zuzeneko 
proiektuetan generoaren 
eraginaren diagnostikoak egitea 
sustatzea

       
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.12
Lankidetza-proiektuetan genero-
ikuspegia sartzen laguntzea

       
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia
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E E.E.BZ.13

GGKEetan erabakiak 
hartzerakoan, genero-
berdintasunaren aldeko 
antolakuntza-aldaketa sustatzea 

       
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.14

Emakumeen eskubideen 
eta ahalduntzearen aldeko 
proiektuak sustatzea 

       
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.EN.3

Gizarte-babeseko agente-sarea 
indartzea eta finkatzea, tratu 
txarrak jaso dituzten emakumeak 
informatzeko, orientatzeko 
eta babesteko, eta gizartea 
sentsibilizatzeko (Tartekari Sarea) 

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna

E E.E.EU.12

Emakumeek kultura- eta kirol-
jardueretan parte har dezaten 
sustatzea, diru-laguntzen bidez 

        Euskara eta Kultura

E E.E.EU.11

Emakumeek kirola egitea eta 
ohitura osasungarriak hartzea 
sustatzen duten sentsibilizazio-
jarduerak eta ekimenak 
gauzatzea 

        Euskara eta Kultura

3. PROGRAMA. AHALDUNTZE SOZIAL ETA POLITIKORAKO LAGUNTZA

1. helburu estrategikoa:  
Emakumeen mugimendu asoziatiboa eta emakumeek mugimendu asoziatibo orokorrean parte hartzea 

sustatzea

1. helburu operatiboa:  
Berdintasunaren alde lan egiten duten emakumeen elkarteen kopurua eta elkarte horietan parte hartzen 

duten emakumeen kopurua gehitzea

E E.E.BZ.15
Emakumeen elkarteei baliabide 
ekonomikoak ematea

       
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E E.E.BZ.16
Emakumeen elkarteen 
elkarguneak sustatzea

       
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

2. helburu estrategikoa:  
Erabaki- eta eragin-eremuetan emakumeen sarbidea, presentzia eta partaidetza gehitzea

1. helburu operatiboa:  
Mugimendu asoziatibo, irabazi-asmorik gabeko erakunde eta erakunde politiko, sindikal eta enpresarialetako 

erabaki-postuetan emakume gehiago izatea

E E.E.IR.4

Bizkaiko elkarteetan 
emakumezko nekazari, 
basozain, abeltzain, ehiztari 
eta arrantzaleak integratzea 
sustatzea

       
Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala
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GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

1. PROGRAMA. ERANTZUNKIDETASUNA ETA DENBORAREN ERABILERA BERRIAK

1. helburu estrategikoa:  
Erantzunkidetasuna eta zaintzaren etika sustatzea

1. helburu operatiboa:  
Bateratze-neurriak hartzen dituzten gizonen portzentajea gehitzea

EK ID Ekintza 2016 2017 2018 2019 Saila(k)

Z A.Z.1.1 Erantzunkidetasuna sustatzea        

•  Ekonomi eta Lurralde Garapena

•  Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 

E A.E. GE.2
Norberaren bizimodua, familiakoa 
eta lanekoa bateratzea errazteko 
neurriak Sailean gogora ekartzea

        Gizarte Ekintza

2. PROGRAMA. BATERATZE ERANTZUNKIDEA

1. helburu estrategikoa:  
Kultura eta jardunbideak aldatzea, bateratze erantzunkiderako bidea egiteko

1. helburu operatiboa:  
Sektore pribatuko enpresetan bateratze erantzunkideko neurri gehiago jartzea

E A.E.BZ.2

Erakunde-kultura berrian gizarte- 
eta lan-harremanak sustatzea; 
erakundeak gai hauetan malgu 
jokatu behar du: produktibitatea, 
lehiakortasuna, bateratzea, 
erantzunkidetasuna eta genero-
berdintasuna

       
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E A.E.EG.3
Enpresek DenBBora Sarean parte 
hartzea sustatzea

        Ekonomi eta Lurralde Garapena

2. helburua operatiboa:  
Emakumeek eta gizonek indarrean dauden bateratze erantzunkideko neurriekin duten gogobetetze-maila 

gehitzea eta bateratze-neurriak hartzeko antzematen dituzten zailtasunak gutxitzea

