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AURKEZPENA
Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoen laneko segurtasuneko eta
osasuneko politikak kudeatzen dituen erakundea da Osalan, Laneko
Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea, eta horien xedea da laninguruneari datxezkion arriskuak hasiera-hasieratik ezabatzea edo
murriztea.
Hainbat balio darabiltza bere jardunean; bereziki, unibertsaltasuna, pertsona
jartzea lan-arriskuen prebentzioaren erdian, berdintasuna eta integrazioa.
Balio horiei begiratuta, Osalanek emakumeen eta gizonen berdintasunerako
Plan bat prestatu du laneko segurtasunaren eta osasunaren alorrean, XI. Legegintzaldian betetzeko. Plana eginda,
Osalanek bete egin du otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, 15. artikuluan
agintzen duena; izan ere, artikulu horrek arautzen du Eusko Jaurlaritzako sail bakoitzak bere jarduera-plana izan
behar duela; baina, legea betetzeko xedetik harago joanda, bere politikak hobetzeko asmoa du Osalanek,
emakumeek eta gizonek laneko segurtasunaren eta osasunaren alorrean dituzten errealitate desberdinak aintzat har
ditzaten eta orain arte baino inklusiboak izan daitezen.
Emakumeek eta gizonek desberdintasun biologikoak dituzte, baina hemen lan ordainduaren esparruan eta ordaindu
gabeko lan- esparruan dituzten baldintzen eta egoera sozial eta ekonomikoen desparekotasuna nabarmendu behar
da. Desparekotasun horren ondorioz, lan-arrisku desberdinak eta osasun-arazo desberdinak izango dituzte. Generoikuspegia barneratuko baldin bada laneko segurtasuneko eta osasuneko politiketan, ezinbestean hartu behar dira
kontuan desberdintasun eta desparekotasun horiek lan-baldintzak eta prebentzio-politikak hobetzeko abiatzen
ditugun ekimen guztietan, eta genero-desparekotasunak desagerrarazi behar dira.
Epe luzeko lana da hori, eta Osalanek berdintasunaren alorrean egiten duen lehen legegintzaldi-plana da hau, baina
ez dira lan-arriskuen prebentzioan berdintasuna bultzatzeko abiatzen duen lehen jarduera. Alde horretatik, berariaz
eman nahi dizkiot eskerrak genero-alorra lantzen duen lantaldeari, 2014az geroztik egiten ari den lanarengatik.
Osalaneko langileek eta politikariek parte hartu dute plana egiteko prozesuan, eta plan horrek berdintasunaren
alorrean gobernantza ona egiteko behar diren baldintzak lortzeko neurriak jasotzen ditu, hau da, sentsibilizazioa,
jakintza eta prestakuntza, besteak beste. Neurri horien helburua da erakundea osatzen dugunok gero eta gaitasun
handiagoa izatea generoarekiko sentikor diren politikak egiteko eta berdintasunaren ikuspegia barneratzeko lanarriskuen prebentzioaren kultura sustatzeko programetan, laneko segurtasuneko eta osasuneko ezagutzak sortzeko
eta zabaltzeko ekimenetan, eta lan-arriskuen prebentzioaren kudeaketan.
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Ez dagokio Osalani soilik lan-baldintzak hobetzea eta genero-ikuspegia izango duten lan-segurtasun eta -osasuneko
politikak lantzea; izan ere, berdintasun-bidea urratzeko, ezinbesteko da beste administrazio batzuen, enpresarien,
sindikatuen eta, oro har, herritarren inplikazioa eta elkarlana. Bide hori erabilita soilik lor daiteke lantokiak leku
seguruak eta osasungarriak izatea pertsona guztientzat, emakumeen eta gizonen dibertsitate guztia hartuta.

Alberto Alonso Martín
Osalaneko Zuzendari Nagusia
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea
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SARRERA
Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Emakumeen eta Gizonen arteko
Berdintasunerako Plana XI. Legealdian sail honek berdintasunaren alorrean sustatuko dituen politiken gidalerroak
biltzen dituen esparru-agiria da.
Aipatutako agiriarekin Osalanek emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko Legearen (otsailaren 18ko 4/2005)
aginduari erantzuten dio. Zentzu horretan, honakoa xedatzen du aipatutako legearen 15. artikuluak:
«1. – Legealdi bakoitzean, Eusko Jaurlaritzak plan orokor bat onetsi behar du. Plan horretan, hain
zuzen, euskal herri–aginteek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan izango dituzten jarduerak
orientatzeko jarraibideak eta gidalerroak modu koordinatu eta orokorrean jasoko dira. Plan hori egiteko
orduan, euskal herri-administrazio enparauei parte hartzeko aukera eman behar die Eusko Jaurlaritzak.
Plan hori lantzeko orduan, gainerako euskal herri-administrazioei parte hartzeko aukera eman behar die
Eusko Jaurlaritzak.
2. – Aurreko paragrafoan aipatutako plan orokorraren jarraibideak eta gidalerroak garatzeari
dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren sail bakoitzak bere planak edo jarduketa–programak egingo ditu».
Plan orokor hori Gobernu Kontseiluak 2018ko ekainaren 19an onartu zuen VII. Plana da, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 15.1 artikulua betez.
AURREKARIAK
Osalaneko emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan hau Osalanek egiten duen lehen legegintzaldi-plana da.
Osalanek, 2011. urteaz geroztik, bere berdintasun-jarduerak planifikatu eta ebaluatu ditu Enplegu eta Gizarte
Politiketako Sailak legegintzaldi honetara bitartean izan duen berdintasunerako programaren esparruan. Jarduera
horiek, era berean, erakundearen beraren plangintza estrategikoan eta plangintza horren urteko kudeaketa-planetan
oinarritu dira. Jarduera konkretuak izan dira, eta genero-ikuspegitik landu dute lan-arriskuen prebentzioa, baina
jarduera horien bidez ez da berdintasunerako gobernantzaren barne-lanketarik egin.
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DOKUMENTUAREN EGITURA

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Planak EAEko botere publikoen jarduna orientatzen du emakumeen
eta gizonen berdintasunaren alorrean. Alde horretatik, haren eskumen-eremuan, laneko segurtasunaren eta
osasunaren eremuan, berdintasun-politikak gauzatzeko estrategiak zehaztea da OSALANen eginkizuna.
Eduki hauek ditu Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plan honek:
Lehenik, sarrera honen ondoren, berdintasun-plan honek darabiltzan arau-esparruak zehazten
dira: gobernu-programa, EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Plana, eta Osalanek
betetzekoak dituen konpromisoak, plan honen bidez betetze-bidean jarri nahi direnak.
Bigarrenik, plangintza estrategikoa, diagnostiko-datu nagusiak eta legegintzaldirako
lehentasunezko helburuak adierazten dira.
Hirugarrenik, plan hau kudeatzeko sistema planteatzen da, zer urteko plangintza eta nolakoak
egingo diren adierazten da eta jarraipen-sistema, komunikazioa eta aurrekontua zehazten dira.
Azkenik, Osalanen legegintzaldi honetarako plana jasotzen da eranskinean.

PRESTAKETA-PROZESUA
Plangintza hau egiteko eta jarduteko estrategiak prestatzeko, generoen arteko desparekotasunen gaineko jakintza
baliatu da eta berdintasun-politiken ezarpenean egindako ibilbideari erreparatu zaio. Oinarri horren gainean,
plangintza-prozesu bat abiatu da, eta prozesu horretan parte hartu dute Osalaneko zuzendaritzak eta legegintzaldi
honetan lehentasunez jorratu nahi diren gaien arduradun teknikoak.
Prozesu parte-hartzaile hori apirilean abiatu zen berdintasun-teknikari berri bat etorri zenean; hala ere, aurreko
berdintasun-teknikariak diagnostiko bat eta plangintza-proposamen bat egin zituen 2017an, eta biak 2018ko
maiatzaren eta irailaren bitartean osatu eta kontrastatu dira:

LAN-FASEAK

DATAK

Diagnostikoa eta aurretiazko plangintza-proposamena egitea
Zirriborro bat egitea, diagnostikoari begiratuta:

2017
apirilak 16-maiatzak 15

Kontraste politikoa

maiatzak 23

Kontrastea genero-lantaldean

maiatzak 25

Lehentasunak aurkeztea Sail Arteko Batzordean
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uztailak 3

Kontraste teknikoa: alde bikoa, lantaldeekin (generoa eta psikosozialak)...

ekaina-iraila

Zuzendaritzak onartzea

Irailak 18

Emakunderi bidaltzea, txostena emateko

irailak 20

Kontseilu Nagusaiarii bidaltzea, ekarpenak egiteko
Ekarpenak jasotzea eta behin betiko onarpena

urria

ESKUMEN-EGITURA
Orain, eskema baten bidez azalduko dira Osalanen eskumen-eremuak, horiek osatzen baitute emakumeen eta
gizonen berdintasuna sustatzeko jardueren esparrua.

LAN-SEGURTASUNA ETA -OSASUNA
Laneko segurtasuneko eta osasuneko politikak kudeatzen ditu, laninguruneen berezko arrisku horien sorburuan bertan murrizteko edo
desagerrarazteko. Horretarako:
LAN-ARRISKUEN
PREBENTZIOARI
BURUZKO
INFORMAZIOA,
PRESTAKUNTZA ETA EZAGUTZAK EMATEN DIZKIO EUSKAL GIZARTEARI
- LAGUNTZA ETA AHOLKULARITZA EMATEN DIE ENPRESARIEI ETA
LANGILEEI.
- LAN-ARRISKUEN GAINEKO ARAUAK BETETZEA SUSTATZEN DU.
BESTE ADMINISTRAZIO ETA ERAKUNDE BATZUEKIN KOORDINATZEN
DU BERE LANA ETA LANKIDETZAN ARITZEN DA HAIEKIN.
- LANKIDETZAN ARITZEN DA LAN-ARRISKUEN ALORREKO ERAGILEEKIN.
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1

GOBERNU-PROGRAMA

Eusko Jaurlaritzaren XI. Legealdirako Gobernu Programak 4 zutabe, 15 helburu estrategiko, 10 ardatz, 175
konpromiso eta 650 ekimen biltzen ditu. Helburu horien artean, Euskadi genero-berdintasunaren alorrean
Europako lehen herrialdeen artean ipintzea nabarmentzen da. Europar Batasuneko berdintasun-indizea,
Euskal Autonomia Erkidegoan, 69,3 punturekin kokatzen da, 1 eta 100 puntu arteko eskalan. Horrek baieztatzen
du 2010ean (68,8) eta 2012an (69,1) lortutako puntuazioek hobera egin dutela.
Jarraian, OSALANari dagozkion konpromisoak eta ekimenak xehatuko ditugu, Gobernu Programan bildutakoak.
Ekimen guztien artetik, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna zehaztera bideratutakoak nabarmenduko
ditugu.

OSALANEN KONPROMISOAK ETA EKIMENAK XI. LEGEGINTZARAKO
10

Osasuna, segurtasuna eta berdintasuna sustatzea lan-esparruan.

1. ekimena: Lan-eragileekin batera lan egitea, lan-baldintzak hobetzeko. Alde horretatik, prestakuntza-ekintzak egingo dira
enpresetako prebentzio-ordezkariekin, lan-istripuei buruzko erregistroak eta informazioa modernizatuko dira, ikerketak
egiteko bidea argitzeko, eta gaixotasun profesionalak detektatzeko eta aitortzeko protokoloak landuko dira.
2. ekimena: Laneko Segurtasun eta Osasunaren 2015-2020 Euskal Estrategiaren garapena bultzatzea.

Berdintasunerako 3. ekimena: Soldata-diskriminazioari aurre egitea eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
eraginkorra bultzatzea lan-ingurunean.

Bestetik, honako taula honetan berdintasuna sustatzeko XI. Legealdirako Gobernu Programan jasotako beste
hainbat konpromiso eta ekimen jasotzen dira, eta, Osalanaren eskumen zuzenak ez badira ere, gure planarekin
betetzen lagunduko dugu:
EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA SUSTATZEKO GOBERNU-PROGRAMAKO
KONPROMISOAK ETA EKIMENAK
55

Gizarte-erantzukizuna zaintzea kontratazio publikoan.

55.1

Klausula sozialak txertatzea kontratazio publikoko prozesuetan, apirilaren 7ko 3/2016 Legeak (kontratazio
publikoan gizarte-irizpideak txertatzeari buruzkoak) zehaztuta bezala.

145

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzea, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea
den aldetik
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EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA SUSTATZEKO GOBERNU-PROGRAMAKO
KONPROMISOAK ETA EKIMENAK
145.1

Balio aldaketa sustatzea, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko.

145.3

Berdintasunerako Gobernantza hobetzea, genero-berdintasuneko politikak sustatzeko eta koordinatzeko
mekanismoak indartuz.

146

Lan-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea.

146.1

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea enpresa, erakunde eta gizarte-agenteetan
berdintasun-programen bidez, Euskadi berdintasunaren arloan Europako lehenengo lau herrialdeen artean
kokatzea lortu arte.

146.2

Ordainsari-berdintasunean aurrera egiteko, enpresetako soldaten gardentasuna sustatzeko eta soldatadiskriminazioari aurre egiteko neurri ekonomikoak eta sozialak bultzatzea.

146.3

Bizitza pertsonala, familiakoa eta profesionala uztartzea.

147

Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea.

147.2

Indartzea emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztera bideratuta dauden sentikortze- eta prebentziojarduketak, zeinak gizarte osorako diren, baina bereziki gazteetan duten eragina.

147.3

Biktimen ordain ekonomiko eta moralerako eta gizarte-onespenerako neurri zehatzak txertatzea.

147.4

Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimenganako arretaren efizientzia eta eraginkortasuna sustatzea,
erakundearteko koordinazioaren bidez.

147.5

Emakumeen aurkako indarkeria den gizarte-izurri horri aurrea hartzeko hautemate goiztiarreko planak
ezartzea.

Horrenbestez, Oslanaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planak Gobernu Planarekin lerrokatuta egon
behar du, eta sailaren konpromisoak eta ekimenak lortzen lagundu behar du, baita bertako berdintasuneko neurri
espezifikoak betetzen ere.
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2

EMAKUMEEN
ETA
GIZONEN
BERDINTASUNERAKO VII. PLANA

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planak modu koordinatuan eta orokorrean jasotzen ditu euskal
agintari publikoek 2018-2021 aldian berdintasunaren alorrean egiten duten jardunean esku hartzeko lerroak eta
irizpideak; hori dela eta, XI. Legealdirako Gobernu Programarekin lerrokatuta dago. Plana Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak prestatu du, erakunde publiko eta gizarte-eragile guztiekin parte hartuta; era
berean, plana prestatzeko oinarrizkoa izan da EAEko emakumeen eta feministen elkarteen eta berdintasunteknikarien partaidetza ere.
Berdintasunerako VII. Planak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen (otsailaren 18ko 4/2005) 15.
artikuluak ezarritako legezko aginduari erantzuten dio. Era berean, Legeak xedatzen du jarraibide eta gidalerro
horiek garatzean, Eusko Jaurlaritzako sailek berdintasunaren arloan jarduteko planak eta programak egin eta
onetsiko beharko dituztela.
Alde horretatik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren xedea botere publikoak gidatzea da,
zertarako eta bizitzaren arlo guztietan emakumeen eta emetasunaren mendekotasuna mantentzen eta justifikatzen
duten balioak aldatzeko; balio horiek gizonak ere mugatzen dituzte, nahiz eta oraindik botere-egoeran egon,
patriarkatuak haien bizitzak ere baldintzatzen baititu, unibertsala da eta.
Balio aldaketa hori ezinbestekoa da giza garapen jasangarrirako, eta berekin dakar hainbat balio berri sortzea eta
finkatzea, androzentrismoaz, sexismoaz eta matxismoaz zeharkatuta egongo ez direnak; aitzitik, emakumeen eta
gizonen berdintasuna, emakumeen giza eskubideak eta herritarren sustapena garatzea eta txertatzea ahalbidetzen
duten printzipio filosofiko, etiko eta politikoek zeharkatuko dituzte.
VII. planean ezarritako printzipioek adierazten dute zein diren plan horrek inspiratutako eta orientatutako helburuen
eta jardueren ikuspegi estrategikoak; bermeek, berriz, haien operatibitatea eta inpaktua ziurtatzea bilatzen dute.
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XEDEA
• Balioak aldatzea

OINARRI-IRIZPIDEAK

XEDEA
XEDEA
OINARRIOINARRIIRIZPIDEAK
IRIZPIDEAK
ETA

•
•
•
•
•

Paradigma feminista
Genero-ikuspegia
Intersekzionalitatea
Emakumeen ahalduntzea
Giza garapen jasangarria

ETA
BERMEAK:

BERMEAK
BERMEAK

•
•
•
•
•

Konpromiso politikoa
Aurrekontu eta giza baliabideak eta baliabide
teknikoak
Gardentasuna eta kontuak ematea
Emakumeen eta herritarren parte-hartzea
eta solaskidetza
Erakundeen baterako erantzukizuna eta
lankidetza

Helburu hori lortzeko, batetik, Gobernu Onerako bost programa jasotzen ditu, Legeak ezarritako aginduak jasotzen
eta zabaltzen dituztenak eta administrazio publiko osorako orokorrak direnak. Bestetik, esku hartzeko ardatzak
definitzen ditu berdintasunaren alorrerako, gizarte bidezkoago eta berdinago baterantz egiteko:

GOBERNU ONA

GOBERNU ONA

Berdintasuna txertatzea euskal agintari publikoen
antolaketan eta funtzionamenduan eta
konpromiso politikoa esplizitu egitea.

