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1.1- ARAUDIARI BURUZKO ZENBAIT OHAR

Testuinguru legalak eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko 
aurrekariek ibilbide luzea egin dute gaur egungo egoerara iritsi ahal izateko, 
eta horretan, besteak beste, erakunde publiko ugarik hartu dute parte, hainbat 
eremutakoak -nazioartekoak, estatukoak, erkidegoetakoak, probintziakoak eta 
tokikoak-; gainera, azkenaldian, eremu pribatuko beste erakunde batzuek ere bat 
egin dute emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko helburuarekin.

NBEk emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen du, eta, 
horretarako, kide diren estatuek neurriak har ditzatela bultzatu du -baita lege 
mailako neurriak ere-, emakumearen garapena eta aurrerapena bermatzeko, 
emakumeak gizonaren baldintza beretan erabili ahal ditzan giza eskubideak 
nahiz oinarrizko askatasunak eta haietaz guztiez goza ahal dezan. Neurrion 
xedea eremu guztiak izan behar badira ere, eremu politiko, sozial, ekonomiko 
eta kulturalera zuzenduta egon behar dute, bereziki.

Erakunde horrek berdintasunarekin duen konpromisoaren erakusgarri bi: 
1975. urtea Emakumearen Nazioarteko urtea izendatu zuen eta 1979. urtean, 
berriz, CEdAW sortu zuen (Emakumearen aurkako Bereizkeria-mota guztiak 
ezabatzeko Konbentzioa). Ez da ahaztu behar, gainera, emakumeari buruzko 
nazioarteko zenbait konferentzia ere antolatu dituela (Mexiko, 1975; Kopenhage, 
1980; Nairobi, 1985; eta Pekin, 1995). Bada, NBEk egindako ibilbideak balio 
izan du beste eragile batzuk ere modu eraginkor eta eraginkorrean erakartzeko 
berdintasun-politiketara.

Europar Batasuna ere iritzi berekoa da; izan ere, emakumeari buruz 
Pekinen egin zen 1995eko konferentziaren lekukoa hartuta, genero-ikuspegia 
erakundeen prozesu eta prozedura guztietan txertatzearen aldeko apustua egin 
du.

Nazio Batuen Erakundea

Europar Batasuna
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Estatuan, berriz, azken urteetan garatu den lege-esparruak, nazioartetik 
egindako errekerimenduei erantzunez, berdintasunaren trakzio-prozesua 
bultzatzen du. Horrela, Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako 
2007ko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren artikuluek ondorioak 
dakartzate hala herri-administrazioentzat nola enpresentzat eta sektore 
pribatuarentzat.

Gure autonomia-erkidegoan, 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 
Legeak jarduteko, zeharkakotasunerako eta ekintza positiborako behar berrien 
lekukoa hartzen du eta berdintasuna bultzatzen du gurean. Berdintasunaren 
arloan herri-aginteen jarduna gidatu eta bideratu behar duten zortzi printzipio 
orokorrak ezartzen ditu lege horrek: tratu berdina; aukera-berdintasuna; 
dibertsitatea eta ezberdintasuna errespetatzea; genero-ikuspegiaren integrazioa 
edo genero-zeharkakotasuna; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak 
eta estereotipoak desagerraraztea; ordezkaritza orekatua (pertsona anitzeko 
administrazio-organoetan, sexu biek % 40ko ordezkaritza izatea), eta 
administrazio eta erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza.

Legean berariaz aipatzen da erakunde publikoek lege hori dela-eta duten egitekoa. Honako hau esaten da, 
hitzez hitz: «Autonomia Erkidegoko Administrazioa, haren erakunde autonomoak eta haren menpean edo hari 
lotuta dauden ente publikoak» behartuta daude lege honek ezartzen dituen printzipioak betetzera.

Legeko 3. artikuluan ezartzen diren printzipio orokorrez gainera, 15, 16, 17, 18-22, 23 eta 47. artikuluek 
erakunde publikoek landu beharreko hainbat arlo aipatzen dituzte: Aipagarrienen artean hauek daude:

1. Barne-diagnostikoa eta berdintasunerako plana prestatzea (15. art.)

2. Estatistikak eta azterlanak genero-ikuspegiaren arabera egokitzea (16. art.)

3.  Araudiek eta administrazio-jardunek generoari dagokionez izango duten eragina aurretiaz 
ebaluatzea (18-22. art.)

4. Langileak berdintasunaren arloan gaitzea (17. art.).
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1.2-  BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK BERDINTASUNAREN ARLOAN EGIN DUEN 
IBILBIDEA

Bizkaiko Foru Aldundiak, erabat kontzientziatuta eta sentsibilizatuta egon denez eta hala jarraitzen 
duenez, urteak daramatza berdintasunaren arloan lanean. Lan horren inflexio-puntua 2000. urtean gertatu zen, 
Berdintasunerako Unitatea sortu eta Berdintasunerako I. Foru Plana (2000-2003) prestatu baitzen orduan.

Bizkaiko Foru Aldundiak erreferentziako erakundea izaten jarraitu nahi du arlo horretan, eta, horretarako, 
Bizkaiko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Foru Plana prestatu du. Planean bilduko dira, hain zuzen 
ere, 2012-2015 eperako diseinatutako estrategiak eta jarduketak, legegintzaldi honetan sortzen diren erronkei 
erantzun ahal izateko.

Ibilbide horretan Aldundiak lagun izan ditu helburu berarekin diharduten beste eragile publiko eta pribatuak, 
eta herritarren parte-hartzea ere izan du; izan ere, parte-hartze hori funtsezkoa da benetako berdintasun 
eraginkorra lortzeko Bizkaiko Lurralde Historiko osoan. Horrenbestez, IV. plan honetan mantendu eta indartu 
egingo dira besteen lankidetza eta parte-hartzea.

2000

2007 2008 2012

2001 2003 2006

Berdintasunerako I. Foru Plana 
2000-2003

•  Aukera Berdintasunerako 
eta Genero Politiketarako 
Unitatearen sorrera

•  Sailen arteko batzordearen 
sorrera, 2000ko ekainaren 
30eko 3548/2000 Foru 
Aginduaren bidez

•  Genero-ikuspegia sartzeko 
gomendioen eskuliburua

•  Nekazaritza Sailaren programa 
pilotua

Berdintasunerako II. Foru 
Plana 2004-2007

•  Berdintasuna Taldearen sorrera

•  Genero-zeharkakotsuneko 
ekimen aitzindariak Bizkaiko 
Foru Aldundian

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 
prozesuetako jarduteko 
protokoloak, genero 
ikuspegidunak

•  Berdintasunerako eta Herritarren 
Eskubideetarako Zuzendaritza 
Nagusiaren sorrera

Berdintasunerako III. Foru Plana  
2009-2011

•  Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 
Sailen arteko Batzordearen, Berdintasuna 
Taldearen eta sailen arteko unitateen 
arauketa eta garapena (13/2008 Foru 
dekretua)

Berdintasunerako IV. Foru Plana  
2012-2015





2. dIAGNOSTIKOA.  
EMAKUME ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO  

III. FORU PLANAREN EBALUAZIOA





BIZKAIKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO IV. FORU PLANA 2012-2015

13. ORR.

2.1- AZTERKETA KUANTITATIBOA: EGINDAKO EKINTZAK

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Plana ezarri den urteetan (2009, 2010 eta 2011),  
467 ekintza jarri dituzte martxan Bizkaiko Foru Aldundiko sailek.

Jarraian dagoen taulan ikus daiteke nola banatu diren plana indarrean 
egon den hiru urteetan gauzatutako ekintzak. 2009an 110 ekintza izan ziren; 
2010ean, gehiago: 168; eta 2011n, are gehiago: 189.

Ikusten den bezala, ekintzen kopurua haziz joan zen urte batetik bestera. 
Horrela, 2010ean gauzatutako ekintzak % 53 gehiago izan ziren aurreko 
urtekoak baino, eta 2011koen kopurua ere % 13 hazi zen 2010. urtearekin 
alderatuta. Eta hori hala izan da, nahiz eta azken urte bi hauetako aurrekontuetan 
izandako murrizketen ondorioz Aldundiak bete gabe utzi behar izan dituen 
Berdintasunerako Foru Planean dagoeneko jasota zeuden programetako batzuk.

Aldundiko sailek gauzatutako ekintzen banakapena hau da:

EMAKUMEEN ETA GIZONEN 
BERdINTASUNERAKO III. FORU 

PLANEAN EGINdAKO EKINTZAK

2011 189

GUZTIRA 467

2010 168

URTEA EKINTZEN KOPURUA

2009 110

BFAko sailak Egindako ekintzak  
2009

Egindako ekintzak 
2010

Egindako ekintzak 
2011

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea 29 40 42
Gizarte Ekintza 17 21 19
Nekazaritza 6 5 10
Kultura 14 25 26
Ogasuna 14 13 15
Ingurumena 7 14 18
Herri Lanak 4 4 9
Ekonomi Sustapena 13 22 21
Udal Harremanak eta Herri Administrazioa 4 16 18
Garraioak eta Hirigintza 2 8 11

Bizkaiko Foru Aldundia (guztira) 110 168 189

Egindako ekintzak
GUZTIRA

111
57
21
65
42
39
17
56
38
21

467

EKINTZAK, SAILKA BANATUTA

2. DIAGNOSTIKOA. EMAKUME ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO III. 
FORU PLANAREN EBALUAZIOA
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Martxan jarritako ekintzak direla eta, Ahaldun Nagusiaren Kabinetea azpimarratu behar da, guztira 111 
ekintza egin baitzituen. Kultura, Gizarte Ekintza eta Ekonomia Sustatzeko sailak ere ekintza gehien egiten 
dutenen artean daude, denek ere 50 ekintza baino gehiago egin baitituzte: 65, 57 eta 56, hurrenez hurren.

