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I. SARRERA 
 
Esku artean duzun diagnostiko hau garatzeko beharra HABEren I Berdintasun planean 
(2019-2022) EAEko euskaltegiekin lotura zuten hainbat ekintza garatzeko orduan kali-
tatezko informazio eguneratua izateak zuen garrantziaren inguruko hausnarketatik da-
tor.  
 
Zehazki, HABEren Berdintasun Planean Emakumeak ahalduntzeko programak eta helbu-
ruak barne hartzen dituen ardatz bat dago, eta bertan, HABEk “euskalgintza munduan 
diharduten eragile eta erakunde desberdinekin eta, bereziki, euskaltegiekin, dituen ha-
rremanen bidez, hala nola, eremu honetan arauak eta baldintzak ezartzeko dituen esku-
menen bidez, emakume eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko ekintzak garatzea” 
du helburu.  
 
Hori horrela izanda, ardatz honen baitan badira EAEko euskaltegietan emakume eta gi-
zonen aukera-berdintasuna bultzatu eta genero-ikuspegia txertatzearekin lotura zuzena 
duten hiru ekintza1. Eta ekintza horiek modu egokian aurrera eramateko, hau da, euskal-
tegi desberdinetako errealitate, ikuspegi eta beharrei erantzunez jarduteko, beharrezkoa 
zen aldez aurretik gaiaren inguruko diagnostiko bat burutzea.  
 
Horregatik, orain arte azaldutako informazio guztia kontuan hartuta, diagnostiko honen 
helburuak honako hauek izan dira:  
 

1. EAEko euskaltegietan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko 
orain arte garatu diren politika eta ekintza nagusiak ezagutu eta egindako ibilbi-
dea balioan jarri, lurralde (Gipuzkoa, Araba, Bizkaia) eta federazio desberdinen 
artean egon daitezkeen desberdintasunak kontuan hartuta (AEK, Elkarlan, Ba-
tuz, IKA), hala nola Udal Euskaltegi eta euskaltegi pribatuen artean daudenak ere 
bai. 

2. EAEko euskaltegietan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko 
egun identifikatzen diren erronka, zailtasun eta aukera nagusiak identifikatzea 
eta horiei aurre egiteko -edo horiek aprobetxatzeko- ekintza eta estrategia po-
sibleak formulatzea, bereziki, HABEk dituen eskumen eta funtzioak oinarri har-
tuta bultza daitezkeenak jasoz. 

3. EAEko euskaltegiek sortzen duten ekosisteman emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren inguruko eztabaida eta elkarrizketa eman dadin lagundu, egun 
gai honen inguruan dauden ikuspegi eta jarrera desberdinak ezagutu eta haien ar-
teko trukea bultzatuz. 

 
Txostenaren egiturari dagokionez, lehenik eta behin, EAEko euskaltegien sarearen des-
kribapen labur bat egiten da. Gerora, diagnostikoaren helburuei erantzuteko baliatu den 
metodologia zein izan den azaltzen da. Hirugarrenez,  diagnostikoaren emaitzak jasotzen 
dira, bai ikuspegi kuantitatibo zein kualitatibo batetik eta honako gai-multzo hauen ara-
bera antolatuta:  

  

                                                        
1 Zehazki, ardatz honen barruan EAEko euskaltegien jarduerarekin lotura zuzena duten ekintzak hurrengoak 
dira: 1) EHA.1.2.1.: Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko helburuak dituzten euskaltegien kopurua 
handitzeko, euskaltegietan Berdintasunerako Planak eta ekimenak sustatzea (dirulaguntza deialdiaren bidez, 
horrelako ekimenak baloratuz; edo horretarako baliabideak jarriz, adibidez).; 2) EHA.1.3.1. Euskaltegietako 
erabaki postuetan eta guneetan dauden emakumeen kopurua handiagoa izan dadin eragitea (dirulaguntza dei-
aldiaren bidez, adibidez).; 3) EHA.2.1.1. Helduen euskalduntze eta alfabetatzean diharduten euskaltegien lan-
baldintzen ikuspegitik dagoen errealitatearen eta sektorearen feminizazioaren arrazoien inguruko diagnostiko 
zehatza egitea. 

https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_def/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunerako-plana-2019-2022.pdf
http://www.aek.org/
http://www.habe.euskadi.net/s23-4728/eu/contenidos/informacion/euskaltegiak/eu_9719/elkarlan.html
http://www.habe.euskadi.net/s23-4728/eu/contenidos/informacion/euskaltegiak/eu_9719/batuzfederazioa.html
http://www.habe.euskadi.net/s23-4728/eu/contenidos/informacion/euskaltegiak/eu_9719/batuzfederazioa.html
http://www.ikanet.net/
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 Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren aldeko politikak bultza-

tzeko ardura duten pertsonak eta egiturak. 
 Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna diagnostikatu eta orekatze-

ari begira gaur egun aplikatzen diren tresnak. 
 Irakasleria eta ikasleriaren artean aukera-berdintasunaren gaiarekiko kontzien-

tzia eta ezagutza bultzatzeko burutzen diren ekintzak. 
 Euskaltegietan genero-ikuspegia txertatzen laguntzeko zein izan beharko lu-

keen HABEren zeregina 
 
Azkenik, jasotako informaziotik eratortzen diren ondorio nagusiak laburbiltzen dira eta, 
ondorio horiek kontuan hartuta, HABEk etorkizunean gara ditzakeen ekintza zehatzak 
jasotzen dira.   
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II. EAE-KO EUSKALTEGI-SAREAREN 

DESKRIBAPENA 
- 
Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten euskaltegiak 102 ziren 2019-2020 ikas-
turtean. Horien artean, gehiengoa Bizkaian (% 47,1, 48 euskaltegi) eta Gipuzkoan (% 
40, 41 euskaltegi) kokatuta daude eta gutxienak Araban (% 12,8, 13 euskaltegi). 
 
Lurralde guztietan euskaltegiak bi sare desberdinetan banatuta daude, nahiz eta erabil-
tzaileek sare bakarra hauteman askotan. Horrela, hiru lurraldeetan topa ditzakegu, ba-
tetik, gizarte-ekimeneko euskaltegiak, zeintzuk jabetza eta kudeaketa pribatu edo ko-
lektiboan oinarritzen diren eta, bestetik, azken hamarkadan geroz eta gehiago garatu 
den sare publiko bat, EAEko udal eta mankomunitate desberdinek sustatu eta diruz ba-
besten dutena, HABErekin batera.  
 
EAEko lurralde guztiak bereizketa gabe aintzat hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoan 
dauden euskaltegien artean, hamarretik sei gizarte-ekimeneko sarean kokatzen dira (% 
61,8, 63 euskaltegi) eta beste laurak sare publikoan (% 38,2, 39 euskaltegi).  
 
Proportzio hori, ordea, ez da lurralde guztietan mantentzen eta, 1. taulak erakusten du-
enez, Gipuzkoa da hiru lurraldeen artean proportzionalki euskaltegi publiko gehien di-
tuen lurraldea (% 43,9, 18 euskaltegi). Bizkaian ere kopurua eta portzentajea oso antze-
koa da (% 41,7, 20 euskaltegi). Azkenik, Araba da, diferentzia handiz, sare publikoaren 
garapen eskasena duen lurraldea (% 7,7, 1 euskaltegi).  
 
Bestalde, ikaskuntza-zentro desberdinen banaketa kontuan izateaz aparte, oso garran-
tzitsua da gogoan hartzea gizarte-ekimeneko sarearen baitan badaudela elkarren artean 
federatuta dauden hainbat euskaltegi. Horrek, praktikan, sare honen baitan azpi-sare 
desberdinak egotea eragiten du, batzuetan, lurralde bakarrean artikulatzen direnak eta, 
beste kasu batzuetan, berriz, lurralde desberdinetan hedapena dutenak.  
 
Hona hemen elkarren artean federatuta dauden gizarte-ekimeneko euskaltegiak zein-
tzuk diren:  

 AEK sarea: 6 euskaltegi ditu Araban, 12 Gipuzkoan eta 16 Bizkaian.  
 Batuz euskaltegi elkartea: 10 euskaltegi ditu hiru lurraldeetan kokatuak: 

o Udaberria. 
o Altza-Urumea.  
o Herri jakintza.  
o Hitzez.  
o Ilazki. 
o Urrats. 
o Legazpi 6. 
o Mikelats.  
o Ulibarri. 

 Elkarlan euskaltegiak: Bizkaiko hiru euskaltegik osatua.  
o Gabriel Aresti.  
o Bilbo Zaharra. 
o Juan Mateo Zabala. 

 IKA euskaltegiak (Ardatz Kultur Elkartea):  
o IKA Gasteiz  
o IKA Oion.  

 
Horiez gain, badaude autoikaskuntza soilik eskaintzen duten erakundeak; EAEko hiru 
lurraldeetan ari dira:  
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 Mondragon Lingua: Bost ikaskuntza-zentro ditu, 3 Gipuzkoan, 1 Bizkaian eta 
1 Araban.  

 Bai & By: Ikaskuntza-zentro bat du lurralde bakoitzean, nahiz eta bere eskain-
tza nagusia online ematen duen. 

 
1. taula. EAEn dauden euskaltegietako ikaskuntza-zentroen kopurua eta portzentajea, 
lurraldearen arabera eta sare-motaren arabera, 2019-2020 ikasturtea. 
Iturria: HABEren datu-baseak.  
(Berezko ekoizpena) 

 

LURRALDE 

HISTORIKOA 
SARE-MOTA 

Euskaltegiak 

(lurralde 

bakoitzean) 

Euskaltegiak 

(guztira) 

N % % 

ARABA Gizarte-ekimeneko euskaltegiak  12 92,3  

 

Udal eta mankomunitateetako 

euskaltegiak  1 7,7  

 Guztira  13 100,0 12,8 

BIZKAIA Gizarte-ekimeneko euskaltegiak  28 58,3  

 

Udal eta mankomunitateetako 

euskaltegiak  20 41,7  

 Guztira  48 100,0 47,1 

GIPUZKOA Gizarte-ekimeneko euskaltegiak  23 56,1  

 

Udal eta mankomunitateetako 

euskaltegiak  18 43,9  

 Guztira  41 100,0 40,2 

EAE Gizarte-ekimeneko euskaltegiak  63 61,8  

 

Udal eta mankomunitateetako 

euskaltegiak  39 38,2  

 Guztira  102 100,0 100,0 

 
 
Diagnostiko honen baitan arestian azaldutako informazio hori gogoan izatea 
garrantzitsua da: batetik, elkarren artean federatuta dauden euskaltegiek emakume eta 
gizonezkoen arteko aukera-berdintasunezko politikak bultzatu edo adosteko orduan 
ibilbide amankomun bat irudikatzea errazagoa izan daitekeelako; bestetik, eta hurrengo 
atalean azaltzen dugunez, diagnostiko honen baitan hainbat erabaki metodologiko 
hartu direlako euskaltegien arteko harreman horiek kontuan hartuta.  
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III. METODOLOGIA 
 
Metodologiari dagokionez, diagnostiko honetan teknika kuantitatibo zein kualitatiboak 
erabili dira. Jarraian, erabilitako teknikak eta bere ezaugarriak zeintzuk izan diren azal-
tzen da. 
 
Diagnostiko honetan baliatu den informazio kuantitatiboa EAEn dauden euskaltegi guz-
tiei zuzendutako galdetegi berezi baten bidez jaso da. Galdetegia online formatuan he-
larazi zaie euskaltegiei eta honi erantzuteko bi epe izan dituzte: 2021eko uztailaren 
13tik abuztuaren 6ra eta irailaren 6tik hilabete horren amaiera arte.  
 
Galdetegien bidalketari dagokionez, euskaltegi batzuen kasuan (AEK, IKA Euskaltegiak 
Mondragon Lingua eta Bai & By) haien tamaina eta antolakuntza-eredua dela eta, galde-
tegi bakarra bidali da, eta sare bakoitzean dauden zentro guztien izenean erantzun du 
bertako zuzendari edo berdintasun-arduradunak. Hori dela eta, guztira, gizarte-ekime-
neko euskaltegien artean 25 galdetegi zabaldu ziren eta sare publikoko euskaltegien ar-
tean, ordea, 39 (hau da, euskaltegi bakoitzeko bat). 
 
Erantzun-tasari dagokionez, oso altua izan da eta galdetegia jaso duten gizarte-ekime-
neko euskaltegien artean % 92ak (23 euskaltegi) eta euskaltegi publikoen artean ehu-
neko ehunekoak parte hartu du diagnostiko honetan galdetegiari erantzunez.  
 
Galdetegiaren edukiari dagokionez, euskaltegi publikoei eta gizarte-ekimeneko euskal-
tegiei zuzendutako galdetegiak, oro har, nahiko antzekoak diren arren, badira sare ba-
koitzaren errealitateari egokitutako hainbat galdera edo atal. Erabili diren bi galdete-
giak txosten honen amaieran aurki daitezke (I. eranskina) baina, laburbilduz, galdete-
gien atal nagusiak hurrengoak izan dira:  

 Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko espazio eta egi-
tura propioak. 

 Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko tresnak. 
 Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren garrantziarekiko kontzi-

entzia eta ezagutza bultzatzeko ekintzak. 
 HABEk helduen euskararen irakaskuntzan genero-ikuspegia txertatu eta susta-

tzeko bete dezakeen rola. 
 