EMAKUMEAK AHALDUNTZEA
Emakumeen ahalduntzea babestea maila
pertsonalean zein kolektiboan, sozialean eta

ESKU
HARTZEKO
ARDATZAK

EKONOMIAK
ETA
ANTOLAMENDUA
ERALDATZEA ESKUBIDEAK BERMATZEKO
Politika ekonomikoak eta sozialak konektatzea,
ekonomia sendoagoak eta gizarte jasangarri eta
berdinagoak sortzen laguntzeko.

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARIK
GABEKO BIZITZAK
Indarkeria prebenitzea, bizirik jarraitzen duten
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Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako VII. Planaren esku-hartzeko ardatzek adierazten dute Eusko
Jaurlaritzako sailek abiatu behar dituztela proposatutako ekimenak, baldin eta haien eskumen-esparrukoak baldin
badira. Orain, zenbait programa eta helburu azalduko dira, Osalanen eskumenekoak, izan ere VII. Planak
adierazitakoaren arabera, komunak dira erakunde guztientzat. VII. Planak ez dizkio helburu berariazkoak esleitzen
Osalani. Hala ere, erakunde guztien helburu komunak adierazten ditu, eta Osalan atxikita dagoen sailaren, Justizia
eta Lan Sailaren eskumenekoak. Azken horiek dira Osalanen egitekoekin lotura handiena dutenak.
Gobernu Onerako programak eta neurriak1
BG.1. Berdintasunaren
gaiari
buruzko
berariazko araudia onartzea eta garatzea.
BG.2. Berdintasun-politikak
aurrekontua handitzea.

garatzeko

BG.3. Berdintasunerako plangintza eta horren
ebaluazioa areagotzea eta hobetzea.

I.
PROGRAMA:
KONPROMIS
O
POLITIKOA.

BG.4. Berdintasunerako organo eta unitate
administratiboak sortzea eta indartzea.

II.
PROGRAMA:
BERDINTASU
NERAKO
TREBAKUNT
ZA.

BG.5 Erakunde publikoetako langile
guztiak prestatzea, baita politikariak ere.

BG.6. Estatistika eta azterlanetan generoikuspegia txertatzea.
III.
PROGRAMA:
GENEROIKUSPEGIA
LANPROZEDURE
TAN.

BG.7
Enplegu publikora sartu eta
bertan mailaz igotzeko hautaketaprozesuetan berdintasunarekin lotutako
edukiak txertatzea.

BG.8
Komunikazioan berdintasuna
txertatzea.

1

BG1.1
Berdintasunerako berariazko araudia duten erakunde publikoen kopurua
handitzea.
BG2.1
Berdintasunerako berariazko aurrekontuak dituzten erakunde publikoen kopurua
handitzea.
BG2.2
Berdintasunera bideratutako aurrekontua handitu duten erakunde publikoen
kopurua handitzea.
BG3.1
Berdintasunerako plan bat duten erakunde publikoen kopurua handitzea.
BG3.2
Berdintasunerako barneko planak dituzten erakunde publikoen kopurua
handitzea.
BG3.3
Partaidetza nagusia kapital publikoarena duten enpresak, berdintasunerako plan
bat dutenak, gehitzea.
BG3.4
Berdintasunerako plangintza-prozesuak hobetzea.
BG3.5
Erakunde publikoek egindako berdintasun-planen ezarpen-, jarraipen- eta
ebaluazio-prozesuak hobetzea.
BG3.6
Berdintasunaren arloko kudeaketa publikoan kontuak ematea sustatzea, politiken
ebaluazioaren emaitzetatik abiatuta.
BG4.1
Berdintasunean trebatutako teknikariak dituen unitate espezializatua duten
sailen, erakunde autonomoen eta Eusko Jaurlaritzari atxikitako erakunde publikoen kopurua
handitzea.
BG4.2
Berdintasunean trebatutako teknikariak dituen unitate espezializatua duten
sailen, erakunde autonomoen eta Eusko Jaurlaritzari atxikitako erakunde publikoen kopurua
handitzea.
BG4.3
Berdintasunean trebatutako teknikariz osatutako berdintasun-organismo
espezializatua duten sailen, erakunde autonomoen eta Eusko Jaurlaritzari atxikitako
erakunde publikoen kopurua handitzea.
BG4.4
Berdintasuneko teknikarien egoera eta maila profesionala hobetzea.
BG4.5
Posizio organiko egokia eta beharrezko aurrekontuko zuzkidura duten
berdintasunerako unitateen kopurua handitzea.
BG5.1
Beren prestakuntza-planetan berdintasunerako prestakuntza txertatzen duten
erakunde publikoen kopurua handitzea.
BG5.2
Jarduera politiko eta teknikora egokitutako berdintasunerako prestakuntzaibilbideak diseinatzen dituzten erakunde publikoen kopurua handitzea.
BG5.3
Berdintasunera berariaz bideratzen ez diren baina genero-ikuspegia txertatzen
duten prestakuntza-jardueren ehunekoa handitzea.
BG6.1
Azterlan eta estatistiketan sexu aldagaia zeharka sartzen duten euskal erakunde
publikoen kopurua handitzea.
BG6.2
Azterlan eta estatistiketan sexu aldagaia zeharka sartzen duten euskal erakunde
publikoen kopurua handitzea.
BG6.3
Emakumearen egoerari buruz eta/edo berdintasunaren arloan ikuspegi
intersekzionala duten berariazko azterlanen kopurua handitzea.
BG7.1
EAEko berdintasuneko teknikariak hautatzeko prozesuak, berdintasun arloko
berariazko prestakuntza eskatzen dutenak: ehunekoa handitzea.
BG7.2
Emakumeen ordezkaritza txikia denean berdinketa hausteko emakumeen aldeko
klausula bat duten enplegu publikoa lortzeko, hornitzeko eta sustatzeko hautaketa-prozesuen
ehunekoa handitzea.
BG7.3
Beren gai-zerrendan berdintasunari buruzko edukiak dituzten enplegu publikoa
lortzeko eta sustatzeko hautaketa-prozesuen ehunekoa handitzea.
BG8.1
Hizkera ez-sexista erabiltzen duten EAEko aldizkari ofizialetan argitaratutako
dokumentuen ehunekoa handitzea.
BG8.2
Hizkuntzaren eta gainerako komunikazio-elementuen erabilera ez-sexista egiten
duten euskal herri-administrazioen webguneetako edukien kopurua handitzea.

Kolore honetan nabarmentzen dira Emakundek legegintzaldirako ezarritako lehentasunak eta gobernu onerako berdintasun-teknikak.
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BG.9.
Araudian
printzipioa txertatzea.

berdintasunaren

BG. 10 Aurrekontuetan genero-ikuspegia
txertatzea.

BG. 11 Genero-ikuspegia txertatzea
sektorekako eta zeharkako planetan.

BG.12. Kontratu,
hitzarmenetan
klausulak sartzea.

IV.
PROGRAMA:
KOORDINAZI
OA ETA
ELKARLANA.

V.
PROGRAMA:
PARTEHARTZEA
ETA
ERAGINA.

diru-laguntza eta
berdintasunerako

BG.13 Berdintasunerako koordinazioa eta
elkarlana indartzea.

BG. 14 Emakumeei eta gizonei
ordezkaritza
orekatua
bermatzea
pertsona
anitzeko
zuzendaritzaorganoetan.

BG. 15 Kontsultarako eta parte hartzeko
guneetan genero-ikuspegia txertatzea.

BG8.3
Euskal erakunde publikoek erabiltzen eta berdintasunaren arloko lorpenak
agerian jartzen dituzten komunikazio-euskarrien (memoriak, webguneak...) erabilera
handitzea.
BG8.4
Erakunde publikoek onartutako berdintasunaren arloko oinarrizko dokumentuak
guztientzako eskuragarri jartzea.
BG9.1
Generoaren araberako eraginaren ebaluazioak egiten dituzten foru- eta tokiadministrazioen kopurua handitzea.
BG9.2
Generoaren araberako eraginari buruzko aldez aurretiko ebaluazioa duten
arauen ehunekoa handitzea.
BG9.3
Berdintasuna sustatzeko neurriak dituzten arauen ehunekoa handitzea.
BG10.1
Aurrekontuak berdintasunean duen eraginaren aurretiko balorazioa egiten duten
herri-administrazioen kopurua handitzea.
BG10.2
Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzeko jarduerak egiten ari diren herriadministrazioen kopurua handitzea.
BG11.1
Beren diseinu-, kudeaketa- eta ebaluazio-prozesuetan genero-ikuspegia kontuan
hartzen duten sektorekako eta zeharkako planen ehunekoa handitzea.
BG11.2
Berdintasunerako unitate edo eragile batek osatu eta ezarri dituen sektorekako
edo zeharkako planen kopurua handitzea.
BG12.1
Kontratu eta/edo diru-laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten
eta betetzen diren ala ez kontrolatzen duten erakunde publikoen kopurua handitzea.
BG12.2
Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten kontratuen ehunekoa handitzea.
BG12.3
Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten diru-laguntzen, hitzarmenen eta
beken ehunekoa handitzea.
BG13.1
Udalerrien arteko koordinazio-espazioetan parte hartzen duten tokiadministrazioen kopurua handitzea.
BG13.2
Berdintasunerako sailarteko koordinazio-egiturak dituzten toki-erakundeen
kopurua handitzea.
BG13.3
Berdintasunerako sailarteko koordinazio-egitura duten Eusko Jaurlaritzako sailen
eta horretan parte hartzen duten arloen kopurua handitzea.
BG13.4
Nazioarteko lankidetzako guneak ugaritzea.
BG14.1
Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten kide anitzeko zuzendaritzaorganoen ehunekoa handitzea.
BG14.2
Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten epaimahaien edo antzeko
organoen ehunekoa handitzea.
BG14.3
Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten hautaketa-epaimahaien
ehunekoa handitzea.
BG15.1
Berdintasunerako herritarren partaidetzako batzorde edo organo bat duten herrierakundeak gehitzea.
BG15.2
Herritarrek parte hartzeko batzordeak eta organoak, beren osaeran eta beren
funtzio eta helburuen artean berdintasuna txertatzen dutenak, gehitzea.
BG15.3
Emakumeek politika publikoetan parte hartzeko batzordeen, organoen,
plataformen eta beste modu berrien eragina handitzea.
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1. ARDATZA. Emakumeak ahalduntzeko programak eta helburuak2
1.1
Giza
garapen
jasangarrirako emakumeek eta
feminismoak duten zereginaren
onarpena sustatzea.

1. PROGRAMA.
EMAKUMEEN
AHALDUNTZE
PERTSONAL ETA
KOLEKTIBORAKO
LAGUNTZA.

1.2
Emakumeen
generokontzientzia, autoestimua eta
autonomia garatzeko laguntza
ematea.

1.3
Autozainketa
eta
osasuna sustatzea adin guztietako
emakumeengan.

1.4
Baliabideak hobetzea,
halako moldez non emakume
guztien
askotariko
egoerek,
esperientziek eta premiek beren
aldaketan eragin dezaten, bereziki
desberdinkeria handienak dituzten
baliabideetan.

2.1.
Gizartemugimenduetatik
sustatzea.

2. PROGRAMA.
EMAKUMEEN
AHALDUNTZE
SOZIAL ETA
POLITIKORAKO
LAGUNTZA.

eta
herriberdintasuna

2.2.
Emakumeek gizartean
parte har dezaten sustatzea, eremu
eta gune guztietan.

2.3.
Erabakieta
zuzendaritza-eremuetan
emakumeen presentzia eta eragina
handitzea.

1.1.1
Berdintasunaren arloko gizarte-aurrerapenean emakumeek eta feminismoak
egindako ekarpenen agerikotasuna eta onarpena handitzea.
1.1.2
Gehien feminizatutako bizitzako eremuen gizarte-balioespena handitzea.
1.1.3
Emakumeek eta feminismoak bizitzaren eremu guztietan egiten dituzten
lorpenak eta ekarpenak gizarte-komunikabideetan hedatzen laguntzen duten programen eta
edukien kopurua handitzea.
1.1.4
Emakumeek eta feminismoak gizartean eta historian egindako ekarpenak beren
hezkuntza-proiektuen edukietan txertatzen dituzten ikastetxeen kopurua handitzea.
1.2.1
Genero-desberdinkeriek eta -diskriminazioek beren bizitzetan duten eraginaz
jabetzen diren eta trebakuntza-prozesuen bidez beren autoestimuan eta autonomian
aldaketak bultzatzen dituzten emakumeen kopurua handitzea.
1.2.2
Beren autonomia ekonomikoak norbere erabakiak hartzean duen eragina
aintzat hartzen duten emakumeen kopurua handitzea.
1.2.3
Beren herritar-eskubideak ezagutzen eta horiek eraikitzen parte hartzen duten
emakumeen kopurua handitzea.
1.3.1
Beren burua zaintzeko ohitura duten neskatilen, emakume gazte eta helduen
kopurua handitzea (aipatu ohiturak: behar pertsonaletara eta bizitza estilora egokitutako
elikadura orekatua izatea, jarduketa fisiko pozgarria egitea, eta arrisku-jarrerak murriztea,
besteak beste).
1.3.2
Emakumeen eta gizonen berdintasunean oinarritutako harreman eta portaera
afektibo-sexualak eta elkarbizitza garatzen dituzten emakumeen kopurua handitzea.
1.3.3
Bizitza osasuntsua izateko emakumeen itxaropena handitzea.
1.3.4
Aisialdiari eta bizitza sozialari emakumeek eta gizonek eskaintzen dioten
denboran dagoen genero-hesia murriztea.
1.4.1
Generoaren araberako eten digitalak murriztea, teknologia berriak erabiltzen
dituzten emakumeen kopurua handituz; bereziki, nagusienen artean eta horretarako
zailtasunak dituzten taldeen artean.
1.4.2
Garraio eta ekipamendu publikoaren estaldurarekin pozik dauden emakumeen
kopurua handitzea, bereziki landa-ingurunean, talde- eta behar-aniztasuna aintzat hartuta.
1.4.3
Osasun-arreta hobetzea, esku-hartzean genero-ikuspegia txertatuz.
2.1.1
Emakumeen berdintasuna lortzearen alde lan egiten duten emakume-elkarteen
kopurua handitzea.
2.1.2
Egitarauetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko helburuak
dituzten erakunde sozialen kopurua handitzea.
2.1.3
Munduan emakumeen eta gizonen eskubide berdintasuna eta, bereziki,
emakume errefuxiatuen eta migratuen eskubideak sustatzen dituzten emakume-elkarteen
eta gizarte-erakundeen kopurua handitzea.
2.2.1
Kirolean dagoen generoen arteko desoreka murriztea modalitate eta diziplina
guztietan, emakume guztien parte-hartzea handituz.
2.2.2
Emakumeek eta gizonek ikaskuntzako eta aisiako baliabideetan, artean,
kulturan eta jaietan duten parte-hartzean ageri den genero-desoreka murriztea.
2.2.3
Gizarte-, sindikatu-, enpresa- eta politika-erakundeetan parte hartzen duten
emakumeen kopurua handitzea.
2.2.4
Gizarte- eta politika-arloan parte hartzen duten emakumeen kopurua handitzea,
parte hartzeko formula eta/edo gune berrien bidez.
2.3.1
Emakumeen presentzia indartzea ordezkaritza eta/edo ardura politiko publikoko
postuetan.
2.3.2
Sektore pribatuko enpresetako erabaki alorretan eta zuzendaritza postuetan
dauden emakumeen kopurua handitzea.
2.3.3
Elkarte-mugimenduko, irabazi asmorik gabeko erakundeetako –kulturaren,
kirolaren eta aisialdiaren arlokoak barne–, erakunde politikoetako, sindikatuetako eta
enpresa-erakundeetako erabaki postuetan eta guneetan dauden emakumeen kopurua
handitzea.
2.3.4
Erabakiak hartzeko postuetan emakumeen eragina handitzera bideratutako
babes- eta trebakuntza-programak ugaritzea.

