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1. SARRERA
Bermeoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasun aukeren aldeko I. Udal Plana 2008ko
abenduan Emakumeen eta Gizonen egoera azaltzen duen diagnostiko baten ondorioz
sortutakoa da.
I. Plan honek izugarrizko bultzada suposatu nahi du eskubideen berdintasunean
aurrerapen garrantzitsuekin berdintasunaren ideien eranspenean eta instituzio honetan
parte hartzen duten arlo guztien eta Bermeoko herritar guztiaren kontzientzia hartzean.
Etorkizuneko erronka berriei aurka egiteko beharrezkoa da indar politiko eta sozial
guztien konpromisoa egotea, hori dela eta Bermeoko udalak beharrezko neurriak hartu
behar ditu emakumeen eskubideak bermaturik egon dadin.
I. Plan hau tresna gakoa da interbentzioan, bere edukia, bere abiaburuak eta bere izaerak
hurrengo hiru urteen norabidea bideratzeko, hots, berdintasuna eta genero ikuspegia
gure pentsatzeko moduan eta jarduteko moduan integratzeko. Hau da, gure kulturaren
eta errealitatearen berezko zati bat izateko, eta ez politika publikoetan bakarrik, baizik
eta eguneroko bizitzan ere bai. Aukera berdintasuna ez da eskubide bat bakarrik izan
behar, errealitatea baizik.
Ekintza guztietan islatzen den ikusmoldea: “berdintasuna guztion ondasuna da, beraz,
pertsona guztiei eragiten dio, bai emakumeei zein gizonei baita”. Planak bere
senperrenak jarriko ditu iritzi publikoak kontzientea izateko aukera berdintasuna gaia
gakoa dela, emakumeen eta gizonen bizitza profesionalean eta familiarrean, baita
beraien egoeran eta bakoitzaren ekarpenak jendartean.
Garrantzitsua da aipatzekoa, Planaren elaborazioarekin etengabean egongo den prozesu
bat hasiko dela. Plana ez da dokumentu itxi bat, baizik eta proposamenak Udalak garatu
ahal duena eta herritartasunari zuzenduta daitekeena modu malgu batean.
Plana epe labur eta ertainerako estrategia da, beharrezkoa izanik jende guztia sartzea
aurkezten diren jomugak bilatzeko.

3

2.

ARLO LEGALA

Aukera berdintasuna lortzeko erakunde guztien inplikazioa behar du, horregatik aurki
ditzakegu hainbat legeria berdintasun arloan. Beraz, Plana arlo legal luzearekin dago
babestuta.
Lurraldearen araberako sailkapena egin da (Nazioarteko eremua, europar eremua, estatu
eremua, autonomi erkidegoko eremua eta tokiko eremua).
Eremu bakoitzean dagoen legeriaren artean hurrengoak dira aipagarrienak:

2.1.

NAZIOARTEKO EREMUA

•

Nazio Batuen Gutuna (San Frantzisko, 1945eko ekainaren 26an.).

•

Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala. Nazio Batuen Batzar Nagusiak egina
1948ko abenduaren 10ean.

•

Eskubide Zibil-Politikoen Nazioarteko Ituna (Nazio Batuak. New York, 1966ko
abenduak 19).

•

Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Ituna (Nazio Batuak. New
York, 1966ko abenduak 19).

•

Emakumearen kontrako Bazterkeria mota guztiak deuseztatzeko Konbentzioa
(CEDAW), Nazio Batuak, New York, 1979ko abenduaren 18an. Espainiak 1983ko
abenduaren 16an berretsirik.

•

AG 48/104 Deklarazioa, Nazio Batuak egindakoa, emakumearen kontrako indarkeria
deuseztatzeari buruzkoa. Batzar Nagusiak egina Vienan, 1993ko abenduaren 20an.

•

Emakumeei buruzko mundu-konferentziak. Mundu osoan jarduteko proposamenak
dira eta beste hainbat nazioarteko tresnen oinarrian datza:
o Emakumeei buruzko I. Mundu Konferentzia. Mexiko, 1975.
o Emakumeei buruzko II. Mundu Konferentzia. Kopenhage, 1980.
o Emakumeei buruzko III. Mundu Konferentzia. Nairobi, 1985.
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o Emakumeei buruzko IV. Mundu Konferentzia. Pekin, 1995eko irailak 4-15.
Bertan, nabarmendu zen sexu-berdintasun eta bazterkeri ezaren garrantzia.
Pekingo Deklarazioa onartu zen eta emakumearen eskubideak bermatzeko
Jardun-Plataforma, ere bai.
•

1997/44 Ebazpena; Nazio Batuen giza eskubideei buruzkoak konferentzi mundiala.

•

New York-eko konferentziak. Pekingo Jardun-Plataforma berrikusi zen eta haren
garapenaren emaitzak eta oztopoak ebaluatu ziren. Nazio Batuen Batzar Nagusia,
2000.eko ekainaren 10ean.

2.2.
•

EUROPAR EREMUA

Erromako Ituna (1957.eko martxoaren 25a), Europako Ekonomia Erkidegoa
eratzekoa. 14. artikuluak aipatzen du sexu-berdintasun eta bazterkeriarik ezaren
printzipioa. 114. artikuluak (119. zaharra) aipatzen du emakumeek eta gizonek
eskubide bera dutela, lana bera edo balio bereko lana eginda, ordainsari berbera
jasotzeko.

•

Europako Hitzarmena, Giza Eskubideak eta Funtsezko Askatasunak Babestekoa
(ECHR), Europako Kontseiluarena. Erroma, 1950.eko azaroaren 4a. Espainiak
1977ko azaroaren 24Ean berretsi zuen. 14. artikuluak dakar sexu-berdintasun eta
bazterkeriarik ezaren formula.

•

Europa Batasuneko Ituna (Masstrich, 1992ko otsailaren 9a). 6. artikuluaren arabera
berdintasun printzipioa ezin da oztopoa izan estatuek ekintza positiboko neurriak
hartzeko.

•

Ministroen

III.

Konferentzia,

Europako

Kontseiluarena,

emakume-gizonen

Kontseiluarena,

emakume-gizonen

berdintasunari buruz. Erroma, 1993ko urria.
•

Ministroen

IV.

Konferentzia,

Europako

berdintasunari buruz. Istanbul, 1997. Konferentzia horretan estatuei eskatu zitzaien
jardun-plana prestatzea, emakumeen kontrako indarkeria desagertzeko.
•

Europako Kontseiluaren Bigarren Batzarraren Azken Deklarazioa. Strasbourg, 1997.
Estatuetako buruek berretsi zuten erabaki zutela emakumeek pairatzen duten
indarkeria eta sexu-esplotazioaren kontra borrokatzea.
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•

Amsterdamgo Ituna (EBko hamabost herrialdeetako kanpo-arazoetako ministroek
izenpetua 1997.ko urriaren 2an). Europa Batasunaren Itunaren 6. artikulua (zaharra)
aldatu zuten, giza eskubideen eta funtsezko askatasunen errespetuaren printzipioa
sendotzeko. Gizon-emakumeen berdintasunari buruzko beste xedapen batzuk ere
hartu zituzten.

•

Europako

Kontseiluaren

Ministroen

Batzordearen

Gomendioa,

emakumeak

indarkeriatik babesteari buruzkoa. 2002ko apirilak 30.
•

Europako Konstituzioa ezartzeko ituna, Europako Kontseilua, Bruselasen, 2004ko
ekainaren 18an. Genero berdintasunari dagokionez, I. atalak I-2 artikuluak gizonemakumeen berdintasuna EBen balioetako bat dela dio. I-3 artikuluak, berriz, EBk
gizon-emakumeen arteko berdintasuna sustatuko duela ezartzen du.