Azkenik, 2. taulan ikus daiteke zeintzuk diren galdetegiari erantzun dioten euskaltegien 
ezaugarri nagusiak: zuzendaritzan dagoen pertsona emakumezkoa edo gizonezkoa den, 
euskaltegiak zein lurralde edo udalerrietan kokatzen diren edo bertan lan egiten duen 
langile kopurua zein den, adibidez.  
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2. taula. Galdetegiari erantzun dioten euskaltegiak, sare-motaren eta honako ezaugarri 
hauen arabera: zuzendariaren sexua, euskaltegiaren kokalekua, udalerriaren tamaina 
eta langile-kopurua.  
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021  
(Berezko ekoizpena) 

 

ALDAGAIAK SAREA 

      

GIZARTE-

EKIMENEKO 

EUSKALTEGIAK 

UDAL 

EUSKALTEGIAK 

  N % N % 

ZUZENDARIA 

 

    

 Emakumea   16 72,7 31 79,5 

 Gizona  6 27,3 8 20,5 

KOKALEKUA       

 LURRALDEA UDALERRIA1 
    

       

 Araba  3 13,6 1 2,6 

  Gasteiz 3 100   

 Gipuzkoa  7 31,8 18 46,2 

  Donostia 5 71,4   

  Irun 1 14,3   

  Lazkao 1 14,3   

 Bizkaia  9 40,9 20 51,3 

  Bermeo 1 11,1   

  Bilbao 6 66,7   

  Getxo 1 11,1   

  Zornotza 1 11,1   

 Autoikaskuntza-zentroak 2 9,1   

 

EAEko lurralde guztietan du 

ordezkaritza  1 4,5   

UDALERRIAREN TAMAINA      

 < 10.000  1 4,5 3 7,7 

 10.000-30.000  2 9,1 25 64,1 

 > 60 .000  16 72,7 5 12,8 

 Kokaleku zehatzik gabe  3 13,6 3 7,7 

LANGILE-KOPURUA      

  1-10 6 27,3 28 71,8 

  11-50 12 54,5 11 28,2 

  51-100 2 9,1   

  +150 2 9,1   

GUZTIRA   22 100 39 100 
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Udal euskaltegien kasuan ez da kokatuta dauden udalerrien izena adierazi herri edo mankomunitate 
bakoitzean euskaltegi bakarra dagoelako. Dena den, bere banaketa honako hau da:  

a. Gipuzkoa: Arrasate, Azpeitia, Beasain, Bergara, Eibar, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, 
Lasarte-Oria, Legazpi, Leintz Gatzaga, Oñati, Pasaia, Tolosa, Urretxu-Zumarraga, Zarautz, De-
babe mankomunitatea (Deba, Elgoibar, Mutriku).  

b. Bizkaia: Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Durango, Erandio, Ermua, Galdakao, Gernika-
Lumo, Getxo, Leioa, Mungia, Muskiz, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Trapagaran, Zor-
notza, Enkarterriko bailara, Txorierriko bailara.  

c. Araba: Laudio.  

 
Esan bezala, diagnostiko hau burutzean, metodologia kuantitatiboa erabiltzeaz gain, 
ezinbestekoa izan da galdetegien bidez jasotako informazio eta datuen atzean dauden 
esperientzia eta bizipenak ere ezagutzea. Hain zuzen ere, helburu honekin garatu da di-
agnostiko honen atal kualitatiboa. 
 
Informazio kualitatiboa biltzeko orduan, eztabaida-taldeen teknika hautatu da. Honela 
definitu ditu talde-eztabaidak Juaristik (2003, 170. or.) 

informazioa lortzeko moderatzailearen eta taldekide batzuen artean egiten den ezta-
baida da. Eztabaida honen bitartez, taldekideentzat garrantzitsua eta adierazgarria dena 
ezagutu nahi du moderatzaileak. Azken helburua da gai baten arlo garrantzitsuenak eza-
gutu, gai horren inguruan taldekideen artean egon daitezkeen ikuspuntuak ikertu edo 
adostasun eta desadostasunak aztertzea.  

 
Azken finean, teknika honek talde-eztabaidan parte-hartzen duten pertsonen artean gai 
baten inguruan dauden ikuspuntuak eta iritziak ezagutzeko helburua dauka. Kasu ho-
netan, EAEko euskaltegi ezberdinek euskaltegietan aukera-berdintasunaren egoeraren 
inguruan egiten duten diagnostikoa ezagutu eta identifikatzen dituzten indargune, ahul-
gune eta erronkak ezagutu nahi izan dira. 
 
Diagnostiko honen baitan 3 talde-eztabaida burutu dira, zehazki, EAEko lurralde bakoi-
tzean bat. Bertan, lurralde horretako euskaltegi ezberdinak gonbidatu ziren parte har-
tzera, euskaltegien aniztasunari begira guztiak ordezkatuta egon zitezen bilatuz. Parte 
hartzeko gonbidapenak luzatzeko orduan, honako irizpide hauek baliatu dira anizta-
suna zaintze aldera sare bakoitzeko euskaltegien artean: 

 Gizarte-ekimeneko sarean:  
o Federatuak daudenak. 
o Federatu gabeak. 
o Autoikaskuntza-zentroak. 
o Barnetegiak. 

 Udal euskaltegien sarean: 
o Udalerriaren tamaina. 
o Hiri edo tamaina handiko herrietan kokatzen direnak (50.000 biztanle 

baino gehiago). 
o Tamaina ertaineko herriak (10.000-50.000). 
o Tamaina txikiko herriak (10.000 biztanle baino gutxiago). 
o Lurralde bakoitzaren barruan eskualde desberdinetan kokatutako 

euskaltegiak. 
 
Dena den, saioetan aurrez aurre parte hartzeko zailtasunak tarteko, bai COVID-19ak 
sortutako egoera dela eta, bai euskaltegi batzuen kasuan izan diren bestelako baja eta 
ezustekoak tarteko, azkenean hauek izan dira deialdiari erantzunez lurralde bakoitzean 
parte hartu ahal izan zuten euskaltegiak: 
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3. taula. Galdetegiari erantzun dioten euskaltegiak, lurraldeka. 

 

BIZKAIA GIPUZKOA ARABA 

Bilbo Zaharra euskaltegia Beasaingo udal euskaltegia IKA euskaltegia 

Enkarterriko udal euskaltegia  Elgoibarko udal euskaltegia  Udaberri euskaltegia  

Bai & by autoikaskuntzako 

euskaltegia 

AEK Laudioko udal euskaltegia 

Zornotzako barnetegia  Irungo Herri Jakintza euskalte-

gia  
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IV. EAE-KO EUSKALTEGIETAN AUKERA-

BERDINTASUNAREN ALDE GAUZATZEN 

DIREN POLITIKA ETA NEURRIEN 

ANALISIA 
 
Jarraian, diagnostiko honetan parte hartu duten EAEko euskaltegiek emakume eta gizo-
nen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko helburuarekin gaur egun aplikatzen dituz-
ten neurri eta politikak aztertzen dira.  
 
Horretaz gain, HABEk EAEko euskaltegiek burutu beharreko eginkizun hori lortzeari 
begira egin dezakeen ekarpena zein izan daitekeen ere aztertu da. Modu honetan, diag-
nostiko honen bidez HABEk bere eginkizunean genero-ikuspegia txertatu eta gizartean 
emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko dauden bideak az-
tertu eta horiek euskaltegien aldetik jasoko luketen babes-mailaren ezaupidea izan da. 
 
Zehazki, atal hau lau bloke desberdinetan banatuta dago: 
1. Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren aldeko politikak bultzatzeko 

barne-egiturak. 
2. Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna diagnostikatu eta orekatzeko 

aplikatzen diren tresnak. 
3. Euskaltegien jardueraren bidez aukera-berdintasunaren gaiarekiko kontzientzia 

soziala eta ezagutza zabaltzeko gauzatzen diren ekintzak. 
4. Zein izan behar du HABEren eginkizuna EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia 

txertatzen laguntzeko?  
 
Azpiatal bakoitzean euskaltegiek erantzundako galdetegietan eta burututako hiru talde-
eztabaidetan gai desberdinen inguruan eman duten informazioa aztertzen da. 
 

1. EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO AUKERA-
BERDINTASUNAREN ALDEKO POLITIKAK BULTZATZEKO 
BARNE-EGITURAK 
 
Erakunde batean emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko helbu-
rua izango duten neurri eta politikak jarraikortasunez eta modu eraginkor batean ga-
ratu eta martxan jarri ahal izateko, oso garrantzitsua da gaia erakunde barruan eta ze-
harkako ikuspegi batekin txertatzeaz arduratuko den pertsona edo talde bat izendatzea.  
 
Gizarte-ekimeneko euskaltegien kasuan haien erakunde barruan gaia bultzatzeko espa-
zio edo egitura propiorik dagoen arakatu dugu; euskaltegi publikoen kasuan, ordea, udal 
edo mankomunitate-mailan emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna susta-
tzeko dituzten baliabide eta zerbitzuez aritu gara. 
 
4. taulak adierazten duenez, gizarte-ekimeneko euskaltegien erdia baino gehiagok adi-
erazi du baduela bere erakunde barruan aukera-berdintasuna bultzatzeko funtzioa 
duen talde, egitura edo pertsona arduradunen bat (% 54,5, 11 euskaltegi). Dena den, 
ardura hori bere gain hartzeko pertsona edo talderik izendatu ez duen euskaltegi-kopu-
rua ere adierazgarria da; zehazki, 10 dira gizarte-ekimeneko sareen baitan (% 45,5). 
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4. taula. Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko espazio eta 
egitura propioak dituzten eta ez dituzten gizarte-ekimeneko euskaltegiak. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 N % 
Gai hau lantzeko egitura edo arduradun egonkor bat edo gehiago 

dugu. 12 54,5 

Berdintasun Batzordea. 3 13,6 

Berdintasun-arduraduna edo ordezkaria. 2 9,1 

Berdintasun Batzordea eta Berdintasun-arduraduna/ ordezkaria. 5 22,7 

Berdintasun Batzordea, Berdintasun-arduraduna/ ordezkaria eta Berdintasun- 

unitatea edo -saila.  1 4,5 

Beste espazio- edo egitura-mota bat dugu.  1 4,5 

Ez dugu gai hau lantzeko egitura edo arduradun egonkorrik.  10 45,5 

GUZTIRA 22 100,0 

 
 
Talde-eztabaidetan parte hartu duten gizarte-ekimeneko euskaltegien artean, ordea, 
aukera-berdintasunezko gaiak lantzeko egitura espezifiko bat duen euskaltegi bakarra 
AEK izan da. AEK-k herrialde desberdinetako ordezkariez osatutako 8 laguneko berdin-
tasun-batzorde bat du. Bertan, komunikazio-arloko ordezkaria, didaktika- eta kudea-
keta-arloko beste bi ordezkari eta zuzendaria edo irakasle batzuk parte hartzen dute. 
Taldea hilean behin biltzen da eta, horretaz gain, berdintasun-koordinatzailea ere ba-
dute, egunean bi ordu dituena liberatuta batzordeari lotutako lanak burutzeko.  
 
Azken puntu hau bereziki garrantzitsua dela adierazi dute euskaltegi desberdinetako 
ordezkariek; alegia, aukera-berdintasunaren gaia sakontasun eta zeharkakotasunez 
landu nahi bada, lanketa horiek burutzeko ardura izango duten pertsonak izendatzeaz 
gain, horretarako orduak esleitu behar zaizkiela pertsona horiei. Beste modu batean, lan 
hauek burutzea borondate edo motibazio berezia duten pertsonen gain soilik gelditzen 
den zerbait bilakatu daiteke eta lanorduez kanpo edo lan-karga handiagoak sostenga-
tzen aurrera ateratzen den lana bilaka daiteke.  
 
Elkarrizketatutako gainontzeko euskaltegien artean, hainbatek adierazi dute langile ba-
tzuei gai hau lantzeko ardura egotzi dietela, haien funtzioen barruan gai honen lanketa 
ere txertatuz. Hau, bereziki, aukera-berdintasunaren diagnostikoa eta plana egiteko as-
moa edo egite-prozesuan dauden euskaltegien kasua da eta pertsona horien ardura na-
gusia erakundean diagnostiko eta plana diseinatze-prozesua gidatzea izan ohi da. Hala 
ere, hainbatek adierazi dute funtzio edo ardura hori egotzi bazaie ere, horretarako for-
mazio espezifikorik ez dutela. 
 
Talde-eztabaidetan agerian geratu den moduan, gai honetan tamainak eragin handia 
dauka. Euskaltegi txikien kasuan, gaia lantzeko borondatea badago ere, zaila da horre-
lako egiturak izatea hauek eskatzen duten denbora, esfortzu eta baliabideekin. Euskal-
tegi handiagoetan, edo federatuetan, berriz, errazagoa da horrelako egiturak manten-
tzea. 
 
Egitura formalik ez izan arren talde-eztabaidetan parte hartu duten euskaltegiek adie-
razi dute badagoela aukera-berdintasunaren gaiak lantzeko gogo eta saiakera bat, kasu 
askotan, oraingoz, sentsibilitate pertsonaletik abiatuta. Hala ere, horretan urrats bat 
emateko beharra dagoela sentitzen dute: zehazki, jada egiten dutena sistematizatu eta 
egiten dutena konfiantzaz egiteko formakuntza beharra dutela uste dute. 
 
EAEko udaletxe edo mankomunitateek kudeatzen dituzten euskaltegi publikoei dagoki-
enez, bidalitako galdetegian ia denek haien erakundean berdintasun-sail edo teknikaria 
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dutela adierazi dute (% 94,9, 37 euskaltegi). Salbuespen bakarra Trapagarango udala 
izan da, non berdintasun-politikei lotutako eskumen eta funtzioak oraindik ere “Berdin-
tasun eta Gizarte Ekintza Sailak” dituen bere gain, gai hau lantzeko funtzioa duen tekni-
kari espezifikorik gabe. 
 
Dena den, 1. grafikoak erakusten duenez, aukera-berdintasunaren saila edo teknikaria 
izateak ez du halabeharrez euskaltegiek hauekin harremana dutenik esan nahi. Zehazki, 
galdetegia erantzun duten 37 euskaltegi publikoen artean, bakarrik 19 dira haien uda-
letxe edo mankomunitateko aukera-berdintasunaren sailarekin edo teknikariarekin ko-
ordinatzen direnak (% 48,7) eta beste 18k (% 46,2), ordea, ez dute haiekin inolako ha-
rremanik.  
 