2

Alde batetik, erakunde guztien eskumenekoak diren helburuak nabarmentzen dira, eta, bestetik, Justizia eta Lan Sailaren eskumen
espezifikoak direnak. Azken helburu horiek lotura zuzena dute Osalanen egitekoekin, VII. Planak ez baitu Osalanen eskumen espezifikokoa
den helbururik adierazten..
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II. ARDATZA: Eskubideak bermatu ahal izateko ekonomiak eta gizarte-antolamendua eraldatzeko programak eta helburuak
3.1. Emakumeen eta
gizonen
arteko
berdintasuna gizarte
balioa
dela
onartzeko laguntza
ematea.

3. PROGRAMA.
BERDINTASUNA GIZARTEA
ETA EKONOMIA
ALDATZEKO BEHARREZKO
BALIOA DELA ONARTZEA.

3.2.
Zainketa
bizitzaren
jasangarritasunerako
ezinbesteko
baldintza
dela
sozialki onartzea

3.3.
Herrieskubideen erabilera
bultzatzea,
hezkidetzaren bidez.

3.4. Antolaketan eta
enpresan
oinarritutako kultura
berdintasunaren
alde kokatzea.

4.1.
Lanpostu
gehiago eta hobeak
sortzea
4. PROGRAMA. AUTONOMIA
EKONOMIKOA
EMAKUMEENTZAT.

4.2.
Pobreziaren
feminizazioa
murriztea.

5. PROGRAMA. ZAINKETEN
EKONOMIA FEMINISTA.

5.1.
Zainketa
bizitzaren
jasangarritasunerako
ezinbesteko
baldintza
dela
sozialki onartzea.

5.2.
Ordaindu
gabeko
zainketalanak
ikusaraztea

3.1.1 Berdintasuna eta gizarte-aurrerapena lotzen dituzten pertsonen kopurua handitzea.
3.1.2 Emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria gizarte-arazo garrantzitsutzat hartzen duten
pertsonen kopurua handitzea.
3.1.3 Emakumeei eta gizonei bizitzako hainbat arlotan rol eta estereotipo bereiziak esleitzen
dizkieten ume, gazte eta helduen kopurua gutxitzea.
3.1.4 Berdintasuna gizarte-balio modura sustatzearekin konpromisoa duten komunikabideen kopurua
handitzea.
3.1.5 Gizarte-komunikabideetan neskatoen, mutikoen, gazteen eta helduen presentzia orekatua eta
aniztasuneko eta estereotipo sexistarik gabeko irudia sustatzen duten programen eta edukien
kopurua handitzea bizitza sozialeko arlo guztietan.
3.2.1 Zainketa-lanak naturalki emakumeen ardura direla ukatzen duten eta horiek gizarte-premia bat
direla eta horiek emateko gizonak, erakundeak, enpresak eta erakunde publikoak eta gizarte zibila
inplikatzea beharrezkoa dela ulertzen duten gazteen eta helduen kopurua handitzea.
3.2.2 Eredu maskulino tradizionala zalantzan jartzen duten eta berdintasunarekin koherenteak diren
eta zainketa-lanekiko konpromisoa duten jarrera eta portaerak dituzten gizon gazte eta helduen
kopurua handitzea.
3.2.3 Gaur egun zainketarako dagoen arreta-eredua hazten ari den zainketen askotariko eskarira
egokitzea aztertzea, erantzuna hobetzeko xedez, erantzunkidetasuneko eta zainketa-lanen onarpen
sozial eta ekonomikoko ikuspegi batetik.
3.2.4 Eztabaida publikoa sustatzea, zertarako eta, gaur egungo eredu ekonomikoaren bidez,
bizitzaren jasangarritasunean oinarritutako garapen-eredu bat bultzatzeko.
3.2.1 Beren kulturan, politikan eta jardunbideetan genero-ikuspegia txertatzen duten hezkidetzako
ikastetxeen kopurua handitzea.
3.2.2 Bizitzan, ikasketetan eta lanean izango duten ibilbidea aukera-aniztasunetik eta generobaldintzapenik gabe aukeratzen duten ikasleen kopurua handitzea.
3.2.3 Hezkuntza-sistema egituraz, pertsonaz eta programaz hornitzea, hezkidetzan oinarritutako
eskolaren eredua modu koordinatuan sustatzeko.
3.3.1 Kultura eta enpresa-praktikak berdintasunerantz aldatzeko ikuspegia txertatzen duten
berdintasun-planak dituzten erakunde publiko, gizarte-agente, enpresa eta erakunde pribatuen
kopurua handitzea.
3.3.2 Genero-ikuspegia duten kudeaketa aurreratuko sistemak txertatzen dituzten erakunde publiko,
gizarte-agente, enpresa eta erakunde pribatuen kopurua handitzea.
3.3.3 Berdintasunera bideratutako aldaketarako gogoeta- eta eragin-guneetan parte hartzen duten
erakundeen eta enpresen kopurua handitzea.
4.1.1 Emakumeen jarduera- eta okupazio-tasa handitzea, kalitatezko lanpostuetan parte hartuz.
4.1.2 Enplegua eta autoenplegua sustatzen duten emakumeen kopurua handitzea.
4.1.3 Emakumeek sustatutako enpresa-proiektu finkatu, lehiakor eta nazioartekoen kopurua
handitzea.
4.1.4 Zainketarekin lotutako enplegu-sorguneak erabat garatzea, sektore horretan kalitatezko
enplegua sortuz.
4.1.5 Prekarietate-baldintza berezietan gauzatzen diren lan feminizatuen lan-baldintzak eta gizarteestaldura hobetzea; besteak beste, zainketako lan ordainduetan eta lehenengo sektorean egiten
direnetan.
4.1.6 Generoen arteko desoreka murriztea emakumeek eta gizonek lan ordaindurako eta
prestakuntzarako ematen duten denboran, osoko lan zama handitu gabe.
4.1.7 Emakumeen eta gizonen batez besteko urteko soldata gordinen arteko aldea txikitzea, batez
ere alde handiena duten sektoreetan.
4.1.8 Emakumeen eta gizonen pentsioen arteko alde ekonomikoa murriztea.
4.1.9 Lantokietan sustapen profesionala izaten duten emakumeen ehunekoa handitzea,
jakinarazitako prozesu gardenen bidez.
4.2.1 Pobrezia edo/eta bazterketa arriskuan edo egoeran dauden emakumeen ehunekoa murriztea.
4.2.2 Ezkutuko ekonomian lan egiten duten emakumeen kopurua murriztea.
4.2.3 Erakundeek eskainitako erantzunak eta baliabideak (zerbitzu sozialak, ekonomikoak, osasuna,
hezkuntza, kultura, enplegua, justizia, segurtasuna eta etxebizitza) pobreziako eta/edo bazterketako
arriskuan edo egoeran dauden edota beharrizan bereziak dituzten emakumeen beharretara hobeto
egokitzea.
4.2.4 Emakumeek beren bizi-ziklo osoan diru-sarreren segurtasuna izatea bermatzera bideratutako
hainbat proposameni buruzko gogoeta-guneak sustatzea.
5.1.1 Zainketa-lanak naturalki emakumeen ardura direla ukatzen duten eta horiek gizarte-premia bat
direla eta horiek hornitzeko gizonak, erakundeak, enpresak eta erakunde publikoak eta gizarte zibila
inplikatzea beharrezkoa dela ulertzen duten gazteen eta helduen kopurua handitzea.
5.1.2 Eredu maskulino tradizionala zalantzan jartzen duten eta berdintasunarekin koherenteak diren
eta zainketa-lanekiko konpromisoa duten jarrera eta portaerak dituzten gizon gazte eta helduen
kopurua handitzea.
5.1.3 Gaur egun zainketarako dagoen arreta-eredua hazten ari den zainketen askotariko eskarira
egokitzea aztertzea, erantzuna hobetzeko xedez, erantzunkidetasuneko eta zainketa-lanen onarpen
sozial eta ekonomikoko ikuspegi batetik.
5.1.4 Eztabaida publikoa sustatzea, zertarako eta, gaur egungo eredu ekonomikoaren bidez,
bizitzaren jasangarritasunean oinarritutako garapen-eredu bat bultzatzeko.
5.2.1 Ordaindu gabeko zainketa-lanak azterketa makroekonomikoan txertatzea.
5.2.2 Ordaindu gabeko zainketa-lanak politika fiskaleko azterketan txertatzea.
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eta horien
aitortzea.

balioa

5.3.1 Generoen arteko desoreka murriztea emakumeek eta gizonek ordaindu gabeko zainketalanetan ematen duten denboran.
5.3.2 Haur eta gazteek zainketa-lanak egiten ematen duten denbora handitzea, mutilei arreta berezia
jarriz.
5.3.3 Bateratze erantzunkideko neurriei heltzen dieten gizonen kopurua handitzea.
5.3.4 Bateratze-neurriei heltzeko gizonek eta emakumeek hautematen duten zailtasun-maila
5.3.
Zainketen murriztea.
antolakuntza sozial 5.3.5 Amatasuneko eta aitatasuneko baimenak parekatzeko aukera sustatzea, berdinak eta
berri bat babestea, besterenezinak izan daitezen.
horien hornikuntza 5.3.6 Sektore pribatuko enpresen zainketako erantzunkidetasuna handitzea.
birbanatzeko.
5.3.7 Administrazio eta enpresa publikoek hartutako bateratze erantzunkideko neurrien kopurua
handitzea.
5.3.8 Mendekotasun egoeran dauden pertsonen beharrei erantzuteko gizarteko eta komunitateko
zerbitzuen estaldura eta ordutegi-malgutasuna handitzea.
5.3.9 Herritarrei zuzendutako zerbitzu publikoen ordutegi-malgutasuna handitzea.
5.3.10 Bateratze erantzunkidea eta pertsonen autonomia erraztuko duten hirigintza-plangintzako eta
etxebizitzen, gune publikoen eta garraiobide jasangarrien diseinuko irizpideak aplikatzea.
III. ARDATZA: Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak lortzeko Programak eta Helburuak3
6.1.1
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde dauden eta hori sustatzen duten
pertsonak gero eta gehiago izatea, batik bat adingabeez arduratzen direnak, edo adingabeentzako
eredu direnak.
6.1.2
Pertsonak euren sexuaren arabera maila handiagokoak edo txikiagokoak direla
adierazten duen irudi eta eduki mediatiko oro kentzea, baita pertsonak sexu-objektu huts bezala
aurkezten dituztenak edota emakumeen aurkako indarkeria justifikatzen, hutsaltzen edota bultzatzen
dutenak ere, hedabideetan agertzearen ondorioz berriz biktimizatzea saihestuz.
6.1.
Indarkeria 6.1.3
Emakumeen kontrako indarkeriaren informazio-trataera hobetzea, generoestrukturala
eta desberdintasuna indarkeria sortzen duen elementu gisa ikus eta aurkez dadin, eta emakumeak
kulturala murriztea.
borrokaren eragile aktibo gisa.
6.1.4
Desberdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren arteko lotura ikusarazten
duten programetan eta jardueretan parte hartzen duten edo hura prebenitzeko ahaleginak egiten
dituzten eta gatazkak indarkeriarik gabe konpontzea sustatzen duten pertsonen, batez ere mutilen
eta gizonen, kopurua areagotzea.
6.1.5
Emakumeen aurkako indarkeria-motei eta horiek desberdinkeriarekin duten harremanari
buruzko gizarte-pertzepzioa areagotzea, batik bat indarkeriaren modu zorrotz eta ezkutukoenei
buruzkoa.
6.2.1
Informazioa biltzeko eta homogeneizatzeko sistemak hobetzea, EAEn gertatutako
emakumeen kontrako indarkeria-kasuei buruzko datu eguneratuak izateko eta gai horretan parte6. PROGRAMA.
hartze publikoa hobetzeko.
SENTSIBILIZAZIOA ETA
6.2.2
Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko eta haren adierazpenei buruzko jakintza
PREBENTZIOA.
hobetzea.
6.2.
Emakumeen
6.2.3
Ez zaintzearekin lotutako emakumeen aurkako indarkeria-motak aztertzea, bereziki
aurkako indarkeriari
adineko emakumeetan eta dibertsitate funtzionala dutenetan, hala familian nola erakundeetan.
buruzko informazioa,
6.2.4
Indarkeriaren kontzeptualizazioari eta esku-hartzeetan horrek dituen ondorioei buruzko
ikerketa
eta
hausnarketa bultzatzea, indarkeria-mota berrietan arreta berezia jarriz.
prestakuntza
6.2.5
Bermatzea emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta ematen dieten
hobetzea.
profesionalen prestakuntza jasangarria, nahikoa eta eremu eta ardura-maila guztietara egokitutakoa
izatea.
6.2.6
Beren esku-hartzean emakumeen ahalduntze pertsonala eta kaltea konpontzearen
kontzeptua txertatzeko behar besteko trebakuntza duten profesionalen kopurua handitzea.

6.3.
Emakumeen
aurkako indarkeriaren
prebentzioa
sustatzea
eta
finkatzea.

6.3.1
Emakumeen aurkako indarkeriari aurrea hartzeko gazteekin egiten den lana ugaritzea.
6.3.2
Emakumeen genitalen mutilazioaren eta praktika kulturalekin lotutako beste indarkeriaagerpen batzuen (adibidez, nahitaezko ezkontzak, behartutako abortuak eta antzutzeak eta ustezko
ohorearen izenean egindako delituak) prebentzioa sustatzea.
6.3.3
Dibertsitate funtzionala duten emakumeen aurkako sexu-indarkeriaren prebentzioa
handitzea.
6.3.4
Emakumeen kontrako indarkeriaren arloko prebentzio- eta arreta-programen eta neurrien eraginkortasuna hobetzea.

3

Alde batetik, erakunde guztien eskumenekoak diren helburuak nabarmentzen dira, eta, bestetik, Justizia eta Lan Sailaren eskumen
espezifikoak direnak. Azken helburu horiek lotura zuzena dute Osalanen egitekoekin, VII. Planak ez baitu Osalanen eskumen espezifikokoa
den helbururik adierazten.
.
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7.1.
Emakumeen
aurkako indarkeriaren
detekzio
goiztiarra
handitzea.

7. PROGRAMA. KALTEA
DETEKTATZEA, ARTATZEA
ETA KONPONTZEA.

7.2.
Emakumeen
aurkako indarkeriaren
biktimei
arreta
integrala bermatzea,
ahalduntzearen
ikuspegitik,
eskuhartze
horretan
nazioarteko
estandarrekin
bat
eginez.

7.3. Norbanakoek eta
taldeek
kaltearen
ordaina
jasotzeko
duten
eskubidea
bermatzea

8. PROGRAMA.
ERAKUNDEARTEKO
KOORDINAZIOA.

8.1.
EAEn
emakumeen aurkako
indarkeria jorratzen
duten
erakundeen
arteko esku-hartze
koordinatua
sustatzea.

7.1.1
Emakumeen aurkako indarkeriaren detekzio goiztiarrean era proaktiboan eta ezarritako
protokoloen arabera jardungo duten profesionalak gehitzea (hezkuntza-, osasun-, polizia-, epaitegi-,
lan- eta gizarte-sisteman).
7.1.2
Esku-hartzeko eremu guztietan indarkeriaren detekzio goiztiarra handitzea, indarkeria
psikologikoan arreta berezia jarriz.
7.1.3
Informazio egokia jasotzen duten emakume biktimen kopurua handitzea, arreta
integraleko prozesuaren aurretik, bitartean eta ondoren bere itxaropenei egokitutako erabakiak hartu
ahal izan ditzaten.
7.1.4
Edozer motatako indarkeria jasan duten emakumeak, zerbitzuak eta baliabideak goiz
erabiltzea erabakitzen dutenak, gehitzea, zerbitzuak eta baliabideak erabiltzeko zailtasun handienak
dituztenei arreta berezia jarriz, haientzako informazioa areagotuz eta eskuragarriago jarriz.
7.2.1
Emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko baliabideen kalitatean, sarbidean eta
hornikuntzan lurraldeen eta udalen arteko aldeak murriztea, batik bat landa-eremuko udalerrietan.
7.2.2
EAEn dauden berariazko baliabide eta zerbitzuek gizakien salerosketaren biktima diren
artatutako emakume eta haurren kopurua handitzea.
7.2.3
Beren lantokian sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurkako prebentzioeta laguntza-protokoloen estaldura duten pertsonen kopurua areagotzea.
7.2.4
Arriskuan dauden taldeetan egoteagatik sortutako egoerei erantzuteko behar adinako
baliabideak dituzten arreta-zerbitzuak gehitzea, ikuspegi intersekzionaletik.
7.2.5
Emakumeen aurkako indarkeriaren biktima diren seme-alaben berariazko premiak
betetzeko baliabideak dituzten arreta-zerbitzuen kopurua handitzea, ikuspegi intersekzionaletik.
7.2.6
Emakumeen aurkako indarkeria biktimen laguntza ekonomiko beharren estaldura
bermatzea, haien izapideak arinduz.
7.2.7
Indarkeriaren biktimen babesa handitzea, baita autobabesa eta komunitatearekin
egindako lana ere, arreta integraleko prozesuaren fase guztietan.
7.2.8
Behar duten kasuetan, emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei etxebizitza bat izan
dezaten bermatzea, berariaz egokigarritasunaren printzipioa erabiliz.
7.2.9
Behar duten kasuetan, emakume biktimen eskura jartzen diren enplegu-baliabideak
handitzea, haien laneratzea sustatzeko.
7.2.10
Sexu-indarkeriako kasuen aurreko arreta emateko sistemaren erantzuna hobetzea.
7.3.1
Biktimak eta haien seme-alabak erabat osatzen laguntzeko baliabide publikoak
ugaritzea, haietako bakoitzaren eta indarkeriak haiengan dituen ondorioen aniztasuna onartuz.
7.3.2
Emakumeen aurkako indarkeriaren gaitzespena, biktimenganako errespetua –haien
ahotik kontatuz, egia zabaltzen dela bermatzeko– eta bizitakoaren gizarte-onarpena –berriz
biktimizatzea saihestuz– adierazten duten ekintza publikoen kopurua handitzea.
7.3.3
Kaltea errepika ez dadila bermatzeko formulak aztertzea, arreta eragilean jarriz,
emakume guztiek indarkeriarik gabeko bizitza izatea bermatzeko.
7.3.4
Indarkeriak biktiman izan dituen ondorio guztiak kontuan hartuz, neurriko kalte-ordain
ekonomikoa jasotzeko eskubidea onartzea.
8.1.1
EAEn emakumeen aurkako indarkeriaren arloan dagoen araudia errealitate horri erabat
ekiteko behar diren aurrerapen eta erronka berriekin bat etorraraztea.
8.1.2
Indarrean dauden erakunde arteko koordinazioko akordioak emakumeen aurkako
indarkeriaren arloko araudiari, teknikari eta gizarteari buruzko aldaketei egokitzea.
8.1.3
Emakumeen kontrako indarkeria-kasuetarako prebentzio- eta arreta-protokoloak, egoera
ezberdinetara egokituta daudenak: horrelako protokoloen estaldura duten biztanle kopurua gehitzea.