•

Tokiko Emakumeen eta Gizonentzako Europar ituna, Europako herri eta eskualdeen
kontseiluak marko baten barruan idatzitako proiektua da (2005-2006). Proiektuak
Europar Komisioaren babesa izan zuen, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuneko 5. markoko ekintza programan. Ituna Europako tokiko eta
eskualdeko gobernuentzat zuzenduta egonik.

2.3.
•

ESTATU EREMUA
Espainiako Konstituzioa, 1978. 14. artikulua: Espainolak legearen arabera berdinak
dira eta ezin da onartu diskriminaziorik, jaiotze, arraza, sexu, erlijio, iritzi edota beste
baldintza edo egoera pertsonal edo sozialagatik. 9.2. artikulua: Botere publikoei
dagozkie askatasun pertsonal eta kolektiboen baldintzak errealak eta benetakoak
bultzatzea eta bermatzea, baita galarazi edota osotasuna zailtzen dituzten oztopoak
kentzea eta hiritargoen parte hartzea erraztea politika, ekonomi, kultura eta gizarte
mailan.

•

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Jaurpidearen Oinarriak arautzekoa.

•

1/1995 Errege Dekretu Legislatiboa, martxoaren 24koa, Langileen Estatutua onartzen
duena.

•

39/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, langileen familia eta lan bizimoduaren
bateragarritasunari buruzkoa.
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•

1251/2001 Errege Dekretua, familia eta lan bizimoduen bateragarritasuna garatzeko
legearen zati bat.

•

1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren kontrako Babes
Osorako Neurrien gainekoa. Lege honen helburua emakumeen kontrako indarkeriari
erabateko erantzuna ematea da.

•

3/2007

Lege

Organikoa,

martxoaren

22koa,

emakume-gizonen

benetako

berdintasunaren aldekoa.

2.4.
•

AUTONOMI ERKIDEGOKO EREMUA
Alde batetik, Autonomia Estatutuaren 9.2 artikuluak berdintasuna aipatzen du.
Bestetik, 1988an EMAKUNDE (Emakumearen Euskal Institutua) sortu zen.
Geroago, 1991n Emakumeentzako Ekintza Positiboko Plana onartu zen eta, hortik
abiatuta, beste hiru plan prestatuko direnak.

•

2005.eko otsailaren 18an Eusko Legebiltzarrak 4/2005 Legea onetsi zuen, Emakume
eta Gizonen Berdintasunaren Aldekoa. Eta 2006an EAEko Emakume eta Gizonen
Berdintasunaren Aldeko IV. Plana onetsi da, oraindik abian dena.

2.5.
•

LURRALDE HISTORIKOA ETA TOKIKO EREMUA
Bizkaiko Foru Aldundiak 2000an Berdintasunaren Aldeko I. Foru Plana onetsi zuen
eta 2007an berriz, bigarrena. 2006. urtean EAEko Emakumeen eta Gizonen arteko
Berdintasun IV. Plana onartu da, gaur egunean aurrera betetzen den plana izanik.

•

Bermeoko Udalak 2009ko abenduan “Bermeoko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasun aukeren aldeko I. Udal Plana” onartu du.
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3.

EDUKIA ETA ESKU-HARTZE ARLOAK

Bermeoko emakumeen eta gizonen berdintasun aukeren aldeko I. Udal Plana egitean,
oinarrizko estrategia bat aurkeztu da berdintasunerako politikak tresnatzeko udal arloan:
mainstreaming-a.
Genero mainstreaming-a nahitaezko estrategia da politika hauek garatzeko. Definizio
guztiak ados daude eta mainstreaming-a genero berdintasunaren ikusbide bat dela
esaten dute, kontutan hartzen dira arlo guztiak eta honek suposatzen duena
jendartearentzat.
Genero mainstreaming-a politika orokorretan dauden politika zehatzak dira.
Antolakuntza, hobekuntza, garapena eta prozesu politikoen ebaluazioa da, horrela
genero berdintasunaren ikuspegi politika, maila eta ekimen guztietan gehitzen da.
Mainstreaming generoan bost ezaugarri garrantzitsu daude:
Berdintasun generoaren kontzeptuaren aldaketa, existitzen dena baino
zabalagoa.
Generoen perspektibaren sarketa agenda politiko nagusietan.
Emakumeen parte hartzea eta integrazioa instituzioetan eta erabakiak hartzeko
prozesuetan.
Genero berdintasun eta emakumeentzako garrantzitsuak diren arlo politikoei
emandako lehentasuna.
Instituzio eta antolaketa kulturala aldatu.

Emakumeen eta gizonen berdintasun aukeren aldeko I. Udal Planaren helburua
emakumeen eta gizonen arteko berdintasun aukeren sustatzea da, diseinu, neurri eta
ekintza guztiak egiterakoan eta ebaluatzerakoan. Plana indarrean dagoen bitartean
helburu espezifikoen eta proposatutako 111 ekintza espezifikoen bidez garatzen da.

8

Hurrengo atalak dira Bermeoko emakumeen eta gizonen berdintasun aukeren aldeko I.
Udal Planean kontuan hartuko direnak:
I. Kontzientziazioa eta sentzibilizaioa
II. Udal administrazioa eta antolakuntza
III. Hezkuntza
IV. Kultura eta aisialdia
V. Kirola
VI. Giza elkargintza eta parte-hartzea
VII. Heziketa eta enplegua
VIII. Bizitza pertsonal, familiar eta laboralaren bateragarritasuna
IX. Osasuna
X. Emakumeen aurkako indarkeriak edota tratu txarra
XI. Hirigintza eta garraioa
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I. KONTZIENTZIAZIOA ETA SENTZIBILIZAZIOA

Azken urteetan, emakumeen egoeran nabarmenki hobera egin du berdintasun formala
lortu delako, hau da, legen bitartez oinarritutako berdintasuna. Hala eta guztiz ere,
jendarteko baloreetan ez da inolako aldaketarik izan esparru honek lan handiagoa
suposatzen duelako. Berdintasun formala ez da nahikoa benetako edota berdintasun
erreala lortu nahi baden emakume eta gizonen artean. Hori dela eta, beharrezkoa da
esfortzu desberdinak bideratzea jendarteko baloreen aldaketak lortzeko.
Aurrerago esan den moduan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko
beharrezkoa da balore eta jarrerak aldatzea, horretarako beharrezkoa da esperientzia
berriak egitea, emakumeek pairatzen duten diskriminazio egoera desberdinetaz
informatzea eta jendarteari sentsibilizatzea.
Baloreen eta jarreren aldaketa beharrezkoa dela aintzat hartuz, Plan honetan hori
lortzeko asmotan oinarritzen diren ekintza desberdinak garatzen baita.

1.1.

HELBURUA:

Jendarteko

jokabideen

aldaketak

jorratu

berdintasun aukerak sustatzeko.

1.1.1. Ekintza: Sentsibilizazio ekintzak burutu (hitzaldiak, bilerak, tailerrak…) adin eta
kolektibo guztiei berdintasun aukerari buruz herritarren artean.
1.1.2. Ekintza: Jabekuntza eskola sortu herrian.
1.1.3. Ekintza: Komunikazio estrategia landu herritar ororekin, kontuan eduki gabe;
sexua, adina edota jatorria parte hartzeko.
1.1.4. Ekintza: Berdintasunerako indarrean dauden arauak, eskubideak eta baliabideak
zabaldu herritar guztiei.
1.1.5. Ekintza: Udalaren Berdintasun Planaren ekintzak, programak eta betebeharrak
kaleratu Udal Zerbitzu desberdinen bidez modu desberdinean: Berdintasun Plana,
Baliabideen Gida, esku orriak, web orria, eta abar.
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1.1.6. Ekintza: Berdintasuneko ekintzak koordinatu eta beste udalerri batzuekin elkar
lana bultzatu; Gizonduz, Parekatuz, Jabekuntzako eskolak., eta abar. moduko jada
martxan dauden ekintzetan parte hartuz.
1.1.7. Ekintza: Emakumeen pairatzen duten bazterkeria erakustea gune desberdinen
bidez arlo guztiak kontuan edukiz: jendartean, lan munduan, etxeko lanetan, aisialdian,
eta abar, martxoaren 8an eta azaroaren 25ean bereiziki. Kultur artekotasun kanpainak
eta emakume batzuek, emakume izatearren pairatzen duten diskriminazio bikoitza
(etorkinak adibidez).