1. grafikoa. Erreferentziazko udaletxe edo mankomunitateetan aukera-berdintasunaren 
sail edo teknikaria duen euskaltegi publikoen ehunekoa (%) eta sail edo teknikari hauekin 
koordinatzen den euskaltegi-kopurua (%). 2021. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 
Gainera, koordinazioaren maiztasuna, oro har, nahiko baxua dela dirudi. Haien udal edo 
mankomunitateko aukera-berdintasunaren sailarekin edo teknikariarekin koordina-
tzen diren 19 udal euskaltegien artean, 17 dira modu puntualean edo beharren arabera 
koordinatzen direla adierazi dutenak eta soilik bik esan dute astean behingo koordina-
zioa mantentzen dutela (Beasain eta Legazpi).  
 
Beasaingo udal euskaltegiak egindako elkarrizketan adierazi du asteroko koordinazio 
eta harreman hau udaleko herri-batzordearen bitartez gauzatzen dela. Hau da, astero 
egiten diren udaleko herri-batzordearen bileretan parte hartzen dutela euskaltegi mo-
duan eta bertan aukera-berdintasunaren sailak eta teknikariak ere parte hartzen dutela. 
Hala, aukera-berdintasunaren gaietan egiten ari denaren berri izaten dute eta informa-
zio hau haien euskaltegian zabaltzen saiatzen dira.  
 
Guztira, talde-eztabaidetan 4 udal euskaltegik parte hartu dute (Gipuzkoako bi eta 
Araba eta Bizkaiko bana). Hala ere, haien artean udaleko aukera-berdintasunaren saila-
rekin harreman estuagoa duela adierazi duen bakarra Beasaingo Udal Euskaltegia izan 
da.  
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Haien udalerri edo mankomunitateetako aukera-berdintasunaren sailarekin edo tekni-
kariekin gehien koordinatzen diren euskaltegi publikoak Bizkaikoak direla erakusten 
dute datuek. Lurralde honetan euskaltegi publikoen erdia baino gehiagok adierazi du 
koordinazio hau burutzen duela (% 55, 11 euskaltegi), Gipuzkoako % 44,4arekin alde-
ratuta (8 euskaltegi). Araban euskaltegi publiko bakarra dagoenez, datuak ezin dira adi-
erazgarritzat hartu. Dena den, Laudioko Udal Euskaltegiak bere udaletxeko aukera-ber-
dintasunaren sailarekin ez duela koordinaziorik adierazi du.  
 
Udal euskaltegiak kokatzen diren udalerriaren tamainak gai honetan izan dezakeen era-
ginari dagokionez, datuek ez dute erakusten aldagai hau esanguratsua denik. Neurri ba-
tean, egoera hau euskaltegi publikoen gehiengoa 10.000-30.000 biztanle dituen udale-
rrietan kokatua dagoelako (% 64,1, 25 euskaltegi) ematen da eta horrek tamaina handi-
agoa duten udalerrietan kokatuta dagoen euskaltegi publikoen kopurua datu adierazga-
rriak emateko baxuegia izatea eragiten du.  
 
Azkenik, euskaltegi publikoak kokatzen diren udalerri edo mankomunitateetan ema-
kume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatu edo sustatzeko funtzioa duten 
bestelako egitura edo espazioak dauden eta euskaltegiek egitura horietan parte hartzen 
duten jakin nahi izan dugu.  
 
2. grafikoan ikus daitekeenez, oro har, udalerri eta mankomunitateek ez dute emaku-
meen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko espazio edo egitura egonko-
rrik, aukera-berdintasunaren sailaz edo teknikariez gain. Gainera, dituztenen artean 
ere, euskaltegiek ez dute hauetan parte hartzen eta udaletik sustatzen diren aukera-ber-
dintasunaren politiketan euskaltegiak inplikatzeko bide ohikoena egitasmo zehatzak di-
rela dirudi.  
 
Zehazki, 5 udal euskaltegi izan dira haien udalerri edo mankomunitateak bultzatuta au-
kera-berdintasunaren gaiarekin lotura duten proiektu zehatzetan parte hartzen dutela 
adierazi dutenak (Barakaldoko U.E., Durangoko U.E., Leintz U.E., Santurtziko U.E., Sesta-
oko U.E.). Berriro ere, euskaltegi horien gehiengoa Bizkaian kokatuta dago, baita beste-
lako egituretan parte hartzen duten euskaltegi guztiak ere.  
 
Hain zuzen ere, bere udalerriko Emakumeen Etxean Basauriko udal euskaltegiak baka-
rrik hartzen du parte. Jabekuntza-eskoletan inplikatuta daudenak Bedita Larrakoetxea 
udal euskaltegia eta Sestaoko udal euskaltegia dira eta haien udalerriko Berdintasun 
Batzorde edo Emakume Kontseiluan bakarrik Barakaldoko udal euskaltegiak hartzen 
du parte. Datu hauek erakusten dutenez, eta kopuruak txikiak badira ere, badago udale-
rri hauetan euskaltegien eta emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultza-
tzen duten udal egitura edo zerbitzuen arteko elkarlana sustatzea posible dela erakus-
ten duen hainbat adibide. 
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2. grafikoa. Udal euskaltegiak kokatzen diren udaletxe eta mankomunitateetan emakume 
eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko funtzioa duten bestelako espazio edo 
egitura propioak eta euskaltegiak bertan parte hartzen duten edo ez. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 
Talde-eztabaidetan parte hartu duten udal euskaltegien artean, batek ere ez du adierazi 
horrelako egituretan parte hartzen duenik. 
 

2. EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO AUKERA-BERDINTASUNA 
DIAGNOSTIKATU ETA OREKATZEARI BEGIRA APLIKATZEN 
DIREN TRESNAK 
Atal honetan, euskaltegiek emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna diagnos-
tikatu eta orekatzeari begira erabiltzen dituzten tresnatan sakonduko da.  
 
Aurreko atalean bezala, gizarte-ekimeneko euskaltegien kasuan, fokua barne-mailan ja-
rriko da eta udal euskaltegien kasuan, berriz, hauek kokatzen diren udal edo mankomu-
nitateak baliatzen dituenak kontuan hartuko dira. Hori dela eta, toki horietan ere anali-
sia modu banatuan egingo da. 
 
Gizarte-ekimeneko sarean dauden euskaltegiei dagokienez, erdiak baino gehiagok apli-
katzen du gaur egun bere erakunde barruan emakume eta gizonen arteko aukera-ber-
dintasuna diagnostikatzeko tresnaren bat.  
 
Zehazki, galdetegiari erantzun dioten 22 euskaltegien artean, % 54,5ek (12 euskaltegi) 
emakumezko eta gizonezko langileen artean ematen diren desorekak ezagutu eta neur-
tzeko tresna edo sistemaren bat ezarria du. Beste % 45,5ek, ordea, ez du egoera neurtu 
edo ezagutzeko sistemarik (10 euskaltegi). 
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3. grafikoa. Gizarte-ekimeneko euskaltegiak, haien erakundeetan emakumezko eta gizo-
nezko langileen artean ematen diren desorekak ezagutu eta neurtzeko tresna edo siste-
maren bat ezarria duten ala ez kontuan izanda. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 

 
Gai honetan, aurreko atalean adierazi denez, euskaltegiaren tamaina faktore garrantzi-
tsua da. Hurrengo taulak erakusten duenez (Taula 4), 50 langiletik gora duten euskaltegi 
guztiek aplikatzen dituzte diagnostikorako tresnak haien erakundeetan. Kopuru hau, or-
dea, erdira jaisten da 11 eta 50 langile bitarte duten euskaltegien kasuan (% 50; 6 eus-
kaltegi) eta oraindik txikiagoa da 1-10 langile dituzten euskaltegien artean (% 33,3; 2 
euskaltegi). 
 
Euskaltegiko zuzendariaren sexuari erreparatzen badiogu, ordea, ez da desberdintasu-
nik sumatzen eta, are gehiago, diagnostikorako tresna horiek aplikatzen ez dituzten eus-
kaltegi guztietan zuzendariak emakumezkoak dira. Hau, noski, galdetegi honi erantzun 
dioten euskaltegien artean emakumezko zuzendariak askoz gehiago direlako da; ze-
hazki % 72,7a dira gizarte-ekimeneko euskaltegien kasuan (16 euskaltegi) eta % 79,5 
euskaltegi publikoetan (31 euskaltegi). Baina, laburbilduz, euskaltegiko zuzendaria 
emakumezkoa edo gizonezkoa izateak ez du gai honetan eraginik, lehen begirada batean 
behintzat. 
 
5. taula. Gizarte-ekimeneko euskaltegiak, haien erakundeetan emakumezko eta gizonezko 
langileen artean ematen diren desorekak ezagutzeko tresnak erabiltzen dituzten kontuan 
izanda eta langile kopuruaren arabera. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

Euskaltegiko  

langile-kopurua 

 

Aukera-berdintasuna 

neurtzeko tresnak era-

biltzen dituzte 

Aukera-berdintasuna 

neurtzeko tresnak ez 

dituzte erabiltzen Guztiak  

N 

% 

zutabea N 

% 

zutabea N 

% 

zutabea 

1-10 2 16,7 4 40,0 6 27,3 

11-50 6 50,0 6 60,0 12 54,5 

51-100 2 16,7  0,0 2 9,1 

+150 2 16,7  0,0 2 9,1 

Guztira 12 100,0 10 100,0 22 100,0 
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Emakumezko eta gizonezko langileen arteko desorekak neurtzeko tresnak aplikatzen 
dituzten euskaltegien artean, gehiengoak soldata-erregistroa erabiltzen du (% 66,7; 8 
euskaltegi), nahiz eta berdintasun-diagnostikoa ere nahiko zabalduta dagoen tresna bat 
den (% 58,3; 7 euskaltegi). Azkenik, soldata-auditoretza bat egin duten euskaltegi-ko-
purua baxua da (% 33,3; 4 euskaltegi) eta erantzun ez duen euskaltegi-kopuruaren ara-
bera, seguru asko tresna honen ezagutza baxua da euskaltegien artean. 
 
4. grafikoa. Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna haien erakunde barruan 
diagnostikatzeko tresnaren bat aplikatu duten gizarte-ekimeneko euskaltegiak, tresna-
motaren arabera. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 
Azkenik, berdintasun-diagnostikoa burututa duten gizarte-ekimeneko euskaltegiek 
haien diagnostikoetan zein gai edo analisi-eremu txertatu dituzten jakin nahi izan da. 
Jasotako emaitzak 6. taulan laburbiltzen dira eta euskaltegi guztiek txertatuta dituzten 
gaiak edo analisi-eremuak lau direla erakusten du (langileen hautaketa- eta kontratazio-
prozesua, lanbide-sailkapena, prestakuntza, sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritu-
tako jazarpenaren prebentzioa) eta gutxien kontuan hartzen direnak, ordea, hiru: lan-
baldintzak, lanbide-sustapena eta emakumeen ordezkaritza-falta enpresako erabaki eta 
kudeaketa-eremuetan. Azken hiru gai hauek soilik diagnostikoa burutu duten euskalte-
gien erdia inguruk hartu ditu kontuan. 
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6. taula Berdintasun-diagnostikoa burututa duten gizarte-ekimeneko euskaltegiek haien 
diagnostikoan txertatuta dituzten gai edo analisi-eremuak. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 
 Bai Ez 

DIAGNOSTIKOAK BARNE HARTZEN DITUEN GAI 

EDO EREMUAK N % N % 

Langileen hautaketa- eta kontratazio-prozesua. 6 85,7 1 14,3 

Lanbide-sailkapena. 6 85,7 1 14,3 

Prestakuntza. 6 85,7 1 14,3 

Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren preben-

tzioa. 6 85,7 1 14,3 

Ordainsariak. 5 71,4 2 28,6 

Bizitza pertsonaleko, familiako eta laneko eskubideen egikaritza 

erantzunkidea. 5 71,4 2 28,6 

Lan-baldintzak, emakumeen eta gizonen arteko soldata-ikuskaritza 

barne. 4 57,1 3 42,9 

Lanbide-sustapena. 3 42,9 4 57,1 

Emakumeen ordezkaritza-falta enpresako erabaki eta kudeaketa-

eremuetan. 3 42,9 4 57,1 

 
Emakumezko eta gizonezko langileen egoeran eman daitezkeen desorekak neurtzeko 
tresnak txertatzea bezain garrantzitsua da egoera horiek eraldatu edo prebenitzeko ba-
lio duten tresnak martxan jartzea. Jarraian, euskaltegiek eremu honetan dituzten balia-
bideei eta bere ibilbideari erreparatuko zaio, bai gizarte-ekimeneko euskaltegien ka-
suan, zein udal edo mankomunitateetako euskaltegiei dagokionez. Zehazki, hiru tresna 
desberdinen zabalkundea aztertu dira: aukera-berdintasunaren plana, indarkeria-pro-
tokoloa eta erabakiguneetan emakumezko langileen presentziarako politika berezia.  
 
Aukera-berdintasunaren planei dagokienez, 5. grafikoak erakusten duenez alde handia 
dago tresna honek sare publiko eta pribatuan duen hedapenaren artean. Horrela, gi-
zarte-ekimeneko euskaltegien artean % 22,7ak soilik adierazi du berdintasun-plan bat 
duela martxan gaur egun bere erakundean (5 euskaltegi), eta kopuru hori sare publi-
koan laukoitza baino gehiago da (% 89,7, 35 euskaltegi). 
 