Z A.Z.1.2
Lana norberaren bizimodua, 
familiakoa eta lanekoa 
bateratzeko moduan antolatzea

        Guztiak

2. helburu estrategikoa:  
Garraioaren plangintza eta diseinua aldatzea, bateratze erantzunkidea errazteko

1. helburua operatiboa:  
Garraioan bateratze erantzunkidea eta pertsonen autonomia errazteko irizpideak zehaztea eta aplikatzea

E A.E.GA. 2
Barik pertsonalizatuen erabilera 
generoaren ikuspegitik aztertzea

       
Garraioak, Mugikortasuna eta 
Lurraldearen Kohesioa

E A.E. GA.3
Bizkaibusen erabilera generoaren 
ikuspegitik aztertzea

       
Garraioak, Mugikortasuna eta 
Lurraldearen Kohesioa

E A.E.GA.4

Garraioak, Mugikortasuna eta 
Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko 
Sailak jasotzen dituen kexak 
generoaren ikuspegitik aztertzea

       
Garraioak, Mugikortasuna eta 
Lurraldearen Kohesioa
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EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA ERROTIK KENTZEA

1. PROGRAMA. SENTSIBILIZAZIOA ETA PREBENTZIOA

1. helburu estrategikoa:  
Indarkeriarik gabeko portaera-ereduak garatzea sustatzea

1. helburua operatiboa:  
Emakumeen kontrako indarkeria-moten eta indarkeriak desberdintasunarekin duen loturaren gaineko gizarte-

pertzepzioa areagotzea, batez ere indarkeria zorrotz eta ez hain agerikoaren gainekoa

EK ID Ekintza 2016 2017 2018 2019 Saila(k)

Z I.Z.1.1
Emakumeen aurkako indarkeriari 
kontra egiteko neurriak zabaltzea

       

•  Gizarte Ekintza

•  Ekonomi eta Lurralde Garapena

•  Euskara eta Kultura

•  Ogasuna eta Finantzak 

E I.E.BZ.1
Herritarrak emakumeen aurkako 
indarkeriari buruzko gaiekiko 
sentsibilizatzea

       
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E I.E.EU.2
Kirolaren mundua emakumeen 
aurkako indarkeriarekiko 
sentsibilizatzea

        Euskara eta Kultura

E I.E. EU.3.

Adin guztietako gazteentzat 
antolatzen diren udalekuetan 
emakumeen aurkako 
indarkeriarekiko sentsibilizatzea

        Euskara eta Kultura

2. helburu estrategikoa:  
Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazioa eta ikerketa hobetzea

1. helburua operatiboa:  
Emakumeen aurkako indarkeriari eta indarkeria-motei buruzko ezaupideak hobetzea

E I.E.BZ.2

Diru-laguntzetan baremazio 
positiboa ezartzea, emakumeen 
aurkako indarkeria errotik 
kentzeari dagokionez

       
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusia

E I.E.GE.2

80 urte baino gehiago eta 
mendetasunak dituzten 
emakumeek tratu txarrak 
jasotzeko dituzten arrisku-
faktoreak neurtzea

        Gizarte Ekintza

E I.E.EN.1

Genero Indarkeriaren Behatokia 
dinamizatzea, Bizkaiko Lurralde 
Historikoan indarkeriaren biktima 
diren emakumeek jasotzen 
duten arretari buruzko datuak 
biltzeko eta aztertzeko eta, era 
horretan, haien errealitatearen 
berri izateko. Hori, batetik, 
beharrak aztertzeko eta 
jarduerak proposatzeko, betiere 
emakumeen dibertsitatea 
eta premiak kontuan hartuta; 
eta bestetik, askotariko 
diskriminazio-egoerak agerian 
jartzeko

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna
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E I.E.EN.2

Profesionalei eta herritarrei 
emakumeen (emakumeak 
eta adingabeak) aurkako 
indarkeriaren biktima diren 
emakumeei arreta emateko 
dauden foru-baliabideei 
buruzko informazioa ematea: 
Gizarte Ekintzako Sailak bere 
kasa edo beste erakunde 
batzuekin elkarlanean egindako 
hedakuntza- eta prestakuntza-
jarduerak. Hartzaileen 
kolektiboari informazioa eman 
behar zaie egokitze-estrategien 
bitartez eta hizkera ulergarria 
erabiliz, eta informazioa 
jaso behar dute, batez ere, 
erakundeen informazioa 
eskuratzeko zailtasunak dituzten 
kolektiboek