EBALUAZIORAKO INDIKATZAILEAK:
Egindako sentsibilizazio ekimen kopurua.
Informazioa zabaltzeko egindako ekimen kopurua.
Koordinazioaren bitartez elkarlanean egindako iniziatiba eta ekimen kopurua.
Sortutako ekimen kopurua.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
Udal arlo guztiak.
Herriko elkarteek, emakumezkoak batez ere.
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II. UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ANTOLAKUNTZA

Bermeoko udalak ardura garrantzitsua du bere eskuetan beronek ezarri eta bereganatu
behar duelako berdintasun aukeren printzipioa, kontuan hartuz udaletxeko arlo guztietan
ezarri behar duela generoari buruz dagokion asmo bete behar guztiak bere arduratzat
hartuz honek zor ditzakeen arazoak.
Bizi garen jendarte patriarkatu honetan sexuen arteko bereizketa egiteaz gain jendarteko
giza eta kultur maila guztiak ukitzen dituela izan behar dugu kontuan, hori dela eta
beharrezkoa da sexu desberdintasun honek norberaren irudi publikoa izateaz gain modu
egokian islatuko den adierazpen politikoa ere izan behar baitu. Beste alde batetik,
emakumearen eta gizonaren arteko parekidetasunaz hitz egiten dugunean berdina
irudikatu behar da arlo publikoan, bai oinarria eta bai forman, herriaren izate bikoitza
erakutsiz.
Hortaz, beharrezkoa da udaletxeak zuzenean sexu bien arteko berdintasuna erakustea,
kontuan hartuz herritarrengana bideratuko den hizkuntza eta moduan berdintasunean
oinarrituta egongo dela.
Aipatutako guztia esan ondoren, Planaren helburu nagusienetarikoa udaletxeko erabaki
eta ekintzetan genero perspektibaren integratzea dela esan dezakegu. Hau lortzeko
asmoz udaletxeak hurrengo ekintzak burutuko lituzke:

2.1. HELBURUA: Mainstreaming printzipioa udal politika guztietan
ezarri.

2.1.1. Ekintza: Giza errekurtso eta errekurtso ekonomikoak bideratu Plan honetako
helburuak bete ahal izateko.
2.1.2. Ekintza: Udaleko arlo bakoitzeko langileek berdintasunari buruzko hitzaldi edota
mahai inguruetara bideratu emakumeen eta gizonen arteko berdintasun aukera
jorratzeko asmoarekin bakoitzaren arlo publiko desberdina kontuan hartuz.
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2.1.3. Ekintza: Udaleko langileriak aukera berdintasunean hezitu, bakoitzaren funtzioak
kontuan hartuz.
2.1.4. Ekintza: Udaleko arlo ezberdinetako arduradunen arteko lankidetza sustatu,
beren jardueretan genero ikuspegia ezar dezaten berdintasun printzipioa arlo guztietan
agertuz.

EBALUAZIORAKO INDIKATZAILEAK:
•

Plana abiarazteko inplikatuta dagoen pertsona kopurua.

•

Udaletxeak edota bestelako diru laguntzen bidez ordainduko litzatekeen kopurua
ekonomikoa Plana garatzeko.

•

Berdintasunari buruzko heziketa izan dezatela udaletxeko arlo bakoitzeko
langile zehatz batzuek.

•

Jardunaldi eta mintegi desberdinetan parte hartu duten emakume eta gizon
kopurua.

2.2. HELBURUA: Berdintasun tratua bermatu emakume eta gizonen
artean bai Udaletxean eta bai honentzako lan egiten duten azpikontratazio dun enpresak egindako hizkuntza edota irudi guztietan.

2.2.1. Ekintza: Bermeoko Udaletxetik etorritako informazio guztia aldizka berrikusi eta
zuzendu hizkuntza ez sexistaren ikuspegitik (bandoak, eskaintzak, txapelketak,
kontratazioak, kartelak, eta abar).
2.2.2. Ekintza: Udalaren langileriaren artean hizkuntza ez sexitaren erabilera erraztu
dezakeen materiala banatu.
2.2.3. Ekintza: Udalen karteletan eta publizitatetan erabiltzen diren irudien edukia
zaintzeaz gain, generoarekiko lotuta dauden estereotipoak kentzea.
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EBALUAZIORAKO INDIKATZAILEAK:
•

Ikuskatutako material kopurua.

•

Udaletxeko langileen artean banandutako material kopurua.

•

Jasotako salaketa kopurua dagokien instituzioetan publizitatearen kontrolean.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
Udal arlo guztiak.
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III. HEZKUNTZA

Hezkuntza formala, familia eta hedabide desberdinak dagokien garrantzia hartzen duten
sozializatzeko, hori dela eta, oso paper garrantzitsua betetzen dituzte umeen rol, balore
eta gaitasunari dagokienez sexu eta generoaren artean.
Nahiz eta azken urteetan aurrera pausoak egon izan hezkuntza mailan, oraindik eduki
androzentrikoak aurki ditzakegu kurrikulu desberdinetan; balore eta espektatiba
desberdinak erakutsiz ikasleei, hori dela eta rol eta paper zehatzak irakasten, eta hortaz,
ikasten dute ikasleek neska eta mutilek. Hori dela eta ezinbestekoa da hezkuntzak
emakume eta gizonen arteko desberdintasunak prebenitzea edota ekiditzea, kontuan
hartuz zer suposatzen duen ikastetxeetako ikasleentzat.

3.1 HELBURUA: Sentsibilizazioa landu irakaskuntzan ezinbesteko
tresna

bezala

etorkizuneko

pertsona

orok

arlo

honenganako

konpromezua edukitzeko.

3.1.1. Ekintza: Bermeon berdintasun aukerak sustatzeko burutuko diren ekintza
desberdinen berri informatu eta indartu ikastetxeei, Helduentzako Heziketa Zentroei eta
lana sustatzeko edota abiarazteko udal zentroa.
3.1.2. Ekintza: Beharrezko formakuntza eta aholkularitza eman haur-, lehen-, bigarrenhezkuntzan, hezkuntza berezian, helduentzako hezkuntzan, eta abar hezkidetza.
3.1.3. Ekintza: Jolas mota desberdinak burutu ikasleriarekin (joko mistoak, antzerkia,
ipuin kontaketak, eta abar).
3.1.4. Ekintza: Berdintasun aukerak jorratuko dituen tailer, kurtso, jardunaldi, eta abar.
Diseinatu eta martxan jarri ikastetxeetako ikasleekin eta herriko gazte gune
desberdinetan (Gazte lekua, liburutegia, kultur etxea, etab.).
3.1.5. Ekintza: Hezkidetza jardunaldiak jorratu irakasleei, ikasleei eta IGEei (Ikasleen
Guraso Elkartea) genero ikuspegi batetatik, aintzat hartuz bigarren mailako beste gai
batzuk ere: immigrazioa eta Bermeon dauden kolektibo desberdinen integrazioa.
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3.1.6. Ekintza: Berdintasun aukera irakaskuntza zentroetan aplikatzeari buruz
sentsibilizatu eta formatu eskola kontseiluari eta IGEri.
3.1.7. Ekintza: Prebentzio tailerrak burutu adikzioei begira Bigarren mailako
hezkuntzan.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Zentroak urtean zehar egindako ikastaro kopurua.