Esan behar da berdintasun-diagnostiko eta planen aferan bi sareen errealitatea oso bes-
telakoa dela. Ezberdintasun nagusia gizarte-ekimeneko sareko euskaltegiak elkarte edo 
enpresak direla da, eta sare publikokoan kokatzen direnak, berriz, erakunde publiko ba-
teko sail edo zerbitzua dira. Horrek ezberdintasun nabarmenak eragiten ditu, bai auto-
nomian, antolaketan, lan-baldintzetan, finantziazioan eta betebeharretan ere. 
 
Izan ere, euskaltegi publikoak, udal edo mankomunitateko sail gisa, udal edo mankomu-
nitate mailako diagnostiko eta planen baitan sartzen direnez ez dute espezifikoki haien 
euskaltegiaren egoeraren inguruko diagnostiko eta planik egin behar. Gizarte-ekime-
neko euskaltegien kasuan, ordea, 50 langiletik gorakoek badute lege-betebeharra 
2022ko martxorako berdintasun-plana izatekoa. Gainera, legeak behartzen ez duen ka-
suetan, hau da, 50 langiletik beherako euskaltegien kasuan, haien finantziazio-iturri ga-
rrantzitsu diren lehiaketa publiko eta dirulaguntza eskaeretan plana izateak puntuatzen 
duenez, badago plana izateko eskaera bat sare publikoek ez dutena. 
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5. grafikoa. Erakunde barruan berdintasun-plan bat martxan duen euskaltegi-kopurua 
(%), sare-motaren arabera. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 
Desberdintasun hau oso agerian geratu da talde-eztabaidetan, non ikusi den gizarte-eki-
meneko euskaltegietan berdintasun-diagnostiko eta planen gaia oso presente zegoela, 
berdintasunaren alde lan egiteko tresna garrantzitsutzat hartuz. Sare publikoko euskal-
tegien kasuan, ordea, gai hau ez da aipatu ere egin eta, are gehiago, haien udalerri edo 
mankomunitateetan berdintasun-plana eginda izateak, euskaltegi-mailan gaia berriro 
lantzeko beharrik ez dagoenaren sentsazioa ematen die askori. Gainera, kontuan hartu 
behar da udalerri eta mankomunitate gehienen kasuan euskaltegiek ez dutela parte 
hartu, ez berdintasun-planaren diseinuan, ezta berdintasun-planaren garapenean ere 
ez.  
 
Zehazki, ondorengo grafikoak erakusten duenez, haien udalerri edo mankomunitatean 
berdintasun-plan bat duten euskaltegien artean, bakarrik % 11,4ak (4 euskaltegi) hartu 
du parte planaren diseinuan eta bertan gauzatu behar diren ekintzen garapenean (6. 
grafikoa).  
 
Euskaltegi hauen artean hiru Gipuzkoan kokatuta daude (Errenteria, Legazpi, Zarautz) 
eta bat Bizkaian (Durango). Planaren baitan egiteko dituzten ekintzei dagokienez, hu-
rrengoak dira: 

 Antolatzen ditugun hitzaldietan emakumearen presentzia kontuan hartzea eta 
bultzatzea. 

 Euskaltegian dugun liburutegi zerbitzuko horniduran, emakume idazleen pre-
sentzia indartzea. 

 Argitaratzen dugun edo burutzen dugun edozein testu genero-ikuspegitik egi-
ten dugu. 

 Herritartasun-batzordean jakinarazten dizkigute euskaltegian hartu beharreko 
jokabide eta arauak, beste gai batzuen inguruan egiten den bezala: ingurugiroa, 
ezgaitasuna, berdintasuna. 

 Materiala sortzeko irizpideetan eta datuak jasotzerakoan genero-ikuspegia 
txertatu. 
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6. grafikoa. Erreferentziazko udalerri edo mankomunitatean aukera-berdintasunaren 
plan bat martxan duten euskaltegi publikoak, planaren diseinuan eta planaren ekintzen 
garapenean parte hartu dutenen arabera (%). 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 
Gizarte-ekimeneko euskaltegiei dagokienez, kasu honetan ere erakundearen tamainak 
aukera-berdintasunaren plana garatzeko orduan duen eragina aztertu da.  
 
Horrela, tamaina handiko euskaltegi gehienek plana dutela ikus daiteke, nahiz eta 51 eta 
100 langile bitarte dituen euskaltegi batek ez du oraindik planik egin. 11-50 langile bi-
tarte duten euskaltegien kasuan, ordea, gehiengoak ez du planik egin (% 83,3, 10 eus-
kaltegi) eta 10 langiletik beherakoen artean jada ez dago aukera-berdintasunaren plana 
garatu duen euskaltegirik. Gainera, euskaltegi guztiak bat izan ezik lehenengo plana ga-
ratzen ari dira momentu honetan.  
 
7. taula. Gizarte-ekimen sareko euskaltegiak, berdintasun-plana izan edo ez eta langile-
kopuruaren arabera. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 
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Bai Ez Bai Ez N 
% 
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1-10 0 6 0,0 100,0 6 100,0 

11-50 2 10 16,7 83,3 12 100,0 

51-100 1 1 50,0 50,0 2 100,0 

+150 2 0 100,0 0,0 2 100,0 

Guztira 5 17 22,7 77,3 22 100,0 

 
 
Talde-eztabaidetan parte-hartu zuten euskaltegien kasuan, 50 langile baino gehiago  
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gaur-gaurkoz plana duen bakarra. Hala ere, lege-betebehar legalik izan ez arren, elka-
rrizketan parte hartu duten beste hainbatek ere aipatu dute diagnostiko eta planaren 
diseinu-prozesuarekin hasteko asmoa eta gogoa dutela.  
 
Haietako batzuk jada hasiak daude hau egiteko urratsak ematen (aholkularitza eskatu, 
berdintasun-aholkularitza batzuei prozesua haiekin egiteko kontsulta egin…). Izan ere, 
gizarte-ekimeneko euskaltegien artean pentsatzen da hau izan daitekeela urrats garran-
tzitsu bat aukera-berdintasunaren gaiaren lanketa sistematizatzeko. Gainera, lehiaketa 
publikoetan plana izateak puntuatzen duela ikusteak euskaltegi askorentzat pizgarria 
izan da.  
 
Hala, hauek izan dira haien erakundeetan aukera-berdintasunari buruzko diagnostikoa 
eta plana burutzeko prozesua abiatzeko gizarte-ekimeneko euskaltegiek adierazi dituz-
ten arrazoiak: 

 Aukera-berdintasunaren lanketa egin nahi izatea, nonbaitetik hasi nahi eta di-
agnostiko eta plana aurkitu dute abiapuntu. 

 Aukera-berdintasunaren plana izatearen betebehar legala (2022rako 50 langile 
baino gehiagoko elkarte eta enpresentzat). 

 Hainbat administrazio publikok ateratzen dituzten dirulaguntza eta lizitazioe-
tan plana izateak puntuatzea. 

 
Hala ere, aukera-berdintasunaren diagnostikoei eta planei dagokienez, hainbat hutsune 
ere identifikatu dira, nagusia planaren eragin esparrua izanda. Izan ere, ikusi dute en-
presetako berdintasun-planak enpresako langileei eta haien baldintzei erreparatzen di-
ela nagusiki, eta hauek hobetzeko ekintzak proposatzen direla batik bat. Hau ongi balo-
ratzen bada ere, uste da langileen baldintzez gain, ikasleekin duten harremanari ere 
erreparatzea beharrezkoa dela. Hala irakasle-ikasle (nola egin emakume-ikasleak eroso 
egoteko) eta ikasle-ikasle (gelan sortzen diren eztabaidak, jarrerak, botere-harrema-
nak…) arteko harremanak edo eskoletan lantzen diren material eta edukiak ere aztertu 
eta alderdi hauetan ere aukera-berdintasunaren ikuspegitik jarduteko ekintzak txertatu 
beharko liratekeela euskaltegietako berdintasun-planetan.  
 
Diagnostiko honen baitan aztertu den beste tresna bat indarkeria-protokoloak izan dira. 
Ondorengo grafikoak erakusten duenez, tresna honek aukera-berdintasunari buruzko 
planak baino hedapen handiagoa du gizarte-ekimeneko sarearen baitan eta, horrela, di-
agnostiko honetan parte hartu dutenen herenak baino gehiagok dauka gaur egun inda-
rrean indarkeria protokolo bat bere erakundearen baitan (% 36,4, 8). Protokolo horien 
antzinatasunari erreparatuz gero, guztiak 2020 eta 2021 urteak bitarte sortutakoak 
dira.  
 
Indarkeria-protokoloei dagokienez, galdetegietan ikusi da asko direla tresna hori dau-
katen gizarte-ekimeneko euskaltegiak. Talde-eztabaidetan parte hartu duten euskalte-
gien artean, berriz, bi izan dira horrelako protokoloak dituztela adierazi dutenak: AEK 
eta IKA. 
 
AEKren kasuan, protokoloaz gain horretan sakontzeko hainbat komunikazio-tresna ga-
ratuko dituzte (galdetegi edo auto-diagnostikoak, laburpen-bideoak, eskuorriak, etab.). 
IKA euskaltegietan, ordea, oraintxe bukatu berri dute eta haren sozializazio eta zabal-
kunde-fasean daude. 
 
IKA euskaltegiak aipatu du indarkeria-protokoloa gizonezko-irakasle batzuk ikasleekin 
nola jokatu zeukaten kezkatik sortu zela, baina protokoloaren diseinatze-prozesua abe-
rasgarria izan bazen ere, jokabide-irizpide batzuk oraindik ere faltan botatzen dituztela 
adierazi dute, hau da, indarkeria kasuren bat emango balitz nola jokatu baino, desero-
sotasunik gabeko harremanak nola sustatu jakin nahiko lukete. Beraz, alde honetatik, 
protokoloak ez zien zeuzkaten kezka eta nahi guztiak ase. 
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Euskaltegi publikoen sareari dagokionez, nahiz eta honetan sare pribatuan baino eus-
kaltegi gehiago izan haien udalerri edo mankomunitatean indarkeria-protokolo bat du-
tenak (% 53,8, 21 euskaltegi), aukera-berdintasunaren planekin gertatzen den bezala, 
oso gutxi dira tresna horren diseinu eta jarraipenean inplikatuta egon direnak. Zehazki, 
jasotako datuen arabera, bi dira soilik egoera honetan dauden euskaltegiak (Beasain eta 
Durango).  
 
7. grafikoa. Erakunde barruan indarkeria-protokolo bat martxan duen euskaltegi-kopu-
rua (%), sarearen arabera. 2021. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 
Beraz, ondoriozta daiteke udal-mailako indarkeria-protokolo hauen eragina euskaltegi-
etan ez dela handia. 
 
Azkenik, honako hau ere galdetu da: gizarte-ekimeneko euskaltegien kasuan erakun-
deko erabakiguneetan emakumezko langileen presentzia bermatu edo orekatzeko neu-
rri edo politika berezirik duten edo ez. Jasotako erantzunen arabera, tresna horrek au-
kera-berdintasunaren planen hedapen-maila bera du; hau da, euskaltegi hauen % 
22,7ak du indarrean (5 euskaltegi). Dena den, kontuan hartzekoa da kasu guztietan ez 
direla euskaltegi berdinak tresna bat eta bestea erabiltzen dutenak. 
 
Politika honen zabalkundeak izan duen ibilbideari dagokionez, jasotako datuek 2017 
urtetik aurrera hedatu dela erakusten dute, nahiz eta salbuespen moduan bada 2009 
urtetik aurrera garatzen duen euskaltegi bat.  
 
Talde-eztabaidetan ez da aipatu erabakiguneetan emakumezko langileen presentzia 
bermatu edo orekatzeko neurri edo politika berezirik hartzen denik; hala ere, sektorea-
ren feminizazioa hizpide izan da behin baino gehiagotan. Horren arrazoien inguruan ez 
da ondorio argirik atera, baina hainbat balizko faktore aipatu dira: irakaskuntzaren sek-
torea izatea, lan-baldintzak, prekarietatea… 
 
Bestalde, izan dira euskaltegiko langile gehienak emakumezkoak izatea edota erabaki-
guneetan emakumezkoak egotea aukera-berdintasuna betetzen denaren berme bezala 
aurkeztu dutenak. 
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3. BERDINTASUN-GAIEKIKO KONTZIENTZIA ETA EZAGUTZA 
BULTZATZEKO EKINTZAK 

Atal honetan, euskaltegiek beraien ikasleria zein irakasleriaren artean berdintasun-gai-
ekiko kontzientzia eta ezagutza bultzatzeko burutzen dituzten ekintzak aztertzen dira. 
Zehazki, gai honekin lotuta gauzatu dituzten prestakuntza-saioak, haien irakasleriaren 
artean hedatu dituzten jarraibide eta gomendioak eta, azkenik, emakume eta gizonen 
arteko berdintasuna aldarrikatu eta emakumeek pairatzen dituzten diskriminazio-ego-
erak salatzeko egutegian zehaztuta dauden egun berezietan (Martxoak 8, Azaroak 25) 
jarduera edo ekintza berezirik gauzatzen duten aztertu da. Jarraian, hiru eremu edo al-
dagai hauei lotuta euskaltegiek emandako erantzunak jaso dira.  
 
Prestakuntzari dagokionez, diagnostiko honetan parte hartu duten hamar euskaltegien 
artean hiru izan dira noizbait haien irakasleria berdintasun-arloko prestakuntza-jardu-
eretan parte hartzera animatu dituztenak edo trebakuntza hori antolatzeko ardura ere 
hartu dutenak (% 29,5; 18). Proportzionalki gizarte-ekimeneko sarean mota honetako 
trebakuntzak eskaini dituzten euskaltegiak gehiago dira euskaltegi publikoen sarean 
baino. Hain zuzen ere, lehenengoen artean % 36,4ak adierazi du bere euskaltegiko ira-
kasleek noizbait berdintasun-arloko prestakuntza-jardueretan parte hartu dutela (8 
euskaltegi); bigarrenen artean, ordea, zenbatekoa % 25,6 da (10 euskaltegi). Hau da, lau 
euskaltegi publikoetatik bakarra.  
 