Kultura, Ingurumena, Ekonomi Sustapena, Udal Harremanak eta Herri Administrazioa eta 
Herri Lanak eta Garraioa bezalako sailek hasieran ez zuten ekintza asko gauzatu, baina ekintzen hazkunde 
proportzional oso handia izan zuten, eta, gainera, lortutako maila planaren indarraldi osoan mantentzea lortu 
zuten.

III. Foru Planaren indarraldian jarduera-ardatz bakoitzean egindako ekintzak aztertuz gero, agerian 
geratzen da Mainstreaming ardatzean egin direla ekintza gehienak: 289; izan ere, nabarmen gehiago dira 
ardatz horretako ekintzak beste hiru ardatzetakoak baino: Ahalduntzea (75 ekintza), Indarkeria (56 ekintza) 
eta Bateratzea (47 ekintza).

0 50 100 150 200 250 300 350

289

75

47

56

Mainstreaminga

Ahalduntzea

Bateratzea

Indarkeria

Ardatza
Egindako ekintzak 

2009
Egindako ekintzak 

2010
Egindako ekintzak  

2011
Egindako ekintzak 

GUZTIRA  

Mainstreaminga 72 103 114 289

Ahalduntzea 15 28 32 75

Bateratzea 7 20 20 47

Indarkeria 16 17 23 56

GUZTIRA 110 168 189 467

ARdATZ BAKOITZEAN EGINdAKO EKINTZEN KOPURUA
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Erabilitako tresnari dagokionez, erabiliena Sentsibilizazioa, informazioa eta zabalkuntza izan da:  
167 ekintza. Ondoren, Baliabideak eta zerbitzuak tresna dator: 139 ekintza. 

2.2- AZTERKETA KUANTITATIBOA: HELBURUAK BETETZEA

2009-2011 Plana indarrean egon den bitartean, aurrez ikusita zituen 597 ekintzetatik 467 gauzatu ditu 
Bizkaiko Foru Aldundiak. Bestela esanda, helburuen % 78 betetzea lortu da.

167

Tresna

Ezagutza

Trebakuntza

Araudia

Baliabideak eta zerbitzuak

Jarraipena

Sentsibilizazioa, informazioa 
eta zabalkuntza

139

47
36

17

61

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Ezagutza Trebakuntza Araudia Baliabideak 
eta zerbitzuak

Jarraipena Sentsibilizazioa, informazioa 
eta zabalkuntza

GUZTIRA

Egindako  
ekintzak 2009

14

8

9

42

3

34

110

Egindako ekintzak 
2010

22

13

20

47

4

62

168

Egindako ekintzak 
2011

25

15

18

50

10

71

189

Egindako ekintzak 
GUZTIRA

61

36

47

139

17

167

467

TRESNA BAKOITZEAN EGINdAKO EKINTZEN KOPURUA
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Eginiko ahaleginari esker, Bizkaiko Foru Aldundiak, gutxika-gutxika eta planaren amaiera hurbildu ahala, 
helburuen ia % 100 beteta izatea lortu du. Hain zuzen ere, 2011. urtean helburuen % 95 bete du, eta 2009an, 
aldiz, % 54 baino ez. dena dela, kontuan hartu behar da Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru 
Plana 2009ko urrian onetsi zela eta sailek ez zutela izan, beraz, urte horretarako aurrez ikusitako ekintza guztiak 
aurrera eramateko denborarik.

Ardatz bakoitzeko helburuak zenbateraino bete diren begiratuta, ikusten da Ahalduntzea ardatzean lortu 
dela maila handiena: ekintzen % 82 gauzatu da. Jarraian, Mainstreaming ardatza dago, helburuen % 79 lortu 
baita ardatza horretan; ondoren, Indarkeriarena eta Bateratzearena: % 76 eta % 73, hurrenez hurren.

III. PLANEAN AURREZ IKUSITAKO EKINTZEN BETETZE-MAILA

ARdATZ BAKOITZEKO BETETZE-MAILA

2009 2010 2011 batezbestekoa

%54

%87
%78 

%95
%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%76

%82

%79

%73

%82

%80

%78

%76

%74

%72

%70

%68

Mainstreaminga Ahalduntzea Bateratzea Indarkeria

URTEA

2009
2010
2011

GUZTIRA

Aurrez ikusitako 
ekintzak

205
193
199

597

Egindako 
ekintzak

110
168
189

467

Betetzearen 
%

%54
%87
%95

%78

Ardatza

Mainstreaminga

Ahalduntzea

Bateratzea

Indarkeria

EKINTZAK 
GUZTIRA

Aurrez ikusitako 
ekintzak

367

92

64

74

597

Egindako 
ekintzak

289

75

47

56

467

Betetze 
-maila

%79

%82

%73

%76

%78
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Helburuen betetzea tresnen arabera aztertuz gero, ikusten da Araudia eta Baliabideak eta zerbitzuak 
tresnetan aurrez ikusten ziren helburuen % 85 eta % 83 gauzatzea lortu dela. Bestalde, Jarraipena tresnak du 
betetzearen inguruko mailarik apalena: % 63.

2.3-  AZTERKETA KUALITATIBOA: BARNE-GOGOETA ETA HOBETZEKO 
PROPOSAMENAK

Azterketa kualitatibotik zenbait gogoeta eta hobetzeko proposamen atera daitezke. Proposamen gehienak 
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Plana ezartzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko egin den 
barne-prozedurari lotuta daude, ikusi baita Bizkaiko Foru Aldundiak arlo horietan egiten duen edozein aldaketa 
onuragarria izango dela bizkaitarrentzat.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO III. FORU PLANAREN LORPEN NAGUSIAK ETA 
HOBETZEKO PROPOSAMENAK

a) Genero-zeharkakotasunari emandako bultzada
Genero-zeharkakotasunak Bizkaiko Foru Aldundiaren politiketan izandako aurrerakada da, hain zuzen ere, 

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Planaren lorpenik garrantzitsuena. Prozesu hori berrelikatu eta 

TRESNA BAKOITZEKO BETETZE-MAILA

%74
%69

%83
%78

%63

%85
%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0
Ezagutza Trebakuntza Araudia Baliabideak 

eta zerbitzuak
Jarraipena Sentsibilizazioa, 

informazioa eta 
zabalkuntza

Tresna

Ezagutza
Trebakuntza 
Araudia
Baliabideak eta zerbitzuak
Jarraipena
Sentsibilizazioa, informazioa eta zabalkuntza

EKINTZAK GUZTIRA

Aurrez ikusitako ekintzak

82
52
55
167
27
214

597

Egindako ekintzak

61
36
47
139
17
167

467

Betetze-maila

%74
%69
%85
%83
%63
%78

%78
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indartu egiten da parte hartzen duten pertsona guztien lanari esker, eta sailen arteko koordinazio handiagoa ere 
badakar. Ondorioz, asko aurreratu da arlo horretan, eta, horri esker, etorkizuneko jarduketek ere bide hori erabili 
ahal izango dute.

Orain arte egindako bidearen ondorioz, BFAren genero-politikak ezartzeko lanean parte hartzen duten 
pertsonen nolabaiteko «teknikifazioa/profesionalizazioa» lortu da, azken urteetan ikasitakoari eta lortutako 
esperientziari esker teknikariek eta politikoek prozesu horri emandako bultzada dela-eta.

b) Tresnak jartzea Aldundiko sailen eskura
Tresnak direla-eta, gauzarik azpimarragarrienetako bat da hizkera eta irudi ez-sexisten inguruko jarraibideak 

eta plegu tekniko eta administratiboetan jaso beharreko klausula batzuk eman zaizkiela sailei; gainera, adierazle 
komunak ere erabili dituzte sailok.

c) Erabilitako lan-prozedura finkatzea
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Plana ezartzeko lan-prozeduraren oinarrian 

batzorde-unitate hauek daude: batetik, Sail arteko Batzordea, politikoa; bestetik, Berdintasuna Taldea 
izeneko batzordea, teknikoa, eta, azkenik, sail barruko batzordeak, sail bakoitzeko zerbitzuek osatutakoak.

Iritzi orokorra da prozedurak ondo funtzionatu duela eta erabilgarria izan dela; edonola ere, badago zertan 
hobetu: arlo horiek kontuan hartu dira IV. Plana diseinatzerakoan.

Sail barruko unitateei dagokienez, haietan ere badago zer hobetu, lanean jarraitu behar baita sail 
bakoitzeko zerbitzu guztiek batzordeotan ordezkatuta egon daitezen.

Batzorde teknikoak -Berdintasuna Taldea- izan du Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru 
Plana ezarri, koordinatu eta ebaluatzeko ardura. Eta ikusi da tresna egokia dela egiteko hori betetzeko. Lan 
horretarako tresna hauek erabili ditu: aldian-aldian egindako bilerak (batzordeenak eta sail barruko 
unitateenak) eta tutoretzak (Genero-politiken idazkaritza Teknikoarekin); bada, tresna horiek balorazio ona jaso 
dute asebetetze-inkestetan, eta, beraz, ezarritako lan-dinamikak badu bermea.

d) Zeharkako ekintzak ezartzea
Orain arte lortutako esperientzia ikusita, Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztietarako zeharkako ekintza 

komunak ezarri beharko lirateke, sailek aukera izan dezaten jarduteko modu egokiak trukatzeko eta ekintzok 
lagungarri izan dakizkien sail bakoitzak bere jardun-eremurako ekintzak zehatzak definitzeko.

e) Plana gehiago bideratzea herritarrei eta beste erakunde batzuei
Bizkaiko Foru Aldundiak, ibilitako bidea eta gero, argi du areagotu egin behar direla berdintasuna sustatzeko 

herritarrei eta beste erakunde batzuei zuzentzen zaizkien ekintzak.