•

Hezitzaileei emandako formakuntza kopurua ekimen desberdinen bitartez.

•

Egindako ekimen ludiko kopurua.

•

Berdintasun aukeran oinarritutako formakuntza kopurua.

•

Urtean zehar egindako adikzioari buruzko prebentzio tailer kopurua.

3.2

HELBURUA:

Laguntza

indibidualak

eman

lanbide

formakuntzetarako bakoitzaren beharrizanak eta itxaropen pertsonak
eta profesionala kontuan hartuz.

3.2.1. Ekintza: Helduen Hezkuntzako Zentroak eta enplegu zentroak elkarrekin lan
egin behar dute emakumeak lan-munduan txertatzeko.
3.2.2. Ekintza: Emakume gazteei lan-merkatuan aukera gehiago duten ikasketei eta
lanbideei buruz informazioa eman eta etorkizuneko proiekzio, ez ohiko ikasketak eta
lanbideak aukera ditzaten sustatu.
3.2.3.

Ekintza:

Ikasleekin

enpresetatik

bisitak

antolatu

(emakumeek

kargu

garrantzitsuak daukatenean edota tradizionalki emakumeentzako ez diren ekintzak
burutzen ari direnen).
3.2.4. Ekintza: Etengabeko formakuntza emakumeentzat bere beharren arabera eta
kolektibo desberdinen arabera (etorkinak, ijitoak, gazteak, helduak, eta abar), edukien
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aldetik, mugikortasuna, kostuak eta ordutegian batik bat. Emozioen hezkuntza,
nutrizioa, auto-estima, nutrizioa, yoga, etxez-etxeko laguntza zerbitzua…kurtsoak izan
daitezke.
3.2.5. Ekintza: Informazioa erraztu eta zabaldu herritar orori kurtso eta tailerrei buruz.
3.2.6.

Ekintza:

Estereotipatuta

dauden

kurtsoetan

(eraikuntza,

zurgintza,

elektrizitatea…) emakumeak ere egin dezaten bultzatu, kurtsoko emakume kopurua
%40a lortzen saiatuz.
3.2.7. Ekintza: Euskarazko ikastaroak dohain langabetuak, etorkinak eta bazterkeri
egoera jasateko arriskua duten kolektiboentzat.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Ohikoak ez diren ziklo eta karrera aukeratzen dituzten emakume kopurua.

•

Enpresetara egindako bisita kopurua.

•

Zenbat emakumeei zuzendutako etengabeko formakuntza euren beharrizanetara
egokitua.

•

Zenbat tokitan zabaltzen den kurtso eta tailerren informazioa.

•

Gizonezkoen ofizioak diren kurtsoetara joaten diren emakume kopurua.

•

Dohainezko euskarazko kurtso kopurua.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
Kultur, Gazte eta Formakuntza arloak.
Bermeoko ikastetxeak.
IGE (Ikasleen Guraso Elkartea).
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IV. KULTURA ETA AISIALDIA

Gure jendartean beti egon dira egunerokotasun batean gizonek egindako ekimen
kulturalak, hori dela eta beharrezko da emakumeek ere euren protagonismoa edukitzea.
Hori lortzeko asmoz, atal honetan emakumeek behar duten protagonismoa eta laguntza
desberdinak landuko dira kultur arloan; alfabetatze teknologikoa, herriko kultur guneak
eta baliabideak.
Hori dela eta, beharrezko neurriak ezarri behar dira inolako genero bazterkeriarik ez
egoteko eta modu berdintsuan parte hartzeko emakumeek zein gizonek kultur eta
aisialdi ekintzetan. Horretarako ezinbestekoa da gaur egunean gizon eta emakumeen
artean dauden baloreak eta jarrerak aldatzea, beraz jendartea esperientzi berrien berri eta
sentsibilizazioaz informatu behar da.

4.1 HELBURUA: Emakumeen presentzia sustatu udalaren bizitza
kulturalean eta aisialdian.

4.1.1. Ekintza: Udaleko Emakumeen Erakundeekin aldizkako batzarrak egin, ekintzen
diseinuan eta garapenean parte hartzeko.
4.1.2. Ekintza: Iradokizunen postontzia jarri herriko emakume zein gizonen iritziak eta
proposamenak jasotzeko eta egiteko hauek betegarriak diren bitartean.
4.1.3. Ekintza: Kontuan hartuz Bermeoko emakumeen adin, jatorri eta interesak
eskaintza kulturala handitu.
4.1.4. Ekintza: Kulturari buruzko topaguneak sortu emakumeentzat gai honi buruz
jorratzeko aukera edukiz.
4.1.5. Ekintza: Aisialdia gizonen aukera berdinekin gara dezaketela bermatu. Adibidez:
herriko txokoetan bazkide moduan parte hartzeko aukera izatea.
4.1.6. Ekintza: Emakume elkarteek udal jai eta kultur batzordeetan parte hartzea.
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4.1.7. Ekintza: Gune mistoak sortu udalerrian umeek eta gazteek jolastu eta motibazioa
partekatu ahal izateko eta gurasoek euren denbora ere izateko, ikastetxeetako opor
sasoietan batez ere; uda, gabonak, aste santua, eta bar.
4.1.8. Ekintza: Irteera eta ekintza kulturalak (kontzertuak, Bermeo Gaua, filmak…)
antolatu herriko gazte lagun-taldeentzat edota Busturialdeko beste herri batzuetakoekin.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Emakume elkarteekin egindako batzar kopurua.

•

Emakumeen interesekin bat egiten duten kurtso kopurua.

•

Emakumeentzako sortutako topagune kopurua.

•

Udal jai eta kultur batzordeetan parte hartzen duten emakume elkarte kopurua.

•

Gazte eta umeentzako sortutako espazio kopurua.

•

Gazteentzat antolatutako irteera eta kultur ekimen kopurua.

4.2 HELBURUA:Emakumeen kreazio kulturala eta artistikoa indartu
eta zabaldu, baita gizartearen diskriminazio ikuspegia ez duena.

4.2.1. Ekintza: Emakumeek egindako ekarpenak helarazten dituzten kultur elkarteei
lagundu esposizioak, kurtsoak, etab. egiten.
4.2.2. Ekintza: Emakumeen presentzia kulturala sustatu aukera desberdinen bitartez:
txapelketak, konferentziak, artelan berrien sorkuntzan, eta abar.
4.2.3. Ekintza: Emakumeak aintzat hartzen dituen eta hauek modu sortzaile eta
garatzaileak diren erakusten dituzten guneak eta ekintzak sortu, adibidez: liburutegian
generoari egokitutako gune zabala jarri, eta abar.
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EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Emakumeen kultur eta artista sorkuntza erakusten duten ekintza kopurua.

•

Genero eta berdintasunean egokitutako ale kopuruak liburutegian.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
•

Herriko elkarteak, emakumezkoak batez ere.

•

Kultura, Gazte eta Formakuntza arloak.

•

Gazte lekua.

•

Liburutegia.
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V. KIROLA

Kirol ia guztiak generoaren arabera sailkatzen dira, izan ere, kirol mota zehatz batzuetan
emakumeak edo gizonak izaten dira parte hartzen dutenek nagusiki. Horretaz gain,
gizonezkoen kirolak askoz ere eragin eta ezagunagoak dira jendartean kontuan hartuz
gainera errekurtso eta ospe handiagoa dutela emakumeek baino. Garrantzitsua da ere
emakume edo gizonen kirolak aukeratzen direnean umeen aukeratzeko aniztasuna
mugatua dutela, hori dela eta euren aukeraketak norberaren sexuaren arabera egingo
dute norberaren burujabe izanik edo ez.
Arlo honen helburu garrantzitsuena emakumeek kirolean bultzatzeaz gain parte hartzen
duten kiroletan gizonen bezalako berdintasuna bermatzea da.
Helburu hauek lortzeko asmotan hurrengo ekintzak azaltzen dira:

5.1. HELBURUA: Emakumezko eta gizonezko kirola bultzatu gauza
osasuntsu modura eta emakumeek kirolaren bitartez jendarteari egin
ditzaketen ekarpenak kaleratu.