Aldi berean, Osalaneko emakumeen eta gizonen berdintasunerako Planak bat egiten du Administrazio Orokorreko
eta haren Erakunde Autonomoetako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Planarekin, Gobernantza Publiko
eta Autogobernu Sailaren Lan Harremanen Zuzendaritzak lideratua, eta lagungarri da haren helburuak arian-arian
lortzeko bere eskumenen eremuan.
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SAILAREN
ESTRATEGIKOA

3

PLANGINTZA

3.1. DIAGNOSTIKOAREN DATU GARRANTZITSUAK
3.1.1. GOBERNU ONA
Osalanek gobernantza onerako duen konpromisoaren diagnostikoa egiteko, programa bakoitzaren alderdi
hauek aztertu dira (VII. Planak gobernantza onerako ezartzen dituen neurriekiko eta horien adierazleekiko
korrelatiboak):

I. PROGRAMA: KONPROMISO POLITIKOA
Gaingiroki aztertu da Osalanen egungo konpromiso politikoa, honako alderdi hauen bidez:
Alderdi nagusiak
►

Osalanek ez du, gaur egun, berariazko berdintasun-araurik:

►

Aurreko legegintzaldian, 2016az geroztik, berdintasun-unitatera bideratu den soldataren parekoa izan

da berdintasun-politikak egiteko erabili den aurrekontua; baina, ez da aurrekontu espezifikorik esleitu
berdintasun-politikak garatzeko. Jarduerak egiteko, Osalanen aurrekontu-sail orokorrak baliatu ditu
generoko eta lan-arriskuen prebentzioko lantaldeak. Aurrekontu hori ez da iristen aurrekontu osoaren
% 1era; beraz, legegintzaldi honetan, Osalanen konpromisoa izango da aurrekontuaren % 1 erabiltzea
emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika espezifikoak egiteko.
►

Sailak berdintasunaren alorrean duen plangintzari begiratuta, adierazi behar da ez dela, orain arte,

legegintzaldi-plan espezifikorik onartu; izan ere, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren
Berdintasunerako Programaren esparruan planifikatu eta ebaluatu ditu Osalanek bere berdintasunerako
jarduerak, sail horren mendeko erakundea den aldetik. Hau da, beraz, Osalanen lehen legegintza-plana.
►

Azkenik, berdintasunerako unitate administratiboak sortzeko eta indartzeko ekimenei begiratuta,

nabarmendu behar da Osalanek berdintasunerako unitate administratibo bat duela 2016. urteaz geroztik;
hala ere, plaza hori ez da behin betiko bete 2018ko apirila arte.

II. PROGRAMA: BERDINTASUNERAKO TREBAKUNTZA.
Alderdi nagusiak
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►

Gaingiroki aztertu dira Osalaneko langileek berdintasunaren alorrean duten prestakuntza-maila,

eta berariaz behatu dira alderdi hauek: zenbat pertsona joan diren IVAP erakundeak berdintasunaren
alorrean sustatu duen prestakuntza-ekintzetara (2017. urtean) edo Osalanekin batera antolatutako
prestakuntza-ekintzetara (ikastaro espezifiko bat egin zen 2015ean); horrez gainera, Berdintasunerako
Unitateak galdetegi espezifiko bat prestatu zuen 2016an, berdintasunari buruzko jakintza-mailaren berri
izateko. Plantillaren erdiak baino gutxiagok erantzun zuen galdetegia, eta emaitzak ez dira, ondorioz,
adierazgarriak. Legegintzaldi honetan, lehentasuna izango da Osalaneko langileek berdintasun-alorreko
prestakuntza eskuratzea, erakundearen eskumen-esparruko gaietan.

Orain, adieraziko da Osalaneko langileek berdintasunaren alorreko zer prestakuntza jaso zuten aurreko
legegintzaldian:
EMAKUMEAK
IVAP OROKORRA BERDINTASUNA (2017. urtea)
Politikariak
Teknikariak

Abs.

%

Abs.

0

0

0

GIZONAK

3
% 75
1
GUZTIRA
3
% 75
1
IVAP ESPEZIFIKOA BERDINTASUNA OSALAN (2015. urtea)
Abs.
%
Abs.

Politikariak
Teknikariak
GUZTIRA

1
5
9

50
31,2
40,9

1
11
13

%
0
% 25
% 25
%
50
68,8
59,1

III. PROGRAMA: GENERO-IKUSPEGIA LAN-PROZEDURETAN.
Diagnostiko bat egin da, gaingiroki, ikusteko genero-ikuspegia noraino dagoen barneratuta Osalanen lanprozeduretan, eta hori zehazteko, alderdi hauek aztertu dira:
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Alderdi nagusiak
►

Genero-ikuspegiak estatistiketan eta azterlanetan duen lekuari begiratuta, adierazi behar da

Osalanek ez duela organo estatistikorik, baina laneko segurtasunaren eta osasunaren gaineko
informazio-sistemak garatzen eta kudeatzen dituela. Lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen urteko
txosnak egiten ditu, bi datu-base baliatuta, IGATT batetik (lan-istripuak, Eusko Jaurlaritzak arautua), eta
CEPROSS bestetik (gaixotasun profesionalak, Gizarte Segurantzari atxikia). Horrez gainera, Osalanek
informazioa eskuratzen du hilero argitaratzen diren taula batzuetatik. Genero-aldagaia jasotzen da urteko
txostenetan, baina ez da datu-gurutzaketa guztietan erabiltzen eta ez da sexu-aldagaia beste aldagai
batzuekin (adinarekin, jatorriarekin, desgaitasunarekin edo beste batzuekin) gurutzatzen; beraz, ez dute
beste desparekotasun-egoera batzuen berri ematen. Aurreko legegintzaldian ez da emakumeek eta/edo
berdintasunaren alorrak EAEn duen egoerari buruzko azterlan espezifikorik egin, laneko segurtasunaren
eta osasunaren esparruetan. Hala ere, ezartze-bidean da sexuaren aldagaiaren erabilera sistematikoa,
eta Emakumeek eta gizonek duten lan-istripuen tasaren eta gaixotasunen profesionalen gaineko Txosten
bat egin eta aurkeztu da 2017an.
►

Enplegu publikoaren baitako hautaketa- eta sustapen-prozesuetan berdintasunaren alorreko

edukiak barneratzen ote diren behatuta, adierazi behar da Funtzio Publikoari - Gobernantza Publiko eta
Autogobernuko Sailari dagokiola, Eusko Jaurlaritzan, enplegu publikora iristeko hautaketa-prozesuen
gaineko eskumena. Hauek dira Osalani dagozkion eskumen-eremuak: barne-sustapeneko prozesuak,
zerbitzu-eginkizunen eta izendapen askeko lanpostuen hornidura.
► Komunikazio-ekintzetan berdintasuna barneratzeko lanari begiratuta, adierazi behar da prentsaoharretan modu sistematikoan ematen direla sexuaren arabera banakatuta istripuak eta gaixotasun
profesionalak izan dituzten pertsonei buruzko datuak. Erakundearen 35 idatzitan aztertu da
hizkuntzaren erabilera, eta erabilera sexistak hauteman dira idatzien % 100ean; beraz, agerikoa da
Osalaneko langileek urratsak egin behar dituztela hizkuntzaren erabilera inklusiboa egiteko.
► Araudian berdintasun-printzipioa barneratzeko jarduerari begiratuta, Sailak emandako arauen
genero-eraginari buruzko txosten bat egin da aurreko legegintzaldian. Txosten hori 2016an egin zen.
Txosten horiek egiteko betebeharra dakarten arau (xedapen orokor) gutxi ematen baititu Osalanek.
►

Saileko aurrekontuetan genero-ikuspegia barneratzeko jarduerari begiratuta, nabarmendu behar

da azken urteetan, 2017ko eta 2018ko aurrekontuak egin direnean, generoaren araberako eraginaren
balorazio-analisia egin dela Osalanen aurrekontu-programaren gainean.
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►

Sailaren plan sektorialetan eta zehar-planetan genero-ikuspegia barneratzeko jarduerari

erreparatuta, Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren 2015-2020 Euskal Estrategia onartu da X.
Legegintzaldian:
Estrategia horrek langileen berdintasun-egoeraren gaineko diagnostiko labur bat egiten du, baina
ez du analisi sistematiko eta zeharkakorik egiten.
Berdintasuneko neurri puntualak ditu.
Berdintasuneko unitateak ez du estrategia diseinatzen edo inplementatzen parte hartu, baina
parte hartu dute genero-taldeko partaide batzuek. Ez du genero-adierazlerik ebaluazioak egiteko.
Estrategiaren erdiko ebaluazio-prozesu abiatu da 2018an, eta prozesu horretan parte hartzen ari da
berdintasuneko unitatea. Genero-ikuspegia barneratzea da ebaluazio horren helburu nagusietako bat.
►

Kontratuetan, diru-laguntzetan eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak barneratzen diren

aztertuta, nabarmendu behar da Osalanek egindako kontratuen ia % 100ean barneratu direla aurreko
legegintzaldian, eta bereziki zaindu da alderdi hori xedapen horiek betetzeko baldintza berezietan; hala
ere, ez da jarraipen espezifikorik egin horiek bete diren jakiteko. Hala ere, Osalanek egindako dirulaguntzen deialdiek ez dute berdintasunerako klausularik (sexu-diskriminazioak egindakoek horiek
eskuratzeko duten debekua ezartzen duen klausula izan ezik). Hori bera gertatzen da hitzarmenekin.
Emakunderekin egindakoa da salbuespen bakarra, lan-arriskuen prebentzioaren alorrean generoikuspegia barneratzeko urratsak egitea baita, berariaz, hitzarmen horren xedea.

IV. PROGRAMA: KOORDINAZIOA ETA ELKARLANA.
Gaingiroki aztertu da koordinazioko eta lankidetzako zer prozesu egiten dituen Osalanek berdintasun-politikak
ezartzeko eta, berariaz, alderdi hauek aztertu dira:
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Alderdi nagusiak
►

Berdintasunerako koordinazioaren eta lankidetzaren alorrean, nabarmendu behar da Osalanek

generoko eta lan-arriskuen prebentzioko talde bat duela 2014. urteaz geroztik (berdintasun-unitatea
sortu aurretik). Plangintzako zuzendariordea da talde horren burua eta lan-osasuneko arloko eta arlo
teknikoko teknikariek osatzen dute (7 pertsona dira). Talde horretan sartu da berdintasun-unitatea. Lanarriskuen prebentzioaren gaineko sentsibilizazioa, analisia eta hausnarketa lantzeko tresnak eta ekintzak
garatzen ditu taldeak, genero-ikuspegitik. Hala ere, ez dago erakundean berdintasun-politika sektorialen
eta administratiboen zehar-lanketa egingo duen lantalderik, eta hori izango da, ondorioz, legegintzaldi
berri honetan planteatzen den jardueretako bat.
►

Era berean, Osalanek, Justizia eta Lan Sailaren bidez, ordezkaritza du Emakunderen

Berdintasunerako Sail Arteko Batzordean, eta inportantea deritzo organo horretan ordezkaritza zuzena
izateari; dena den, Emakunderi dagokio hori erabakitzea, Osalanen eskumen-esparrutik kanpo baitago.
►

Azkenik, eta lehen adierazi den moduan, Osalanek lankidetza-hitzarmen bat du izenpetua

Emakunderekin 2016. urtetik. Lankidetza hori erakundearentzat estrategikoa dela irizten da. Baterako
jarduerak egin dira, baina lankidetza hori indartu eta beste organo batzuetara (besteak beste, lanikuskaritzara) zabaldu behar dela uste da, berdintasunaren eragina indartzeko laneko segurtasunaren
eta osasunaren alorrean.
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V. PROGRAMA: PARTE-HARTZEA ETA ERAGINA.
Gaingiroki aztertu dira emakumeen eta gizonen partaidetzako eta eragineko prozesuak Osalanen zuzendaritzaorganoetan eta arloetan, eta, berariaz, alderdi hauek aztertu dira:

Alderdi nagusiak
►

ide anitzeko organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzeko ekimenei

begiratuta, nabarmendu behar da Osalanen zuzendaritza-organoak Zuzendaritza bat eta 3
zuzendariordetza dituela. Aurreko legegintzaldian, emakume batek (zuzendaria) eta 3 gizonek
(zuzendariordeak) osatzen zuten organo hori. Legegintzaldi honetan, gizonezkoa da Osalaneko
zuzendaria; beraz, zuzendaritzaren % 100 gizonez osatuta dago.
►

Kide anitzeko organoei begiratuta, izaera horretako organo bat du Osalanek, bere Kontseilu

Nagusia. Hiru aldeko organoa da, Laneko eta Osasuneko Administrazioaren, enpresarien eta langileen
ordezkariak baititu. Aurreko legegintzaldian, 16 kide zituen Kontseiluak; horietatik, emakumezkoak ziren
6 kide, eta gizonezkoak 10 (% 37,5-% 62,5); hau da, ez zen betetzen 4/2005 Legeak agintzen duen
osaera orekatua. Legegintzaldi honetan, 7 emakume eta 9 gizon ditu organo horrek (% 43,8-% 56,2), eta
bete egiten du, ondorioz, Legeak agindutako osaera orekatua (% 40-% 60).
►

Genero-ikuspegia barneratzeko alderdiari begiratuta, adierazi behar da emakumeen eta gizonen

arteko berdintasuna ez dela izan organo horiek berariaz landutako helburua edo gaia.