3. PLANAREN INDARRALDIA ETA EGITURA
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3.1- INDARRALDIA

Bizkaiko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Foru Plana lau urterako da (2012-2015), hots, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren legegintzaldi osorako. Plan estrategikoa da; beraz, bertan ezarriko dira epe horretarako 
estrategia, printzipioak, jarduteko ardatzak eta aplikatu beharreko ekintzak, bai eta plana bera kudeatzeko eredua 
ere.

3.2- EGITURA, DENBORARI DAGOKIONEZ

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren barruan urte bakoitzerako jarduera-planak jasoko 
dira eta plan horietan ezarriko dira, hain zuzen ere, ekitaldi bakoitzean aplikatu beharreko neurriak eta haiek 
gauzatzeko ekintzak ere zehaztuko dira, bakoitza bere helburu kuantitatiboekin. Halaber, urteko plan bakoitzak 
kudeaketa-aurrekontu bat izango du, epe horretan egindako jarduketa ebaluatzeko erreferentzia gisa erabiliko 
dena, bai eta hurrengo eperako programazioa egiteko ere.

Estrategia:
• Helburuak
• Printzipio gidariak
• Jarduteko ardatzak
• Ekintzak
• Kudeaketa-eredua
• Jarraipen- eta ebaluazio-eredua

2012-2015  
PLAN 

ESTRATEGIKOA

2013.  
URTEKO 

JARdUERA-PLANA

2014.  
URTEKO 

JARdUERA-PLANA

2015.  
URTEKO 

JARdUERA-PLANA

Ekintzak:
• Helburu kuantitatiboak
• Zuzendaritza erantzulea
• Beharrezko baliabideak
• Aurrekontua
• Adierazleak
• Xede publikoa

2012.  
URTEKO 
JARdUERA-PLANA

3. PLANAREN INDARRALDIA ETA EGITURA

BIZKAIKO EMAKUMEEN ETA  
GIZONEN BERDINTASUNERAKO  
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4.1- HELBURUAK

diagnostikoa amaituta, hots, hasierako egoera ezagututa, lortu gura diren helburuetarako beharrezkoa 
den estrategiaren diseinua hasi zen. Fase horretan, ikuspegia, helburuak eta ardatz estrategikoak definitu dira.

Ikuspegi estrategikoak zuzenduko ditu, hain zuzen ere, Bizkaiko Foru Aldundiak bere sailen bitartez 
planaren indarraldi osoan (2012-2015) berdintasunaren arloan aurrera eramango dituen politikak eta 
jarduketak. Ikuspegi horren oinarrian hauek daude: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerakoa; EAEko gizon eta emakumeen arteko berdintasunerako V. Plana (aurrerantzean, V. EEEPP), eta 
3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa.

Mainstreaminga edo gobernantza helburua eta hobetzeko tresna da, biak; hau da, prozesu 
politikotzat eta prozedura teknikotzat hartu behar da.

Ardatz estrategikoak hauek dira: planaren indarraldian emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean 
landuko dira gai nagusiak. V. EEEPPak finkatutako hiru ardatzak mantendu dira.

ARDATZ ESTRATEGIKOAK

1. Emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa

2. Antolaketa sozial erantzukidea

3. Emakumeen aurkako indarkeria

Jarraian, ardatz bakoitza deskribatzen da.

1. Emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa  

Egungo gizartean oraindik ere desberdintasun handiak daude boterea, baliabideak eta onurak emakumeen 
eta gizonen artean banatzeari dagokionez.

Ahalduntzea hau da: handitzea pertsona batek bere bizitzari eragiten dioten baliabideen eta erabakien 
gainean duen autoritatea eta boterea. Beharrezko prozesua da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunera 
ailegatzeko.

4. HELBURUAK ETA PRINTZIPIOAK
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Helburu hori lortzeko, formula eta espazio batzuk artikulatu behar dira, honetarako: maskulinitatearen 
ohiko eredua zalantzan jartzen duten gizonen kopurua handitzea errazteko; lortu gura den berdintasun 
helburuarekin bat datorren eta koherenteak diren jarrerak eta portaerak garatzeko, gizonok konpromisoa 
hartzeko -emakumeekin batera- gizarte bidezkoago eta berdintasunezkoago baten alde lan egiteko, denentzat 
onuragarria izango den gizarte baten alde.

2. Antolaketa sozial erantzukidea

Kontziliazioa baino harago joan beharra dago eta erantzukidetasuna ezarri berdintasun-politiken printzipio 
gisa. Ardatz honen gako estrategikoa ez datza soilik gizonen erantzukidetasunean, baita Estatuaren, merkatuaren 
eta, oro har, gizartearen erantzukidetasunean ere.

3. Emakumeen aurkako indarkeria

4/2005 Legeko 50. artikuluak honela definitzen du emakumeen aurkako indarkeria: «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».

Bada, indarkeria hori gutxitu eta erabat desagerrarazi arte jarduketa hauek egin beharko dira: biktimei 
babesa eta arreta osoa ematea, sentsibilizazioa eta prebentzioa.

4.2- PRINTZIPIOAK

4.2.1. Berdintasuna
Plan hau lege-jarraibideon babesean sortu da: batetik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 

2005eko otsailaren 18 4/2005 Legea; bestetik, EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. 
Plana. IX. Legealdirako jarraibideak planeko jarraibideak. Bizkaiko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 
IV. Foru Plana lantzerakoan EAEko planaren egitura hartu da erreferentzia gisa, Bizkaiko datuak eta beste 
erakunde publiko batzuenak errazago konparatu ahal izateko. Gainera, EAEko planean esaten dena jarduteko 
oinarrizko printzipiotzat hartu da, Emakundek emandako jarraibideekin bat egitearren.

2005eko otsailaren 18 4/2005 Legeak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa) jasotzen du 
nahitaezkoa dela genero-ikuspegia integratzea eta emakume zein gizonen egoera, baldintza, jomuga eta 
beharrizan ezberdinak modu sistematikoan kontsideratzea; horretarako, politika eta ekintza guztietan, maila 
guztietan eta horien plangintza-, egikaritze- eta ebaluazio-fase guztietan, ezberdintasunak ezabatzeko eta 
berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta jarduketa zehatzak txertatu behar dira. dena dela, hori guztia 
egiterakoan kontuan hartu behar diren legean bertan ezartzen diren zortzi printzipioak.

V. EEEPPak finkatu egiten ditu planak legearen arabera lantzeko oinarriak, eta, horrezaz gainera, askotariko 
bereizkeria jasaten duten emakumeen integrazioan aurrerapausoak ematen ere saiatu da; horretarako, hain 
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zuzen, EEEPPak frogatu du sexuaren araberako desberdintasun eta bereizkeriaz gain beste inguruabar batzuk 
ere egon daitezkeela (maila, adina, desgaitasuna, sexu-aukera, immigrazioa, etnia, eta abar) eta horien ondorioz 
askotariko bereizkeria sor daitekeela. Horregatik, behar-beharrezkoa da herri-administrazioek argi izatea 
askotariko bereizkeria egon daitekeela, bereizkeria hori desagerrarazteko, eta, horrela, emakumeen berdintasuna 
lortzeko bidean ez dadin alderik egon emakume batzuen eta besteen artean.

EBk ere gauza bera egiaztatu du, eta uste du askotariko bereizkeriari berdintasunerako politika publikoen 
bidez ekin behar zaiola. Horrela, Europako Batzordeak zenbait gomendio egin dizkie estatu kideei askotariko 
bereizkeria dela eta; izan ere, gonbita egin die estatuotako erakundeek askotariko bereizkeriaren ikuspegia har 
dezaten diskriminazioaren aurkako Eskubideak babestuta dauden gutxiengoentzako aukera-berdintasunerako 
politiketan edo ekintza positiboetan.

Bizkaiko Foru Aldundiak argi du zenbaterainoko garrantzia duen askotariko bereizkeriak. Hori dela eta, 
V. EEEPPak emandako gomendioa jarraituta, Bizkaiko Foru Aldundiak egingo duen ekintzetako batean ere ez da 
askotariko bereizkeria esplizitatu gura izan, auzi hori zeharkakotzat eta garrantzitsutzat jotzen denez ez baita 
ekintza kopuru jakin batera mugatuta geratu behar. Horrela, Bizkaiko Foru Aldundiaren borondatea hau da, 
V. EEEPPan zehazten den bezalaxe: «Horrek eskatzen du aniztasuna aintzat hartzea eta eskuragarritasunaren 
printzipioa benetan betetzea lan-prozesu eta jarduera guztietan». Hots, arazo hori ez da ekintza zehatz 
batzuetarako utzi behar, aldiz, Bizkaiko Foru Aldundiko edozein sailek ekintza bati ekin aurretik kontuan hartu 
beharreko hari (gidaria) izan behar du.

Gainera, ez da ahaztu behar Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 
4/2005 Legearen 3. artikuluan dagoeneko aipatzen dela tratu berdina; izan ere, hau dio artikulu horrek: «Euskal 
herri-aginteek bermatu behar dute ezen bereizkeria-egoerak eragin ditzaketen beste inguruabar batzuk ere 
tartean direla-eta bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeek nahiz emakume-taldeek benetan baliatzen 
dituztela beren oinarrizko eskubideak. Inguruabarrok honako hauek izan daitezke: arraza, kolorea, jatorri etnikoa, 
hizkuntza, erlijioa, politikari edo bestelako gaiei buruzko iritziak, gutxiengo nazional baten kide izatea, ondarea, 
jaioterria, ezintasuna, adina, sexu-joera, edo beste edozein baldintza edo inguruabar pertsonal edo sozial».

