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1. SARRERA 

2010ean Bortzirietako Mankomunitateko Ekintza Positiborako I. Plana amaitu ondoren, honek 

izan duen inpaktua analizatzeko beharra sortzen da, jarraian aurkezten den Berdintasun 

Diagnostikoaren bidez.  

 

Era berean, prozesuan zehar gaur egungo eta 2004ko –beharren azken diagnosia egin zen 

urtea-  egoeren arteko konparazio bat egin da, Berdintasun Plan berri bat egin edota indarrean 

dagoena luzatzea egokiagoa den ikusteko.  

 

 

2. HELBURUAK  

 

 Bortzirietan 2004an egindako sexuen arteko berdintasunaren arloko azken 

diagnostikoarekin alderatuta eman diren aldaketak analizatu eta hauen inguruko 

hausnarketa egin.  

 

 Datozen urteetarako berdintasunaren arloko lan-ildoak ezarri, bere kasuan, Berdintasun 

Plan bat egiteko oinarritzat balioko luketenak.  

 

 Parte-hartzea handitu eta pertsona zein entitate gehiago zonaldeko berdintasun-

proiektuan sartzea lortu.   
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3. METODOLOGIA 

 
Proiektuan zehar erabilitako metodologia nagusia eztabaida-taldea izan da.  

 

Lan-taldeak hiru mailetako pertsona desberdinen parte-hartzea bilatuz diseinatu dira, maila 

politikoa, teknikoa eta soziala, alegia.  

 

Elkarlanean, taldeek euren iritziak kontrastatu ahal izan dituzte, Bortzirietako zonaldean 

sexuen arteko berdintasunaren egoerari buruzko pertzepzio-dinamiken bidez.   

 

Abiapuntu honetatik abiatuta, eztabaida-taldeak analisi kualitatiborako interes handikoak 

diren datuak, iritziak eta informazio kontrastatua eskuratzeko dinamizatu dira.  

 

Sei saio gauzatu dira, goiz eta arratsaldeko ordutegietan, herritarren parte-hartzea errazteko.  

 

Diagnosi-prozesu honetan, Berdintasun Plan baterako sortutako proposamenak eztabaida-

taldeetan egindako lanaren fruitua dira. Hauen helburuetako bat datozen lau urteetarako 

parte-hartzaileek beharrezko ikusten dituzten neurrien inguruko proposamenak jasotzea izan 

da.  

 

Prozesua amaitzeko, taldeetan aipatutako neurriak detektatu eta erredaktatu ondoren, 

Diagnostikoaren ondorioak kontrastatu eta balioztatzeko azken saio bat egin zen. Saio 

honetan parte-hartzaileek markatutako lehentasunezko helburuen inguruan ekarpen berriak 

egin ahal izan zituzten.  
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4. PROIEKTUAREN GARAPENA 

 

Behin genero-berdintasunaren arloan aurretik existitzen den dokumentazioa analizatu 

ondoren, proiektuan zehar erabiliko ziren tresnak elaboratu ziren, eta parte-hartze saioak 

burutu ziren, 2011ko irailaren 12a eta urriaren 3a bitartean.   

 

Jarraian parte-hartze saioetako garapen eta edukiak deskribatzen dira:  

 

1. saioa / 2. saioa LESAKA 

 Sarrera, proiektuaren azalpena.  

 Bortzirietako Ekintza Positiborako I. Planaren oinarri izan zen 2004ko Diagnostikoaren 

emaitzen inguruko informazio laburra. . 

 DAFO metodologiaren bitartez –Ahuleziak, Mehatxuak, Sendotasunak eta Aukerak 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)-beharren hasierako analisirako 

jarraituko den prozesuaren azalpena. 

 DAFO  metodologiaren aplikazioa esku-hartze arloen arabera –hezkuntza, kultura, 

abeltzaintza-nekazaritza, industria, eta abar-, parte-hartzea erraztu duten elementu eta 

dinamiken bidez.  