3.1.2

BERDINTASUN GAIETAN ESKU HARTZEKO ARDATZAK

LANEKO SEGURTASUNAREN ETA OSASUNAREN EREMUA
ALDERDI NAGUSIAK4

» Desberdintasun biologikoez gainera, alde handiak daude emakumeen eta gizonen lan-baldintzetan,
eta alde horiek eragina dute beren segurtasunean eta osasunean; beraz, kontuan hartu behar dira
ikerketak egitean, prestakuntza ematean eta prebentzio-politika kudeatzean:
» segregazio horizontalak eta emakumeek eta gizonek egiten dituzten lanek (sektore jakinetan
kontzentratzen dira) baldintzatu egiten dituzte pairatzen dituzten arriskuak, eta bi aldagai horiek
azal dezake zergatik dauden aldeak emakumeen eta gizonen istripu-tasetan, lanbide4

Puntu honen helburua da labur adieraztea emakumeek eta gizonek erakundearen sektore-politikan bizi duten egoera. Egoera
horren berri emateko, laneko segurtasunaren eta osasunaren esparruan lan egiten duten zenbait erakundek bildutako datuak eta
ebidentziak baliatzen ditu (Lanaren Nazioarteko Erakundeak, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Europako Agentziak), baita
Laneko Segurtasun eta Osasunaren Euskal Estrategia eta txosten honen laburpena eta konklusioak ere: “Emakumeen eta Gizonen
egoera laneko istripu-tasari eta lanbide-gaixotasunei dagokienez”. Jarraipen-sistemako kideek eta Osalaneko genero-taldeak osatu
dute txosten hori, eta txostenak, era berean, beste iturri batzuen aipamena egiten du: Emakunde, Enpleguko eta Gizarte Gaietako
Saila, Eustat…
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gaixotasunetan eta arriskuak hautemateko moduetan.
» emakume dira lanaldi partzialean lan egiten duten pertsonen % 83,2, kontraturik gabe lan
egiten duten pertsonen % 73, etxeetan enplegatuta dauden pertsonen % 90 baino gehiago, eta
% 100 arrantza-sektorean laguntzeko zenbait jardueratan (neskatilak, saregileak eta paketeegileak), hau da, emakumeak dira gehiengo laneko segurtasunaren eta osasunaren estaldurarik
ez dutenen edo estaldura apala dutenen artean.
» emakumeek etxeko lanak egiten ematen duten batez besteko denbora gizonek emandakoa
baino ia bi ordu luzeagoa da, eta horrek baldintzatu egiten ditu lan-merkatuan duten partehartzea eta pairatzen dituzten lan-arriskuak.
» Langileen batez besteko adina gora egiten ari da, eta laneko segurtasuneko eta osasuneko neurri
egokiak hartu behar dira. Zahartzean, aldatu egiten dira gaitasun fisikoak eta osasun-egoera, eta
aldaketa horietan eragina izan dezakete bai sexuak (faktore biologikoak), bai generoak (eraikuntza
sozialeko faktoreak). Kontuan izan behar dira horiek guztiak, erantzun egokia emateko. (Laneko
Segurtasunerako eta Osasunerako Europako Agentzia. OSHA)
» Lan-arriskuen pertzepzio desberdina izaten dute gizonek eta emakumeek, lanbide-gaixotasunen
eragina ere desberdina da, eta aldeak ikusten dira lan-istripuen tasan:
» Enpresetan arrisku psikosozialen ebaluazio murritza egiten da, eta horrek zaildu egiten du
emakumeengan eta gizonengan duen eraginaren berri izatea.
» Emakumeek eta gizonek desberdin hautematen dituzte lan-kargak, lanaren ezaugarrien
arabera:
» emakumeek lan-karga gehiago izaten dutela hautematen dute osasunaren
sektorean, pertsonekiko harremanak dakartzaten lanetan eta merkataritzan, eta
gizonek, berriz, industria-ekoizpenean eta hirugarren sektoreko lanpostu apaletan.
» gizonezkoek baino proportzio handiagoan adierazten dute emakumeek “begirada
etengabe izatea ordenagailuan” (% 39,3-% 30,3); eta gizonek, berriz, emakumeek
baino proportzio handiagoan adierazten dute “bibrazioak edo astinduak jasatea”
(% 12,8-% 1,9) eta “zarata handiko lekuetan lan egitea” (% 30,3-% 9,2).
» emakume eta gizon gehienek (% 51,8-% 54,8) adierazten dute “denbora luzean
zutik” izaten direla.
» Zer segurtasun-arrisku eta zer arrisku higieniko eta biologiko hautematen dituzten galdetuta,
emakumeengan baino handiagoa da arrisku horien pertzepzioa gizonengan; horren salbuespen
dira gorputzaren osasunaren eta ongizatearen alorreko lanak, unibertsitate-tituludunek
egindakoak, pertzepzio hori handiagoa baita emakumeengan, gizonengan baino.
» Lanbide-gaixotasunen eragina handiagoa da gizonengan, emakumeengan baino.
Emakumeen aldean, lanbide-gaixotasunak izateko arrisku handiagoa dute gizonek, baina
aldeak behera egin du 2014. urteaz geroztik; gainera, 2007az geroztik, lan-alorreko baja
dakarren lanbide-gaixotasunen bat izateko arrisku handiagoa dute emakumeek, gizonek baino.
» Murrizten joan da industriak, gainerako sektoreekiko, zuen arrisku handiagoa. 2015. urtean,
igoera handia izan zuen bajadun lanbide-gaixotasunen tasak zerbitzuen sektorean, eta
eraikuntza-sektorearen parean jarri zen. Mugimendu horrek aldatu egin zuen lanbidegaixotasunen ordura arteko sektore-banaketa.
» Egiazkoa baino txikiagoa da deklaratzen diren lanbide-gaixotasunen kopurua, ez delako argi
eta garbi zehazten gaixotasun batzuk lanaren ondorioz sortuak direla. Era berean, generoalborapenak gerta daitezke, gizonak gehiengo direlako lan-merkatuan. Horrez gainera, ez dira
lanbide-gaixotasunen taulan adierazten arrisku psikosozialak pairatzearen ondoriozko kalteak.
Horrenbestez, zaila da zehatz-mehatz jakitea emakumeek eta gizonek lan-esparruan duten
osasunaren/gaixotasunaren egoera.
» Emakumeen aldean, lanbide-istripuak izateko probabilitate handiagoa dute gizonek, eta
horien artean dira gaixotasun hilgarriak ere. “In itinere” izaerako istripuak dira salbuespen
bakarra, gizonek baino ehuneko handiagoan izaten baitituzte emakumeek. Ez da jakina
generoak zer eragin duen istripuen sorburuko arrazoietan.
» Zenbait faktoreren ondorioz, zaila da zehatz-mehatz jakitea emakumeek eta gizonek zer
istripu-tasa izaten dituzten lan-esparruan; izan ere, egiaz gertatutakoak baino txikiagoak izaten
dira faktore psikosozialek eragindako istripuen edo “in itinere” gertatutako istripuen tasak, egiaz

27 | EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO PLANA

gertatzen direnak baino istripu gutxiago deklaratzen dira sektore batzuetan (nekazaritzan eta
abeltzaintzan, etxeko lanetan, etab.), lanbideen sailkapenak ez dira beti homogeneoak izaten,
eta ez dira irizpide homogeneoak eta zehatzak erabiltzen istripuen larritasuna kalifikatzeko.
» Lan-arriskuen gaineko pertzepzio sozial murritza. Lan-sektore maskulinizatuen gainekoa eta horietan
izaten diren istripu-tasei buruzkoa izan ohi da lan-arriskuen pertzepzioa: “Lan-arriskuen gainean
pentsatzen dugunean, istripuak izateko arrisku handia dakarten sektoreetan (eraikuntzan, arrantzan
eta antzekoetan) lan egiten duten gizonezkoak etorri ohi zaizkigu gogora, eta gutxitan etortzen zaizkigu
gogora osasungintzan, gizarte-zerbitzuen sektorean edo telefono-arretaguneetan eta beste sektore
berri batzuetan lan egiten duten emakumeak” (OSHA):
» Prebentzio-kultura urria: “gure gizarteak arrisku-jokabideak sustatzen ditu aisialdian eta
lanean, edo, gutxienik, ez ditu jokabide horiek gaitz irizten” (Laneko Segurtasunaren eta
Osasunaren Euskal Estrategia)
» Lan-arriskuen gaineko jarrerak eta jokabideak baldintzatzen ditu genero-sozializazioak, baina
ez da behar bezain beste aztertu lotura edo harreman hori, eta ez da kontuan hartzen
prebentzioaren kultura sustatzeko programetan.
» Genero-ikuspegiko prestakuntza falta dute lan-segurtasuneko eta -osasuneko eragile nagusiek
(arriskuen prebentzioko teknikariek, prebentzio-ordezkariek, osasun-langileek eta prebentziozerbitzuetako teknikariek, etab.).
» Genero-ikuspegiak ez du behar besteko lekurik enpresen prebentzio-kudeaketan, sentsibilizazio
nahikorik ez dagoelako eta jakintza eta tresnak falta dituztelako kudeaketa hori egiteko. Generoikuspegia baliatu behar da lan-arriskuak ebaluatzean eta kudeatzean.
» Lan-segurtasunaren eta -osasunaren gaineko ikuspegia ez da holistikoa edo osotasunezkoa
(OSHA):
•

•

Ez dira kontuan hartzen lanaren eta langileen bizitzaren arteko harremanak, ez eta
lanaren eta enpleguaren antolamenduari dagozkion beste alderdi zabalago batzuk
ere. Hala eginez gero, oraingoa baino hobeagoa litzateke lan-arriskuen prebentzioa.
Emakumeak eta gizonak ez dira talde homogeneoak. Dibertsitatea hartu behar da
kontuan.

» Emakumeek ez dute behar besteko ordezkapenik laneko segurtasunaren eta osasunaren
gaineko partaidetza guneetan eta erabakiguneetan (OSHA).

3.2. HELBURU ESTRATEGIKOAK
Eranskinean azaltzen dira hurrengo urteetan betetzekoak izango diren helburu estrategikoak eta gainerako
helburuak, Osalanek egindako legegintza-planean adierazitakoak. Hala ere, hemen adierazten ditugu, laburtuta,
Osalanek legegintza honetarako ezarri dituen helburu estrategikoak –Justizia sailburuordeak aurkeztu zituen
helburuok, Osalanen ordezkari gisa jardunda, Sail Arteko Batzordeak, Lehendakaria buru zuela, 2018ko uztailaren
3an egin zuen bileran–:
Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoen lan-osasun eta -segurtasuneko politikak kudeatzen dituen erakundea
da Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea, eta horien xedea da lan-inguruneari datxezkion
arriskuak hasiera-hasieratik ezabatzea edo murriztea.
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Hainbat balio darabiltza bere jardunean; bereziki, unibertsaltasuna, pertsona jartzea lan-arriskuen prebentzioaren
erdian, berdintasuna eta integrazioa. Balio horiei begiratuta, Osalanek lehentasun hauek ezarri ditu emakumeen eta
gizonen berdintasunaren alorrean, XI. Legegintzaldian betetzeko:
Gobernantza onera iristeko bidean ezarri diren lehentasunei begiratuta, Osalanek bere egiten ditu sail guztiei eta
erakunde autonomo guztiei ezarri zaizkien lehentasun komunak, eta, berariaz nabarmenduta, honako lehentasun
hauek:
-

Osalanen berdintasun-politikak egiteko aurrekontua handitzea, harik eta aurrekontu osoaren % 1era iritsi
arte.

-

Zuzendaritza nagusira atxikitzea Berdintasunerako Unitate Administratiboa, bere eginkizunen berri emateko
estrategia bat egitea, eta dagozkion jarduerak betetzeko behar duen aurrekontua ematea.

-

Berdintasunaren alorrean dauden prestakuntza-premiak identifikatzea, eta Osalanen langileentzako
prestakuntza espezifikoa diseinatzea, IVAP erakundearekin lankidetzan arituta.

-

Aliantzak indartzea eta garatzea Administrazioaren eragile nagusiekin (Emakunde, Lan Ikuskaritza, Lan
Harremanen Zuzendaritza, Jaurlaritzaren BBPP...), berdintasunaren garapena sustatzeko eta generoikuspegia barneratzeko lan-arriskuen prebentzioan.

-

Genero-ikuspegia barneratzea Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren 2015-2020 Euskal Estrategian eta
hurrengo estrategia edo jarduera-esparru orokorra diseinatzean.

Ezarrita dituen helburuetan eta ematen dituen zerbitzuetan berdintasuna lantzeko lehentasun sektorialak garatzean,
Osalanen asmoa da genero-ikuspegia barneratzea Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Euskal Estrategiaren
lan-ardatz guztietan. Horrenbestez, hau aurreikusten du:
1.

Lan-arriskuen prebentzioaren kultura sustatzea, jokabide seguruak eta lan-ingurune osasungarriak
bultzatzeko, genero-ikuspegia kontuan hartuta. Xede hori betetzeko, lehentasunezko jarduera hauek
egingo ditu:
o

Genero-ikuspegia txertatuko du prebentzioaren kultura sustatzeko jardueretan. Urtez urte
zehaztuko dira jarduera horiek.

o Materialak sortu ahala, lan-arriskuen prebentzioan genero-ikuspegia txertatzeko moduari buruzko
zabalkunde-ekintzak egingo ditu.
2.

Laneko segurtasunaren eta osasunaren gaineko ezagutzak, genero-ikuspegidunak, sortzea eta
zabaltzea. Xede hori betetzeko, lehentasunezko jarduera hauek egingo ditu, besteak beste:
o

Genero-ikuspegitik landuko du osasunaren gaineko kalteei buruzko informazioa eta arriskuen
eraginpeko egoerei buruzkoa.
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o

Ikerketa espezifikoak egingo ditu feminizazio-maila handiko lanbide batzuen egoera aztertzeko,
generoak laneko osasunean eta/edo lanbide-gaixotasunetan duen eragina aztertzeko, eta
emakumeengan prebalentzia handia duten osasun-arazoak ikertzeko.

o

Laneko segurtasunean eta osasunean giltzarri diren eragileek genero-ikuspegidun prestakuntza
eskura dezaten sustatuko du.

o

Genero-ikuspegia txertatuko du lan-arriskuen prebentzioaren alorreko kanpainetan eta jardueretan.
Urtez urte zehaztuko dira kanpaina eta jarduera horiek.

3.

Modu progresiboan txertatzea genero-ikuspegia lan-arriskuen prebentzioaren kudeaketan. Xede hori
betetzeko, lehentasunezko jarduera hauek egingo ditu, besteak beste:
o

Genero-ikuspegia txertatuko du gida teknikoetan, baldintza teknikoen agirietan eta/edo osasuna
zaintzeko protokoloetan. Urtez urte zehaztuko dira horiek guztiak.

o

Enpresen eta erakundeen prebentzio-kudeaketan genero-ikuspegia txertatzeko jarraibideak
sortzea, zabaltzea eta ezartzea.

4

PLANA KUDEATZEKO EREDUA

Ondoren, Osalanaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana modu koordinatuan eta gardenean ezartzea
bermatuko duen kudeaketa-eredua aurkezten dugu; eredu horrek, aldi berean, Sailaren barruan eskuratutako
aurrerapenak eta lorpenak ebaluatzeko aukera emango du, baita gizartean eta herritarrekin izan dituenak ere,
emaitza horien gizarteratze aldera.
Osalan erakunde autonomoaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planak ezartzen du berdintasunaren
arloan zer esku-hartze ildo hartu behar dituzten kontuan XI. Legegintzaldian sailari atxikitako zuzendaritza eta
organismoak. Urte anitzeko dokumentu honetan helburu generiko eta estrategikoak aurreikusten dira eta horiek
ondoren urteko plangintzan jasoko diren jarduerak orientatuko dituzte, izaera operatibo eta zehatzagoarekin.
4.1.