5.1.1. Ekintza: Irakasleei, IGEei eta ikasleei emakumeek tradizionalki gizonezko
kirolen bat egiterakoan ze nolako garrantzia duen azaldu eta hori egitera motibatu eta
bultzatu.
5.1.2. Ekintza: Babesa eman emakumeek agerpen gutxi duten kiroletan.
5.1.3. Ekintza: Emakumezko zein gizonezko taldeak sortzea kirol mota desberdinetan,
berdintasunaren sariak emanez emakumezko eta gizonezko kategoriei.
5.1.4. Ekintza: Emakumezkoen kirol taldeen jarraipena bermatu.
5.1.5. Ekintza: Emakumeen ordutegietara egokitutako kirol programak edota ekintzak
egin.
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5.1.6. Ekintza: Emakumeek kirolean ze nolako arazoak dituzten kaleratu jardunaldi eta
kanpainen bitartez; emakumeentzako dauden kirol arropa mota edota eza eta kirol
instalazio ez egokituak.
5.1.7. Ekintza: Kirol instalazioak emakumeen beharretara egokitu gizonen moduan
berdintasunean gozatu ahal izateko.
5.1.8. Ekintza: Ekintza bateratuak planifikatu herriko kirol talde eta elkarte
desberdinekin emakumeen presentzia bultzatzeko herrian.
5.1.9. Ekintza: Errendimendu handiko euskal emakume kirolariak bisitak egitea
heziketa zentroetara.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Emakumezko eta sexu bietako talde kopurua.

•

“Gizonezko kirolean” dabiltzan ehuneko emakume kopurua.

•

“Emakume kirolean” dabiltzan ehuneko gizon kopurua.

•

Elkar lan bateratuan dabiltzan kirol talde edota elkarte kopurua.

•

Euskal emakume kirolarik egindako bisita kopurua.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
•

IGE (Ikasleen Guraso Elkartea).

•

Udal Kirol Patronatua.

•

Herriko kirol talde eta elkarteak.
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VI. GIZA ELKARGINTZA ETA PARTE HARTZEA

Nahiz eta emakume askori esker aurrera pauso nabarmenak eman izan egindako
esfortzu handiagatik, kolektibo honen presentzia jendartean eta politikan oraindik
urritasunez josita dago berdintasunera begira. Orain arte jendartean eta politikan
izandako aurrera pauso guztiak gauza onuragarriak lortu eta lortzen hari da
emakumeentzat eta jendartearentzat hauek egiten duten aldarrikapenak jorratzen
direlako. Baina benetako berdintasuna lortu nahi bada arlo politikoan eta sozialean
beharrezkoa da aldaketak bideratzea, hau da, erabaki politiko eta ekonomikoak hartu
beharreko lekuetan parte hartze berdintsua egotea bi sexuen artean.
Oso baliogarria da emakumeen giza parte hartzea udalerrirako, hori dela eta, instituzio
publikoek entzun, lagundu eta bultzatu beharra dute.
Hortaz, Plan honek emakumeen eta gizonen arteko eztabaidak sortarazi nahi ditu egitura
formal eta emakumeen parte hartzea beste modu batean bermatuko dituen legeak
sortzeko, horrela bi sexuek berdintasunean parte hartzeko eta ordezkatzeko aukera
izateaz gain leku publikoetan, hauen gaitasuna, aholkuak eta euren protagonismoa
bultzatu bizi sozialean eta pertsonalean, horren ondorioz eragin zuzena eta baikorra
edukiz erabakiak hartzeko momentuan jendartean modu demokratikoago batean.

6.1 HELBURUA: Emakumeen erakundeak sustatu eta dinamizatu
beren sendarpena lortzeko, elkarte hauen lankidetza eta jokaera
koordinatua eta sare elkargarriak sortzeko helburuekin.

6.1.1. Ekintza: Beharrezkoa duten laguntzak ematea ekintzak planifikatu eta burutu
nahi dituzten bakoitzean, emakumeei edota herriko bestelako emakume elkarteei.
6.1.2. Ekintza: Emakumeen elkarteak inplikatu Plana burutzeko.
6.1.3. Ekinza: Emakumeei buruzko ekintzak burutzeko beharrezkoak izango litzatekeen
baliabideak ekonomikoak bermatu.
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6.1.4. Ekintza: Topaketak antolatu urtero emakumeen elkarte desberdinek euren arteko
ideia, ekarpen edota ekintzak partekatzeko.
6.1.5. Ekintza: Herriko emakume mugimenduari buruzko kontseilua sortu.
6.1.6. Ekintza: Emakumeen elkarteak sortzen bultzatu beharrezkoa izango luketen
baliabide eta laguntzak eskainiz; egin beharreko tramiteetaz aholkatu, eskatu beharreko
diru laguntzak… eta elkartekoa nahi izan ezkero edonork parte har dezatela inolako
arazorik gabe.
6.1.7. Ekintza: Bazterkerian dauden kolektiboak euren elkarteak egitera bultzatu:
etorkinak, ijitoak, gazteak, eta abar.
6.1.8. Ekintza: Emakume Enpresarien sarea sortu elkarren artean esperientziak,
ezagutzak, ikasitakoak elkar trukatu eta elkar proiektuak egiteko.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Sortutako elkarte kopurua.

•

Aholkatu zaien elkarte kopurua.

•

Elkarteen tamaina (lehengoarekin konparatuz).

•

Emakume elkarteen artean egindako topaketa kopurua urtean.

6.2 HELBURUA: Emakumeek eta gizonek modu orekatu batean har
dezatela erabakiak.

6.2.1. Ekintza: Emakumeek jendarte arloan aurkitzen dituzten arazoen gaiez jardutea
modu desberdinetan: hitzaldiak, mahai inguruak, hausnarketak eta balorazioak.
6.2.2. Ekintza: Emakumeen eta hauen elkarteen parte hartzea bultzatu eztabaida gune
desberdinetan: herrian, eskualdean, lurralde historikoan edota Euskal Herrian.
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6.2.3. Ekintza: Gune berri eta elkartuak sortarazi elkarte desberdinen artean
berdintasunaren aldeko ekintzak burutzeko egun zehatzetan, adibidez: martxoak 8 eta
azaroak 25.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Herrian emakume eta gizonek erabakiak hartzen dituzten ehuneko kopurua.

•

Eztabaida gune desberdinetan (herrian, eskualdean, lurralde historikoan edota
Euskal Herrian) parte hartzen dituzten emakume eta emakume elkarte kopurua.

•

Herriko elkarte desberdinen artean egindako ekintzak

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
•

Kultura, Gazte eta Formakuntza arloak.

•

Behargintza.

•

Herriko elkarteak, emakumezkoak batez ere.
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VII. HEZIKETA ETA ENPLEGUA

Lan postua izan emakumeek ez edukitzeko inolako dependentzi ekonomikorik eta
autonomoak izateko. Hau dela eta heziketa eta enplegua arlo gako bihurtzen dira
emakumeek lan munduan modu egokian txertatzeko.
Aldi berean, emakumeen epe luzeko langabezia, aldi baterakoak lanak eta
profesionaltasun eskaintza zailekin bukatu behar dira. Guzti honek emakumeengana
zuzendutako enplegu politika eta berdintasunean oinarritutako enpresa kultura sortzera
behartzen du, emakumeak lan postu duinetan kontratatzeko asmoz.
Beste alde batetik, emakumeak lan munduan gehiago txertatzeko aukera beharrizana
dago, ondorioz, emakumeengana zuzendutako heziketak sustatuko dira Plan honetan.