8. grafikoa. Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren inguruko prestakuntza, 
mintegi, saio edo jardunaldiren batean parte hartu duen euskaltegietako irakasleria, sare-
motaren arabera eta guztira (n eta %). 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 
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Batetik, eta bereziki gizarte-ekimeneko sarean dauden euskaltegien kasuan, erakunde 
eta enpresetan berdintasun-diagnostiko eta -plan baten diseinua egiten denean langi-
leei genero-ikuspegian ematen zaien oinarrizko prestakuntza (5 euskaltegi).  
 
Bestetik, genero-indarkeria, autodefentsa feminista edo sexu-jazarpen egoerak prebe-
nitu eta kudeatzeko protokoloen inguruko formakuntza jaso dutenak (4 euskaltegi; ale-
gia, emakumeen aurkako indarkeriari lotutako gaiak jorratu dituztenak). 
 
Hirugarren multzo batean, eta honetan euskaltegi publikoak dira nagusi, hizkuntza eta 
iruditegi ez sexista, hala nola, ikasmaterialak genero-ikuspegitik aztertu eta gelan hiz-
kuntzaren erabilera ez sexista bat egiteko trebakuntza jaso duten euskaltegiak daude (4 
euskaltegi). 
 
Laugarrenez, emakumeen ikusgarritasuna, aitortza eta ahalduntzea sustatu, feminitate-
aren baitan ematen diren rol eta estereotipoak deseraiki edo gizonezkoek bere masku-
linitatea berrikusi eta desjabetze-prozesuak gauzatzeko tailer eta ikastaroetan parte 
hartu duten hainbat euskaltegi ere badaude (3 euskaltegi). 
 
Azkenik, bada kasu bat non landutako gaiak euskaltzaletasuna eta feminismoaren ar-
teko lotura eta bertsolaritza eta feminismoa nola uztar daitezkeen izan diren. Hau da, 
euskalgintzari lotutako bi gai edo esparru hauek aukera-berdintasunarekin eta feminis-
moarekin zer nolako harremana izan behar duten inguruko hausnarketa bultzatu duten 
trebakuntza-saioak izan dira.  
 
Datu hauek, beraz, berdintasun arloko prestakuntza-saioen edukiari dagokionez euskal-
tegien interesak nahiko zabalak eta anitzak direla erakusten dute. 
 
Prestakuntza-saio horiek gauzatzeko ekimena noren eskutik iristen den aztertuz gero, 
gizarte-ekimeneko sarean, oro har, euskaltegietako zuzendaritzek bultzatuta gauzatzen 
direla ikus daiteke (% 50, 4 euskaltegi), nahiz eta, horrelako ekintzak sustatzeko orduan, 
langileek edo zuzendaritzarekin batera aukera-berdintasunaren lantaldeko ordezkari 
edo arduradunek ere bere pisua duten horrelako ekintzak sustatzeko orduan (% 37,5, 3 
euskaltegi). Azkenik, datuek erakusten dute kasuren batean ikasleen inplikazioa ere 
egon dela (% 12,5, euskaltegi 1). Titulartasun publikoko euskaltegien kasuan, ordea, 
udala edo mankomunitatea dira beti formakuntza horiek gauzatzea bultzatu dutenak 
(% 100; 10 euskaltegi).  
 
Azkenik, prestakuntzaren gaia bukatzeko, euskaltegi bakoitzak jada gauzatu dituen 
prestakuntza-saioez aparte, haien ustez aukera-berdintasun arloko zein gai edo eduki-
tan beharko luketen haien euskaltegietako langileek trebakuntza galdetu zaie euskalte-
gietako ordezkariei.  
 
Jarraian aurkezten den taulak erakusten duenez, gai asko aurreko atalean aipatu dira 
eta errepikatu egiten dira. Horrek, euskaltegien artean eta prestakuntzari dagokionez, 
baterako interes eta beharrak daudela erakusten du eta, beraz, eskaintza bat diseina-
tzeko orduan baliagarria izan daitekeen informazioa da hau.  
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8. taula. Euskaltegietako ordezkarien iritziz emakume eta gizonen arteko aukera-
berdintasunari lotutako zein gai edo edukitan beharko lukete haien euskaltegietako 
langileak trebatu, sare-motaren arabera. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 
Sare-mota Prestakuntza-beharrak 

Gizarte-ekimeneko 

euskaltegiak 

 Jarraituko dugu euskaltzaletasuna eta feminismoa, maskulinita-

tea, ahalduntzea eta autodefentsa feminista lantzen. 

 Aukera-berdintasunaren kultura, berdintasuna kudeaketa-siste-

man txertatzea, sexu-jazarpenen prebentzioa, lan-baldintzetan 

sorrarazten diren diskriminazioak (kontziliazio-neurriak...). 

 Indarkeriari aurre egiteko prebentzio-protokoloak. 

 Inoiz edo behin materialen gaineko hausnarketa-lana egin dugu. 

Horren inguruko zerbait egitea ondo legoke. 

 Lanean Berdintasun-plana zer den ondo azaltzea, diagnostikoa 

nola egin behar den, egungo egoera hobetzeko zein aukera dau-

den azaltzea, neurriak proposatzea, legeak zein aukera ematen 

duen ezagutzea... Gai horiek guztiak aholkularitza-enpresa batek 

azalduko dizkigu. 

 Maskulinitate-tailerrak gizonentzat. Kontzientziazio-tailerrak. 

Erasoak identifikatzeko tailerrak. 

 Sexu-jazarpenak edo sexuan oinarritutako jazarpenak identifi-
katu, desberdindu eta horiei aurre egiteko mekanismoak ikasi. 

 Hizkuntzaren trataera ez sexista. 

  

Euskaltegi publikoak 

 Indarkeria matxista bereziki. Eraso bat emango balitz euskaltegi 

barruan nola kudeatuko genukeen.  

 Material didaktikoen iragazkia nola egin eta hori nola kudeatu 

zuzendaritza-mailan edo irakasleei horren inguruko prestakun-

tza eman.  

 Berdintasun-arloan ditugun ahuleziak atzemateko eta ondoren 

horiek zuzentzeko baliabideak. 

 
Talde-eztabaidetan ere galdetegietan ateratako prestakuntza behar eta interes antze-
koak azaldu dira. 
 
Euskaltegiek haien irakasleriari lan-esparruan genero-ikuspegia eta emakume eta gizo-
nen arteko aukera-berdintasuna txertatze aldera gomendio edo irizpiderik ematen die-
ten edo ez aztertzean, jasotako emaitzek jarraibide hauek emateko ohitura nahiko he-
datua dagoela erakusten dute, bereziki, gizarte-ekimeneko sarean.  
 
Hain zuzen ere, alde handia dago hemen euskaltegi publiko eta pribatuen artean; lehe-
nengoen kasuan, soilik % 43,6ak (34 euskaltegi) adierazi du bere euskaltegiko irakasle-
riari gai honen inguruko gomendio edo jarraibideak ematen dizkiola; bigarrenen artean, 
ordea, lau euskaltegitik hiru baino gehiagok adierazi dute hori (% 77,3, 17 euskaltegi) 
(9. grafikoa).  
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9. grafikoa. Bere euskaltegiko irakasleriari haien jardunean genero-ikuspegia txertatu eta 
emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sustatzeko gomendio, irizpide edo 
jarraibiderik ematen dieten euskaltegi-kopurua eta euskaltegien ehunekoa (n eta %), 
sare-motaren arabera eta guztira. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 
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GUZTIRA 

 
 
Horrez gain, zein gomendio- edo jarraibide-mota dira gehien zabaltzen direnak azter-
tuta, datuek oso modu argian erakusten dute hedapen gehien dutenak hizkuntza eta iru-
ditegi ez sexistarekin lotura dutela. Gerora, gelan lantzen diren eduki eta gaien inguru-
koak. Hirugarrenez, euskaltegitik egiten den eskaintza emakumeek izan ditzaketen bal-
dintza eta beharretara egokitzea proposatzen dutenak eta, azkenik, gelan ikasleen ar-
teko eta ikasle eta irakasleen arteko harreman eta jarreren inguruan aritzen direnak. 
Hurrengo grafikoak informazio hau jasotzen du, euskaltegiak zein saretakoak diren ere 
aintzat hartuta (10. grafikoa) 
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10. grafikoa. Bere euskaltegiko irakasleriari haien jardunean genero-ikuspegia txertatu 
eta emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sustatzeko gomendio, irizpide edo 
jarraibiderik ematen dieten euskaltegi-kopurua (%), sarearen arabera eta gomendio-, 
irizpide- edo jarraibide-motaren arabera. 2021. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 
Azkenik, ematen diren jarraibide eta gomendioak betetzen diren edo ez bermatzeko 
euskaltegiek jarraipen-sistemarik duten edo ez galdetzerakoan, oso gutxi izan dira ho-
rrelako bat dutela adierazi dutenek (% 9,8, 6 euskaltegi). Beraz, jarraibide hauek irakas-
leen artean duten hedapen- eta erabilera-maila ezagutzeko eta, beraz, duten benetako 
eraginkortasuna neurtzeko, informazio- eta sistematizazio-falta dagoela ia euskaltegi 
guztietan erakusten dute datuek.  
 
Talde-eztabaidetan agerian geratu den moduan, nabari da aukera-berdintasunaren iriz-
pideak eta gomendioak kontuan hartzeko gogo eta borondatea egon badagoela, eta hau 
euskaltegian aplikatzen saiatzen direla. Hala ere, askok aipatu dute sarri sentiberatasun 
eta sen pertsonaletik egiten dena sistematizatzeko beharra dagoela: egiten dena ondo 
egiten dela berretsi eta hura modu sistematiko batean aplikatu eta jarraitzeko mekanis-
moak ezartzeko beharra, alegia. 
 
Horren aurrean, jada aipatu den moduan, prestakuntza, eredu gisa erabiltzeko giden 
sorkuntza eta zabalpena, eta aholkularitza oso tresna lagungarriak izan daitezkeela di-
ote. Horietako askok, gainera, batik bat gizarte-ekimenekoak, aukera-berdintasunaren 
diagnostiko eta planak garatzea uste dute direla sistematizazio hori lortzeko bidean 
ezinbesteko tresna. 
 
Esan bezala, euskaltegiek emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultza-
tzeko gauzatzen dituzten ekintzen artean, badira aukera-berdintasuna aldarrikatzeko 
eta gaur egun dagoen desoreka agerian uzteko egun zehatzen inguruan (Martxoak 8 edo 
Azaroak 25, adibidez) egiten dituzten lanketa edo ekintzak ere.  
 
Hurrengo grafikoak erakusten duenez, euskaltegi gehienek egun horien bueltan zerbait 
berezia egiten dute (% 77, 47 euskaltegi) eta, kasu honetan ere, gizarte-ekimeneko sa-
rean dauden euskaltegien artean hedatuago dago ohitura hori (% 81,8; 18 euskaltegi), 
euskaltegi publikoen artean baino (% 74,4; 29 euskaltegi). Dena den, desberdintasun 
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hau nahiko txikia da eta, oro har, datuek erakusten dutenez, EAEko lau euskaltegi har-
tuta, hiru baino gehiagok egun berezi hauek nolabait aldarrikatu egiten dituzte.  
 
11. grafikoa. Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna publikoki aldarrikatzeko 
egun berezietan haien euskaltegian lanketa edo ekintza berezi bat egiten duen 
euskaltegien ehunekoa (%), sare-motaren arabera eta guztira. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 
Gainera, egun horietan zein ekintza- edo lanketa-mota egin ohi duten aztertzean, oro 
har, ekintza desberdinak gauzatzen dituztela ikusten da (12. grafikoa. Horrela, zerbait 
berezia egiten duten euskaltegien %9 1,5ak (43 euskaltegi) gai hau gelan lantzen du 
ikasleekin, % 57,4ak euskaltegian aldarrikapen- edo aitortza-mezuak jartzen ditu (27 
euskaltegi), % 19,1ak jarduera bereziren bat antolatzen du egun hauen bueltan (9 eus-
kaltegi) eta % 31,9ak haien herrietan antolatzen diren mobilizazioetan parte hartzen du 
(15 euskaltegi). Azkenik, badira bi euskaltegi bestelako ekintzak gauzatzen dituztela 
adierazi dutenak. Horietako batek egun berezi hauek euskaltegiko web orrian igortzen 
dituztela adierazi du eta besteak, ordea, urtero M-Lehiaketa antolatzen dutela. Hau da, 
emakumeek egindakoa plazaratu eta mahai gainean jartzeko galderen bidezko lehiaketa 
bat.  
 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Guztira

Euskaltegi publikoen sarea

Gizarte-ekimeneko sarea

Bai Ez

81,8

74,4

18,2 

25,6 

77,0 23,0 



  

  
33 

IV. EAEko euskaltegietan aukera-berdintasunaren alde 
gauzatzen diren politika eta neurrien analisia 

e-Hizpide, Monografiak 7 (2022) 

12. grafikoa. Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna publikoki aldarrikatzeko 
egun berezietan haien euskaltegian lanketa edo ekintza berezi bat egiten duen 
euskaltegien artean, ekintza-mota desberdinak gauzatzen dituztenen ehunekoa (%), sare-
motaren arabera eta guztira. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

 
 
Talde-eztabaidetan parte-hartu duten euskaltegi guztiek adierazi dute egun berezien 
bueltan klasean lanketa edo ekintza bereziak egiten dituztela. Gainera, askok aipatu 
dute haien euskaltegian aukera-berdintasunaren lanketa hemendik hasi zela: egun be-
rezien aldarrikapenetik, eta pixkana joan izan direla bestelako urrats batzuk ere ema-
ten. 
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4. EUSKALTEGIETAN GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEN 
LAGUNTZEKO HABER-EN PAPERA 

Azkenik, HABEk EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia txertatu eta berdintasun-poli-
tikak ezartzen laguntzeko hainbat eginkizun garatzearen egokitasunaren inguruan ere 
galdetu zitzaien euskaltegiei, galdetegietan eta talde-eztabaidetan.  
 