BERDINTASUNERAKO URTEKO PLANGINTZA

Horrenbestez, berdintasun-politikak ezartzeko urteko planak egingo dira urtez urte, eta ebaluatu egingo dira. Planek
zehaztu egingo dituzte beren helburuak, ekintzak, kronograma (lau hilez behin) eta aurrekontua. Plan horiek egiteko,
Sail Arteko Talde Teknikoak estandarizatutako plangintza-eredua erabiliko da. Eranskinetan jasotzen dira Osalanek
2018 eta 2019 urteetarako egin dituen planak.
.
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HELBURUA

EKINTZA

1. (GO. 2)
Berdintasun
politikak garatzeko
aurrekontua
handitzea
2. (GO. 4)
Berdintasunerako
organo eta unitate
administratiboak
sortzea eta
indartzea

1.1. Aurreko ekitaldiarekin alderatuta,
berdintasun-politikak gauzatzeko
aurrekontua handitu

Zuzendaritza
Nagusia

4. ardatza (12)
(Osalan)

2.3. Osalanen Berdintasunerako
Administrazio-Unitatea (BAU)
ezagutarazteko estrategia sortu

Zuzendaritza
Nagusia/BAU

4. ardatza (12)
(Osalan)

4. (GO. 9) Araudian
berdintasunaren
printzipioa
txertatzea

4.1. Emakundek GEE txostenetan
gomendatutako neurriak gainbegiratu,
beharrezkoak direnak txertatu eta gehitu
ez direnak justifikatu
4.3. Berdintasuna txertatzen duten
neurrien jarraipen juridikoa egin: GEE
duten arauak, kontratuak, diru-laguntzak
eta hitzarmenak
5.1. Genero-politika era mailakatuan
txertatu aurrekontuetan generoarekiko
garrantzitsuagoak diren helburuetan

Aholkularitza
juridikoko
arduraduna

4. ardatza (12)
(Osalan)

Aholkularitza
juridikoko
arduraduna

4. ardatza (12)
(Osalan)

Aurrekontuen
arduraduna/BAU

4. ardatza (12)
(Osalan)

5.2. Arlo bakoitzeko aurrekontuak
ebaluatuko dituen arduradunaren
bitartez, PGEN-X txostena bete.
6.1. LSOEEren jarraipenean BAUren edo
berdintasunean adituak direnen partehartzea bermatu
6.2. Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Estrategiaren
tarteko ebaluzioa genero-ikuspegitik
orraztu
8.2. Webgunean eta sare sozialetan
berdintasuneko eta laneko osasuneko
informazioa txertatu

Aurrekontuen
arduraduna/BAU

4. ardatza (12)
(Osalan)

Planifikazio
zuzendariordea

4. ardatza (12)
(Osalan)

Planifikazio
zuzendariordea

4. ardatza (12)
(Osalan)

Web
kudeatzailea/Gen
ero lantaldea/BAU

4. ardatza (12)
(Osalan)

5. (GO. 10)
Aurrekontuetan
genero-ikuspegia
txertatzea

6. (GO. 11) Generoikuspegia txertatzea
sektorekako eta
zeharkako planetan

8. (GO8)
Komunikazioan
berdintasuna
txertatzea
txertatzea

Esleituta

Estimatua

Gauzatua
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OHARRAK

8.3. Hizkuntzaren erabilera inklusiboa
jarraitzen duten dokumentu-kopurua
handitu:• Jarraibideak jakinarazi eta
sentsibilizazio saioak eskaini"

BAU/Genero lantaldea

4. ardatza (12)
(Osalan)

9. (GO13)
Berdintasunerako
koordinazioa eta
elkarlana indartzea

9.2. Administrazioan funtsezkoak diren
agenteekin elkarlana indartu eta garatu,
laneko arriskuen prebentzioan generopolitikak txertatzeko eta berdintasuna
garatzeko (Emakunde, Lan Ikuskaritza,
Lan Harremanen eta Prebentzio
Zerbitzuen zuzendaritza…):Emakunderekin batera, hitzarmena
gidatu

Zuzendaritza
orokorra/Genero
lan-taldea

4. ardatza (12)
(Osalan)

1. Laneko arriskuen
prebentzioen
kulturan generoikuspegia txertatzea

1.2. Laneko arriskuen prebentzio arloan
genero-ikuspegia txertatzearen inguruko
materialak eta ekintza informatiboak
garatu
1.2.1. Laneko arriskuen prebentzioan
genero-ikuspegia txertatzearen
garrantzia azaltzen duen ikusentzunezko materiala sortu eta zabaldu:
argudioak era antolatuan sailkatu

2. Genero-ikuspegia
duten laneko
segurtasuneko eta
osasunerako
ezagutzak sortzea
eta zabaltzea

BAU/Genero lantaldea
1. ardatza (01)
(Osalan)

2.1. Genero-ikuspegitik landu
osasunerako kalteen eta arriskuekiko
kontaktuaren informazioa
2.1.1. "Sexua" aldagaia sistematikoki
barneratu eta laneko ezbeharren eta
laneko gaixotasunen txostenetan
generoaren analisia kontuan hartu

Jarraipen
sistemen
arduradunak

1.ardatza (03)
(Osalan)

2.2. Emakume ugari duten kolektiboen
egoeraren, lan ezbeharretako edo lan
gaixotasunetako genero-eraginaren eta
emakumeek maiztasun handiagoarekin
pairatzen dituzten gaixotasunen
berariazko txostenak sortu
2.2.1. Etxeko langileen ikerketa burutu

Zuzendaritza
orokorra

18.000,00

2.3. Laneko segurtasunerako eta
osasunerako funtsezko agenteei generoikuspegia duen formazioa eskaini
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2.ardartza (04)
(Osalan)

2.3.1. Formazioan nagusi diren materialak
eta gidak identifikatu, genero-ikuspegia
txertatzeko
3. Laneko arriskuen
prebentzioaren
kudeaketan generoikuspegia era
mailaktuan
txertatzea

Prestakuntza
ard./BAU

2.ardatza (05)
(Osalan)

3.1.1. Lehentasunezko argitalpenak
identifikatu, genero-ikuspegia txertatzeko

Prestakuntza
ard./BAU

2.ardatza (07)
(Osalan))

3.1.2. PREBEN II programan generopolitika txertatu: programa berrikusi
genero-ikuspegia ardatz hartuta eta
txostena prestatu

Preb.arloko
ard./BAU

2.ardatza (07)
(Osalan))

3.1.3. Emakunderen sexu-jazarpenaren
eta sexu-diskriminazioaren aurkako
protokoloa aztertu eta prebentziorako
jarraibideak ezarri

Genero lantaldea

2.ardatza (07)
(Osalan)

3.1. Genero-ikuspegia txertatu gida
teknikoetan, pliego teknikoetan eta/edo
osasunaren zaintza-protokoloetan

3.2. Enpresa eta erakundeen
prebentziozko kudeaketan generoikuspegia txertatzeko arauak landu,
zabaldu eta ezarri
"3.2.1. Genero-ikuspegia barneratzeko
jarraibideak azalduko dituen proiektu
pilotua garatu:

GUZTIRA

Genero lantaldea
Eje 2 (09) (Osalan)

18.000,00
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0,00

VII. Planarekiko egokitzapena

P.8

P.7

3.
ARDATZA

P.5

P.3

P.2

P.1

p.5

P.4

Gauzatu
a

P.3

Esleitu Estimatu
ta
a

P.2

BETEARAZITAKO
KOPURUA

2.
ARDATZA

ARDATZA

P.6

1.

GOBERNU ONA

P.4

AURREKONTUA

P.1

3. lauhilekoa

2. lauhilekoa

1. lauhilekoa

2019KO OSALANEKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO PLANA
HELBURUA

EKINTZA

ARDURADUNA

1. (GO.2)
Berdintasun
politikak garatzeko
aurrekontua
handitzea

1.1. Berdintasun-politikak gauzatzeko
aurrekontua handitu

Zuzendaritza
Nagusia

4. ardatza
(12)
(Osalan)

2. (GO.4)
Berdintasunerako
organo eta unitate
administratiboak
sortzea eta
indartzea

2.1. Berdintasunerako AdministrazioUnitateari (BAU) behar besteko
aurrekontua esleitu, adostuta dauden
ekintzak garatzeko

Zuzendaritza
Nagusia

4. ardatza
(12)
(Osalan)

2.2. BAU Zuzendaritza Nagusira gehitu.

Administrazio
zuzendariordetza

3. (GO. 5) Erakunde
publikoetako langile
guztiak prestatzea,
baita politikariak ere

3.1. Formazio orokorraren
diagnostikoaren esparruan, laneko
arriskuen prebentzioan eta
berdintasunean beharrezkoa den
formazioaren diagnostikoa garatu.

Administrazio
zuzendariordetza

4. ardatza
(12)
(Osalan)

3.2. Berariazko edukiekin eta IVAPeko
eduki orokorrekin berdintasunean eta
laneko arriskuen prebentzioan
trebatzeko formazio-plana idatzi: IVAPekin batera, modulu espezifikoa eta
sentsibilizazio saioak garatu. Osalaneko
formazio plan orokorraren barruan
egingo da.

Administrazio
zuzendariordetza
/Formazio
arduraduna/BAU

4. ardatza
(12)
(Osalan)

3.3. Planaren eta diagnostikoaren
emaitzak ikusita, era mailakatuan
lehenetsi formazioa Berdintasun arloan.
Ordu horiek ez dira kontabilizatuko
langile bakoitzak urtero duen ordukopuruan.

Administrazio eta
Giza
Baliabideetako
zuzendariordetza

4. ardatza
(12)
(Osalan)
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OHARRAK

4. ardatza
(12)
(Osalan)

4. (GO.9) Araudian
berdintasunaren
printzipioa
txertatzea

5. (GO. 10)
Aurrekontuetan
genero-ikuspegia
txertatzea

4.1. Emakundek GEE txostenetan
gomendatutako neurriak gainbegiratu,
beharrezkoak direnak txertatu eta gehitu
ez direnak justifikatu

Aholkularitza
juridikoko
arduraduna

4. ardatza
(12)
(Osalan)

4.2. Berdintasunerako Legea eta
gainontzeko legediak birpasatu, laneko
osasuneko eta segurtasuneko arloan
betetzen direla ziurtatzeko.

Aholkularitza
juridikoko
arduraduna

4. ardatza
(12)
(Osalan)

4.3. Berdintasuna txertatzen duten
neurrien jarraipen juridikoa egin: GEE
duten arauak, kontratuak, diru-laguntzak
eta hitzarmenak

Aholkularitza
juridikoko
arduraduna

4. ardatza
(12)
(Osalan)

5.1. Genero-ikuspegia era mailakatuan
Aurrekontuen
txertatu aurrekontuetan generoarekiko
arduraduna/BAU
garrantzitsuagoak diren helburuetan:
lan-estrategia garatu eta
aurrekontuetako eta generoikuspegietako oinarrizko formazioa egin.

4. ardatza
(12)
(Osalan)

5.2. Arlo bakoitzeko aurrekontuak
ebaluatuko dituen arduradunaren
bitartez, PGEN-X txostena bete

4. ardatza
(12)
(Osalan)

6. (GO.11) Genero6.1. LSOEEren jarraipenean BAUren edo
ikuspegia txertatzea berdintasunean adituak direnen partesektorekako eta
hartzea bermatu
zeharkako planetan

Aurrekontuen
arduraduna/BAU

Planifikazio
zuzendariordetza

4. ardatza
(12)
(Osalan)

6.4. Osalaneko urteko kudeaketa
planetan gehitu Berdintasun plan
honetako neurriak.

Planifikazio
zuzendariordetza

4. ardatza
(12)
(Osalan)

7. (GO. 6)
Estatistiketan eta
azterlanetan
genero-ikuspegia
txertatzea

7.1. Analisietan eta ikerketetan generoikuspegia txertatzeko irizpideen
protokoloa diseinatu:
- Diseinua, kontrastea eta maketazioa
(2019).

BAU/Genero lantaldea

4. ardatza
(12)
(Osalan)

8. (GO8)
Komunikazioan
berdintasuna

8.1. Igortzen diren prentsa oharretan
datuak edota kopuruak baleude,
sexuaren araberako datuak erantsi eta

Komunikazio
arduraduna

4. ardatza
(12)
(Osalan)
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txertatzea

9. (GO13)
Berdintasunerako
koordinazioa eta
elkarlana indartzea

1. LANEKO
ARRISKUEN
PREBENTZIO
ARLOAN GENEROIKUSPEGIAREN
KULTURA
TXERTATZEA

horien genero-analisia egin.

8.2. Webgunean eta sare sozialetan
berdintasuneko eta laneko osasuneko
informazioa txertatu

Web
kudeatzailea/Gen
ero lantaldea/BAU

8.3. Hizkuntzaren erabilera
inklusiboarekin argitaratzen diren
dokumentu-kopurua handitu:•
Jarraibideak jakinarazi eta
sentsibilizazio saioak eskaini •
Prozedura ezarri

BAU/Genero lantaldea

4. ardatza
(12)
(Osalan)

4. ardatza
(12)
(Osalan)

9.1. Genero lan-taldearekin eta laneko
Zuzendaritza
osasuneko taldearekin batera, gobernu
Nagusia
onaren ekintzen planifikazioa, garapena
eta ebaluazioaren barne-koordinaziorako
mekanismoa ezarri.

4. ardatza
(12)
(Osalan)

9.2. Administrazioan funtsezkoak diren
agenteekin elkarlana indartu eta garatu,
laneko arriskuen prebentzioan generopolitikak txertatzeko eta berdintasuna
garatzeko (Emakunde, Lan Ikuskaritza,
Lan Harremanen eta Prebentzio
Zerbitzuen zuzendaritza…):Emakunderekin batera, hitzarmena
gidatu

Zuzendaritza
Nagusia/Genero
lan-taldea

4. ardatza
(12)
(Osalan)

Formazio
arduraduna/BAU

1. ardatza (01)
(Osalan)

1.1. Arriskuen prebentzioak zabaltzeko
programetan genero-ikuspegia gehitu:
1.1.1. Genero-ikuspegitik, ondoko
programetan erabiltzen diren materialak
berrikusi:
- Lanbide Heziketan garatzen diren
zabalkunde-kanpainak.
- GAZTEPREBEN.
- Lehen Hezkuntzan garatzen diren
zabalkunde-kanpainak.
Etorkizunean sortuko diren materialetan
genero-ikuspegia gehitzeko jarraibideak
ezarri
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1.2. Laneko arriskuen prebentzioan
genero-ikuspegia txertatzearen inguruko
materialak eta ekintza informatiboak
garatu

2. GENEROIKUSPEGIA DUTEN
LANEKO
SEGURTASUNEKO
ETA
OSASUNERAKO
EZAGUTZAK
SORTZEA ETA
ZABALTZEA

1.2.1. Laneko arriskuen prebentzioan
genero-ikuspegia txertatzearen
garrantzia azaltzen duen ikusentzunezko materiala sortu eta zabaldu:
argudioak era antolatuan sailkatu

BAU/Genero lantaldea

1. ardatza (01)
(Osalan)

1.2.2. Laneko arriskuen prebentzioan
genero-ikuspegia txertatzeko
jarraibideen ezarpen-prozesuaren
tresnak eta bizipenak zabaldu.

Genero lan-taldea

1. ardatza (01)
(Osalan)

1.2.3. Emakunderekin batera
Genero lan-taldea
protokoloaren berrikuspena egin ostean,
sexu-jazarpena eta sexu-diskriminazioa
ekiditeko jarraibideen zabalkundea.

1. ardatza (01)
(Osalan)

2.1. Genero-ikuspegitik landu
osasunerako kalteen eta arriskuekiko
kontaktuaren informazioa:
2.1. Genero-ikuspegitik landu
osasunerako kalteen eta arriskuekiko
kontaktuaren informazioa

Jarraipensistemen
arduraduna

1. ardatza (03)
(Osalan)

2.1.1. "Sexua" aldagaia sistematikoki
barneratu eta laneko ezbeharren eta
laneko gaixotasunen txostenetan
generoaren analisia kontuan hartu

Estatistika
ard./Genero lantaldea

1. ardatza (03)
(Osalan)

2.1.2. Laneko osasuneko ikuspegitik eta Laneko
genero-ikuspegitik aztertu lan-baldintzen osasuneko
inkesta, eta posible balitz, arlo hori
arduraduna
hobeto ezagutzeko proposamenak egin

1. ardatza (03)
(Osalan)

2.1.3. Gutxiengo datuen batuketatik
lortutako datuen arriskuekiko
kontaktuetako eta lanerako kalteetako
informazioa genero-ikuspegitik aztertu:
ondo betetzen ari direla egiaztatu (2019)
eta emaitzen azterketa egin (2020).

1. ardatza (03)
(Osalan)

BAU/Genero lantaldea
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2.1.4 Laneko segurtasunean eta
osasunean eta genero-ikuspegian
adituak direnen informazioa bildu
2.2. Emakume ugari duten kolektiboen,
Zuzendaritza
lan ezbeharretako edo lan
Nagusia/Genero
gaixotasunetako genero-eraginaren eta
lan-taldea
emakumeek maiztasun handiagoarekin
jasaten dituzten gaixotasunen egoeraren
berariazko txostenak sortu

2. ardatza (04)
(Osalan)

2.2.1. Etxeko langileen ikerketa
gainbegiratu, eta arlo horretan
prebentzioa hobetzeko proposamenak
idatzi

BAU/Genero lantaldea

2. ardatza (04)
(Osalan)

2.3.1. Formazioan erabiltzen diren
materialetatik aukeraketa egin eta horiek
aztertu eta genero-ikuspegia gehitu

Formazio
arduraduna/BAU

2. ardatza (05)
(Osalan)

2.3.2. Prebentzio delegatuen manualak
apurka-apurka berrikusi generoikuspegia ardatz hartuta

Formazio
arduraduna/BAU

2. ardatza (05)
(Osalan)

2.3.3. Genero-ikuspegitik berrikusi
prebentzio ordezkarientzat egindako
arrisku psikosozialen prebentziorako
gida.

Psikosozialen
taldea/BAU

2. ardatza (05)
(Osalan)

2.3.4. Berdintasunean eta laneko
osasunean oinarritutako oinarrizko ikasmodulua garatu: - edukiak landu

Formazio
arduraduna/BAU

2. ardatza (05)
(Osalan)

2.3.5. Prebentzio Zerbitzuetako osasun
arloko langileei zuzendutako formazio
planean genero-ikuspegiaz landutako
gaiak txertatu. 2019rako ikastaroen
kudeaketan sartu (adibidez, sexuaren
araberako laneko gaixotasunen eta

Laneko
osasuneko
arduraduna

2. ardatza (05)
(Osalan)

2.2.2. Arriskuaren aurrean generoaren
arabera dauden jarrera ezberdinen
ikerketa burutu.
2.3. Laneko segurtasunerako eta
osasunerako funtsezko agenteei generoikuspegia duen formazioa eskaini
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laneko istripuen ezberdintasuna eta
prebentziorako neurriak).