4.2.2. Gobernu ona
Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiak, IV. plan honetan, bere egiten ditu gobernu onaren printzipioak. 

Gobernu onaren edo gobernantza berriaren kontzeptua zortzi printzipiotan egituratzen da.

GOBERNU ONAREN PRINTZIPIOAK
Legezkotasuna

Gardentasuna

Erantzukizuna

AdostasunaEkitatea

Efikazia eta eraginkortasuna

Sentsibilitatea

Partaidetza
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IV. plan honek partaidetzaren eta gardentasunaren printzipioak azpimarratzen ditu, bereziki, Emakundek 
V. EEEPPan egiten duen bezala.

Partaidetza

Erakundearen barruan, 13/2008 Foru dekretuak aurretik finkatzen du zein izango den Bizkaiko Foru 
Aldundiko sailen partaidetza. Hain zuzen ere, sail arteko batzorde politiko* eta teknikoen* bidez eta sail barruko 
unitateen bidez egiten dute partaidetza hori. Batzorde-unitateok lortu gura dute handiagoa izan dadila politikarien 
eta teknikarien partaidetza eta inplikazioa, generoa zeharkako bihurtzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren politiketan.

Erakundetik kanpo ere funtsezkoa da partaidetza-prozesuei eustea, herritarren eta haiek ordezkatzen 
dituzten elkarteen partaidetza sustatzearren eta haiek guztiek berdintasunerako planak ezarri eta garatzeko 
egiten dituzten ekarpenak kudeatzearren. Horregatik, Berdintasunerako Foroa funtsezko tresnatzat jotzen da 
elkarteon partaidetza bideratzeko.

*Egitura hauek 6. arloan azaltzen dira

Gardentasuna

Berdintasun-politikak behar bezala ezartzeko ezinbestekoa da gardentasuna, eta politika horietan, bestalde, 
zeregin kritikoa betetzen du politiken onuradunen zein bultzatzaileen informazio, dinamizazio eta inplikazioak.

Gardentasuna lortuko bada funtsezkoa da komunikazio egokia lortzea. V. EEEPPan biltzen diren gomendioak 
jarraituta, komunikazioa erakunde barrurako zein kanporako planifikatu eta erabiltzen da; gainera, kanalak eta 
mezuak egokitu egiten dira, berdintasun-politikek eragindako pertsonen eta taldeen arabera.

Kanpo-komunikazioa Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiaren ardura da, eta eginkizun bi betetzen 
ditu; batetik, desberdintasunari eta hark gizartearentzat dituen efektu kaltegarriei buruzko informazioa 
ematea herritarrei nahiz beste publiko objektibo batzuei eta arazo horren inguruan sentsibilizatzea; bestetik, 
berdintasunerako helburuak lortzea erraztuko duen komunikazio-gune bat ezartzea. Horregatik guztiagatik, 
funtsezkoa da berdintasunaren inguruan ezartzen diren neurriak eta haiekin lortzen diren emaitzak herritarrei 
jakinaraztea.
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SAILA

ARDATZAK

GUZTIRA
Gobernantza

Emakumeen ahalduntzea  
eta balioen aldaketa

Antolaketa sozial 
erantzukidea

Emakumeen aurkako 
indarkeria

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia 26 5 3 3 37

Gizarte Ekintza 14 3 3 10 30

Nekazaritza 10 2 3 1 16

Kultura 13 7 3 4 27

Ogasun eta Finantza 15 2 3 1 21

Ingurumena 14 1 3 1 19

Herri Lan eta Garraioa 12 1 3 1 17

Lehendakaritza 15 1 3 1 20

Ekonomia Sustatzekoa 12 5 5 2 24

GUZTIRA 131 27 29 24 211

Bizkaiko Foru Aldundiak 211 ekintza gauzatzea jarri du 2012-2015 eperako erronka gisa, aurreko 
ardatzetakoak guztiak ere. Ekintzok sail guztietan egingo dira. Jarraian dagoen laburpen-taulan agertzen da sail 
bakoitzak zenbat ekintza egingo dituen eta ardatz bakoitzari zenbat ekintza dagozkion. Ekintza horietako batzuk 
urte askotan zehar egitekoak dira.    

5. GARATU BEHARREKO EKINTZAK

EKINTZEN KOPURUA

Gobernantza

Emakumeen ahalduntzea 
eta balioen aldaketa

Antolaketa sozial 
erantzukidea

Emakumeen aurkako 
indarkeria

ARDATZA BAKOITZEKO EKINTZAK
ARDATZAK

0 20 40 60 80 100 120 140

131

27

47

56

ARDATZAK
G:  Gobernantza
E:  Emakumeen 

ahalduntzea eta 
balioen aldaketa

O:  Antolaketa sozial 
erantzukidea

V:  Emakumeen 
aurkako indarkeria

EKINTZAK
T:  Zeharkakoa
E:  Espezifikoa
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN EKINTZAK 2012-2015

GOBERNANTZA

Neurriak Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

G1.  Berdintasunera-
ko planak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

T G.T.1.1.

Bizkaiko Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako IV. Foru 
Plana zabaltzea Bizkaiko Foru 
Aldundiaren barruan

    Guztiak

G9.  Aurrekontu  
espezifikoak

G- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

T G.T.1.2.

Bizkaiko Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako IV. Foru Planean 
proposatutako helburuak lortzeko 
baliabide ekonomikoak zuzkitzea

    Guztiak

G3. Koordinazio 
-egiturak

G- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

T G.T.1.3.

Berdintasuna Taldearen, Sailen 
arteko Batzordearen zein sail 
barruko unitateen bileretan parte 
hartzea

    Guztiak

G7.  Hizkuntzaren 
erabilera ez 
sexista

G- 
Jarraipena

T G.T.1.4.

Berdintasuneko 
komunikazio-politikarako 
jarraibide espezifikoa prestatzea, 
ezartzea eta/edo haren jarraipena 
egitea

    Guztiak

G11.  Berdintasun 
-irizpideak kon-
tratazio, diru
-laguntza eta 
hitzarmenetan

G- 
Araudia

T  G.T.1.5.
Berdintasun-irizpideak sartzea 
eta/edo aztertzea lizitazioa, 
diru-laguntza eta hitzarmenetan

    Guztiak

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Ezagutza

T G.T.1.6.

Genero-ikuspegia identifikatzea, 
sartzea eta/edo aztertzea 
galdetegi, ikerketa, jarduketa, eta 
abarretan

    

Guztiak, Gizarte 
Ekintza, Ogasuna 
eta Finantza eta 
Ingurumena izan 
ezik

G3.  Koordinazio 
-egiturak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

T G.T.1.7.
Herritarrak sentsibilizatzeko 
jarduerak egitea

    Guztiak

G8.  Eraginaren au-
rretiazko eba-
luazioa

G- 
Jarraipena

T G.T.1.8.
Generoaren araberako eraginaren 
aurretiazko ebaluazioari buruzko 
txostenak egitea

    Guztiak

G9.  Genero-ikuspe-
gidun aurrekon-
tu-programak

G- 
Jarraipena

E G.E.1.9.

Genero-ikuspegia sartzea 
sailaren urteko aurrekontuan, 
2140/2009 Foru Aginduarekin 
bat (BAO, 176, 2009/09/15); 
bertan, aurrekontuetan 
genero-adierazleak sartzea 
bultzatzen da

    Guztiak
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN EKINTZAK 2012-2015

GOBERNANTZA

Neurriak Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

G3.  Koordinazio 
-egiturak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E G.T.1.10.
Mendekoak diren edo lotuta dau-
den beste erakundeei laguntzea 
genero-politikak txertatzen

    

Guztiak, Ber-
dintasunerako 
Zuzendaritza 
Nagusia izan 
ezik

G3.  Koordinazio 
-egiturak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

T G.T.1.11.

Lankidetzan aritzen den erakunde 
publiko zein pribatuak sentsibiliza-
tzea eta laguntza ematea genero
-politikak txerta ditzaten

    

Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia,
Gizarte Ekintza, 
Kultura, Inguru-
mena

G1.  Berdintasunera-
ko planak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

T G.T.1.11.dI

Bizkaiko Emakume eta Gizonen 
arteko Berdintasunerako IV. Foru 
Planaren zabalkundea herritarren 
artean 

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

G2.  Administra-
zio-unitateak

G- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

T G.T.1.12.dI
Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusirako langileen dotazioa

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

G9.  Aurrekontu es-
pezifikoak

G- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

T G.T.1.13.dI
Baliabide ekonomikoak ematea 
emakumeen elkarteei eta irabaz-
teko asmorik gabeko erakundeei

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

G9.  Aurrekontu es-
pezifikoak

G- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

T G.T.1.14.dI

Baliabide ekonomikoak ematea 
udalerri txikiei, emakume eta 
gizonen berdintasuna lortzeko 
proiektuak egiteko

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

G7.  Hizkuntzaren 
erabilera ez 
sexista

G- 
Jarraipena

T G.T.1.15.dI
BFAko berdintasuneko komunika-
zio-politikarako jarraibide espezifi-
koaren jarraipena egitea

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

G11.  Berdintasun 
-irizpideak 
kontratazio, di-
ru-laguntza eta 
hitzarmenetan

G- 
Jarraipena

T G.T.1.16.dI
BFAren lizitazio, diru-laguntza eta 
hitzarmenetan genero-ikuspegia 
nola txertatu aztertzea

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

G5.  Trebakuntza 
-ekintzak

G- 
Trebakuntza

T G.T.1.17.dI

Trebakuntza ematea Berdintasu-
nerako Zuzendaritza Nagusiko 
langileei, genero-ikuspegia erra-
zago txertatzeko zuzendaritzaren 
jarduketa-arloetan (lanposturako 
prestakuntza)