Helburua diagnostiko honen emaitzak HABEko zerbitzu eta lan-arlo desberdinek haien 
eginkizun eta lan egiteko moduetara modu erraz eta zuzen batean txertatu ditzaketen 
ekintzak identifikatu eta hauek euskaltegien artean duten babes-maila ezagutzea izan 
da.   
Zehazki, euskaltegiei proposatu zaizkien eginkizunak hurrengoak izan dira:  

 Ikasmaterialak sortu eta argitaratzea (gomendio-sortak, irizpideak, gidak, jar-
dunbide egokiak...). 

 Aukera-berdintasunari lotutako trebakuntza eskaintzea euskaltegiko langile-
entzat. 

 Aukera-berdintasunaren inguruko topaketak, jardunaldiak eta foroak antola-
tzea. 

 Aukera-berdintasunari lotutako irizpideak euskaltegien dirulaguntza deialdie-
tan txertatzea (berdintasun-plana izatea, soldata-auditoretzak burutzea, ikas-
turteko plangintzan genero-ikuspegia txertatzea...). 

 EAEko euskaltegietako berdintasun-ordezkari edo -arduradunekin elkarlanean 
jarduteko eta aukera-berdintasunaren aldeko jarduerak martxan jartzeko lan-
talde bat abiatzea.  

 
9. taulak euskaltegien erantzunak jasotzen ditu. Ikus daitekeenez, emaitzak 1etik 5era 
bitarteko puntuazioen bidez adierazi dira, non euskaltegiek puntu batekin adierazi du-
ten HABEk eginkizun bat betetzea “guztiz desegokia” iruditzen zaiela eta bost punture-
kin, ordea, “erabat egokia” izango litzatekeela funtzio edo jarduera hori gauzatzea. Hu-
rrengo orrialdean jasotako erantzunen analisia egiten da, bai ikuspegi kuantitatibo zein 
kualitatibo batetik.   
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9. taula. HABEk helduen euskalduntze-sektorean emakume eta gizonen arteko 
berdintasuna sustatze aldera burutu ditzakeen ekintzen inguruan euskaltegiek erakusten 
duten adostasun-maila, sarearen arabera. 
Iturria: Diagnostiko honen baitan osatu eta erantzundako galdetegia. 2021. 
(Berezko ekoizpena) 

 

HABEk garatu ditzakeen 

funtzio edo eginkizunak  

 

B
A

L
O

R
A

Z
IO

A
 

(1
 =

 g
u
zt

iz
 d

es
eg

ok
ia

 /
 5

 

=
 e

ra
b
a
t 

eg
ok

ia
) 

 

 

Euskaltegi  

publikoen sarea 

Gizarte-ekime-

neko sarea 
Guztira 

N % N % N % 

IKASMATERIALAK SORTU 
ETA ARGITARATZEA 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 3 9 23,1 4 18,2 13 21,3 

 4 8 20,5 3 13,6 11 18,0 

 5 22 56,4 15 68,2 37 60,7 

TREBAKUNTZA 1 2 5,1 1 4,5 3 4,9 

 2 6 15,4 0 0,0 6 9,8 

 3 11 28,2 6 27,3 17 27,9 

 4 4 10,3 5 22,7 9 14,8 

 5 16 41,0 10 45,5 26 42,6 

TOPAKETAK, 
JARDUNALDIAK, FOROAK 1 4 10,3 1 4,5 5 8,2 

 2 7 17,9 1 4,5 8 13,1 

 3 15 38,5 6 27,3 21 34,4 

 4 4 10,3 8 36,4 12 19,7 

 5 9 23,1 6 27,3 15 24,6 

DIRULAGUNTZA 
DEIALDIAK GENERO-

IKUSPEGI BATEKIN 
DISEINATZEA 1 7 17,9 4 18,2 11 18,0 

 2 7 17,9 5 22,7 12 19,7 

 3 11 28,2 5 22,7 16 26,2 

 4 4 10,3 6 27,3 10 16,4 

 5 10 25,6 2 9,1 12 19,7 

BERDINTASUN-LANTALDE 
BAT ABIATZEA 1 7 17,9 2 9,1 9 14,8 

 2 8 20,5 5 22,7 13 21,3 

 3 12 30,8 6 27,3 18 29,5 

 4 6 15,4 5 22,7 11 18,0 

 5 6 15,4 4 18,2 10 16,4 

GUZTIRA  39 100,0 22 100,0 61 100,0 

 
Genero-ikuspegitik egokiak diren ikasmaterialak sortu eta argitaratzea izan da 
egokien baloratu den funtzio edo eginkizuna, bai euskaltegi publikoen artean, baita gi-
zarte-ekimenekoen artean ere. Izan ere, % 100ak uste du HABEk ekintza hau gauzatzea 
egokia litzatekeela (3 puntutik gorako puntuazioa, alegia). 
 
Euskaltegi publikoen artean, % 56,4ak (22 euskaltegik) erabat egokitzat jotzen du (5 
puntu), % 20,5ak (8 euskaltegik) oso egokia dela uste du eta % 23,1ak (9 euskaltegik) 
soilik egokia dela uste dute, ñabardurarik gabe.  
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Gizarte-ekimeneko euskaltegien artean, berriz, % 68,2ak (15 euskaltegik) HABEk ge-
nero-ikuspegia kontuan hartzen duten ikasmaterialak sortu eta argitaratzea erabat ego-
kia dela uste du, % 13,6ak (3 euskaltegik) oso egokia dela aipatu du eta, azkenik, % 
18,2ak (4 euskaltegik) soilik uste dute egokia dela. 
 
Laburbilduz, atxikipen-maila handia jaso du ekintza honek, galdetegia erantzun duten 
euskaltegi guztiek ekintza hau egokia dela baloratu dute eta asko izan dira, gainera, pun-
tuazio altuena eman diotenak (% 60,7, 37 euskaltegi).  
 
Talde-eztabaidetan parte hartu duten euskaltegiek ere HABEren funtzioen artean ikas-
materialak sortzea baliagarria izan daitekeela adierazi dute. Ikasmaterialen sorkuntzan 
bi behar edo eskaera nagusi egon dira: 

 Batetik, genero-ikuspegitik diseinatutako unitate didaktikoak sortu eta zabal-
tzea. 

 Bestetik, ikasmaterialak bere horretan sortzea baino, haiek sortzen dituzten 
ikasmaterialetan kontuan izan beharreko berdintasun-irizpideak jasoko dituen 
gidak ere garatzea eskatu dute. Izan ere, momentu honetan haien kriterio pean 
egiten dutena sistematizatu eta irizpide argi batzuk izatea eskertuko lukete. 

 
Euskaltegietako langileentzat berdintasunaren inguruko gaietan trebakuntza es-
kaintzea ere egoki baloratu da bi sareetako euskaltegien artean. Hain zuzen ere, % 
85,2ak ekintza hau egokia dela uste du, neurri batean behintzat. Aldi berean, gutxiengo 
batek desegokia dela uste du (% 14,8ak).  
 
Euskaltegi publikoen artean % 79,5ak egokitzat jo du ekintza hau: % 41ak (16 euskal-
tegik) erabat egokitzat, % 10,3ak (4 euskaltegik) oso egokitzat eta % 28,2ak (11 euskal-
tegik) soilik egokitzat. Beste % 20,5ak, ordea, ez du ekintza hau egokitzat jotzen: % 
15,4ak (6 euskaltegik) desegokia dela uste du eta % 5,1ak (2 euskaltegik) erabat dese-
gokia dela kontsideratzen du. 
 
Gizarte-ekimeneko euskaltegien artean, ordea, atxikipen-maila nabarmen altuagoa da: 
% 95,5ak uste du ekintza hau maila batean edo bestean egokia dela. Zehazki, % 45,5ak 
(10 euskaltegik) erabat egokia dela uste du, % 22,7ak (5 euskaltegik) oso egokia dela 
uste duela adierazi du eta % 27,3ak (6 euskaltegik), azkenik, soilik egokia dela uste du. 
Kasu honetan, desegokia dela uste dutenen kopurua oso txikia da % 4,5ak eta soilik eus-
kaltegi batek adierazi du ekintza hau ez zaiola egokia iruditzen. 
 
Laburbilduz, galdetegian atxikipen-maila altua jaso du ekintza honek ere, nahiz eta 9 
euskaltegik (% 14,7) desegokia iruditzen zaiela adierazi duten.  
 
Talde-eztabaidetan ere berretsi egin da HABEk berdintasunean prestakuntza eskain-
tzea interesgarria dela, hiru taldetan atera den gaia izanik. Aipatzen da urtero HABEtik 
egiten den prestakuntza-jardueren barruan sar daitekeen zerbait dela eta, aldi berean, 
euskaltegi bakoitzaren egoera eta beharraren arabera gaian trebakuntza pertsonaliza-
tuak eskaintzea ere egokia izan daitekeela eta, kasu batzuetan, eraginkorragoa. 
 
Dena den, HABEk helduen euskalduntzearen esparruan onartu ditzakeen prestakuntza-
planen ezaugarriak arautu eta prestakuntza-jardueren homologazio-betekizunak ezar-
tzen dituen  2019ko abenduaren 5eko aginduak bere 3. artikuluak arautzen duen bezala: 
HABEk berariaz antolatuko dituen prestakuntza-jardueren jakintza-alor nagusiak Era-
kundearen eskumen-eremukoak izango dira, hain zuzen ere, hizkuntzen irakas-ikastea-
ren esparrukoak: Pedagogia, Euskal Filologia, Soziolinguistika, Psikolinguistika, Kudea-
keta akademikoa eta IKTak, nagusiki”. 
 
Ikus daitekeenez, araudi honek HABEk emakume eta gizonen arteko berdintasuna eta 
genero-ikuspegia euskaltegietan txertatzen laguntzeko eskaini ditzakeen trebakuntza-
motetan muga bat ezartzen du eta kanpo uzten ditu euskaltegiek alor honetan 
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identifikatzen dituzten hainbat prestakuntza behar. Aldi berean, identifikatu diren beste 
gai batzuk lantzeko aukera ematen du, besteak beste: material didaktiko eta 
pedagogikoak genero-ikuspegi batetik sortzeko trebakuntza espezifikoak edo 
euskaltegietako kudeaketa akademikoko prozedura eta izapideetan genero-ikuspegia 
txertatzeko prestakuntza-saioak, adibidez.  
 
Prestakuntza-saio horien hartzaileei dagokienez, orokorrean, behar handia dagoela su-
matzen denez, hasiera batean behintzat, irakasleei bideratutako oinarrizkoak izan be-
harko liratekeela komentatu da, eta hortik aurrera gai zehatzak ere jorratzen hasi be-
harko liratekeela.  
 
Aldi berean, eta bigarren maila batean, irakasleez gain, ikasleei edo kudeaketa-zerbitzu-
etako langileei ere prestakuntza eskaintzea aipatu da. 
 
Lehen aipatu den bezala, oro har, prestakuntza-beharrak honako gai hauetan identifi-
katu dira: 

 Sentsibilizatuta ez dauden irakasleei oinarrizko prestakuntza. 
 Indarkeria matxistaren gaia. 
 Ikasmateriala sortzeko orduan kontuan izan beharreko berdintasun-irizpideak. 
 Eskolak emateko orduan jarduera egokiak bultzatzeko irizpideak eta irakasle-

ikasle harremana nola kudeatu gelak guztiontzat espazio seguru eta erosoak 
izan daitezen. 

 Feminismoarekin lotutako hainbat gaietan ezagutza sakontzea, ikasgeletan ere 
gai hauek landu eta eztabaidan egunean egoteko, adibidez, LGTBI ikuspegia. 

 
Berdintasunaren inguruko topaketak, jardunaldiak eta foroak antolatzea ere 
egoki baloratu da bi sareetako euskaltegien artean. Zehazki, % 78,7ak baloratu du ego-
kitzat ekintza hau (48 euskaltegi). 
 
Euskaltegi publikoen artean % 71,9ak egokitzat jo du ekintza hau: % 23,1ak (9 euskal-
tegik) erabat egokitzat, % 10,3ak (4 euskaltegik) oso egokitzat eta % 28,5ak (15 euskal-
tegik) egokitzat. % 28,1ak, ordea, ez du ekintza hau egokitzat jotzen: % 17,9ak (7 eus-
kaltegik) desegokia dela uste du eta % 10,3ak (4 euskaltegik) erabat desegokia dela kon-
tsideratu du. 
 
Gizarte-ekimeneko euskaltegien artean atxikipen-maila altuagoa da eta % 90ak adierazi 
du neurri batean edo bestean ekintza hau egokia iruditzen zaiola. Zehazki, % 27,3ak (6 
euskaltegik) erabat egokia dela uste du, % 36,4ak (8 euskaltegik) oso egokia dela adie-
razi du eta % 27,3ak (6 euskaltegik) soilik egokia. Berriro ere, % 10ak ez du uste ekintza 
hau egokia denik (2 euskaltegi).  
 
Talde-eztabaidetan funtzio hau azaldu bada ere (bereziki dinamizatzaileak galdetzean) 
eta egoki baloratu den arren, ez da proposamen konkreturik egin eta ez zaio arreta be-
rezirik eskaini, agerian utziz ez dela euskaltegiek lehentasunezkotzat jotzen duten hori-
etako bat. Hau da, ez da  gaizki ikusten horrelako ekimenak antolatzea, baina horren 
aurretik beste urrats batzuk eman behar direla uste da. 
 