2.3.6. Prebentzio Zerbitzuetako osasun
arloko eta arlo teknikoko langileak
trebatu laneko arriskuen prebentzioan
genero-ikuspegia txertatzeko
jarraibideak aplikatu ditzaten

Genero lan-taldea

2. ardatza (05)
(Osalan)

2.3.7. EHUrekin dugun hitzarmenenaren
barruan, laneko arriskuen
prebentziorako masterrean generoikuspegia txertatzeko irizpideak gehitu

Formazio
arduraduna/BAU

2. ardatza (05)
(Osalan)

2.4. Laneko arriskuen prebentzioa
sustatzeko kanpainetan eta zabalkundejardunaldietan genero-ikuspegia txertatu

3. LANEKO
ARRISKUEN
PREBENTZIOAN
GENEROIKUSPEGIA ERA
MAILAKATUAN
TXERTATZEA

2.4.1. Osalanek antolatutako edo
elkarlanean prestatutako hitzaldietan
genero-ikuspegia txertatu, eta hizlarien
artean emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua mantendu (%40%60)

Zuzendariordetza
teknikoa

2.4.2. Udako ikastaroetan, gutxienez
genero-ikuspegia duen hitzaldi bat
gehitu

Zuzendariordetza
teknikoa

2. ardatza (06)
(Osalan)

2.4.3. Arrisku psikosozialen
Psikosozialen
jardunaldietan genero-ikuspegia txertatu taldea/BAU

2. ardatza (06)
(Osalan)

2.4.5. Kanpainen diseinuaren
metodologian genero-ikuspegia
txertatzeko prozedura ezarri

2. ardatza (06)
(Osalan)

Genero lan-taldea

3.1. Genero-ikuspegia txertatu gida
teknikoetan, pliego teknikoetan eta/edo
osasunaren zaintza-protokoloetan
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3.1.1. Lehentasunezko argitalpenak
identifikatu, genero-ikuspegia
txertatzeko

Formazio
arduraduna/BAU

2. ardatza (07)
(Osalan)

3.1.2. PREBEN II programan generoikuspegia txertatu: programa berrikusi
genero-politika ardatz hartuta eta
txostena prestatu

Prebentzio arloko
arduraduna/BAU

2. ardatza (07)
(Osalan)

3.1.3. Emakunderekin batera, sexujazarpena eta sexu-diskriminazioa
gertatzekotan, aurre hartzeko neurrien
eta jarduteko protokoloa sortu:
kontrastea, maketazioa, zabalkundea

Genero lan-taldea

2. ardatza (07)
(Osalan)

3.1.4. Zahartze-prozesuan laneko
arriskuen prebentziorako gida generoikuspegitik sortu

Zuzendaritza
Nagusia

2. ardatza (07)
(Osalan)

Genero lan-taldea

2. ardatza (09)
(Osalan)

3.2. Enpresa eta erakundeen
prebentziozko kudeaketan generoikuspegia txertatzeko arauak landu,
zabaldu eta ezarri
3.2.1. Laneko arriskuen prebentzioan
genero-ikuspegia txertatzeko neurrien
ezarpenaren proiektu pilotua amaitu, eta
tresnak aldatu: * Neurrien dokumentura
gehitu identifikatutako tresna eta
praktika onak * Zabalkunderako
materialak sortu *Pilotua garatu *
Jasotako emaitzekin txostena osatu

GUZTIRA

140.000,00

0,00

0,00
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4.2.

BERDINTASUNERAKO EGITURAK

Hemen azaltzen ditugu, eskema moduan, berdintasun-politiken alorrean dauden oinarrizko egiturak, planaren
esparru diren aldetik, eta Osalanek horietan duen partaidetza:

EMAKUNDE da EAEn berdintasun-politikak sustatzeaz, aholkularitza emateaz,
plangintza egiteaz eta ebaluatzeaz arduratuko den den erakundea.
BULTZATZEKO EGITURAK
OSALANAREN BERDINTASUNERAKO ADMINISTRAZIO-UNITATEA plana egikaritzeaz,
haren segimendua egiteaz eta ebaluatzeaz arduratuko da, eta Saileko organoei eta langileei
aholkularitza eskainiko die

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO ERAKUNDEARTEKO
BATZORDEA Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta toki-erakundeek berdintasunaren alorrean
egiten dituzten politikak eta programak koordinatzeaz arduratzen den organoa da;
erakundearteko talde tekniko bat du, berdintasunean espezializatutako teknikariz
osatuta. Osalan ez dago egitura honetan baina Justizia eta Lan sailak ordezkatzen du.

ERAKUNDEARTEKO
KOORDINAZIOEGITURAK

ETXEKO TRATU TXARREN ETA SEXU-INDARKERIAREN EMAKUME BIKTIMEI
ARRETA HOBEA EMATEKO ERAKUNDEARTEKO AKORDIOAREN SEGIMENDUBATZORDEA Erakundearteko talde tekniko bat dauka, bertan parte hartzen duten pertsonei
laguntza emateko. Osalan ez dago egitura honetan baina Justizia eta Lan sailak
ordezkatzen du.

SAILARTEKO
KOORDINAZIOEGITURAK

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO SAILARTEKO BATZORDEA
Eusko Jaurlaritzaren berdintasun-jarduerak koordinatzeko organoa da eta
berdintasunaren arloan aditua den Sailarteko talde teknikoaren babesa du. Osalan ez
dago egitura honetan baina Justizia eta Lan sailak ordezkatzen du. Osalanaren
berdintasun teknikariak sailarteko talde teknikoan parte hartzen du.

SAILEKO KOORDINAZIOEGITURAK

GIZARTE
PARTAIDETZARAKO
EGITURAK

SAILETAKO TALDE TEKNIKOAK
Osalanean 2014tik aurrera Genero lantaldea dago prebentsio politiketan genero
ikuspegia txertatzeko. Aurreikusten da talde berri bat sortzea barneko politiketan eta
prozeduretan ere genero ikuspegia lantzeko.

KONTSEILU NAGUSIA da Osalanen parte hartzeko organoa, eta hauek dira,
besteak beste, haren egitekoak: OSALANek laneko segurtasun eta osasunaren
alorrean dituen jarduerak eta ekintza-programak bultzatzea eta onartzea, eta haiek
nola gauzatzen diren kontrolatzea. Lan eta Justizia Sailak ,Osasun Sailak , eta
Confebasken, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioaren eta sindikatuen
ordezkariek parte hartzen dute.
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4.3.

JARRAIPEN-SISTEMA

Osalanaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren segimendu-sistema oinarrizko erreminta izango
da; haren bidez, erakundeak XI. Legealdian egindako berdintasun-politikaren jardunak, lorpenak eta inpaktuak
hausnartu ahal izango dira. Alde horretatik, emaitza positiboak izan dituzten jardunbideak eta kudeaketa-ereduak
zein diren adieraziko du, baita hobetzeko beharra dutenak ere; aldi berean, hasieran aurreikusi gabeko jarduerak
baina ezarpen-prozesuak aurrera egin ahala egokitzat jotakoak zein diren ere identifikatuko du. Azkenik, erabaki
politikoak eta teknikoak hartzen laguntzeko, berdintasuna organismoaren erakunde-kulturan, jardunean eta eskuhartzean biltzen dela bermatzeko.
Osalanek onartutako konpromisoei lau segimendu mota egitea dago aurreikusita:
1.

Lehenik eta behin, Osalanek urtero informazioa xehatua emango diote Emakunderi, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako VII. Plana ebaluatzeko, erakunde publiko guztietarako apropos diseinatutako
segimendu mekanizatua eta telematikoa egiteko sistemaren bidez: Berdintasunerako Planaren ebaluazioa
eta segimendua egiteko aplikazioa.
Segimendu horren emaitza urtero islatuko da agintari publikoen jardunari buruzko memoria batean,
Emakundek argitaratzeko duen berdintasun-plana egikarituz. Txosten horiek emandako informazioa biltzen
dute, eta EAEko administrazio publiko guztiaren jardueren analisi kuantitatiboa eta kualitatiboa biltzen dute:
Politika publikoen ebaluazioa
Horrez gain, informazioa biltzeko eta zabaltzeko beste sistema batzuk ere gaitu dira, EAEko
administrazioek egindako jarduerekin lotuta: Berdintasun-mapa eta jardunbide egokien bankua.

2.

Bigarrenik, Osalanek legealdiaren bi unetan jakinarazi beharko du Emakundek koordinatzen duen
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordearen bidez: legegintzaldiko lehentasunak
ezartzen erdibidean eta amaieran izandako segimendua; horretarako diseinatutako txantiloiaren bidez
eskumenak aintzat hartuta identifikatutakoak.

3.

Azkenik, Osalanek berak informazioa jasotzeko metodo soila eta arina aurreikusi du; haren bidez, urteko
dokumentu labur batean Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren betetze-maila
islatuko da. Esandako dokumentu horren bidez, Emakumeen eta Gizonen Sailarteko Batzordean urteko
planaren egikaritze-maila adieraziko dute.
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4.

EAEko Emakumeen eta Gizonen VII. Berdintasun Planeko adierazle estrategikoen sistemaren
jarraipena egitea. VII. Planaren ebaluazioak epe ertainean berdintasun-politiken eragina aztertzea
aurreikusten du, Berdintasun Indizetik abiatutako sintesi estrategikoko adierazle-sistema erabilita. Osalan
erakundeak berak dituen zereginen artean, eta inplikatuta dauden gainontzeko erakunde publikoekin
batera, jarraipen horretan parte hartuko du; batez ere, adierazle horiek aurrera egiteko. Guztiok elkarrekin
egin beharreko lan koordinatua eskatzen du, Euskadiko bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta gizarte
mailako arlo guztietan berdintasunak aurrera egin dezan, Europa mailan berdintasunean lehen herrialdeen
artean kokatzeko.
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4.4.

KOMUNIKAZIO-SISTEMA

Osalanaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren beste oinarrietako bat –diseinuaren,
kudeaketaren, ezarpenaren eta ebaluazioaren fasean– erakundeko langileen inplikazioa lortzea da, dela politikoa,
dela teknikoa, sailarteko koordinazio bikain baten bidez.
Alde horretatik, planak komunikazio ona eskatu du barruan zein kanpoan, erakundeak, bere eskumen-esparruan,
emakumeen eta gizonen berdintasun-politikak sustatzeko hartzen dituen konpromisoak sozializatzeko. Esandako
komunikazio-plan horrek bi une garrantzitsu izango ditu egikaritzean: plana onartzeko faseko komunikazioa eta
plana ezartzeko garaiko komunikazioa. Hona hemen aurreikusitako komunikazio-plana:

OSALANEN BERDINTASUNERAKO PLANAREN KOMUNIKAZIO-PLANA
HELBURU
OROKORRA

Konpromisoei buruzko informazioa ematea eta gardentasunari laguntzea

1. PLANAREN ONARPENA
BARRUAN
Helburu
espezifikoa
Ekintzak

Osalan langile guztioi helburuak, ardurak eta lan-egutegia helaraztea, maila
politikoan eta teknikoan plana legitimatzeko.
Arduraduna

►
Langile-talde osoari zirkular bat helaraztea, Osalanek plangintza onartu duela
jakinarazteko. Esteka bat jartzea webgunetik deskargatzeko
►

Zuzendari Nagusia

Planaren aurkezpen bat egitea Osalanen 3 Lurralde Zentroetan

Zuzendari Nagusia

EXTERNAMENTE
Helburu espezifikoa

Ekintzak

Herritarrei jakinaraztea berdintasunaren alorrean zer neurri ezarri nahi diren sailaren eskumenesparruan, informazio-eskubidea bermatzeko eta berdintasunerako politiken jarraipena eta
gizartearen inplikazioa bermatzeko.
Arduraduna

►

Plana Sailaren webgunearen bidez zabaltzea

Web kudeatzailea

►

Prentsa-ohar bat prestatzea planaren onarpenaren berri emanez

Komunikazio Arduraduna

2. TXERTAKETAREN SEGIMENDUA
INTERNAMENTE
Helburu espezifikoa

Plangintzaren betetze-mailaren berri ematea, lorpen nagusiak nabarmenduta eta arlo desberdinek
egindako lanari balioa emanda.
Arduraduna

Ekintzak
►
Bilera bat egitea urtearen amaieran memoria eta planaren betetze-maila aditzera
emateko Osalanen 3 Lurralde Zentroetan.

Zuzendari Nagusia

KANPOAN
Plangintzaren
betetze-maila
Ekintzak

Plangintzaren betetze-maila aditzera ematea, lorpen eta jardunbide egoki nagusiak nabarmenduta...
Arduraduna

►
Lortutako emaitza nagusiak zabaltzea dagozkion komunikazio-bideen bitartez
(prentsa-oharrak, webgunea, jardunaldiak…)

Zuzendari Nagusia
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4.5.

AURREKONTU-SISTEMA

Nabarmentzekoa da gogoraraztea plan hau txertatu ahal izateko ezinbestekoa dela beharrezko bitartekoak
edukitzea eta urteroko Osalanen aurrekontuetan ipiniko dira .
Alde horretatik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (martxoaren 18ko 4/2005), hauxe dio 14.
artikuluan: «Administrazio autonomiko, foral eta lokalek, urtero, lege honetan jasotako eginkizunak
betetzeko eta neurriak egikaritzeko behar dituzten ekonomia-baliabideak izendatuko eta zehaztuko dituzte
bakoitzaren aurrekontuetan».
Horrez gain, administrazio autonomikoa eta foru-administrazioa ordezkatzen dituen Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Erakundearteko Batzordeak 2016ko uztailaren 21ean adostu zuen poliki-poliki handitu egin
beharko dela esandako administrazio horietan berdintasun-politiketara bideratutako aurrekontuen
portzentajea. Osalanek hartu du konpromezua berdintasun politikak bultzatzeko aurrekontua Osalaneko
aurrekontuaren %1a izango dela legealdia amaitu baino lehen.
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ERANSKINA:
OSALAN - LANEKO SEGURTASUN ETA
OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEAREN
EMAKUMEEN
ETA
GIZONEN
BERDINTASUNERAKO PLANA (2018-2021)
.
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OSALANEKO BERDINTASUNERAKO PLANA (XI. PLANGINTZALDIA)
Data: 2018ko iraila

1. (GO. 2) Berdintasun-politikak garatzeko
aurrekontua handitzea
1.1. Berdintasun-politikak
garatzeko
aurrekontua
handitzea,
gutxienez
☒ ☒
Osalaneko aurrekontu osoko %1.
2. (GO.4) Berdintasunerako organo eta
unitate administratiboak sortzea eta
indartzea
2.1. Berdintasunerako
AdministrazioUnitatera (BAU) behar besteko
☐ ☒
aurrekontua esleitu, adostuta dauden
ekintzak garatzeko.
2.2. BAU Zuzendaritza Nagusira gehitu.

2.3. Osalanen

BAU
estrategia sortu.

3.

5

LSOEE 2015-2020
EGOIKOTZAPENA

VII. PLANAREKIKO EGOKITZAPENA

EJE 4

3.ARD

2.ARD

P8

P7

P6

1.ARD

ARDURADUNA

E3
P5

P4

P3

E2
P2

P1

P5

E1
P4

P3

P2

GO
P1

PILAR 4

PILAR 3

PILAR 2

2021

2020

4.ARD

2018

GOBERNU ONA BETETZEKO
GUZTIONTZAKO LEHENTASUNAK

PILAR 1

GOBERNUAREN
PLANAREKIKO
EGOKITZAPENA5

EZARPENEGUTEGIA

Zuzendaritza Nagusia
☒ ☒

10
3

☒ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

Zuzendaritza Nagusia
☒ ☒

10
3

☒ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

☐ ☒

☐ ☐

10
3

☒ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

☒ ☐

☐ ☐

10
3

☒ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

Administrazio
zuzendariordetza

Zuzendaritza Nagusia

ezagutarazteko

(GO.5) Erakunde publikoetako langile
guztiak prestatzea, baita politikariak
ere

Konpromiso eta ekimen zenbakia txertatu.
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3.1. Formazio orokorraren diagnostikoaren
esparruan,
laneko
arriskuen
prebentzioan eta berdintasunean ☐ ☒
beharrezkoa
den
formazioaren
diagnostikoa.
3.2. Berariazko edukiekin eta IVAPeko
eduki orokorrekin berdintasunean eta
laneko
arriskuen
prebentzioan
trebatzeko formazio-plana idatzi: ☐ ☒
IVAPekin batera, modulu espezifikoa
eta sentsibilizazio saioak garatu.
Osalaneko formazio plan orokorraren
barruan egingo da.
3.3. Planaren
eta
diagnostikoaren
emaitzak ikusita, era mailakatuan
lehenetsi
formazioa
Berdintasun
☐ ☒
arloan. Ordu horiek ez dira
kontabilizatuko langile bakoitzak
urtero duen ordu-kopuruan.
4.