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

G3.  Koordinazio 
-egiturak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

T G.T.1.18.dI

Emakume eta gizonen arteko 
berdintasuna lortzeko programa 
eta proiektuei bultzada ematea 
Bizkaiko udalerrien artean

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN EKINTZAK 2012-2015

GOBERNANTZA

Neurriak Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

G8.  Eraginaren 
aurretiazko 
ebaluazioa

G- 
Jarraipena

T G.T.1.19.dI Beste sail batzuetako txostenen 
jarraipena egitea     

Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

G3.  Koordinazio 
-egiturak

G- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E G.E.1.20.dI Sailen arteko Batzordearen eta 
Berdintasuna Taldearen koordinazioa     

Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

G1.  Berdintasune-
rako planak

G- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E G.E.1.21.dI

Berdintasunerako IV. Planaren 
ezarpenaren jarraipena egitea. 
Prozesuari buruzko diagnostikoa 
egitea, aldian-aldian

    
Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

G3.  Koordinazio 
-egiturak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E G.E.1.22.dI

Urtero aitortzea elkarte-erakundeek 
emakume eta gizonen arteko 
berdintasuna lortzeko egiten duten 
lana 

    
Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

G8.  Eraginaren 
aurretiazko 
ebaluazioa

G- 
Araudia 

E G.E.1.23.dI

Zuzeneko lankidetzako proiektuetan 
generoaren araberako eraginaren 
diagnostikoak egin daitezela 
bultzatzea

    
Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E G.E.1.24.dI
Lankidetza-proiektuetan 
genero-ikuspegia sartzeko 
laguntzak

    
Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

G5.  Trebakun-
tza-ekintzak

G- 
Trebakuntza

E G.E.1.25.dI

Bizkaiko Foru Aldundiko langileentzako 
trebakuntza-programa bat bultzatzea 
eta Langileen Aukeraketarako eta 
Trebakuntzarako Zerbitzuarekin 
koordinatzea; programa horrek 
karrerako prestakuntza zein lanposturako 
prestakuntza eskaini behar ditu 

    
Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

G8.  Eraginaren 
aurretiazko 
ebaluazioa

G- 
Jarraipena

E G.E.1.26.dI
Generoaren araberako eraginaren 
aurretiazko ebaluazioa bultzatzea 
eta koordinatzea

    
Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E G.E.1.27.dI

Emakumeen eta gizonen egoera 
ezberdina dela ikusteko balio duten 
txosten eta azterlanen zabalkundea 
egitea

    
Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

G5.  Trebakun-
tza-ekintzak

G- 
Trebakuntza

T G.T.1.11.AS

Saileko langileek berdintasunaren 
inguruko jardunaldi eta mintegietan 
parte har dezatela laguntzea eta 
bultzatzea

    Gizarte Ekintza

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Ezagutza

T G.T.1.12.AS

Gizarte Ekintza Sailak bultzatutako 
azterlanetan, genero-ikuspegia 
txertatzea eta/edo emaitzak 
aztertzea

    Gizarte Ekintza
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GOBERNANTZA

Neurriak Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak 
eta azterlanak

G- 
Ezagutza

T G.T.1.13.AS

Gizarte Ekintza Sailaren txostenetan, sailak 
eskaintzen dituen zerbitzu-prestazioen 
erabiltzaileei buruzko datuak sexuaren 
arabera bereiztea eta/edo txostenok 
genero-ikuspegiarekin aztertzea

    
Gizarte 
Ekintza

G10.  Genero-i-
kuspegia 
duten plan 
sektorialak

G- 
Jarraipena

E G.E.1.14.AS

Sailaren programetako bat, gutxienez, 
genero-ikuspegiarekin aztertzea eta 
neurri zuzentzaileak sartzea, eta neurrion 
ezarpena ebaluatzeko azterketa egitea

    
Gizarte 
Ekintza

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak 
eta azterlanak

G- 
Ezagutza

T G.T.1.12.C

diagnostikoak egitea, emakumeak 
kulturaren munduan dituzten gustuak, 
itxaropenak, beharrak edo interesak 
ikusarazteko eta/edo diagnostiko horien 
zabalkundea egitea

    Kultura

G5.  Trebakun-
tza-ekintzak

G- 
Trebakuntza

E G.E.1.13.C

Ikastaroak antolatzea berdintasunaren 
arloko ezagutza erraztearren; kirolaren 
munduko teknikariei edo politikoei 
zuzendutakoak izango dira, eta 
Kirolbideren bidez eskainiko dira

    Kultura

G5.  Trebakun-
tza-ekintzak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

T G.T.1.10.HF
Barruko mintegia Ogasun eta Finantza 
Saileko langileentzat, sail barruko unitateko 
pertsonek emandakoa

    
Ogasun 
eta 
Finantza

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak 
eta azterlanak

G- 
Ezagutza

T G.T.1.11.HF
Inprimakiak, jarraibideak, PFEZaren 
eskuliburua… genero-ikuspegitik 
berrikustea eta/edo aztertzea

    
Ogasun 
eta 
Finantza

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak 
eta azterlanak

G- 
Ezagutza

T G.T.1.12.HF
Azterketa bat egitea, ikusteko Ogasun eta 
Finantza Sailaren jarduketek zer eragin 
dute generoari dagokionez

    
Ogasun 
eta 
Finantza

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak 
eta azterlanak

G- 
Ezagutza

T G.T.1.13.HF

Egiten diren inkestetako datuak sexuen 
arabera bereiztea eta haien emaitzak 
parametro hori kontuan hartuta lantzea 
eta/edo aztertzea

    
Ogasun 
eta 
Finantza

G2.  Berdintasu-
nerako admi-
nistrazio-uni-
tateak

G- 
 Araudia 

E G.E.1.14.HF

Ezartzea zein diren Ogasun eta Finantza 
Sailaren Barruko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasuna Bultzatzeko Unitatea osatzen 
duten pertsonak, bai eta haien eskumenak 
eta eginkizunak ere

    
Ogasun 
eta 
Finantza
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GOBERNANTZA

Neurriak Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

G5.  Trebakuntza 
-ekintzak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E G.E.1.15.HF

Jarduerak egitea, aldian-aldian, 
berdintasunezko portaerak 
txertatzeko Ogasun eta Finantza 
Saileko langileen artean

    
Ogasun eta 
Finantza

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Ezagutza

E G.E.1.11.MA
Hondartzen erabilera 
genero-ikuspegiarekin aztertzea

    Ingurumena

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Ezagutza

E G.E.1.12.MA
Garbiguneen erabilera 
genero-ikuspegiarekin aztertzea

    Ingurumena

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E G.E.13.MA
Genero-ikuspegia jasotzen duten 
ingurumen-hezkuntzako jarduerak 
egitea

    Ingurumena

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E G.E.1.14.MA
Genero-ikuspegia sartzea 
hondakinen inguruko 
sentsibilizazio-kanpainetan 

    Ingurumena

G5.  Trebakuntza 
-ekintzak

G- 
Trebakuntza

T G.T.1.11.OT
Berdintasunaren inguruko 
trebakuntza ematea herri lanetako 
gai espezifikoetan

    
Herri Lan eta 
Garraioa

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Jarraipena

T G.E.1.12.OT
Mugikortasun iraunkorra 
genero-ikuspegiarekin aztertzea

    
Herri Lan eta 
Garraioa

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

T G.E.1.11.P

Hiri- eta lurralde-hobekuntza, 
-diseinu eta -plangintzan 
genero-ikuspegia txertatzea dela-eta 
izandako jardunbide egokiak biltzea

    
Lehendaka-
ritza

G5.  Trebakuntza 
-ekintzak

G- 
Trebakuntza

T G.T.1.12.P

Hirigintzako profesionalen taldeei 
zuzendutako trebakuntza, hiri- eta 
lurralde-plangintza lantzerakoan 
errazago izan dakien emakumeen 
segurtasunerako eta babeserako 
irizpideak aplikatzea

    
Lehendaka-
ritza

G1.  Berdintasune-
rako planak

G- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E G.E.1.3.P

Emakumeen eta gizonen berdinta-
sunerako tresnak sustatzea Bizkaiko 
Foru Aldundiko langileen artean, arlo 
hauetan: trebakuntza, ordezkaritza 
paritarioa, enplegua, etab.