7.1. HELBURUA: Generoa aintzat hartutako heziketa bideratu
emakumeei jendartea hobeto integratzeko eta lan mundua errazago
txeratzeko.

7.1.1. Ekintza: Emakumeentzako zuzendutako heziketa bideratu enplegua eta autoenplegua lortzeko lan merkatuaren egoera berezietan batez ere, adibidez: kontulari,
gizarte-laguntzailea, dendari, eta abar.
7.1.2. Ekintza: Lehentasuna eman enplegu heziketetan bazterkeri egoera pairatzeko
arriskua duten edota dauden emakumeei.
7.1.3. Ekintza: Enplegua eta honen funtzioari buruzko informazioa zabaldu, tokiko
INEM eta Behargintza bulegoa azpimarratuz.
7.1.4. Ekintza: Bermeoko enpresek Berdintasun Aukeraren legea betetzen dituela
baieztatu eta bermatu, emakume eta gizonen artean, eta kontuan hartu Bermeoko
emakumeen lan eskubideak bete behar direla.
7.1.5. Ekintza: Formakuntza praktikak sortu emakumeentzat, hauentzako gain karga ez
den bitartean.
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EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Emakumeengan Berdintasun Aukera bermatzen dituzten enplegu zerbitzu
kopurua lan munduratzeko.

•

Zabaltzeko egindako ekintza kopurua.

•

Enpresetara egindako ikusketa kopurua.

•

Emakumeentzako egindako heziketa praktiko kopurua.

7.2. HELBURUA: Emakumeak lan munduan txertatzea eta jarraitzea
bultzatzea berdintasun aukeran eta lan baldintza duinetan.

7.2.1. Ekintza: Herriko emakumeen lan munduko eta heziketa beharren ikerketa egin
eta emaitzak kaleratu jendarteko eragileei eta herritar orori emakumeen berdintasun eza
egoera erakusteko.
7.2.2. Ekintza: Enpresarientzat zuzendutako sentsibilizazio kanpainak emakume
gehiago kontratatzeko, azpi baloratutako lan postuetan batez ere.
7.2.3. Ekintza: Enpresa sektoreari informatu emakumeak kontratatzearen abantailetaz.
7.2.4. Ekintza: Emakume ekintzaileak bultzatu, hauek egindako auto-enplegurako eta
enpresak sortzeko programa teknikoak eta laguntza ekonomikoak ezagutaraziz.
7.2.5. Ekintza: Emakumezkoen auto-enpleguaren iragarki kanpainak burutu, Bermeoko
emakume enpresariak edota autonomoak protagonistak izanik erreferentzi modura
izateko beste emakume batzuentzat.
7.2.6. Ekintza: Krisiaren aurkako planaren moduan emakumeen parte hartzea eta
kontratazioa bultzatu enpleguan. Adibidez; eraikuntzan.
7.2.7. Ekintza: Ekintza baikorrak sortu emakumeek egindako enpresa proiektu berriak
egiteko gizonduta dauden tokietan.
7.2.8. Ekintza: Emakumeek egindako produktuen merkatuak edota azokak antolatu.
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EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Kontratatutako emakume kopurua tokiko enpresariengatik.

•

Emakumeek urte batean sortutako enpresa kopurua.

•

Urte batean egindako merkatu edota azoka kopurua.

•

Egindako diagnostiko ikerketa.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
Herriko Behargintza bulegoa.
Eskualdeko INEM bulegoa.
Tokiko argitalpenak.
Kultura, Gazte eta Formakuntza arloak.
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VIII. BIZITZA PERTSONAL, FAMILIAR ETA
LABORALAREN BATERAGARRITASUNA

Lehentasuna ematen saio bizi pertsonal, familiar eta laboralaren bateragarritasunari.
Azken urteetan etengabe igo da emakumearen presentzia lan munduan eta gune
publikoan, baina gizonek ez dute inolako ardura berririk hartu etxe eta famili arloan,
honen ondorioz gain karga eta denbora libre eza sortaraziz emakumeei,
Bateragarritasuna arazo gehienak pertsonek behar duten denbora eta lana gauzak
egiteko behar den bezala neurtu ez izanagatik da. Denbora eta lan egoera hau
emakumeak lan munduan txertatzen direnean nabarmentzen da, non horretaz
arduratzeaz gain, etxeko lanez eta zaintzez jarraitzen dute arduratzen.
Plan honek giza antolaketa barri batean jartzen du enfasia, hau da, lan banaketa
partekatuan oinarritua gizonen eta emakumeen artean, bai etxeko lanetan eta zainketan
eta lan produktiboan.
Plan honek ekintza eta helburu zehatz batzuk planteatzen ditu jendarte modelo berri
horretara bideratzeko.

8.1. HELBURUA: Emakumeen eta gizonen artean erantzunkidetasun
orekatuaz sentsibilizatu Bermeoko egunerokotasun guztietan.

8.1.1. Ekintza: Emakume eta gizonentzat zuzenduta kanpainak, ekintzak eta tailerrak
burutu etxeko lanak eta ardurak eta dependentzia duten pertsonek zainketaren arduren
garrantzia jakinarazteko eta bideratzeko. Arlo hau jorratzen duen programa edota
proiektuen bidez koordinatuz ahal izan ezkero.
8.1.2. Ekintza: Herritarrei enpresetan bateragarritasunaren abantailei buruzko
informazioa zabaldu.
8.1.3. Ekintza: Herritarrei bateragarritasunaren eskubide, laguntza eta arauei buruzko
informazioa eskaini, pertsona ororen ardura dela ondo azalduz, bai emakume zein gizon.
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8.1.4. Ekintza: Bizi pertsonal, familiar eta laborala bateragarritarako baliabideak
bilatuko dituen txapelketak antolatu.
8.1.5. Ekintza: Kontuan hartu osasuna eta ongizatea emakumeengan erantzunkidetasun
familiar eta sozial eza dagoenean ikasketak, kanpainak etabarren bitartez.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Etxeko lanei buruzko udal inkestak; zenbat denbora ematen duen astean etxeko
kide bakoitzak ardura zehatz batzuk egiten.

•

Arlo profesionalera emandako ordu kopuru astean sexua kontuan hartuz
egindako udal inkesta.

•

Arlo pertsonalera emandako ordu kopuru astean sexua kontuan hartuz egindako
udal inkesta.

•

Sentsibilizazioa eta informazioa bideratzeko ekintza kopurua.

8.2. HELBURUA: Bateragarritasuna zerbitzuak behar izan pertsonal
eta familiarretara egokitu emakume eta gizonen lan produktiboa
bideratzeko.