 

3. saioa / 4. saioa  BERA 

 Beharren detekziorako egindako tresnen inguruko informazioa eta sail bakoitzeko lanerako 

lerro posibleak.  

 Kunplimentazioa eta bateratze-lana parte-hartzaileen aldetik.  

 

5. saioa / 6. saioa LESAKA    

 Sexuen arteko berdintasunaren arloko lanerako ildoak eta lehentasunak ezarri.  

 

7. saioa BERA 

 Proiektuaren ondorioen aurkezpena. 

 Azken ebaluazio-galdetegi baten kunplimentazioa parte-hartzaileen aldetik.  
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5. EZTABAIDA-TALDEEN EMAITZAK 

 

Jarraian, burututako saioetan lortutako emaitzak aurkezten dira.  

 

Parte hartutako pertsonek Bortzirietan emakumeen eta sexuen arteko berdintasunaren 

egoerari buruz dituzten iritziak jasotzen dira.  

 

Arlo desberdinak analizatu ziren (kultura, osasuna, indarkeria, eta abar) sexuen arteko 

berdintasunari dagokionean. Jasotako ideiak lau aspekturen arabera taldekatu ziren –

Ahuleziak, Mehatxuak, Sendotasunak eta Aukerak- eta jarraian azaltzen dira.  

 

 

AHULEZIAK: gaur egun emakume eta gizonen arteko berdintasunari eragozten dioten egoera 

edo elementuak.  

 Kontziliazio-zerbitzuen gabezia  

Honek bereziki emakumeei eragiten die, zaintza-rola bere gain izaten jarraitzen baitute.   

 

 Zaintzaren konponbide falta  

Familiek ez dute zaintzarako laguntzarik, eta honek emakumeei kalte egiten die, ardura 

handiena bere gain hartzen jarraitzen baitute.  

 

 Kristalezko sabaia 

Emakumeek ardura postuetara iristeko dituzten zailtasunak adierazten dira.  

 

 Oso finkatuta dauden rol tradizionalak  

Hauen ondorioz, emakumeek beti gehiago demostratu behar izaten dute lanpostuak, 

errekonozimendu publikoa, eta abar eskuratzeko.  

 

 Rol tradizionalak aldatzeko zailtasunak  

Taldeek aldaketak oso poliki eta aurrerapauso txikiekin ematen direla ulertzen dute.  
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Ingurunea oso kontserbadorea antzematen da genero-desberdintasunei dagokienean.  

 

 Berdintasuna emakume eta gizonen arteko liskar gisa ulertua  

Berdintasunak gizonengan erasotuak izatearen sentimendua ez ote duen sortarazten zalantzak 

sortzen dira.  

Ildo beretik, “emakumeei” buruz asko eta “generoaz” gutxi hitz egiten denaren pertzepzioa 

agertzen da.  

 

 Etxeko lanen balorazio eskasa 

Ez dago lan mota honen errekonozimendu eta baloraziorik.  

 

 Gizonek beste modu batean priorizatzen dute bere denbora  

Lan batzuetan gehiago parte hartzen dutela ikusten da, baina lehentasuna beste aktibitate 

mota bati ematen eta bere denbora zaintzaren ardura kontuan izan gabe antolatzen jarraitzen 

dute.  

 

Emakume eta gizonek denbora eta eginbeharrak lanaren banaketa sexual zorrotzak ezarritako 

rol jakinen arabera antolatzen dituzte.   

 

 Amatasuna 

Funtzio honen balorazio falta ikusten da.  

 

Bestalde, ideia honen inguruko sentsibilizazioa beharrezkoa dela komentatzen da: aukera bat 

da eta ez emakumeentzako rol natural bat.  

 

 Ezkutuko ekonomia 

Emakumeek lan mota hauek hartzen dituzte kontziliatzeko zailtasun asko dituztelako.  