☐ ☐

10
3

☐ ☒ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

Administrazio
zuzendariordetza
BAU

Formazio arduraduna
BAU

☒ ☒

10
3

☐ ☒ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

Administrazio eta Giza
Baliabideetako
zuzendariordetza
☒ ☒

10
3

☐ ☒ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

(GO.9) Araudian berdintasunaren
printzipioa txertatzea

4.1. Emakundek
GEE
txostenetan
gomendatutako neurriak gainbegiratu,
☒ ☒
beharrezkoak direnak txertatu eta
gehitu ez direnak justifikatu.
4.2. Berdintasunerako
Legea
eta
gainontzeko
legediak
birpasatu,
☐ ☒
laneko osasuneko eta segurtasuneko
arloan betetzen direla ziurtatzeko.
4.3. Berdintasuna
txertatzen
duten
neurrien jarraipen juridikoa egin: GEE
☒ ☒
duten arauak, kontratuak, dirulaguntzak eta hitzarmenak

☒ ☒

10
3

☐ ☐

10
3

☒ ☒

10
3

Aholkularitza juridikoko
arduraduna
☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

Aholkularitza juridikoko
arduraduna
☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

Aholkularitza juridikoko
arduraduna
☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
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☐

12

5.

(GO.10) Aurrekontuetan
ikuspegia txertatzea

genero-

5.1. Genero-ikuspegia era mailakatuan
txertatu
aurrekontuetan
generoarekiko garrantzitsuagoak diren
helburuetan: lan-estrategia garatu eta ☒ ☒
aurrekontuetako
eta
generoikuspegietako oinarrizko formazioa
egin.
5.2. Arlo
bakoitzeko
aurrekontuak
ebaluatuko dituen arduradunaren ☒ ☒
bitartez, PGEN-X txostena bete
6.

Aurrekontuen arduraduna
BAU

☒ ☒

☒ ☒

10
3

10
3

☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

Aurrekontuen arduraduna
BAU
☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

(GO.11) Genero-ikuspegia txertatzea
sektorekako eta zeharkako planetan

6.1. LSOEEren jarraipenean BAUren edo
berdintasunean adituak direnen
parte-hartzea bermatu.

☒ ☒

6.2. Laneko Segurtasun eta Osasunerako
Euskal
Estrategiaren
tarteko ☒ ☐
ebaluazioa genero-ikuspegitik orraztu
6.3. Hurrengo Laneko Segurtasun eta
Osasunerako
Euskal
Estrategia ☐ ☐
genero-ikuspegitik diseinatu.

☒ ☒

☐ ☐

☒ ☒

10
3

10
3

10
3

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
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☐

☐

☐

12

12

12

Planifikazio
zuzendariordetza
LSOEE lan-taldea
BAU

Planifikazio
zuzendariordetza
LSOEE lan-taldea
BAU

Planifikazio
zuzendariordetza
LSOEE lan-taldea
BAU

12

Planifikazio
zuzendariordetza
ARDURADUNA

4.ARD

3.ARD

1.ARD

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

P5

P4

☐

P3

☐E1 ☐ ☐ E2☐ ☐ ☐ E3
☐

P2

BG ☐ ☐
☐ ☐ ☒
P1

PILAR 4

PILAR 3

PILAR 2

PILAR 1

2021

2020

2019

2018

LSOEE 2015-2020
EGOIKOTZAPENA

VII. PLANAREKIKO EGOKITZAPENA

2.ARD

GOBERNUAREN

EZARPEN6.4. Osalaneko urteko kudeaketa planetan
PLANAREKIKO
EGUTEGIA
EGOKITZAPENA6
BerdintasunONA
plan BETETZEKO
honetako neurriak
GOBERNU
10
gehitu:
neurriakHELBURUAK
txertatu ahal izateko ☐ ☒ ☒ ☒ 3
BESTELAKO
kudeaketa
aplikagarria
moldatu,
neurriak ezarri eta ebaluazioa egin

7. (GO.6) Estatistiketan eta azterlanetan
genero-ikuspegia txertatzea
7.1. Analisietan eta ikerketetan generoikuspegia
txertatzeko
irizpideen
protokoloa garatu, zabaldu eta
jarraipena egin.

BAU
Genero lan-taldea
☐ ☒

☒ ☒

10
3

☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

8. (GO.8) Komunikazioan berdintasuna
txertatzea

☐ ☒

☒ ☒

8.2. Webgunean eta sare sozialetan
berdintasuneko eta laneko osasuneko
informazioa txertatu

☒ ☒

☐ ☐

☒ ☒

10
☒ ☒
3

8.3. Hizkuntzaren erabilera inklusiboarekin
argitaratzen
diren
dokumentukopurua handitu
9.

6

Komunikazio arduraduna

8.1. Igortzen diren prentsa oharretan
datuak edota kopuruak baleude,
sexuaren araberako datuak erantsi
eta horien genero-analisia egin.

10
3

10
3

☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ 1

12

☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ 1

12

☐ ☐ ☒

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

(GO.13)
Berdintasunerako
koordinazioa eta elkarlana indartzea

Konpromiso eta ekimen zenbakia txertatu.
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☐ 1

12

Genero lan-taldea
Web kudeatzailea

BAU
Genero lan-taldea

Zuzendaritza Nagusia

GOBERNUAREN
PLANAREKIKO
EGOKITZAPENA

LSOEE 2015-2020
EGOIKOTZAPENA

VII. PLANAREKIKO EGOKITZAPENA

3.ARD

2.ARD

1.ARD

ARDURADUNA

4.ARD

12

☐

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
E1
E2
E3
P1

P5

P4

P3

P2

☐ ☐ ☐ ☒ ☐
BG
P1

PILAR 4

PILAR 3

PILAR 2

7

PILAR 1

2021

2020

2019

2018

9.1. Genero lan-taldearekin eta laneko
EZARPENosasuneko
taldearekin
batera,
EGUTEGIA
OSALANEKO
SEKTOREKAKO
gobernu
onaren
ekintzen
10
☐ ☒ ☒ ☒ 3
LEHENTASUNAK
planifikazioa,
garapena
eta
ebaluazioaren barne-koordinaziorako
mekanismoa ezarri.
9.2. Administrazioan funtsezkoak diren
1. Genero-ikuspegia
txertatuz,indartu
praktika eta
agenteekin elkarlana
seguruak
eta
lan-ingurugiro
osasungarriak
garatu, laneko arriskuen prebentzioan
sustatzeko
arriskuen
prebentzioko
genero-politikak
txertatzeko kultura
eta
10
indartu:
berdintasuna garatzeko (Emakunde, ☒ ☒ ☒ ☒ 3
LanGenero-ikuspegia
Ikuskaritza, Lan txertatu
Harremanen
eta
1.1.
arriskuen
Prebentzio
Zerbitzuen
zuzendaritza…):
prebentzioaren kulturan erabiltzen
-Emakunderekin
batera, hitzarmena
diren programetan:
gidatu
1.1.1. Genero-ikuspegitik, ondoko programetan
erabiltzen diren materialak berrikusi: Lanbide
Heziketan
garatzen
diren
zabalkundekanpainak/GAZTEPREBEN/Lehen Hezkuntzan ☐ ☒ ☒ ☒
garatzen
diren
zabalkunde-kanpainak.
Etorkizunean sortuko diren materialetan
genero-ikuspegia gehitzeko jarraibideak.
1.1.2. Sortuko diren materialetatik batzuk
aukeratu eta genero-ikuspegia txertatu.
☐ ☐ ☒ ☒

Zuzendaritza Nagusia
Genero lan-taldea

☐ ☐ ☐

☒ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐

12

Formazio arduraduna
BAU
10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☒ ☐ ☐ ☐ 01

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☒ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ 01

Formazio arduraduna
Psikosozialen taldea

1.2. Laneko arriskuen prebentzioan generoikuspegia txertatzearen inguruko materialak eta
ekintza informatiboak garatu:
1.2.1. Laneko arriskuen prebentzioan generoikuspegia txertatzearen garrantzia azaltzen
duen ikus-entzunezko materiala sortu eta
zabaldu:
- argudioak era antolatuan sailkatu / ikusentzunezko materiala sortu

7

BAU
Genero lan-taldea
☒ ☒ ☐ ☐

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐ 01

Konpromiso eta ekimen zenbakia txertatu.
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1.2.2. Laneko arriskuen prebentzioan generoikuspegia txertatzeko jarraibideen ezarpenprozesuaren tresnak eta bizipenak zabaldu
1.2.3. Emakunderekin batera protokoloaren
berrikuspena egin ostean, sexu-jazarpena eta
sexu-diskriminazioa ekiditeko jarraibideen
zabalkundea.
1.2.4. Etxeko lanei lotutako arriskuak zabaldu,
EHUren ikerketa amaitu ostean, emaitzak
aztertu ostean eta ekintza-lerroak finkatu
ostean.
2. Genero-ikuspegia duten laneko osasuneko
eta segurtasuneko ezagutzak sortu eta
zabaldu:

Genero lan-taldea
☐ ☒ ☐ ☐

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐ 01
Genero lan-taldea

10
☐ ☒ ☐ ☐
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒ ☐ 01

Genero lan-taldea
☐ ☐ ☒ ☐

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐ 01

2.1. Genero-ikuspegitik landu osasunerako
kalteen
eta
arriskuekiko
kontaktuaren
informazioa
2.1.1. “Sexua” aldagaia sistematikoki barneratu
eta laneko ezbeharren eta laneko gaixotasunen
txostenetan generoaren analisia kontuan hartu
2.1.2. Lan-baldintzen inkesta laneko osasuneko
ikuspegitik eta genero-ikuspegitik aztertu, eta
posible balitz, arlo hori hobeto ezagutzeko
proposamenak egin
2.1.3. Gutxiengo datuen bankuetatik lortutako
datuak arriskuekiko kontaktuetako eta lanerako
kalteetako
informazioa
genero-ikuspegitik
aztertu: ondo betetzen ari direla egiaztatu (2019)
eta emaitzen azterketa egin (2020).
2.1.4. Laneko segurtasunean eta osasunean eta
genero-ikuspegian adituak direnen informazioa
bildu.

10
☒ ☒ ☒ ☒
3

☐ ☒ ☒ ☐

10
3

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ 03

Jarraipen-sistemen
arduraduna

Estatistika arduraduna
Genero lan-taldea
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ 03

Laneko osasuneko
arduraduna
☐ ☒ ☒ ☐

10
3

10
☐ ☒ ☒ ☒
3

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ 03

☐ ☐ ☐ ☐ 03

2.2. Emakume ugari duten kolektiboetan, lan
ezbeharretako edo lan gaixotasunetako generoeraginaren
eta
emakumeek
maiztasun
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BAU
Genero lan-taldea

handiagoarekin
pairatzen
dituzten
gaixotasunen egoeraren berariazko txostenak
egin:
Zuzendaritza Nagusia
Genero lan-taldea

2.2.1. Etxeko langileen ikerketa burutu eta
ekintza-lerroak proposatu.

☒ ☒ ☐ ☐

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

04

2.2.2. Arriskuaren aurrean generoaren arabera
dauden jarrera ezberdinen ikerketa burutu.

☐ ☒ ☐ ☐

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

04

2.2.3. Urtero-urtero zehaztuko diren bestelako
berezko ikerketak egin.

10
☐ ☐ ☒ ☒
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☒ ☐ ☐

04

BAU
Genero lan-taldea
Estatistika arduraduna
Genero lan-taldea

2.3. Laneko segurtasunerako eta osasunerako
funtsezko agenteei genero-ikuspegia duen
formazioa eskaini
Formazio arduraduna
BAU

2.3.1.
Formazioan
erabiltzen
diren
materialetatik aukeraketa egin eta horiek
aztertu
eta
genero-ikuspegia
gehitu:
lehentasunezko materialak identifikatu, era
mailakatuan
materialak
aukera
horiek
aztertzeko.

☒ ☒ ☒ ☒

2.3.2. Prebentzio delegatuen manualak apurkaapurka berrikusi genero-ikuspegitik.

10
☐ ☒ ☒ ☒
3

2.3.3. Genero-ikuspegitik berrikusi prebentzio
ordezkarientzat egindako arrisku psikosozialen
prebentziorako gida.

10
☐ ☒ ☐ ☐
3

2.3.4. Berdintasunean eta laneko osasunean
oinarritutako oinarrizko ikas-modulua garatu:
edukiak
landu/gainontzeko
formazioekin
txertatu eta ezarri.
2.3.5. Prebentzio Zerbitzuetako osasun arloko
langileei zuzendutako formazio planean
genero-ikuspegiaz landutako gaiak txertatu.
Ikastaroen kudeaketan sartu (adibidez,

☐ ☒ ☒ ☒

☐ ☒ ☒ ☒

10
3

10
3

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

05

☐ ☐ ☐ ☐

05

☐ ☐ ☐ ☐

05

Formazio arduraduna
BAU

Psikosozialetan taldea
BAU

Formazio arduraduna
BAU
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

05

Laneko osasuneko
arduraduna
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐
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sexuaren araberako laneko gaixotasunen eta
laneko
istripuen
ezberdintasuna
eta
prebentziorako neurriak).
2.3.6. Prebentzio Zerbitzuetako osasun arloko
eta arlo teknikoko langileak trebatu laneko
arriskuen prebentzioan genero-ikuspegia
txertatzeko jarraibideak aplikatu ditzaten.
2.3.7. EHUrekin dugun hitzarmenaren barruan,
laneko arriskuen prebentziorako masterrean
genero-ikuspegia txertatzeko irizpideak gehitu.
2.4. Laneko arriskuen prebentzioa sustatzeko
kanpainetan eta zabalkunde-jardunaldietan
genero-ikuspegia txertatu
2.4.1. Osalanek antolatutako edo elkarlanean
prestatutako
hitzaldietan
genero-ikuspegia
txertatu, eta hizlarien artean emakumeen eta
gizonen ordezkaritza orekatua mantendu (%40%60).
2.4.2. Udako ikastaroetan, gutxienez generoikuspegia duen hitzaldi bat gehitu.
2.4.3. Arrisku psikosozialen jardunaldietan
genero-ikuspegia duten hitzaldiak gehitu.
2.4.4. Emakume ugari dauden sektoreetan
eta/edo emakumeei zuzenean edo desberdin
eragiten dieten laneko osasuneko eta
segurtasuneko gaien kanpainak diseinatu eta
garatu.
2.4.5. Kanpainen diseinuaren metodologian
genero-ikuspegia txertatzeko prozedura ezarri.
3.

Genero lan-taldea
☐ ☒ ☐ ☐

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

05

☐ ☐ ☐ ☐

05

Formazio arduraduna
10
☐ ☒ ☐ ☐
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

Zuzendariordetza teknikoa
06

☐ ☒ ☒ ☒

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☒ ☒ ☒

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

06

☐ ☒ ☒ ☒

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

06

Psikosozialen taldea
BAU

06

Aroloko arduraduna
Genero lan-taldea

☐ ☐ ☒ ☒

10
3

Zuzendariordetza teknikoa

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

Genero lan-taldea
10
☐ ☒ ☐ ☐
3

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

Laneko arriskuen prebentzioan generoikuspegia era mailakatuan txertatzea
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3.1. Genero-ikuspegia txertatu gida teknikoetan,
pliego teknikoetan eta/edo osasunaren zaintzaprotokoloetan:
3.1.1. Urteko zenbait argitalpenetan generoikuspegia txertatu.
3.1.2. PREBEN II programan genero-politika
txertatu.
3.1.3.
Emakundek
egindako
sexudiskriminazioaren eta sexu-jazarpenaren aurkako
protokoloa berrikusi, eta horiei aurre hartzeko
neurriak ezarri.
3.1.4. Zahartze-prozesuan laneko arriskuen
prebentziorako gida genero-ikuspegitik sortu.

☐ ☒ ☒ ☒

10
3

Formazio arduraduna
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

07

10
☒ ☒ ☒ ☒
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

07

10
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☒ ☐ ☐

07

☒ ☒ ☐ ☐

Laneko
arriskuen
prebentzio
arloko
arduraduna
BAU
Genero lan-taldea

Zuzendaritza Nagusia
10
☐ ☒ ☒ ☐
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

07

☐ ☐ ☐ ☐

09

3.2. Enpresa eta erakundeen prebentziozko
kudeaketan genero-ikuspegia txertatzeko arauak
landu, zabaldu eta ezarri
3.2.1.
Genero-ikuspegia
barneratzeko
jarraibideak azaltzen duen proiektu pilotua
garatu.
3.2.2. Eusko Jaurlaritzako, Aldundietako eta
Udaletako Prebentzio Zerbitzuen bitartez,
Administrazioan
jarraibideen
ezarpena
sustatzeko kanpaina.
3.2.3. Prebentzio Zerbitzu propioak dituzten
enpresetan jarraibideen ezarpena sustatzeko
kanpaina.

Genero lan-taldea
10
☒ ☒ ☐ ☐
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

Genero lan-taldea
10
☐ ☐ ☒ ☐
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☒ ☒

☐ ☐ ☐ ☐

09

Genero lan-taldea
10
☐ ☐ ☐ ☒
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☒ ☒

☐ ☐ ☐ ☐
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