8.2.1. Ekintza: Haur eskola, zaintzaile zerbitzua, eskola orduetatik kanpoko ekintzak,
udan umeei zuzendutako ekintzak eta dependentzia duten pertsonen programak sustatu.
8.2.2. Ekintza: Lehentasuna eman pertsonak zaintzearen dependentzia duten pertsonei.
8.2.3. Ekintza: Bizitza familiar eta laborala arazorik gabe aurrera eramateko
bideratzeko edota laguntzeko dauden laguntzez informatu.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
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•

Bateragarritasuna errazteko programa eta zerbitzu kopurua.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
Giza Ongizatearen udal patronatua.
Kultura, Gazte eta Formakuntza arloak.
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IX. OSASUNA

Osasunaren egoera jendarteko bizi kalitatearen indikatzailea da, hemen ere beste
puntuetan bezala emakumeek pairatzen duten desberdintasuna ikus dezakegu. Kasu
honetan bereizketa bestelako modu batean sortarazi baita; emakumeek izandako
ikuspuntua medizina arloan eta osasun baliabideak erabiltzearen moduan eta norberaren
buru zainketa eta arrisku jarrerak batik bat.
Emakumeen osasuna bizitzan zehar izan ditzaketen aldaketa naturalekin dago lotuta.
Kasu askotan faktore ugarirekin egokitzen dira; klima, lana, soziala, elikagaia,
genetikoa, eta abar. Auto-zainketa norberaren burua edota osasuna hobetzeko eta
mantentzeko asmotan, emakumeek euren buruak ezagutzeko aukera dute gertatzen
zaienen arabera ezagutzak hartzeko eta garatzeko aukera izanik egunero.
Egia da orokorrean emakumeengan edertasun kanonak hartzen dela kontuan gehien bat,
gizonenean ez duenean horrenbesteko ardurarik, horren ondorioz bulimia eta anorexia
bezalako trastornoak sor daitezke. Horretaz gain, eskubide sexualaren eta ugalketaren
informazio eta arreta eza nabarmentzen da Bermeoko emakume gazte zein nagusiengan.
Hori dela eta, gaur egunean dauden oztopo edota arazo bereizketa desberdinak ekiditu
nahi da emakumeek eta gizonek osasun oparoa izan ditzaten.

9.1. HELBURUA: Emakumeen behar eta eskaeretara egokitu osasun
zerbitzu eta programak.

9.1.1. Ekintza: Generoa eta osasunaz oinarritutako programak eta ekintzak ezarri
osasun zentroekin koordinatuz.
9.1.2. Ekintza: Emakumeek ginekologi eta mamografi zerbitzua bermaturik edukitzea.
9.1.3. Ekintza: Auto-estimu tailerrak programatu emakumeen eta gizonen arteko
berdintasun pertsonala garatzeko eta hobetzeko.
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9.1.4. Ekintza: Emakumearen gaixotasunak eta sexuz trasmititzen diren gaixotasunak
prebenitzeko kanpainak egin.
9.1.5. Ekintza: Osasun arloko zerbitzuen berri eman herriko emakumeei.
9.1.6. Ekintza: Heziketa sexualaz informatu dezakeen sexologia zerbitzua herritar
ororentzat modu erraz eta zabal batean.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Egindako tailer kopurua.

•

Egindako prebentzio kanpaina kopurua.

•

Urtean zehar egindako mamografi eta ginekologi kopurua.

•

Sexologoari egindako bisita kopurua.

9.2. HELBURUA: Emakumeen ahalduntze fisikoa sustatu boterea
bideratzeko eta bere gorputza, sexualitate eta ugalkortasunaren
kontrola izateko.

9.2.1. Ekintza: Afektibitate-sexuari buruzko tailerrak burutu Bermeoko emakume eta
nerabeei.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Emakumeen ahalduntze fisikoa sustatzeko egindako tailer kopurua.

•

Nahi gabeko haurdunaldi kopurua.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
Osakidetza.
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Giza Ongizatearen udal patronatua.
Kultura, Gazte eta Formakuntza arloak.
Gazte elkarteak.
Emakumeen elkarteak.
Osakidetza.
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X. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAK EDOTA
TRATU TXARRAK

Plan honetan agertzen diren puntu guztien helburu nagusia emakumeen aurkako
indarkeriak edota tratu txarrak ekidetzea baita. Horregatik puntu hau egotearren
garrantzia.
Guztiz beharrezkoa da giza eskubideak bortxatzen duen egoera honekin bukatzea. Atal
honetan bi helburu nagusi nabarmentzen dira: emakumeenganako indarkeriak prebenitu
eta beharrezko baliabideak eta babesa eskaini bortxakeria pairatu izan duten
emakumeei.
Prebentzioari dagokionez, jendarte guztiari emakumeen egoeraz sentsibilizatuko dion
baloreak transmititzean oinarrituko da. Eta bortxakeria edota tratu txarrak jasan duten
pertsonentzako arretari dagokionez aldiz, bere auto-estimua, baliabide ekonomikoa eta
bateragarritasuna hobetzea lortu behar da.

10.1. HELBURUA: Emakumeenganako bortxakeriak edota tratu
txarrak prebenitu.

10.1.1. Ekintza: Emakueenganako bortxakeri edota tratu txarrei buruzko etengabeko
heziketa eman udaletxeko langileei.
10.1.2. Ekintza: Sentsibilizazio kanpaina zabaldu herritarrei emakumeen aurkako
bortxakeri edota tratu txarrarengandik.
10.1.3. Ekintza: Heziketa praktiko eta teorikoa eman herriko udaltzaingoari
emakumeen aurkako indarkeriari buruz.
10.1.4. Ekintza: Emakumeek jasandako indarkeriari buruzko dekalogoa egin eta
herritar orori eta udal zerbitzuko langile guztiei zuzenduz.
10.1.5. Ekintza: Azaroak 25a ospatzea udaletxeak, Emakumeenganako Indarkeriaren
aurkako Nazioarteko Eguna.
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10.1.6. Ekintza: Baliabide desberdinak eskaini gaitasuna duten emakumeei:
autodefentsa, gidak, eta abar.
10.1.7. Ekintza: DBHko ikasleentzat zuzendutako tailer desberdinak antolatu jarrera
txarrak prebenitzeko edota zuzentzeko.

BALORAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Emakumeen aurkako indarkeriari buruz egindako kurtso kopurua (udaletxeko
langileei eta udaltzaingoei).

•

Banandutako ale kopurua.

•

Burututako kanpaina kopurua.

•

Burututako tailer kopurua.

10.2. HELBURUA: Beharrezko neurri egokituak eman bortxakeria
edota tratu txarra jasan duten emakumeei.

10.2.1. Ekintza: Auto-laguntza taldeak sortu indarkeria jasan duten emakumeentzat
modu jarrai batean beharrezko tutore kualifikatua edukiz arduradun bezala.
10.2.2. Ekintza: Hitzarmenak sortu enpresa pribatuekin indarkeria jasan duten
emakumeak kontratatzeko.
10.2.3. Ekintza: II. Adostasun Instituzionala aplikatu udalerrian. Koordinazioa izan
beste instituzio batzuekin emakumeen aurkako indarkerian neurriak hartzeko.
10.2.4. Ekintza: Dohaineko laguntza profesionala arlo psikologiko, sozial eta
juridikoan indarkeria jasan duten emakumeei.
10.2.5. Ekintza: Kontuan hartu indarkeria jasan duten emakumeak baremoetan zerbitzu
zehatzak errazago lortzeko; haurtzaindegia, adin nagusien zentroak, etxez-etxeko
laguntza zerbitzua, etxebizitza, eta abar.
10.2.6. Ekintza: Udal protokoloa sortu generozko tratu txarrak edota sexu bortxakeria
jasan duten emakumeei beharrezko arreta emateko.
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BALORAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Enpresekin izenpetutako hitzarmen kopurua.

•

Sortutako auto-laguntza talde kopurua.

•

Koordinazio eta esku-hartzerako tresna motak eta kopurua.