 

 Erantzukidetasuna, bere lorpena zintzilik dagoen heinean  

Gizonek haurren zaintzarekin lotutako lan batzuk gehiago egiten dituzte, baina ez 

menpekotasuna duten beste pertsonen arretari dagokionean.  
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  Matriarkatuaren tradizioa 

Emakumeen barrurako boterearen kultura bat sortu duena, esparru pribatuan, baina ez dena 

botere publikoan eta erabakiak hartzeko boterean bilakatu.  

 

 Estereotipoak lanean 

Taldeek lana sexuaren arabera oso diferentziatuta ikusten dute, aktibitate ekonomikoaren 

arabera.  

 

 Industria-lanaren ikuspegi maskulinizatua  

Honek emakumeak zonaldean presentzia garrantzitsua duen sektore batean sartzea zaildu 

egiten du.  

 

 Soldaten arteko desberdintasunak 

Emakumeak kaltetzen dituena.  

 

 Lanaldi laburra 

Ordaindutako lanean genero-desberdintasun bat dago, sindikatuek iraunarazten duten genero-

rolen ikuspegi tradizional batengatik.  

 

Lan-malgutasuna edo lanaldi laburra bezalako estrategiak printzipioz “aukerakoak” dira, baina 

azkenik, gehienbat emakumeek erabiltzen dituzte, hauen karrera profesionala murriztuz.  

 

 Eredu maskulinoak gizartea markatzen jarraitzen du  

Zenbait lanetarako eta lidergorako erreferentzia-ereduak maskulinoa izaten jarraitzen du.  

 

 Emakumeen proiekzio publikoaren falta  

Eremu publikoetan emakumeen falta edo presentzia eskasa.  

 

 Erantzun instituzionalen ezintasuna  

Emakume eta gizonen arteko berdintasunari bultzada eragingarriago bat emateko.  
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 Sindikatuen konpromiso falta 

Diagnostikoa bera edo Kontziliaziorako Udal Itunaren Batzordea bezalako prozesuetatik kanpo 

somatzen dira.  

 

 Sakabanatze geografikoa eta komunikazioen zailtasunak  

Parte-hartzea edo prozesu asoziatiboak sortzeko zailtasun gisa ikusten dira.   

 

 

MEHATXUAK: etorkizunean emakume eta gizonen arteko berdintasuna zaildu dezaketen 

egoera edo elementuak.  

 

 Botere ekonomikoa kanpokoa da eta eskualde barruan joerak markatzen ditu  

Hausnarketa gaur egungo ereduaren ingurukoa da, eta zein lekutan geratzen diren bai 

emakume eta bai gizonak, rol markatuekin eta batzuen eta besteentzako aukera 

diferentziatuekin.  

 

 Arrakastan zentratutako hezkuntza-sistema, baloreak ahaztuz  

Badirudi baloreen gaia ahaztua edo bigarren maila batean dagoela hezkuntza-esparruetan.  

 

 Pisu politikoaren falta Nafarroako Gobernuan  

Egoera periferikoa zonalderako beharrezkoak diren zerbitzuak ezartzeko atzerapen batean 

bihurtzen da.  

 

 Baliabideak Iruñean zentralizatzeko joerak Bortziriak bezalako zonaldeak kaltetzen ditu 

Joera hau Nafarroako zona periferiko guztietan soma daiteke.  

 

 Modu asistentzialean lan egiten da, epe luzerako politika eta planetan pentsatu gabe 

Bereziki epe ertain eta luzeetan pentsatzeko beharra azpimarratzen da, hauetan herritarren 

beharrak aurreikusi ahal izateko.  
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 Krisia 

Emakumeak ekonomia ezkutura bultzatzen ditu eta berdintasun-politiken garapena zailtzen 

du.  

 

 Immigrazioa 

Migrazio-faktorea ulertzeko garaian aldaketa bat somatzen da, orain lanpostuak eskuratzeko 

konpetentzia suposa baitezake. Dena den, lan-taldeen iritziz balorazioa oso positiboa da 

immigrazioak suposatzen duen ekarpenari dagokionean. Hala ere, badakite posible dela krisi-

egoeraren aurrean etorkin taldeenganako egonezina agertzea.   