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna

E I.E.EN.3

“Guraso edo tutoreen eta 
seme-alaben arteko indarkerian 
espezializatutako familia esku-
hartze programa” gehiago 
ezagutzera ematea eta 
programaren genero-karga 
ebaluatzea

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna

2. PROGRAMA. DETEKZIOA ETA ARRETA

1. helburu estrategikoa:  
Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimek erabateko babesa eta arreta izan dezaten bermatzea

1. helburua operatiboa:  
Arrisku-taldeetan edo askotariko diskriminazio-egoeran dauden pertsonen premiei erantzuteko behar diren 

baliabideak dituzten arreta-zerbitzuen kopurua gehitzea

E I.E.GE.3

Telefono bidezko bat-bateko 
itzulpen-sistema indarkeria-
egoeretara eta muturreko beste 
egoera batzuetara moldatzea

        Gizarte Ekintza

E I.E.EN.4

Bizkaiko emakumeen esku 
harrera-zerbitzuak jartzea, etxeko 
indarkeria-egoerak arintzeko eta 
errotik kentzeko

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna

E I.E.EN.5

“Etxean tratu txarrak jasaten 
dituzten emakumeen aurkako 
indarkerian espezializatutako 
familian esku hartzeko programa” 
eskaintzea, erasotzailearekin 
bizi diren emakumeek bizitza 
berregin dezaten, erasorik gabe

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna
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E I.E.EN.6

Indarkeriaren biktima diren 
emakumeei arreta emateko 
programa eta baliabideen 
irisgarritasun fisikoa bermatzea 
eta komunikatzeko oztopoak 
kentzea eta, horretarako, 
dibertsitate funtzionalaren 
araberako premiak aintzat 
hartzea

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna

E I.E.EN.7

Tratu txarren eta sexu-erasoen 
kasuan, Arreta Psikologikoko eta 
Familia Esku-hartzeko Zerbitzua 
deszentralizatzea

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna

E I.E.EN.8

Indarkeriaren biktima diren 
emakumeei laguntza eskaintzea 
eta zerbitzu eta prozedurek nola 
funtzionatzen duten azaltzea. 
Horretarako, informazioa 
emakumeen iguripenen, 
eskariaren, dibertsitatearen 
eta hizkeraren arabera moldatu 
behar da eta informazioaren 
eskuragarritasun-printzipioa 
sustatu behar da (desgaitasunak, 
hizkuntzak, kultura-maila, 
informazioaren banaketa eta 
abar)

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna

E I.E.EN.9

Bizkaiko Lurralde Historikoan 
genero- eta familia-indarkeriako 
egoerak eta emakumeen aurkako 
indarkeriaren biktimei ematen 
zaien arreta hobeto ezagutzea

       
Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna
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6.1.  BARNE-EGITURA

Orain, Bizkaiko Foru Aldundiko politiketan generoa zeharka lantzeko barne-egitura zertan den azalduko 
dugu. V. Planaren denbora-agertokian egitura horri eutsi egingo zaio.

BATZORDE POLITIKOA

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO SAILARTEKO BATZORDEA

Batzorde hori Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 12ko 13/2008 Foru Dekretuaren bidez dago arautua.

Hauek dira Batzordearen zeregin nagusiak:

•  Bizkaiko Foru Aldundian Planaren egikaritzea koordinatzea eta, horretarako, programazio, 
segimendu- eta ebaluazio-prozesuak dinamizatzea.

•  Sailarteko Talde Teknikoa – Berdintasuna Taldea arlo horretan sustatzea.

Batzordea da Planak arrakasta izateko giltza, sustatzaile baita, eta Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia 
arduratzen da Batzorde horren lana bultzatzeaz eta koordinatzeaz.