    
Lehendaka-
ritza
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GOBERNANTZA

Neurriak Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E G.E.1.14.P

Hiriko espazioa aztertzeko 
neurriak txertatzea, 
neurriok erabakiak hartzeko 
beharrezkoa den informazioa 
eman dezaten eta aukera 
eman dezaten ingurunea 
genero-ikuspegitik begiratuta 
ikusteko

    
Lehendaka-
ritza

G10.  Genero-ikus-
pegia duten 
plan sekto-
rialak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E G.E.1.15.P

Sentsibilizazioa eta/edo 
hirigintzaren plangintza, 
generoaren eta irisgarritasun 
unibertsalaren ikuspegia izanik

    
Lehendaka-
ritza

G4.  Genero-ikus-
pegia duten 
estatistikak eta 
azterlanak

G- 
Ezagutza

E G.E.1.11.PE

«Emakumeek Bizkaiko 
ikerketa-taldeetan duten eta 
lidergoa»ri buruzko azterketa 
egitea eta zabaltzea, hiru 
urtean behin

    
Ekonomi 
Sustapena

G10.  Genero-ikus-
pegia duten 
plan sekto-
rialak

G- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E G.E.1.12.PE
Genero-ikuspegia 
txertatzea «Egin eta Ekin» 
ekintzailetza-programan

    
Ekonomi 
Sustapena
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN EKINTZAK 2012-2015

Emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa

1. programa. Autonomia pertsonala eta balioen aldaketa

1.1. helburu estrategikoa: Balioen aldaketa sustatzea, sexuaren araberako rol sozialak eta estereotipoak desagerraraziz

1. helburu operatiboa: Berdintasunaren aldeko proaktibitatea areagotzea

Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

E- 
Sentsibilizazioa, informa-
zioa eta zabalkuntza

T E.T.1.5.dI
Bizkaiko Foru Aldundiko kazetariak 
genero-ikuspegidun komunikazioaren inguruan 
sentsibilizatzea 

    

Berdintasu-
nerako Zu-
zendaritza 
Nagusia

E- 
Ezagutza

E E.E.1.2.A
Emakumeek titulartasunerako eta/edo titulartasun 
partekaturako duten sarbideari buruzko 
informazioa, zabalkundea eta sentsibilizazioa

    Nekazaritza

E- 
Ezagutza

E E.E.1.2.C

Foru Liburutegiak ekoizpen kultural edo 
artistikoaren zabalkunderako sustatzen edo egiten 
dituen jardueretan emakumeek egindako lanak eta 
artelanak sartzea, bai eta emakumeek kulturaren 
munduari egindako ekarpena islatzen dutenak ere

    Kultura

E- 
Ezagutza

E E.E.1.3.C
Emakumeek idatzitako literatura-funtsak eta 
idazlanak erostea sustatzea

    Kultura

E- 
Ezagutza

E E.E.1.4.C

Emakume sortzaileen eta artisten topaketak eta 
jardunaldiak sortzea, haien lana errebalorizatzeko, 
esperientziak trukatzeko eta sareak egin eta 
sortzeko moduak sistematizatzeko. «Emakumea, 
migrazioa eta literatura» tailerra antolatzea

    Kultura

E- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E E.E.1.5.C

Emakumeak kirolean parte hartzea sustatzea, 
diru-laguntzen bidez; horretarako, ekintza 
positiboak sartuko dira eskola kiroleko 
diru-laguntzak kalkulatzeko baremazio-irizpideetan 
eta lortutako emaitzak aztertuko dira

    Kultura

E- 
Sentsibilizazioa, 
informazioa eta 
zabalkuntza

E E.E.1.6.C

Jarduera fisikoetako eta kirol jardueretako berdintasunari 
buruzko sentsibilizazioa sortzea aita-amen artean, haien 
hezkuntza-lanean sustatu dezaten neska-mutilek hainbat 
kiroletan har dezatela parte

    Kultura

E- 
Trebakuntza

E E.E.1.7.C

Jarduerak genero-ikuspegiarekin diseinatu, 
planifikatu, dinamizatu eta ebaluatzeari buruzko 
trebakuntza ematea astialdiko eta animazio 
soziokulturaleko zuzendariei eta begiraleei

    Kultura

E- 
Ezagutza

E E.E.1.2.HF
Emakumeak ikusaraztea emakumeok Ogasun eta 
Finantza Sailarekin dituzten harremanetan eta 
emaitzak aztertzea

    
Ogasun eta 
Finantza
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Emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa

2. programa. Baliabide ekonomiko eta sozialetarako sarbidea eta haien gaineko kontrola

2.1. helburu estrategikoa: Emakumeen lanerako sarbidea, lan-baldintzak eta lanbide-sustapena hobetzea, talde eta egoera ezberdinak 
daudela kontuan hartuta

1. helburu operatiboa: Emakume sustatzaileen kopurua areagotzea, bai eta haien proiektuen bideragarritasuna ere

Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

E- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E E.E.1.2.PE

Lehentasuna ematea emakumeek sustatutako 
auto-enplegurako ekimenei, bai enpresa-proiektua 
prestatzeko trebakuntza eta aholkularitzarako 
sarbideari dagokionez, bai ekimenon bideragarritasuna 
aztertzeari dagokionez, bai eta ekimenok martxan 
jartzeko prozesuan zehar ere

    
Ekonomi 
Sustapena

E- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E E.E.1.3.PE

Lehentasuna ematea emakumeek sustatutako 
enpresa-ekimen berritzaileei, bai enpresa-proiektua 
prestatzeko, bai proiektuaren bideragarritasuna 
aztertzeko, bai eta hura martxan jartzeko prozesuan 
ere

    
Ekonomi 
Sustapena

2. helburu operatiboa: Emakume sustatzaileen kopurua areagotzea, bai eta haien proiektuen bideragarritasuna ere

E- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E E.E.1.4.PE
Enpleguaren sorrera eta egonkortasuna sustatzea, 
emakumeak kontratatzeko pizgarriak emanez, eta/edo 
lortutako datuak aztertzea

    
Ekonomi 
Sustapena

E- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E E.E.1.5.PE
Emakumeek Bizkaitik kanpo egiten dituzten 
graduondoko ikasketak sustatzea eta/edo lortutako 
datuak aztertzea

    
Ekonomi 
Sustapena

2.2. helburu estrategikoa: Pobrezia arriskuan edo egoeran eta/edo gizarte-bazterkeria arriskuan edo egoeran dauden emakumeen 
egoera hobetzea

1. helburu operatiboa: Emakumeen jarduera-tasa areagotzea eta lana uzten dutenen tasa gutxitzea

E- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E E.E.1.2.AS
Guraso bakarreko familien buru diren emakumeen 
eta haien kargurako seme-alaben integrazio 
soziolaboralaren ebaluazioa

    
Gizarte 
Ekintza

E- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E E.E.1.3.AS

Gizarte-bitartekarien sare bat eratzea tratu txarrak 
jasaten dituzten emakumeei informazioa, orientazioa 
eta laguntza eskaintzeko eta gizartea arazo horren 
aurrean sentsibilizatzen laguntzeko

    
Gizarte 
Ekintza
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Emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa

3. programa. Parte-hartze soziopolitikoa eta eragina

3.1. helburu estrategikoa: Erabaki- eta eragin-eremuetan dauden emakumeen kopurua handitzea

1. helburu operatiboa: Sektore publikoko erabaki-postuetan dauden emakumeen kopurua handitzea

Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

E- 
Sentsibilizazioa, infor-
mazioa eta zabalkuntza

T E.T.1.1. Epaimahai, batzorde eta antzeko organoetako 
ordezkaritza orekatua izan dadin sustatzea     Guztiak

2. helburu operatiboa: Elkarte-mugimenduko eta Irabazteko asmorik gabeko erakundeetako erabaki-postuetan dauden 
emakumeen kopurua handitzea

E-
Sentsibilizazioa, infor-
mazioa eta zabalkuntza

E E.E.1.2.dI Emakume-elkarteen topaguneak ikusaraztea     
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

E- 
Sentsibilizazioa, infor-
mazioa eta zabalkuntza

E E.E.1.3.dI
Genero-berdintasunaren aldeko 
antolamendu-aldaketa bultzatzea GGKEetan 
erabakiak hartzeko prozeduretan

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

E-
Sentsibilizazioa, infor-
mazioa eta zabalkuntza

E E.E.1.4.dI
Emakumeen eskubideak defendatzeko eta 
haien ahalduntzea areagotzeko proiektuak 
sustatzea

    
Berdintasunera-
ko Zuzendaritza 
Nagusia

Antolaketa sozial erantzukidea

4. programa. Bateratze erantzukidea

4.1. helburu estrategikoa: Bateratze erantzukidearen aldeko kultura bultzatzea

1. helburu operatiboa: Bateratze erantzukiderako neurrien kopurua handitzea

Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

O- 
Araudia T O.T.1.1. Bilerak egitea, hain zuzen ere, bateratzerako aukera 

ematen duen ordu-tarte baten barruan     Guztiak

O- 
Sentsibilizazioa, informa-
zioa eta zabalkuntza

T O.T.1.2. Erantzukidetasuna sustatzea sailaren barruan     Guztiak

O- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

T O.T.1.3. BFAn bizitza pertsonala, etxekoa eta lanekoa uztartu ahal 
izateko dauden neurrien zabalkundea egitea     Guztiak

2. helburu operatiboa: Enpresa pribatuetako bateratze erantzukiderako neurrien kopurua handitzea

E- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E O.E.1.4.PE
Enpresen eremuan arlo pertsonala eta familiarra uztartu 
dadila sustatzea, diru-laguntzen ildoak barematzeko 
irizpide positiboak erabiliz

    Ekonomi 
Sustapena

E- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E O.E.1.5.PE

Informazioa, trebakuntza eta aholkularitza ematea enpre-
sa pribatuei bateratzea bermatzeko neurriei eta/edo edota 
zerbitzuei buruz, bai eta eskuragarri dauden laguntzei 
buruzko informazioa ematea ere

    Ekonomi 
Sustapena
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Emakumeen aurkako indarkeria

5. programa. Sentsibilizazioa eta prebentzioa

5.1. helburu estrategikoa: Jokabide ez-bortitzak dituzten ereduak gara daitezela sustatzea

1. helburu operatiboa: Areagotzea gizarteak genero-indarkeriaren motei buruz duen pertzepzioa

Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

V- 
Sentsibilizazioa, informa-
zioa eta zabalkuntza

T V.T.1.1.
Emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko 
neurriak zabaltzea

    Guztiak

V- 
Sentsibilizazioa, informa-
zioa eta zabalkuntza

E V.E.1.2.dI
Herritarrak indarkeriari lotutako gaietan 
sentsibilizatzea

    
Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

V- 
Araudia E V.E.1.3.dI diru-laguntzetan baremazio positiboa ezartzea     

Berdintasune-
rako Zuzendari-
tza Nagusia

E- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E V.E.1.2.AS

Genero Indarkeriaren Behatokia dinamizatzea, 
indarkeriaren biktima diren emakumeek 
Bizkaian jasotako laguntzari buruzko 
datuak bildu eta aztertzeko, eta, horrela, 
fenomenoaren errealitatea ezagututa, arazoak 
detektatu eta beharrak aztertu ahal izateko