 

 Emakumeek dituzten egoera anitzak jeneralizatzea  

Emakumeek egoera anitzak aurkezten dituztela ulertzen da eta zerbitzuak eskaintzerakoan 

hauetan pentsatu behar dela.  

 

 Eredu sozialen krisia eta hauen transformazio falta  

Gizartea eta familiak rol tradizionalek asumitu eta transformatu dezaketena baino erritmo 

azkarragoan aldatzen dira.  

 

 Berdintasun politiken hondar-presentzia  

Ingurugirozkoak bezala hartzen dira eta ez dira era egokian baloratzen eta murrizketak izaten 

ari dira.  

 

 Laguntzen murrizketak 

Berdintasunaren aldeko neurri edo ekintzetan pentsatzeko zailtasuna sor dezakete.  

Pertsonen arretarako eskainitako zerbitzuen defizita  -egoitzak, eguneko zentroak, eta abar-. 

 

Zentzu honetan menpeko pertsonen inguruko zailtasunak adierazten dira, eta baita 12 eta 16 

urte bitartean ere, laguntza-zerbitzu espezifikorik ez baitute.  

 

 Eskualdearen egoera periferikoa 

Zerbitzuen ezarpenerako zailtasunak sortzen ditu gobernu zentralaren aldetik.  
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 Elementu ideologikoak 

Rol tradizionalak aldatzea galarazten dute eta berdintasun politiketako ekintza eta esku-

hartzeak baldintzatzen dituzte.  

 

 

SENDOTASUNAK: gaur egun emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde egiten duten 

egoera edo elementuak.  

 

 Iniziatiba eta ekimena  

Emakumeen iniziatiba landa-etxeetan ikusten da. Guztien jabeak emakumeak dira. Ekimen 

mota honek egiten zuten etxeko andrearen lanari balorea gehitu dio.  

 

Hau ekimenean bihurtzen da. Honen inguruko hausnarketa bat dago. Taldeak ikusten du 

emakumeak ekimenerantz bultzatzen dituen lan-egoerarekin eta lan-eskasiarekin ere zerikusia 

duela. 

 

Landa-etxe hauen kudeaketa elkartze-prozesu batekin lagunduta etorri da, maila 

burokratikoko gestioari aurre egin ahal izateko. Elkartea 37 landa-etxez osatuta dago.  

 

Era berean, merkataritza-sarean ere presentzia femeninoak maila altua duela nabarmentzen 

da.   

 

 Emakumeak lan-munduan sartzea  

Honek gaitasun eta independentzia ekonomiko handiagoa eman die emakumeei. Taldeak 

oinarrizkotzat baloratzen du aspektu hau berdintasunean aurrera egin ahal izateko.  

 

2006an zonaldean jaio berriekin egindako ikerketa bateko emaitzek bikoteko bi kideak lan 

egiteko egoeran aurkitzen zirela erakusten zutela adierazten da.  

 

 Jabekuntza 

Emakumeak jadanik ez dira behe-mailakoak sentitzen, eta hitza hartzen dute. Autoestimua  eta 

independentzia handiagoa somatzen dira –“emakumeok badakigu zer nahi dugun”-. 
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Era berean, zonaldeko emakumeek identitate propioa dute.  

 

 Prestakuntza 

Berdintasunaren garrantzia nabarmentzen da hezkuntzarako sarbideari dagokionean.  

 

Gainera, gaur egun emakumeek hezkuntza kualifikatua dutela somatzen da.  

 

 Ekintza politikoa eta parte-hartzea 

Maila politikoan emakumeek, eta bereziki emakume gazteek, presentzia handiagoa dutela 

adierazten da.  

 

 Erantzukidetasuna 

Puntu honetan ez dago ahots bakar bat. Talde osoak egoera hobetu dela eta balore 

garrantzitsua dela onartzen du, bereziki, emakume gazteenentzat, baina erantzukidetasunari 

dagokionean oraindik gauza asko aldatu behar direla nabarmentzen dute.  