BERDINTASUNERAKO BATZORDE TEKNIKOA

SAILARTEKO TALDE TEKNIKOA 
 BERDINTASUNA TALDEA

SAIL BARRUKO UNITATEAK

Hauek dira Taldearen helburuak: emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna lortzeko ekintzak pro-
posatzea, Foru Plana garatzea eta egikaritzea eta 
ekintzen segimendua egitea.

Eta, halaber, bizipenak eta proposamenak batera-
tzeko gune izatea, Aldundiko Sailen artean sinergiak 
sortzeko eta, era horretan, berdintasun-politiken 
kudeaketa eta eraginkortasuna optimizatzeko.

Unitate horien zereginak otsailaren 12ko 13/2008 
Foru Dekretuan daude jasota. Dekretuaren arabe-
ra, Sail barruko Unitateei Sail bakoitzeko zuzenda-
ritza eta zerbitzuen lana sustatzea eta koordinatzea 
eta zuzendaritza eta zerbitzu horien arteko elkarla-
na bultzatzea dagokie.

Unitate horien zeregina, gainerako egiturena beza-
la, funtsezkoa da Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen 
arteko Berdintasunerako VI. Foru Plana egoki gara-
tzeko.

BERDINTASUNERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

Zuzendaritza 2007an sortu zen eta ardura hau egokitu zitzaion: III. Plana eta Plan horretatik eratorritako 
konpromiso guztiak egituratzea, sustatzea eta garatzea. Zuzendaritzak lan handia egin du herritarrak sen-
tsibilizatzeko, herritarrei Plana zertan den eta nola ezartzen den ezagutzera emateko.

Gaur egun, Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren mende dago.

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak, V. Planean, kanpora begirako ekintza guztiak hartu ditu bere 
gain. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiko Sailen zeharkako ekintza batzuk koordinatuko ditu eta ekintza ho-
rien segimendua egingo du.
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 6.2.  ERAKUNDEEN ARTEKO ELKARLANA ETA KOORDINAZIOA

Barne-egitura horiez gain, erakundeen arteko elkarlan- eta koordinazio-egitura batzuk daude.

Aurreko planean bezala, oraingo hau egikaritzeko Berdintasunerako Foroarekin batera lan egingo da. Bizkaiko 
Foru Aldundiak sustatu zuen Foro hori sortzea, eta Foroan Bizkaiko Lurralde Historikoan lan egiten duten 
emakume-elkarteek egindako planteamenduak jasotzen dira.

Lana erakunde hauekin ere koordinatuko dugu:

•  Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundea. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Emakunderen arteko 
koordinazioaren adierazgarririk onena da plan hau VI. EGPPko irizpideei jarraikiz idatzi dela. Gainera, 
Bizkaiko Foru Aldundiak ordezkariak ditu Emakundeko Zuzendaritza Kontseiluan, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordean eta sexu-erasoak eta etxeko tratu txarrak jasaten 
dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko akordioko Segimendu Batzordean. 
Berdintasunerako Zuzendaritzak, halaber, Erakunde arteko Batzorde Teknikoan eta Batzorde 
horretan sortzen diren lan-taldeetan parte hartzen du.

•  Bizkaiko Batzar Nagusiak. Bizkaiko Batzar Nagusiekin elkarlanean aritzea eta koordinatzea 
funtsezkoa da Bizkaiko Lurralde Historikoan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen, 
garatzen eta ezartzen laguntzeko.

•  Bizkaiko udalak. Berdinbidean Bizkaia zerbitzuak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasota dagoen erakundeen arteko elkarlanean sakontzen laguntzen 
du. Zerbitzuaren helburua da 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalei berdintasunaren arloan aholku 
ematea. Berdinbidean Bizkaian erakunde hauek parte hartzen dute: Bizkaiko Foru Aldundia, EUDEL 
(Euskadiko Udalen Elkartea) eta Emakunde.