Berdintasunari lotutako irizpideak euskaltegien dirulaguntza deialdietan txerta-
tzea (berdintasun-plana izatea, soldata-auditoretzak burutzea, ikasturteko plangintzan 
genero-ikuspegia txertatzea...) proposatzen zuen ekintzak ere harrera ona izan du eus-
kaltegien artean, nahiz eta aurrekoekin alderatuta atxikipen-maila nabarmen jaisten 
den. Zehazki, euskaltegien % 62,3ak (38 euskaltegi) adierazi du egokia iruditzen zaiola 
HABEk horrelako ekintza bat aurrera eramatea.  
 
Bi sareen arteko desberdintasunari erreparatzen badiogu, euskaltegi publikoen artean 
jaso duen babesa % 64,1 izan da eta gizarte-ekimeneko euskaltegien artean, ordea, % 
53,1. Hau da, hamar puntu baino gehiagoko aldea ageri da batzuen eta besteen artean. 
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Emaitza hauetan eragina izan dezakeen faktore bat, euskaltegi publiko eta pribatuen ar-
teko finantzaketa-sisteman dauden aldeak dira. Beraz, emaitza hauek interpretatzeko 
orduan gai hau kontuan izatea komeni da.  
 
Euskaltegi publikoen kasuan % 25,6ak (10 euskaltegik) uste du ekintza hau erabat ego-
kia izango litzatekeela, % 10,3ak (4 euskaltegik) oso egokia izango zela eta % 28,2ak (11 
euskaltegik) soilik egokia. Gizarte-ekimeneko euskaltegien artean, ordea, erabateko 
atxikipena ematen dioten euskaltegien ehunekoa nabarmen jaisten da (% 9,1ak, 2 eus-
kaltegik) eta askoz gehiago dira oso egokia (% 21,3ak, 6 euskaltegik) edo soilik egokia 
(% 22,7ak, 5 euskaltegik) dela uste dutenen kopurua.  
 
Azkenik, kontuan hartu behar da euskaltegi publikoen kasuan ekintza hau oso desego-
kia edo guztiz desegokia dela uste dutenen ehunekoa 35,8 dela eta gizarte-ekimeneko 
euskaltegien kasuan are altuagoa (% 41,9). Laburbilduz, mota honetako ekintza bat 
martxan jartzekotan beharrezkoa litzateke aldez aurretik aldaketa hauek euskaltegiekin 
kontrastatu eta lantzea.  
 
Galdetegietan agerian geratu moduan, talde-eztabaidetan ere, bereziki gizarte-ekime-
neko euskaltegiek, argi adierazi dute ekintza hau guztiz desegokia izan gabe, beste 
urrats batzuekin batera garatu beharko litzatekeela. Hau da, hau eskatzea positiboa den 
arren, HABEk ere beste “etxeko lan” batzuk egin beharko lituzkeela berdintasun-gaietan. 
Gainera, neurri hauek hartu aurretik euskaltegiei komunikatu eta testuinguru berrira 
egokitzeko denbora eta laguntza ematea ere eskatu du elkarrizketetan parte hartutako 
gizarte-ekimeneko euskaltegi batek. 
 
Gainera, adierazi dute neurri honek tamaina txikiagoko euskaltegiei kalte egiten diela; 
izan ere, 50 langiletik gorako euskaltegiak legeak behartuta egin behar dutenez, badau-
kate berdintasun-diagnostikoa eta -plana, eta horrek lehiaketa publiko eta dirulagun-
tzetan puntuatzeko balio die, 50 langiletik beherakoek, berriz, ez daukate betebeharrik, 
baina egiten ez badute lehiaketa publikoetan desabantailan aurkitzen dira. 
 
Azkenik, EAEko euskaltegietako berdintasun-ordezkari edo -arduradunekin el-
karlanean jarduteko eta berdintasunaren aldeko jarduerak martxan jartzeko lan-
talde bat abiatzeari dagokionez, proposamen honek ere nahiko balorazio egokia jaso 
du eta, zehazki, euskaltegi guztien % 63,9ak (39 euskaltegi) uste du, neurri batean edo 
bestean, egokia dela.  
 
Euskaltegi publikoen artean % 61,6ak egokitzat jo du ekintza hau: % 15,4ak (6 euskal-
tegik) erabat egokitzat, % 15,4ak (4 euskaltegik) oso egokitzat eta % 30,8ak (12 euskal-
tegik) bakarrik egokitzat. % 38,4ak, ordea, ez du ekintza hau egokitzat jotzen: % 20,5ak 
(8 euskaltegik) desegokia dela uste du eta % 17,9ak (7 euskaltegik) erabat desegokia 
dela adierazi du.  
 
Gizarte-ekimeneko euskaltegien artean, ordea, % 68,2ak jo du egokitzat ekintza hau: % 
18,2ak (4 euskaltegik) erabat egokitzat, % 22,7ak (5 euskaltegik) oso egokitzat eta % 
27,3ak (6 euskaltegik) bakarrik egokitzat. % 31,8ak, berriz, ez du egokitzat jo ekintza 
hau: % 22,7ak (5 euskaltegik) desegokitzat eta % 9,1ak (2 euskaltegik) erabat desego-
kitzat kontsideratzen du. 
 
Ekintza hau orokorrean egokitzat jo bada ere, desegokia dela uste dutenen kopurua ez 
da gutxi. Zehazki, galdetegiei erantzun dioten euskaltegien herenak baino gehiago ez du 
proposamen hau egoki ikusi (% 36,1, 22 euskaltegi). Gainera, ekintza honekiko atxiki-
mendu-maila ez da oso handia izan. Soilik parte hartu duten euskaltegi guztien % 16,4ak 
(10 euskaltegi,  6 publiko eta 4 gizarte-ekimeneko), adierazi dute ekintza hau erabat 
egokia iruditzen zaiela.  
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Talde-eztabaidetan ere neurri honen lehentasun eza agerian geratu da. Berdintasuna-
ren inguruko topaketak, jardunaldiak eta foroak antolatzeko funtzioarekin gertatu mo-
duan, euskaltegien arteko berdintasun-batzorde bat sortzea desegokitzat jotzen ez ba-
dute ere, ez dute uste lehentasunezkoa denik momentu hauetan. Gainera, denbora-fal-
tagatik, egingarria ere ez, akaso. 
 
Bestalde, galdetegia erantzun duten euskaltegiak HABEk emakume eta gizonen arteko 
aukera-berdintasuna sustatze aldera garatu beharreko bestelako ekintzak ere propo-
satu dituzte. Jarraian, jaso diren guztiak zerrendatzen dira:  

 Honetan aritzen diren taldeekin harremana estutu eta ekarpenak ere jaso, ho-
rrela euskaltegiak aktibatzeko. 

 Aukera-berdintasunaren inguruko jardunaldiak antolatzea. 
 HABEren ekintzetan (azterketa-antolaketan, bileretan...) ere berdintasuna ber-

matzea. 
 Egunerokotasunean eragina duten formazio eta materialak eskaintzea. 
 Aholkularitza. 

 
Galdetegietan bezala, talde-eztabaidetan parte-hartu duten euskaltegiek ere, proposa-
tutako funtzio eta ekintzez gaindi bestelako proposamen batzuk ere egin dituzte, horie-
tako asko galdetegietan proposatu direnekin bat etorriz.  
 
Batetik, euskaltegietako eskaintzaren genero-analisia egitea eta datuen arabera eskain-
tza berdintasun-ikuspegitik hobetzeko neurriak ezartzea. Proposamen hau Gipuzkoako 
talde-eztabaidan atera da eta hau izan da proposamen konkretua: Eskaintza-motak ikas-
leriaren inguruko argazkia nola desitxuratzen duen (edo ez) aztertzeko datuak eskatu 
euskaltegiei eta haiek ere bere eskaintza genero-ikuspegitik aztertzeko erabil ditzaten 
bultzatu. 
 
Ildo beretik, Bizkaiko talde-eztabaidan ere asko azaldu zen gaietako bat euskaltegiko 
ikasleen profila, nagusiki, emakumezkoa dela izan zen eta garrantzitsua ikusten zen 
ikasleen kontziliazioa errazteko neurrietan eragiten saiatzea: adibidez guraso direnen 
matrikulazioan hobariak, kontziliazioa errazten duten ordutegiak saritzea… 
 
Bestetik, aholkularitzaren gaia asko aipatu den gaia izan da talde-eztabaida guztietan. 
Berdintasun-gaietan, intentzio eta borondate ona badute ere, galduta sentitzen dira as-
kotan, eta kasu hauetan nora jo izatea eskertuko lukete. Aholkularitza hori hainbat gai-
etan beharrezkoa dela uste da. Hauek izan dira aipatu direnak: 

 Aukera-berdintasunaren diagnostikoetan eta planetan (gizarte-ekimenekoen 
kasuan). 

 Ikasmateriala berdintasun-ikuspegiarekin aztertu eta sortzeko. 
 Indarkeria matxistaren inguruan: protokoloak, kontuan eduki beharrekoak, za-

lantzak… 
 Antolatzen diren kanpo-ekintzetan berdintasun ikuspegia nola txertatu. 
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V. EAE-KO EUSKALTEGIETAN  

EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO 

AUKERA-BERDINTASUNA BULTZATZEKO 

JARDUNBIDE EGOKIEN BILKETA 
 

1. EUSKALTEGI BARRUAN AUKERA-BERDINTASUNA 
BULTZATZEKO ESPAZIO EDO EGITURAK SORTU ETA 
ANTOLATZEA 

Diagnostiko honetan parte hartu duten euskaltegien artean bederatzi dira gaur egun 
euskaltegi barruan berdintasun- eta genero-ikuspegia lantzeko talde informal edo espa-
zio formal bat dutenak (Ulibarri, Mondragon Lingua, Maizpide, AEK, Gabriel Aresti, IKA 
Euskaltegiak, Udaberria, Urrats eta Bilbo Zaharra).  
 
Jarraian, berdintasunaren aldeko talde hauen sorreran eta funtzionamenduan gakoak 
diren elementuak jasotzen dira.  
 

1.1. TALDEAREN SORRERA 
 
Sorreran lagungarriak diren elementuak:  

 Berdintasun- eta genero-ikuspegiaren inguruko interesa edo ezagutza duten 
langileak egotea erakundean.  

 Erakundeak kultura berdinzalea izatea. Hau da, gaiarekiko sentsibilitatea eta 
nolabaiteko gertutasuna egotea, bai langileen artean, baita zuzendaritzaren bai-
tan ere.  

 Kudeaketa-lanetan soilik (edo gehienbat) dauden langileak izatea euskaltegian 
(adibidez, kalitate-arduraduna, giza-baliabideetako arduraduna, etab.). 

 Aukera-berdintasunaren diagnostikoa eta plana gauzatzeko erabakia hartzea. 
Kasu honetan derrigorrezkoa baita, gerora, planari jarraipena emateko aukera-
berdintasunaren batzorde edo talde bat izendatzea.  

 
Sorreran oztopoak diren elementuak:  

 Langileen ordutegiak eta lan-kargak. 

 
1.2. PARTE-HARTZAILEEN PROFILAK ETA TALDEAN PARTE HARTZEKO 
BALDINTZAK 
 
Taldean parte hartzen duten langileen profilari dagokienez: 

 Kasu batzuetan soilik zuzendaritza-eta kudeaketa-zerbitzuetako langileek har-
tzen dute parte. Kasu horietan ez da ordezkaritzan txandakatzerik egiten eta 
beti dira pertsona berak taldean parte hartzen dutenak.  

 Beste kasu batzuetan, ordea, langileak ere ordezkatuta daude berdintasun-

batzorde edo-taldean eta aldizka hauen ordezkaritzan txandakatzeak egoten 
dira.  
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Kasu honetan hiru egoera bereizi ditzakegu:  
o Taldean parte hartzen duten langileak ordezkari sindikalak dira2. 
o Taldean parte hartzen duten langileak euskaltegiko sail edo zerbitzu 

desberdinetako ordezkari edo arduradunak dira (komunikazioa, di-
daktika, administrazioa…). Egoera hau bereziki euskaltegi handietan 
ematen da.  

o Taldean parte hartzen duten langileak gaiarekiko duten interesarenga-
tik edo bileretan parte hartzeko duten erraztasunarengatik daude ber-
dintasun alde eta batzordean. 

 
Taldean parte hartzeko baldintza edo irizpideei dagokienez:  

 Emakumezko ordezkariez soilik osatutako talde informalak dauden arren, oro-
korrean, talde formalen kasuan ordezkaritza mistoa izaten da. Dena den, sekto-
rea feminizatuta dagoen heinean, ordezkarien gehiengoa emakumeak izaten 
dira. 

 Langileen aukeraketa pertsonen interesaren eta eskuragarritasunaren arabera 
egiten da.  

 
Langileen dedikazioa eta ordainsaria:  

 Talde informaletan parte hartzen dutenen artean dedikazioa borondatezko da 
eta, beraz, parte-hartzea lanorduetatik kanpo egiten da eta ez ordaindua da. 

 Talde formaletan, ordea, parte-hartzea ordaindua izaten da eta nagusiki bi ego-
era desberdindu ditzakegu: 

o Kudeaketa-lanetan zentratutako lanpostuetan aritzen den jendearen 
kasuan (zuzendaritzako kideak, kalitate-arduraduna, giza-baliabidee-
tako arduraduna, etab.) aukera-berdintasunaren talde edo batzordeari 
eskainitako orduak bere lanorduetan sartzen dira.  

o Irakasleak diren langileen artean, ordea, lan hau bere ordutegitik 
kanpo egitea da ohikoena eta, gerora, aparteko ordu bezala kobratzen 
dituzte aukera-berdintasunaren talde edo batzordera dedikatutako or-
duak. 

 

1.3. TALDEAREN ANTOLAKUNTZA ETA KOORDINAZIOA 
 
Taldearen tamainari dagokionez: 

 Jaso ditugun esperientzien artean berdintasun-talde edo -batzordean parte 
hartzen duten pertsona-kopurua 2-8 bitartekoa da.  