 

 Menpekotasunaren legea 

Lege honen presentzia positiboki baloratzen da, pertsona zaintzaileei kotizatzeko aukera eman 

baitie, gehienbat emakumeak direnak.  

 

Balorazio honen aurkako ahotsak ere badira, menpekotasun-legeak zaintzaileak etxe barruan 

giltzapetzen dituela adierazten baitute, hauen garapen soziala mugatuz.  

 

Zaintzaren esparruan, kalitatezko zerbitzu publikoetarako sarbidearen garrantzia azaltzen da.  

 

 Aldaketak familietan 

Kontziliazio-zerbitzuen beharrak dituzten familia nuklear gehiago ikusten dira, aurreko 

hamarkadetako familia zabalen ordez.  

 

 Herritar eta entitateen kontzientzia handiagoa  

Honen adibide dira emakumeen presentzia handiagoa kirol-arloan edota martxoaren 8ko 

ospakizuna gazte-elkarteen aldetik.  



 

 

 

 
 13 

 Hezkidetza 

Eskoletatik hezkuntza-programetan sartzen dira.  

 

 Asoziazionismoa 

Emakume-elkarteen presentzia. Dena den, asoziazionismoa indartzeko lan egiteko beharra 

detektatzen da.  

 

 Laguntza instituzionala 

Puntu honetan, zenbait posturek diagnostikoa bera bezalako espazioak sortzea positibotzat 

onartzen dute. Baina, bestalde, beste zenbaitek baieztatzen du Berdintasun Plana berretsi eta 

bultzatzeko garaian ez dagoela benetako konpromisorik.  

 

 

AUKERAK: etorkizunean emakume eta gizonen arteko berdintasunean lagundu dezaketen 

egoera edo elementuak.  

 

 Krisia bera 

Parte-hartze modu berriak ekar ditzake.  

 

 Erakundeetan ematen ari den belaunaldi-ordezkapena  

Udalbatza berrien osaketan detektatu den egoera.   

 

 Berriki osatutako korporazioetan pertsona berrien presentzia  

Hau lehen aipatutako belaunaldi-ordezkapenaren ideiaren barne dago.  

 

 Diagnostikoa bera 

Parte-hartzea eta komunikazio-kanal berriak sortzeko aukera bat da.  

 

 Udal-Itunaren sinadura berri batetik sor daitekeen konpromisoa  

Berdintasun Plana abian jartzeko bultzada berri bat suposa dezake. 
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 Plan zehatzago bat erredaktatzeko aukera  

Lan-tresna gisa eratu dadila.  

 

 Existitzen diren lan-taldeak, bere bilera-programekin  

Berdintasun Batzordea eratzeko nukleoa izan daiteke, Plana abian jartzeko arduraduna.  
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6. ONDORIOAK 

 

Saioen igarotzeak Bortziriek Berdintasun Batzorde batean parte hartzeko prest dauden 

pertsona talde bat duela erakutsi du. Hau II. Berdintasun Planaren abian jartzea bultzatu, 

urteko programazioa aprobatu, eta jarraipena eta ebaluazioa egiteko arduraduna izango 

litzateke.  

 

Saioetan parte hartu duten taldeek konkrezio-maila ona dute helburu eta neurriak zehazteko 

garaian, eta honek II. Planaren ezarpena erraz dezake.   

 

Aurreko Planaren garapenak izan duen inpaktuari dagokionez bi momentu ikusten dira:  

•  Lan-talde aktibo bat sortu den momentu bat, Kontziliaziorako Udal-Itunaren bitartez, 

kontziliazioaren inguruko ekintzak egin dituena.  

• Beste momentu bat, prozesu  geldoago batekin, zeinetan tradizio, ohitura eta 

sakabanatze geografikoaren pisuak, beste faktore batzuen artean, sentsibilizazio-lana 

egiten jarraitzeko beharra erakusten duten.   

 

Taldeek adierazten dute rol maskulino eta femeninoak gaur egun oso presente egoten 

jarraitzen dutela, eta femeninoak eta maskulinoak kontsideratzen diren aktibitateak 

mantentzen direla –bereziki zenbait aktibitate ekonomikotan eta etxeko lanetan-.   