    Gizarte Ekintza

V- 
Sentsibilizazioa, informa-
zioa eta zabalkuntza

E V.E.1.10.AS

Indarkeriaren biktima diren emakumeei 
laguntzeko protokoloen eta baliabideen 
zabalkundea egitea, denek ulertzeko 
moduko hizkera erabiliz eta informazio 
instituzionalerako sarbide gutxien duten 
taldeei zuzenduta, bereziki

    Gizarte Ekintza

V- 
Sentsibilizazioa, informa-
zioa eta zabalkuntza

E V.E.1.2.C
Emakumeen aurkako indarkeriaren gaineko 
sentsibilizazioa sortzeko jardueraren bat 
sartzea gazteentzat antolatutako udalekuetan

    Kultura

V- 
Trebakuntza E V.E.1.3.C

Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko 
trebakuntza eskaintzea begiraleei, teknikariei 
eta kirolaren munduko erakundeetako beste 
pertsona batzuei

    Kultura

V- 
Sentsibilizazioa, informa-
zioa eta zabalkuntza

E V.E.1.4.C

Kirolean sexu-jazarpenik ez gertatzeko 
gomendioak eta jarraibideak biltzen dituen 
gida bat prestatzea eta hari zabalkundea 
ematea

    Kultura

V- 
Araudia E V.E.1.2.PE

Klausula zehatzak sartzea azpiegituren 
obra-kontratuetan, bermatzeko obra horietan 
ez dadila arrisku-punturik egon

    
Ekonomi Susta-
pena
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Emakumeen aurkako indarkeria

5. programa. Sentsibilizazioa eta prebentzioa

5.2. helburu estrategikoa: Indarkeria-jokabideen aurkako prebentzioa hobetzea

1. helburu operatiboa: Azterlanak eta ikerketak egitea

Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

V- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E V.E.1.7.AS
Familian indarkeria-jokabideak dituztenez etxetik irten 
behar duten nerabeen artean genero-indarkeriak zer pisu 
duen ebaluatzea

    
Gizarte 
Ekintza

V- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E V.E.1.8.AS
«Gurasoekiko Indarkerian Espezializatutako Familiako 
Esku-hartze Programa»ren gaineko ezagutza areagotzea 
eta generoak programa horretan duen pisua ebaluatzea

    
Gizarte 
Ekintza

Emakumeen aurkako indarkeria

6. programa. Arreta

6.1. helburu estrategikoa: Biktima diren emakumeen babesa eta haientzako laguntza integrala bermatzea

1. helburu operatiboa: Askotariko bereizkeria arriskuan edo egoeran dauden emakumeei laguntzeko baliabideak dituzten 
zerbitzuak gehitzea

Tresna Ek ID Ekintza 2012 2013 2014 2015 Saila

V- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E V.E.1.3.AS Bizkaiko emakumeen eskura jartzea etxeko indarkeria-egoerak 
arintzeko eta desagerrarazteko dauden harrera-mekanismoak     

Gizarte 
Ekintza

V- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E V.E.1.4.AS

«Emakumeen aurkako etxeko tratu txarretan espezializatutako 
familiako esku-hartze programa» ematea, erasotzailearekin 
batera bizi diren emakumeek erasorik gabe berregin ahal 
dezaten beren bizimodua

    
Gizarte 
Ekintza

V- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E V.E.1.5.AS

Indarkeriaren biktima diren emakumeek haien arretarako 
dauden programa eta ekipamenduetarako sarbidea izan 
dezatela bermatzea eta izan litzaketen oztopo fisikoak 
desagerraraztea, emakumeon dibertsitate funtzionala ikusita 
egokitzapenak egin behar direnean

    
Gizarte 
Ekintza

V- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E V.E.1.6.AS
Tratu txarrak eta eraso sexualak gertatzen direnean, familian 
esku hartuz laguntza psikologikoa emateko zerbitzua 
deszentralizatzea

    
Gizarte 
Ekintza

V- 
Baliabideak eta 
zerbitzuak

E V.E.1.9.AS

Eskura dituzten zerbitzu eta prozeduren funtzionamenduari 
buruzko informazio integrala ematea indarkeriaren biktima diren 
emakumeei; horretarako, informazio hori emakumeen itxaropen, 
eskari, dibertsitate eta hizkuntzari egokituko zaio eta garrantzi 
berezia emango zaio informaziorako irisgarritasunaren printzi-
pioari (desgaitasuna, hizkuntzak, maila kulturala, informazioaren 
banaketa, etab.)

    
Gizarte 
Ekintza
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6.1- BARNE-EGITURA

Bizkaiko Foru Aldundiak V. EEEPPak ezartzen duen egitura-eredua jarraitu du, bai III. Foru Planean bai IV. 
honetan.

BATZORDE POLITIKOA

EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO SAILEN ARTEKO BATZORDEA
Batzorde hori Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko otsailaren 12ko 13/2008 Foru dekretuak arautzen du.

Haren eginkizun nagusiak hauek dira:

•  Plana Bizkaiko Foru Aldundian nola betetzen den koordinatzea, eta, horretarako, 
programazio-, jarraipen- eta ebaluazio-prozesuak dinamizatzea.

•  Arlo horretan bultzada ematea Sailen arteko Talde Teknikoa – Berdintasuna Taldeari.

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiaren ardura da batzorde horren lana bultzatzea eta koordinatzea, 
batzorde hori giltza da-eta plana arrakastatsua izan dadin, erakartzeko gaitasuna baitu.

BERDINTASUNERAKO BATZORDE TEKNIKOAK

SAILEN ARTEKO TALDE TEKNIKOA  
– BERDINTASUNA TALDEA

Helburu hauek ditu: emakume eta 
gizonen arteko berdintasuna lortzeko ekintzak 
proposatzea, Foru Plana aurrera eramatea eta 
betearaztea, eta ekintza horien guztien jarraipena 
egitea.

Era berean, haren eginkizunen artean 
hau ere badago: bizipenak eta proposamenak 
elkarri helarazteko gune izatea, Aldundiko sailen 
artean sinergiak sortu eta berdintasun-politiken 
kudeaketa eta eraginkortasuna optimizatzeko.

SAILEN ARTEKO UNITATEAK
2008ko otsailaren 12ko 13/2008 Foru 

dekretuak unitateon eginkizunak biltzen ditu, eta 
bertan adierazten denez, unitateok zeregin hau 
izango dute: saileko zerbitzu eta zuzendaritzekin 
lankidetzan eta horiekin koordinatuta, BFAk 
onartutako berdintasun planean xedatutakoa 
bete dadila bultzatzea.

Gainerako egiturekin gertatzen den bezala, 
unitateon egitekoa ere funtsezkoa da Bizkaiko 
Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako 
IV. Foru Plana ondo betetzeko.

6. KUDEAKETA-EREDUA
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6.2- ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA ETA KOORDINAZIOA

Adierazi behar da barneko egitura horiez gainera erakundeen arteko lankidetza eta koordinaziorako 
beste egitura batzuk ere badaudela.

Aurreko planean bezala, oraingo plan hau betearazteko lanean Berdintasunerako Foroak ere hartuko 
du parte. Bizkaiko Foru Aldundiak sustatu zuen foro horren sorrera, eta bertan biltzen dira Bizkaiko Lurralde 
Historikoan diharduten emakume-elkarteek egiten dituzten proposamenak.

Beste erakunde hauekin ere koordinatzen da lan hori:
•  Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundea. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Emakunderen arteko 

koordinazioaren erakusgarririk onena plan hau egiterakoan V. EEEPPAren irizpideak jarraitu izana da. 
Bizkaiko Foru Aldundia, gainera, ordezkatuta dago Emakunderen Zuzendaritza Kontseiluan, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordean eta Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak 
jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko erakunde arteko Hitzarmenaren Jarraipen 
Batzordean. Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak, bestalde, Erakunde arteko Batzorde Teknikoan 
eta hartatik sortzen diren lantaldeetan hartzen du parte.

•  Bizkaiko Batzar Nagusiak. Aldundiaren eta Batzar Nagusien arteko lankidetza eta koordinazioa 
oinarri-oinarrizkoak dira emakume eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, garatu eta ezartzen 
laguntzeko.

•  Bizkaiko udalak. Berdinbidean Bizkaia zerbitzuak V. EEEPPan eskatzen den erakunde arteko lana 
areagotzen lagunduko du, bertan erakunde hauek guztiak baitaude ordezkatuta: Bizkaiko Foru Aldundia, 
Euskadiko Udalerrien Elkartea (EUdEL), Emakunde eta Eusko Jaurlaritzako Genero-indarkeriaren Biktimei 
Laguntzeko Zuzendaritza. 5.000 biztanletik beherako Bizkaiko udalerriekin egiten du lan zerbitzuak, 
etorkizunean haien arteko sareak sor ditzaten. Horrela, sinergiak sortu ahal izango dira arestian aipatutako 
erakundeen artean.

BERDINTASUNERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

2007. urtean sortu zen, III. Plana zein plan horretatik ateratzen diren konpromiso guztiak artikulatu, 
bultzatu eta garatzeko ardurarekin.

Gaur egun, Gizarte Ekintza Sailaren menpe dago.

Halaber, azpimarratzekoa da zuzendaritza horrek herritarrak sentsibilizatzeko betetzen duen lana, bai 
planaren gaineko ezagutzari dagokionez, bai plana bera ezartzeari dagokionez.