•

Beste instituzio batzuekin koordinatutako ekintza kopurua.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
Giza Ongizatearen udal patronatua.
Udaltzaingoa.
Osakidetza.
Emakumeenganako aholkularitza juridikoa.
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XI. HIRIGINTZA ETA GARRAIOA

Emakumeek eta gizonek era desberdinean erabiltzen dituzten guneak, hori dela eta
kontuan eduki behar dira hirigintzari dagozkion beharrak eta garraioen ezaugarriak.
Hirigintza lotuta dago eguneroko bizitzarekin harreman sozialak leku horietan garatzen
ditugulako. Guneen diseinuek eta formek generoaren bereizketa harremanak indartu eta
erakusten baitute.
Gune batzuetako antolaketak ezinezkoa egiten dute bizi pertsonal eta profesionalaren
bateragarritasuna, emakumeen mugimendua eta presentzia kasu. Hori dela eta eragin
handiagoa izaten dute emakumeek oztopo arkitektonikoekin eurak direlako normalean
eguneko erosketak edota pertsonak zaintzen dutenak.
Beste alde batetik, segurtasun ematen dituzten faktoreak ere eduki behar dira kontuan:
kaleen argitasuna, orientatzeko erraztasuna, ikusgarritasuna, eta abar.
Arrazoi guzti honengatik guztiz beharrezkoa da genero ikuspuntu batetatik lantzea
hirigintza eta garraio ezaugarriak.

11.1. HELBURUA: Komunikabideak eta garraio zerbitzuak hobetu
herritarren beharrizanen arabera.

11.1.1. Ekintza: Garraio zerbitzuaren maiztasuna handitu, herrian bertan eta bestelako
herriekin hobeto komunikaturik egoteko, Bilborekin bereziki.
11.1.2. Ekintza: Herriko autobusa jarri herrian toki zehatzak kontuan hartuz; osasun
zentroa, merkatua, polikiroldegia, ikastetxeak, etab. berton bizi diren emakumeei lana
aurrezteko, kontuan hartuz garraio pribatua ez duten pertsona orok erabili dezakeela
zerbitzua.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Handitu diren garraio zerbitzu kopurua.
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11.2.

HELBURUA:

Herritar

guztiek

herriko

guneak

egunerokotasunean erabiltzen dituzten moduak eta ezaugarriak
kontuan

hartutako

planteamenduak

egin,

emakume

eta

lan-

familiarekin erlazionatuta duten bestelako pertsona ororen beharrak
kontuan hartuz.

11.2.1. Ekintza: Berdintasun aukeren ikuspegia nola egokitu hirigintzara jakinarazi
udal teknikari eta politikoei.
11.2.2.Ekintza: Gaur egun kale eta eraikuntzetan dauden oztopo arkitektonikoak kendu
hauetara irisgarritasuna errazteko.
11.2.3. Ekintza: Aisialdi guneak, bidegorriak, gune berdeak, eta abar, sustatu.
11.2.4. Ekintza: Iradokizun edota kexuen zerbitzua sortu.
11.2.5. Ekintza: Arauak jarri emakumeen beharrak aztertzeko modu sistematiko batean.
11.2.6. Ekintza: Kaleen argitasuna handitu gune ilunik ez egoteko asmotan. Gune
ilunen jarraipena egin herrian.
11.2.7. Ekintza: Emakume esanguratsuen izenak jarri kale, eraikin edo plaza berriei.
11.2.8. Ekintza: Emakumeentzako “gune arriskutsuak” diren lekuen mapa egin, hau da,
segurtasun gutxi edo ezin egoterik duten tokiak.
11.2.9. Ekintza: Hirigintzaren planifikazioa eta diseinua dela eta bizi pertsonal,
familiar, laboral eta pertsonalari sortutako oztopoei buruzko diagnostiko bat egin.

EBALUAZIO INDIKATZAILEAK:
•

Sortutako bidegorri, gune berde, aisialdi gune… kopurua.

•

Emakumeek eta gizonek hirigintza arloan egindako iradokizun, kexa,etab. kopurua.

•

Kendutako oztopo arkitektoniko kopurua.

•

Udal azpiegituretan duten emakume izen kopurua.
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•

Arrisku lekuen mapa.

ERAKUNDEAK ETA UDAL ARLO ARDURADUNAK:
Hirigintza, Lanak eta Ingurugiro arloak.
Giza Ongizate udal patronatua.
Beruala.
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4. KRONOGRAMA:
ARLOA

EKINTZA

2010
1

2

3

2011
4

1

2

3

2012
4

1

2

2013
3

4

1

2

3

4

1.1.1

KONTZIENTZIA
ETA
SENTSIBILIZAZIOA

UDAL
ANTOLAKETA ETA
ADMINIZTRAZIOA

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3.1.1

HEZIKETA

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
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2010
ARLOA

EKINTZA

1

2

3

2011
4

1

2

3

2012
4

1

2

2013
3

4

1

2

3

4

4.1.1

KULTURA ETA
AISIALDIA

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.1.1
5.1.2
5.1.3

KIROLA

5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
6.1.1
6.1.2

GIZA ELKARGINTZA
ETA PARTEHARTZEA

6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.2.1
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2010
ARLOA

EKINTZA

1

2

3

2011
4

1

2

3

2012
4

1

2

2013
3

4

1

2

3

4

6.2.2
6.2.3
7.1.1

HEZIKETA ETA
ENPLEGUA

BIZITZA PERTSONAL,
FAMILIAR ETA
LABORALAREN
BATERAGARRITASUNA

OSASUNA

7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.2.1
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2010
ARLOA

EKINTZA

1

2

3

2011
4

1

2

3

2012
4

1

2

2013
3

4

1

2

3

4

10.1.1

EMAKUMEEN
AURKAKO
INDARKERIAK
EDOTA TRATU
TXARRAK

GARRAIOA ETA
HIRIGINTZA

10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
11.1.1
11.1.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.2.9
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5. PLANAREN EBALUAZIOA
Ariketa bakoitzaren hasieran, helburuak eta jomugak argitu behar dira, lortu nahi diren
erdiespenak identifikatuz. Helburuak lortzeko beharrezkoak diren estrategiak ezarri
behar dira, beharrezkoak diren kolaborazioak eginez udal arloekin, erakundeekin eta
instituzio arduradunekin.
Urtea bukatzean Urteko Txostena egin behar da. Txosten honek Planaren Arlo
bakoitzeko garapenak eta lortutako helburuak azaldu behar ditu, kontuan hartuta
ezarritako helburuak. Honela, Planaren garapena aztertuko da, batez ere aurkitu diren
oztopoak eta hobetu ahal diren gaiak azalduz. Emaitzen ebaluazioak datuak emango
dituzte egindako ekintzei buruz, alde batetik, elementu kuantitatiboak, eta ekintzek izan
dituzten eraginari buruz bestetik, elementu kualitatiboa. Urteko Txostena egiteko
“ekintzen ebaluazio fitxa” erabiliko da, hurrengo orrian dagoena. Fitxa hau Udaleko
Arlo guztiek bete behar dute I. Planaren ekintzaren bat eginez gero.
Halaber, I. Planaren oinarria, hurrengo lau urteetan burutuko diren datuen arabera
oinarrituko baita txosten baten bidez, hemen egindako ekintza egindako ekintza,
erabilitako metodologia eta lortutako lorpenak agertu behar dira. Garrantzitsua da
Bermeoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasun aukeren aldeko II. Udal Plana egiteko
proposamenak eta ekintzen oinarriak ere agertzea.
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EKINTZEN EBALUAZIO FITXA:

UDAL ARLOA:
EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNAREN PLANAREN
GARATUTAKO ARLOA:
HELBURUA:
EKINTZA:
ARIKETA/K:
Ariketaren zehazpena:

Pertsona edo
erakunde
jasotzaileak:

Partaide
kopurua:

Emakumeak:
Gizonak:

Burutze epea:
Aurrekontua:
EMAITZEN ERAGINA HASIERAKO EGOERAREKIN PAREKATUZ:

Parte hartu duten pertsonentzat (banakako
ebaluazioa erantsi):
EMAITZEKIN
ADOSTASUN MAILA

Erakunde antonlatzaileentzat:

EKINTZEN EGOKIERA MAILA:

IRUZKINAK/ HOBETZEKO PROPOSAMENAK:
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