 

Lanaren banaketa sexuala oso argia da oraindik etxeko eta familiaren zaintzako lanetan, batez 

ere emakumeengan jarraitzen baitute.  

 

Aldaketaren aurreko erresistentzia bat azaltzen da, rol tradizionalen iraunkortasuna eta 

tradizioaren pisuaren ondorioz.  

 

Enplegua problematiko bezala islatu da modu espezifikoagoan emakumeei eragiten dieten 

aspektu desberdinetan, esaterako, lana eta familia kontziliatzeko zailtasunak, emakumeen 

lanaren balorazio eta ordainsari baxuagoa, ekonomia ezkutua, eta sexuen arteko etxeko lanen 

eta  familia-zaintzaren banaketa eskasa.   
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Prozesuan parte hartu duten pertsonek aldaketarako oinarrizko faktore gisa kontsideratzen 

dute hezkuntza. Hezkuntza hau maila guztietan ulertzen da eta herritar guztiei zuzenduta.  

 

Kultura ere berdintasun-baloreak transmititzeko sentsibilizazio-toki gisa baloratzen da.  

 

Kirolen praktikari dagokionez, lan egiteko interesgarria den eremu gisa kontsideratzen da, eta 

genero-berdintasunarekin lotutako baloreak lantzeko modukoa.   

 

Guraso elkarteekin kontaktatzea positibo eta garrantzitsua kontsideratzen da, gizarteratze-

agente nagusiak diren familiekin lantzeko lan-lerro partekatuak diseinatzeko.  

 

Era berean, oinarrizkoa kontsideratzen da asoziazionismoari bultzada ematea faktore 

mobilizatzaile gisa eta emakumeen jabekuntzarako.  

 

Oinarrizkoa kontsideratzen den beste aspektu bat gizon eta emakumeen parte-hartzea 

bultzatzen duten aktibitateak indartzea da, berdintasun-politiken ikuspegi integratzaile bat 

sortzeko.  

 

Nabarmentzekoa da taldeek garrantzitsua ikusten dutela gizon eta emakumeen arteko 

berdintasunerantz lan egiten jarraitzea, eta egiteko geratzen den bide luzea nabarmentzen 

dute.  
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7. ETORKIZUNERAKO IKUSPEGIA: 

GENERO-BERDINTASUNAREN 

ESPARRUKO ESKUHARTZE-

LERROAK 

 

Bortzirietan egindako Diagnostikoak II. Berdintasun Planean sartzeko zenbait helburu eta 

ekintza zirriborratu ditu.  

 

Taldeen lanetik lan-arloak, helburuak eta ekintzak sortu ziren. Ekintzen priorizaziorako tresna 

espezifiko bat erabili zen. Taldeek bi irizpide baloratuz kunplimentatu zuten, eraginkortasuna 

eta egingarritasuna, aurreko saioetan zehar sortutako ekintza bakoitzerako.  

 

28 ekintzak taldeen aldetik lehenetsiak izan dira. Puntuazio handienari 1 balorea dagokio eta 

bestalde, 28 balorearekin lehenetsitako ekintzak puntuazio txikiena eskuratu du.  

 

Jarraian lan honen emaitza aurkezten da.  
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Neurri Orokorren Arloa Priorizazioa 
MAINSTREAMING -ARDATZA 

1. Helburua: Kontziliaziorako Udal-Itunaren Batzordea berriro definitu, sexuen arteko 
Berdintasunaren inguruko ikuspegi zabalagoa jaso dezan  

Ekintzak:  

1. Kontziliaziorako Udal-Itunaren Batzordeko kideak prestatu Berdintasun 
Batzorde gisako funtzioak bere gain hartu ahal izateko  

1 

2. Berdintasun Batzordearen funtzioak definitu eta lanerako jarraibideak markatu  2 

3. Sindikatu, talde politiko, langile tekniko eta gizarte eragileekin kontaktuak 
ezarri modu konprometituan Berdintasun Batzordeko kide izan daitezen  

