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DOKUMENTAZIOAREN 
AZTERKETA

ELKARRIZKETAK GALDETEGIAK

KONTRASTEAK 

TALDE-DINAMIKAK

PLANGINTZA



3

PARTE-HARTZEA

192 PERTSONA 
106 EMAKUME

84 GIZON

ELKARRIZKETAK 7 EMAKUME

GALDETEGIAK

94 PERTSONA
49 EMAKUME
43 GIZON
2 EZ BINARIO

TALDE
DINAMIKAK

91 PERTSONA
50 EMAKUME
41 GIZON



Oro har, betetze-maila ez da izan
oso altua.

Gaiarekiko interesa eta konpromiso
sendoa oraindik ez dela lortu esan
ahal da.

1 2

3

4

Genero ikuspegia asko landu
behar da departamentu
guztietan.

4

Urteen perspektibarekin
ikusita, udalean ekimen
ugari eta estrukturalak
egin dira II Planarekin
alderatuta, besteak beste,
berdintasun teknikaria
dago, aurrekontu propioa
du eta koordinaziorako
egiturak daude.

5 Planak herrian inpaktu txikia
izan du. Gutxi ezagutzen da
eta ez dira programarik landu
emakumeen jabekuntzarako.

ONDORIOAK
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. 

HOBEKUNTZA EREMUAK

o Udal politika eta programetan genero ikuspegia txertatzea.

o Pertsonei sexuaren arabera egotzitako genero estereotipoak eta rolak
eraldatzea.

o Emakumezkoen boteretze-prozesuak laguntzea.

o Udal, enpresa zein herritarren artean kontziliazio erantzunkidearen
zein zaintzaren etika bultzatzea.

o Indarkeria matxistaren inguruan ezagutza eta sentsibilizazioa handitu
eta biktimekiko arreta hobetzea.

o Covid 19agatik premiazkoa da genero-ikuspegia txertatzen duten
neurriak hartzea III. Planaren indarraldian, krisi honek
desberdintasunak areagotzea eta emakumeen eskubideen erabileran
eta berdintasunerako bidean atzera egitea saihesteko.
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LAN-ESTRATEGIAK

GOBERNU ONA
EMAKUMEEN

AHALDUNTZEA

EKONOMIA ETA 
JENDARTEAREN 

ANTOLAKUNTZAREN 
ERALDAKETA,

ESKUBIDEAK 

BERMATZEKO

INDARKERIA 
MATXISTARIK 

GABEKO BIZIMODUA 
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LAN-ESTRATEGIEN HELBURUAK  
GOBERNU ONA. Guztira, 21 ekintza

• Berdintasunaren aldeko konpromiso politikoa eta teknikoa handitzea.
• Genero ikuspegia txertatzea lan-prozeduretan.

EMAKUMEEN AHALDUNTZEA, Guztira, 7 ekintza

• Emakumeen ahalduntze pertsonal, kolektibo, sozial eta politikoari lagundu, aniztasuna kontuan
hartuta.

EKONOMIAK ETA JENDARTEAREN ANTOLAKUNTZAREN ERALDAKETA, ESKUBIDEAK BERMATZEKO
Guztira, 11 ekintza

• Herritar eta eragileek berdintasunari dagokionez daukaten sentsibilizazio maila hobetu.
• Herritarrak sentsibilizatzea zainketen balioaren eta erantzunkidetasunaren garrantziaren inguruan.

INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO BIZIMODUA, Guztira 11 ekintza

• Indarkeria matxistaren biktimekiko arreta hobetzea.

• Indarkeria matxistaren inguruan ezagutza eta sentsibilizazioa handitu herritarren artean.
COVID-19

• Genero-ikuspegia txertatzen duten neurriak ezarri, osasun krisiak desberdintasunak areagotzea eta
emakumeen eskubideen erabileran eta berdintasunerako bidean atzera egitea saihesteko.



ZELAN?
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PLANAREN KUDEAKETA

KUDEAKETA BERDINTASUNA

• KOORDINAZIOA ETA PROGRAMAZIOA
• PLANAREN EBALUAZIOA
• EBALUAKETA JARRAITUA
• LAGUNTZAK