6.3.  EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. FORU 
PLANAREN SEGIMENDUA ETA EBALUAZIOA

Urtean behin, Bizkaiko Foru Aldundiak urte bakoitzerako ezarritako ekintzen segimendua egingo du, 
aurreikusitako helburuak zenbateraino egikaritu eta lortu diren neurtuz. Horretarako, urtean azkenean 
gauzatu diren ekintzei buruzko eta ekintza horiek egikaritzeko moduaren gaineko datuak aterako ditu. 
Datu horiek bitarte emaitzak baloratuko ditu eta zailtasunak eta jardunbide egokiak zehaztuko ditu, 
esperientziaren bidezko ikaskuntzaren ikuspegitik, eta hobetzeko estrategiak ezarriko ditu. Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako III. Planaz geroztik, lan hori errazte aldera, segimendu-tresna bat erabili da, eta 
tresna hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Plana monitorizatzeko baliatu da.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Plana indarraldia amaitu ondoren ebaluatuko da, urtero 
egindako segimenduak kontuan hartuta.

Bizkaiko Foru Aldundiarentzat fase hori funtsezkoa da. Gainera, urtero Foru Planaren ezarpenaren 
segimendua egiten da, informazio garrantzitsua lortu eta hurrengo urtean hobetze aldera.

Plangintza-prozesuan, Sail guztiek ekintza bakoitzerako adierazleak ezarri dituzte, ekintza horiek nola 
gauzatzen ari diren neurtzeko asmoarekin. Zeharkako ekintzen kasuan, IV. Foru Planean bezala, adierazle 
komunak zehaztu dira, baina Sailei haientzat garrantzizkoak diren adierazleak gehitzeko askatasuna eman 
zaie. Urtero, adierazle bakoitzerako helburuak jarriko dira.
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Urteko segimendua egiteko tresna berezi bat dago; tresna horren bidez hiru hilez behingo segimenduak egiten 
dira, sor daitezkeen arazoak konpontzeko. Tresna urte naturala amaitzen denean bakarrik osatzen da erabat. 
Segimendu hori urteko txostenean jasoko da, lortutako datu nagusien berri emate aldera.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Plana indarraldia amaitu ondoren ebaluatuko da. 
Horretarako, urteko segimenduak hartuko dira kontuan. Ebaluazio horretan ateratako ondorio nagusiek 
garrantzi berezia izango dute, zer arlo hobetu behar den jakiteko balioko baitute. Hala, txosten bat egingo da, 
gai horiek biltzeko.

Azken ebaluazio-txostena eta urteko segimendu-txostenak publikoak izango dira, Bizkaiko Foru Aldundiak 
garrantzi publikoa duen informazioaren gardentasun-printzipioa aplikatzen baitu.

Ebaluazioak bi maila estrategiko hartuko ditu aintzat:

Betetze-mailaren ebaluazioa

Ebaluazio honetan aztertuko dira, batetik, egikaritze-maila (hau da, ekitaldi bakoitzerako aurreikusitako 
ekintzetatik zenbat gauzatu diren); eta bestetik, betetze-maila. Horrela, ahalegin gehiago zein arlotan 
egin behar den zehaztuko da.

Azkenean, ebaluazio horri esker jakingo da zer ekintza gauzatu diren eta nola gauzatu diren. Alde 
horretatik, Sailak bereiz ebaluatuko dira, nahiz eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ebaluazio orokorra 
egingo den.

Eraginaren ebaluazioa

Bizkaiko Foru Aldundiak badaki eraginaren ebaluazioa egitea ezinbestekoa dela, ebaluazio horren 
bidez aztertuko direlako berdintasunerako politiken eraginak, «bai espero diren eraginak, bai espero ez 
direnak», VI. EGPPn adierazitako moduan.

6.4.  EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. PLANAREN 
ADIERAZLE OROKORRAK

Hona hemen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Planaren adierazle orokorrak, Plan honetan 
jasotako ekintzetatik ateratakoak:Nº de acciones realizadas

•  Gauzatutako ekintza-kopurua.

•  Maskulinitate berrien inguruan gauzatutako ekintza-kopurua.

•  Baterako hezkuntzaren inguruan gauzatutako ekintza-kopurua.

•  Egikaritze-maila handiagoa duten ekintzen kopurua (Planaren indarraldia amaitzen denean 
erabiltzeko).

•  Plana ezartzen parte hartzen duten Zerbitzuen kopurua.

•  Sailarteko Batzordeak egin dituen bileren kopurua.

•  BTk egin dituen bileren kopurua.

•  Gauzatutako ekintzen %, planifikatutako ekintzen aldean.

•  Parte hartu duten Zerbitzuen %, BFAko Zerbitzu guztien aldean.