26 

KONTZILIAZIO-ARDATZA 

2. Helburua: enpresa-sarea Kontziliaziorako Udal-Itunaren existentzia eta 
abantailen inguruan informatu eta sentsibilizatu    

Ekintzak:  

4. Kontziliaziorako Udal-Itunetik enpresa-sarearekin kontaktuak ezarri  28 

5. Existitzen diren kontziliazio baliabideak finkatu eta estaldura handiagoa 
emateko berriak bultzatu  

11 

6. Hiri-kanpamentu eta ludotekak bezalako baliabideak zabaldu, estaldura 
honetan pubertaroa eta lehenengo nerabezaroa barne hartuz  

20 

3. Helburua: herritarrak erantzukidetasuna eta maskulinitate berrien inguruan sentsibilizatu  

Ekintzak: 

7. Tailerrak edo hitzaldiak bezalako prestakuntza-aktibitateak planifikatu, 
erantzukidetasuna edo maskulinitate berriak bezalako edukiekin  

23 

8. Sexuen arteko berdintasunaren egoeraren inguruan sentsibilizatzen duten 
datuekin kanpainak egin –enpleguaren datuak, lan ezkutua, eta abar-.  

22 

9. Zonaldeko kontziliazio-baliabideekin gida bat egin, erantzukidetasunaren 
inguruko jarraibideekin  

12 

10.   Gaur egun elkartze edo ezkontzatan ematen den erantzukidetasuneko 
jarraibideen kontratua existitzen da. Zaintza kontratu honen jarraipen bat izan 
dadin gida bat elaboratu  

18 

INDARKERIA-ARDATZA 

4. Helburua: herritarrak emakumeen aurkako indarkeriak dituen mota eta ezaugarrien inguruan 
sentsitilizatu eta informatu  

Ekintzak:  

11. Herritar guztientzako tratu txarren maila eta mota desberdinen inguruko 
sentsibilizazio-ekintzak  

15 
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Hezkuntza Arloa  Priorizazioa 
MAINSTREAMING -ARDATZA 

1. Helburua: ikastetxeekiko kontaktua bultzatu hezkidetzaren inguruan sentsibilizatu eta  
lanerako bideak bilatzeko  

Ekintzak:  

12. Irakasleentzako hezkidetzaren inguruko prestakuntza eskaini  10 

13. Familiei zuzendutako aktibitateak, Berdintasun Batzordetik bultzatuak eta 
guraso elkarteekin elkarlanean, berdintasun gaietan sentsibilizatzeko  

25 

2. Helburua: haur eta lehen hezkuntzako urteko programetan genero-ikuspegia sartu  

Ekintzak:  

14. Eskola-materialak landu. Genero-ikuspegitik edukien berrikustea  27 

JABEKUNTZA-ARDATZA 

Ekintzak:  

15. Egutegian emakumeekin lotutako oroitzapenezko datak ezarri eta hauekin 
lotutako aktibitateak antolatu  

4 

INDARKERIA-ARDATZA 

3. Helburua: hezkuntza-komunitatea emakumeen aurkako indarkeriak dituen mota eta 
ezaugarrien inguruan sentsibilizatu eta informatu 

Ekintzak:  

16. Eskola komunitateari –irakasleak, familiak, eta abar- zuzendutako 
sentsibilizazio-ekintzak tratu txarren maila eta mota desberdinen inguruan.  