IV. Planean, Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartuko ditu kanporako zabalkundea 
duten ekintza guztiak. Orobat, Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztientzat zeharkakoak diren ekintza batzuk 
koordinatzeko lana egingo du.
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6.3- KUDEAKETA-PROZESUAREN FASEAK

V. EEEPPak zehazten duenez, emakume eta gizonen arteko berdintasunerako plan baten 
kudeaketa-prozesuaren hiru fase nagusiak plangintza, ezarpena eta ebaluazioa dira.

Plangintza hau da: berdintasun-politikak abian jartzeko lanerako 
prozesua diseinatzea. Hau da, diseinatzea helburu estrategikoak eta 
operatiboak nola lortuko diren, zer eta nola egingo den, jarduera 
bakoitza noiz jarriko den abian, nork abiatuko duen eta zer erantzu-
kizun izango dituen, zer baliabide material eta ekonomiko izango 
dituen horretarako, zein diren lortu gura diren helburuak, eta abar. 
Gainera, funtsezko beste bi prozesuak (ezarpena eta ebaluazioa) eta 
haiei laguntzeko prozesuak nola eta noiz gauzatuko diren ere iden-
tifikatu behar da

Fase honetan gauzatuko dira sail bakoitzak plangintza-fasean pro-
gramatutako ekintzak. Horretarako, erakunde barruko egiturak di-
namizatu behar dira (Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunera-
ko Sailen arteko Batzordea, Sailen arteko Talde Teknikoa – Berdinta-
suna Taldea eta sail barruko unitateak). Gainera, finkatu egin behar 
dira Bizkaiko Foru Aldundian dagoeneko ezarrita dauden partaidetza
-kanalak eta komunikazio-prozesuak. Horrekin guztiarekin lortu gura 
da plana modu eraginkor eta efikazagoan ezar dadila sail guztietan.

Plangintza abian jarri den moduaren jarraipena egitea da helburua; 
hau da, programatutako jardueren eta haiek gauzatu diren 
moduaren jarraipena egingo da, eta, ondoren, aurrez ikusitako 
helburuekin alderatuta, lortutako emaitzen ebaluazioa. Beraz, 
emaitzak baloratu behar dira eta zailtasunak zein jardunbide egokiak 
identifikatu behar dira, izandako esperientziatik ikastearren, horrela 
aukera izango baita hobetzeko estrategiak ezartzeko. Emakume eta 
Gizonen Berdintasunerako III. Planetik hona sail guztiek tresna bera 
erabili dute ekintzen jarraipena eta ebaluazioa egiteko. Tresna horrek 
ekintza guztiak zein haien adierazle kuantitatibo-kualitatiboak 
biltzen ditu, eta, horrela, aukera ematen du haietako bakoitzaren 
gauzatze-mailaren jarraipena egiteko.

PLANGINTZA

EZARPENA

JARRAIPENA ETA 
EBALUAZIOA

       KUDEAKETA-PROZESUAREN FASEAK
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PLANGINTZA

4/2005 Legearen 15. artikuluan jasotzen denez, Bizkaiko Foru Aldundiak emakume eta gizonen 
berdintasunerako plan bat onetsiko du, Eusko Jaurlaritzaren plangintza orokorrean ezartzen diren jarraibide eta 
gidalerroekin bat. Halaber, adierazten da Bizkaiko Foru Aldundiak bermatuko duela (horretarako beharrezkoak 
diren baliabide materialekin eta ekonomi eta giza baliabideak eskainita) bere sail, erakunde autonomo eta 
menpean edo lotuta dituen gainerako ente publikoetan benetan eta modu koordinatuan betetzen direla 
aipatutako plan horrek jasotzen dituen neurriak.

Era berean, arau-esparrua dela eta, garrantzitsua da azpimarratzea 13/2008 Foru dekretuak egiteko 
nabarmena betetzen duela plangintzari dagokionez; izan ere, plan horretan zehazten da zein den IV. Plana 
prestatzeko lan-prozesuan jarraitu beharreko bidea, bai eta plan hori ezartzeko eta haren jarraipena eta ebaluazioa 
egiteko bidea zein den ere.

Gainera, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Planaren ebaluazioak IV. plan honen plangintza 
egiteko oinarriak finkatzeko balio izan du, hasierako egoerari buruzko ikuspegia eskaini eta eman beharreko 
urratsak definitzeko ardatz gisa erabili da eta.

Plangintza-fasea zeharkako prozesua da Bizkaiko Foru Aldundi osoan, eta ezinezkoa izango zen plana 
aurrera eramatea Aldundiko zortzi sailen eta Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiaren lankidetza estua izan 
ezean, ezta Sailen arteko Batzordeko, Berdintasuna Taldeko eta sail barruko unitateetako kideen laguntzarik 
gabe ere.

EZARPENA

Plana diseinatzeko fasearen ostean, plan hori ezarri edo martxan jartzeko fasea dator. Bada, fase horretan, 
sail bakoitzerako ekintza zehatzak aurrera eramateaz gainera, zenbait ekintza egin behar dira planak modu 
koordinatuan funtzionatu dezan laguntzeko, esaterako, hauek:

•  Egiturak dinamizatzea, hain zuzen ere, hauek: Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sailen 
arteko Batzordea, Berdintasuna Taldea eta sail barruko unitateak.

•  Beste erakunde batzuen partaidetza sustatzea; bide asko erabiliko dira horretarako: Berdintasunerako 
Foroa (zuzeneko lotura du elkarteen mugimenduarekin) eta Berdinbidean Bizkaia (Bizkaiko udalerri txikiei 
berdintasun-politikei buruzko aholkularitza emateko zerbitzua).

Horrekin guztiarekin, partaidetza eta komunikazioa hobetuko 
duten neurriak jarriko dira martxan.

EBALUAZIOA

Ebaluazio- eta jarraipen-fasearen garrantzia kontuan hartuta, kapitulu oso bat erabiliko da hura definitzeko.



7. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
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Bizkaiko Foru Aldundiarentzat funtsezkoa da jarraipen- eta ebaluazio-fasea. Hori dela eta, IV. 
Plana prestatzeko prozesuan adierazle kuantitatiboak ezarri dira ekintza bakoitzerako eta helburuak ere 
bai adierazle bakoitzerako, eta horrela, haiei guztiei esker, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. 
Foru Planaren jarraipena eta ebaluazioa egin ahal izango da, bai urtero, bai plana indarrean dagoen epe 
guztian.

Ebaluazio-prozesua egiteko, III. Foru Planaren ezarpena ebaluatzeko ad hoc diseinatu zen tresna 
informatiko bat erabiliko da; tresna hori hobetu egin da plan berrira egokitzearren.

BETETZE-MAILAREN EBALUAZIOA
Berdintasuna Taldeak egiten du urteko jarraipena, ikusteko zer ekintza gauzatu diren eta zelan. Lan hori 
egiteko, sail barruko unitateen laguntza izango du, eta lan hori gainbegiratzeko ardura, berriz, Sailen 
arteko Batzordeak hartuko du. Ekintzen betetze-mailaren jarraipena hiru hilean behin egingo da, ekintzak 
gauzatzerakoan ager litezkeen arazo guztiak konpondu ahal izateko. Jarraipena txosten batean islatuko 
da, non agertuko den zer jarduketa egin dituzten Bizkaiko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. 
Foru Planean inplikatutako eragileek. Urtero egingo da txosten hori, eta planaren indarraldia amaitzen 
denean, berriz, beste txosten orokor bat egin beharko da.

Era berean, tresna informatikoari esker, helburu bakoitza zenbateraino lortu den aztertu ahal izango da, 
eta, horrela, jakin ahal izango da zein arlotan egin behar den ahalegin handiena.

KOHERENTZIAREN EBALUAZIOA
IV. Foru Plana bat datorrenez 4/2005 Legean eta V. EEEPPan zehazten denarekin, koherentzia gertatzen da. 
Hori horrela izanik ere, ebaluazioa egingo da, hots, berdintasunerako politiken edukien ebaluazioa egingo 
da, kontuan hartuta hala kalitatea nola politika horien eraldaketarako gaitasuna.

PROZESUAREN EBALUAZIOA
Aztertuko da bai ezarpen-prozesua bera, bai eta horretarako egiten diren antolamendua eta eragiketak 
ere.

Ebaluazioan, berdintasunerako prozesu osoan inplikatutako eragileen balorazioak jasoko dira, eta, horrela, 
eragileok haien eskura dituzten laguntza-tresnei buruz duten gogobetetzea eta pertzepzioa identifikatuko 
dira. Hots, gogobetetze-inkesta bana egingo da batzorde guztietan, eta, bereziki, Berdintasuna Taldean, 
hurrengo foru planak prestatzeko gida-lerroak atera ahal izateko.
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ERAGINAREN EBALUAZIOA
Berdintasun-politiken ondorioak aztertuko dira, hots, egungo egoeraren adierazlerik esanguratsuenak 
aztertuko dira eta ikusiko da zer emaitza lortu diren IV. Planaren indarraldi osoan, haiekin zer eragin lortu 
den ikusi ahal izateko.

Adibide gisa, hona hemen planeko ekintza bat, bere adierazleekin batera:

EKINTZA ADIERAZLE NAGUSIA

Bizkaiko Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako IV. Foru Plana zabaltzea 
Bizkaiko Foru Aldundiaren barruan

Informazioa jaso duen saileko langile kopurua

Egindako zabalkunde-ekintzen kopurua

Erabilitako zabalkunde-bideen kopurua
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Plan hau prestatzeko erabilitako bibliografia hau da:

•  4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoa.

•  3/2007 Legea, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasun 
eragingarrirakoa.

•  EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. Plana.

•  EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. Planeko ekintzen gida.

•  Bizkaiko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Plana.

•  Arabako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Plana.

•  Gipuzkoako Emakume eta gizonen Berdintasunerako Plan Forala 2008-2011.

8. BIBLIOGRAFIA