5 

 

 

Gazteria Arloa Priorizazioa 

JABEKUNTZA-ARDATZA 

1. Helburua: hezkidetzaren inguruko informazioa eman eta ikusarazi  

Ekintzak:  

17. Emakumeei laguntza eta aholkularitza zerbitzua, jabekuntzarako bideari 
ekiteko. Ardurazko postuak onartu edo hiritar parte-hartze bat gauzatu dezaten  

24 

18. Asoziazionismoa indartu emakumeak parte hartzera bultzatzen dituzten 
aktibitateen bitartez  

13 

INDARKERIA-ARDATZA 

2. Helburua: herritarrak emakumeen aurkako indarkeriak dituen mota eta ezaugarrien inguruan 
sentsibilizatu eta informatu  

Ekintzak:  

19. Gazteentzako emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko sentsibilizazio-
tailerrak  3 
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Kultura Arloa Priorizazioa 

MAINSTREAMING -ARDATZA 

1. Helburua: kulturan berdintasunaren ikuspegia sartu eta ikusarazi  

Ekintzak: 

20. Genero-ikuspegia duten kultur-ekintzak antolatu  9 

21. Kulturatik genero-berdintasunaren inguruan sentsibilizatzen duten 
aktibitateak planifikatu –zine zikoak, adierazpen tailerrak, antzerkia, eta abar-.  6 

JABEKUNTZA-ARDATZA 

2. Helburua: zonaldeko emakumeek gizarteari egindako ekarpenak ikusarazi  

Ekintzak:  

22. Bortzirietako emakumeen biografiak bildu  16 

23. Bortzirietako emakume ekintzaileekin topaketak egin  19 

3. Helburua: herritar guztien artean kirol-praktika dibertsifikatu, genero-baldintzatzailerik gabe  

Ekintzak:  

24. Genero-estereotiporik gabeko kirol-praktika bat sustatzera orientatutako 
sentsibilizazio-kanpainak egin  

17 

 

 

Osasun Arloa Priorizazioa 

MAINSTREAMING -ARDATZA 

1. Helburua: prebentzioaren planifikazioan genero-ikuspegia sartu  

Ekintzak:  

25.   Osasun zentroa erabiltzen duten pertsonen informazioa bildu, genero-
ikuspegiarekin lotutako prebentzio-aktibitateen inguruan, emakumeentzat 
interesezko hainbat gaietan  

21 

26. Osasun-langileak genero-berdintasunean prestatu  14 

KONTZILIAZIO-ARDATZA 

2. Helburua: familiei eskainitako prestakuntzan genero-ikuspegia sartu  
  

Ekintzak:  

27. Hazkuntzarako laguntza-ikastaroak egin ikuspegi erantzukide batetik  8 

28. Gaur egungo erditzerako prestakuntza ikastaroetan genero-ikuspegia sartu  7 
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Behin taldeekin lehentasunak ezartzeko lana bukatuta eta eskuratutako emaitzak aurkeztuta, 

lanerako beste zenbait proposamen formulatu ziren.  

 

Hauek dira jasotako proposamenak: 

 

 Sortzen diren bikoteentzako kontratuaren entrega-protokoloa sortu edo berrikusi, 

harrera egiaztatzeko.  

 Kontratu hau zaintzaren erantzukidetasunarekin lotutako materialen batekin lagundu 

–motxila, eta abar-.  

 Herritar guztiei irekitako hitzaldiak, proposamen erakargarri eta zirraragarriekin.  

 Bertako aldizkarian berdintasunarekin lotutako gaien inguruko prentsa-ohar eta 

artikulu interesgarrien argitalpena finkatu.  

 Pertsona gazteei eta beste adinei enfokatutako sexualitate, maitasun eta bikoteari 

buruzko tailerrak. 

 Kirolaren inguruan existitzen diren ekimenak berrikusi, Berdintasun Batzordetik 

lagundu edo ideiak eta jarraibideak ekartzeko xedearekin.  

 Kirol ludikoaren egun bat egin, non talde mistoetako jolasak eta arau-aldaketak 

dituzten aktibitateak plantea daitezkeen.  

 Genero-berdintasunean praktika onen katalogo bat editatu  

 Menpeko pertsonen arreta-neurrietan sakondu  

 Egokitutako garraio baten aukeraren inguruan lan egin, jubilotekarako sarbidea 

ahalbidetzeko  

 Ludotekako familia erabiltzaileei erantzukidetasuna eta zaintzaren inguruko 

informazioa eskaini, hitzaldi edo informazio-liburuxken bidez.  

 

 

 