 Dena den, orokorrean, 4 pertsonez osatuta egoten da (zuzendaritzako bi ordez-
kari eta langileen arteko bi ordezkari).  

 
Biltzeko maiztasunari dagokionez:  

 Alde handia dago aldagai honetan kasu batetik bestera. Badira bi astez behin 
biltzen diren taldeak eta beste batzuk, ordea, urtean 3 edo 4 aldiz soilik batzen 
dira. 

 Edozein kasutan, taldeak biltzeko duen maiztasuna hurrengo aldagaiekin lotuta 
dagoela esan dezakegu:  

o Taldearen izaera: aholku-emailea (-) edo erabakitzailea (+) 
o Erakundean berdintasun-arduraduna dagoen (-) edo ez dagoen (+) 
o Taldearen tamaina handiagoa den (-) edo txikiagoa den (+). 
o Taldea anitzagoa (-) edo homogeneoagoa (+) den. Hau da, oso profil 

desberdinetako langileak badaude taldean, biltzeko maiztasuna txikia-
goa izaten da. 

                                                        
2  Martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretuaren arabera, gaur egun ordezkaritza hau izatea 
derrigorrezkoa da berdintasun-diagnostikoa eta -plana gauzatzeko betebeharra duten enpresen artean. 
Horrek ez du esan nahi bestelako langileek berdintasun-batzorde edo-taldean parte hartu ezin dutenik, baina 
langileen ordezkaritza sindikala presente egotea derrigorrezkoa da.  
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 Euskaltegiko beste langileekin koordinatzeko mekanismo edo bideei dagokie-
nez:  

o E-maila, koordinazio-bilerak eta trebakuntza-saioak dira gai honekiko 
erakunde baten barruan hartutako erabakiak eta emandako aurrera-
pausoak komunikatzeko espazio erabilienak. 

o Bestetik, euskaltegien artean asko elkarte edo kooperatibak dira. Ho-
rrek, batzar orokorrak informazioa emateko espazioak izateaz gain, 
erabakigune eta kontraste zein ekarpenerako gune ere izatea eragiten 
du.  

 
 Taldearen antolakuntzan lagungarriak diren elementuak:  

o Taldekideen motibazioa eta prestasuna. 
o Berdintasun-talde edo -batzordean parte hartzen duten langileen de-

dikazioa aurreikusita egotea eta lan-kargak horren arabera moldatzea.  
o Berdintasun-lantalde edo -batzordea dinamizatzeko ardura duen per-

tsona bat izendatzea eta lan hau gauzatzeko bere lanaldiaren baitan 
ordu kopuru bat esleitzea. Hau da, taldearen lanketei jarraipena eman 
eta koordinazio-lanak gauzatzeko arduradun bat izendatu eta lan hau 
burutzeko nahiko lanordu aurreikustea.  

 
 Taldearen antolakuntzan oztopo diren elementuak:  

o Langileen ordutegiak antolatzea baterako bilerak gauzatu ahal izateko. 
o Handiak diren erakundeetan egoitza desberdinetako langileen arteko 

koordinazioa. Kasu hauetan online batzeak edo e-mail bidezko koordi-
nazioak lagundu egin du.  

 

1.4. TALDEAREN FUNTZIO EDO EGINKIZUN NAGUSIAK 
 

 Enpresak emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurri eta 
politikei lotuta dituen betebehar legalak betetzen dituela bermatzea 
(berdintasun-plana, soldata-auditoretza, soldata-erregistroa, sexu-jazarpen 
protokoloa…).   

 Erakundeak berdintasun-plan bat indarrean badu, horren jarraipena egin: ur-
teko programa operatiboa sortu eta onartu, urteko programa operatiboaren 
ebaluaketa gauzatu eta dagokion memoria sortu eta zabaldu. 

 Erakundeko langileen artean berdintasunaren alde hartzen diren neurri eta po-
litiken inguruko informazioa zabaltzea. 

 Berdintasun-gaiei lotuta, erakundeko langileen artean egon daitezkeen 
prestakuntza-beharrak identifikatu (materialgintza, sexu-jazarpena eta 
indarkeria…) eta prestakuntza-saioak antolatzea. 

 Euskaltegiko kudeaketa-ereduan eta kudeaketarako tresnetan genero-ikuspe-
gia txertatzen dela bermatzea (adibidez, langileen balorazio-inkestetan, datu-
bilketetan, eskaintza eta zerbitzuak diseinatzeko orduan, etab.). 

 Erakundeko langile eta erabiltzaileen artean emakume eta gizonen arteko ber-
dintasunaren gaiarekiko sentsibilizazioa eta interesa pizteko ekintzak bultzatu 
edo aurrera eraman (Adibidez: Azaroak 25aren inguruko lehiaketa, Martxoak 
8aren bueltan gaiarekiko lanketa berezia egin, etab.). 

 Euskaltegiko komunikazio eta euskarri guztietan hizkuntza eta iruditegi ez se-
xistaren erabilera bultzatzea eta horren jarraipena egitea.  

 Euskaltegiko hautaketa-prozesuak aztertu eta egokitu balizko desberdintasu-
nak saihesteko.  

 Euskaltegiaren kalitate-politikan emakume eta gizonen arteko berdintasunaren 
sustapena eta sexu-jazarpenaren prebentzioa txertatzea.   

 Herriko Berdintasun Batzordean parte hartzea. 
 Erakundean indarkeria matxista-kasu edo sexu-jazarpenezko kasuren bat ger-

tatzen denean, hori bideratu eta kudeatzea.  
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2. EMAKUMEZKO ETA GIZONEZKO LANGILEEN ARTEKO 
AUKERA-BERDINTASUNA BULTZATZEKO BERDINTASUNAREN 
DIAGNOSTIKOAK ETA PLANAK BURUTZEA 

Diagnostiko honetan parte hartu duten gizarte-ekimeneko euskaltegien artean zazpi zi-
ren galdetegia egiteko momentuan euskaltegi barruan berdintasun-diagnostikoa buru-
tuta zutenak edo burutzeko prozesuan zeudenak, eta bost jada berdintasun-plana ere 
indarrean zutenak. Diagnostikoa soilik gauzatuta zutenak Udaberria eta Urrats dira, eta 
berdintasun-diagnostikoa eta -plana dutenak AEK, Deustuko Unibertsitatea, IKA Euskal-
tegiak, Mondragon Lingua eta Ulibarri dira.  
 
Jarraian, gizarte-ekimeneko euskaltegien baitan berdintasun-diagnostikoa eta -plana 
gauzatzeko orduan gakoak diren elementuak jasotzen dira.  
 

2.1. PROZESUAREN ANTOLAKUNTZA 
 

Aztertu ditugun kasu guztietan berdintasun-diagnostikoaren eta planaren diseinua 

kanpo-aholkularitza baten laguntzaz egin da.  

 

Diagnostiko eta planaren diseinuan parte-hartzea:  

 Berdintasun-batzordea edo genero-taldea da prozesuan inplikazio handiena 
duena, baina, orokorrean, parte-hartzea zabala izaten da erakunde barruan, be-
reziki, fase diagnostikoan. 

 
Diagnostiko eta planaren hedapena, jarraipena eta ebaluazioa: 

 Berdintasun-batzorde edo -taldea da eginkizun hauek gauzatzeko ardura du-
ena.  

 Planaren jarraipenari dagokionez, urteko programa operatiboa sortu eta onar-
tzea eta gerora horren ebaluaketa egitea eta memoria baten bidez erakunde ba-
rruan urte horretan gauzatu diren ekintzen inguruko informazioa zabaltzea 
planari jarraipena eta garapena emateko mekanismo on bat da.  

 Plan osoaren ebaluazioari dagokionez, euskaltegien kasuan denak, Deustuko 
Unibertsitatea ez ezik, momentu honetan bere lehenengo plana ere gauzatzen 
ari dira eta, beraz, ez dute ebaluazio oso bat burutu oraindik.  

 
2.2. DIAGNOSTIKOAREN DATU-BILKETA 
 
Diagnostikoaren baitan informazio eta datu-bilketa: 

 Aztertu ditugun kasuetan, erakundearen baitan eta langileen artean informa-
zioa jasotzeko ondorengo bideak baliatu dira: 

o Online galdetegiak. 
o Talde-eztabaidak. 
o Barne-dokumentazioa. 
o Elkarrizketa indibidualak. 

 Aztertu ditugun kasuetan ez da ikasleen iritzirik jaso, nahiz eta ikasleen datuak 
kontuan hartu diren euskaltegiaren eskaintza eta zerbitzuaren diseinua genero-

ikuspegitik egiteko helburua duten ekintzak proposatzerako orduan. 
 
Diagnostikoa gauzatzeko orduan baliagarriak izan diren elementuak:  

 Diagnostikoa gauzatu eta gero ateratako emaitzen kontrastea egitea erakun-
deko langileen artean eta, bereziki, emakumeak direnekin kontrastatzea plana-
ren diseinuarekin hasi baino lehen. 

 Kanpo-aholkulariaren laguntza ezinbestekoa izan da prozesua antolatzeko eta 
irizpide orokorrak zehazteko. 
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Diagnostikoa gauzatzeko orduan eman diren zailtasun nagusiak:  
 Adierazle batzuk eskatzen diren moduan jasotzea; bereziki, datu ekonomikoei 

dagozkienak. 
 Erakunde handien kasuan, barne-antolakuntzaren konplexutasuna eta disper-

tsio geografikoa zailtasun bat izan da. 

 
2.3. PLANAREN EDUKIAK: HELBURU ORKORRAK ETA ESKU HARTZEKO 
ARDATZ / EREMUAK 
 
Aztertu ditugun berdintasun-planen helburu orokorren artean hurrengoak aurkitu di-
tzakegu:  

 Erakunde barruan emakume eta gizonen arteko berdintasuna bermatzea lanari 
lotutako alderdi guztietan: lan-baldintzak, erakunderako sarbidea, barne-pres-
takuntza, garapen profesionala, ordainsaria, lanaldia, kontziliazioa, barne- eta 
kanpo-komunikazioa, laneko osasuna eta prebentzioa eta sexu-arrazoiengatiko 
jazarpena.  

 Erakunde barruko kultura korporatiboa eta antolaketa-kudeaketa berdinzalea 
bultzatzea, enpresako eremu eta arlo guztietan. 

 Erakundearen lan-esparru edo -sektorean emakume eta gizonen arteko berdin-
tasunaren aldeko jarrera eta ekimenak sustatu eta babestea.      

 

Aztertu ditugun berdintasun-planen ardatz edo esku-hartze lerroen artean hurrengoak 

aurkitu ditzakegu: 
 Euskaltegiko kudeaketarako egituretan eta tresnetan generoaren ikuspegia ze-

harkako egitea. 
 Pertsonen bizitza gehiago errespetatzen duen lan-antolamenduaren eredu ba-

terantz aurrera egitea. 
 Erakundeko langileen hautapen eta garapen ibilbideetan aukera-berdintasuna 

bermatzea. 
 Genero-ikuspegitik, arriskurik gabeko lan-giro osasungarria bermatzea. 
 Aukera-berdintasunarekin konprometitutako erakunde-kultura bultzatzea. 
 Genero-arrakalak murrizten lagunduko duen irakaskuntza-eredu bat indartzea 

jarrera, motibazioa eta konpromisoaren bidez.  
 Erakundearen iruditegi, kanpo-komunikazioko irizpideetan eta ekimenetan ge-

nero-ikuspegia txertatu eta berdintasuna indartzea. 

 Enpresak eskaintzen dituen zerbitzu eta produktuetan genero-ikuspegia txer-
tatzea eta zerbitzu eskaintzaren bidez gizartean emakume eta gizonen arteko 
aukera-berdintasuna bultzatzea.  

 
2.4. PLANAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 
 
Berdintasun-batzorde edo taldeak izango du planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko 
ardura.  
 
Planaren jarraipen eta ebaluazioari dagokionez:  

 Urtero, planifikatu diren ekintzen gauzatze-egoera aztertuko da eta planaren 
jarraipen-txostena osatuko da.   

 Ebaluazioan planaren ekintza bakoitzaren betetze-maila neurtzeko adostutako 
adierazleak aintzat hartuko dira.  

 Gainera, ezarpen-prozesuan aurkitutako zailtasunak eta lorpenak erraztu edo 
zaildu dituzten faktoreak identifikatuko dira. 

 Beharrezkoa bada, identifikatu diren egoera edo behar berriei erantzuteko, 
Berdintasun Batzordeak egoki arrazoituta berdintasun-planaren baitan molda-
keta eta aldaketa txikiak egiteko aukera izango du, beti ere planaren funtsezko 
izaera eta helburuak errespetatuz.  
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Planak aurrera eramateko orduan antzeman diren zailtasunak:  

 Prestakuntza-ikastaro aproposak topatzea aukera-berdintasunaren inguruan. 
 Enpresaren kudeaketa-ereduan eta kulturan aukera-berdintasuna txertatzeko 

pausuen inguruko informazioa/prestakuntza lortzea zaila izaten ari da.  
 Enpresei eskatzen zaizkigun hainbat tresna betetzeko zailtasunak. Adibidez, or-

dainsarien azterketa eta lanpostuen balorazioa burutzeko tresna informatikoa 
(901 eta 902 dekretuetara egokitzeko). Honetan ere trebakuntza izatea lagun-
garria litzateke. 

 
Planak gauzatzeko orduan lagungarriak diren elementuak:  

 Lankideon motibazioa eta prestasuna lagungarriak izan dira. 
 

3. EUSKALTEGIETAN SEXU-JAZARPENA ETA SEXU-
ARRAZOIENGATIKO JAZARPENA PREBENITU ETA 
KUDEATZEKO PROTOKOLOEN SORRERA ETA APLIKAZIOA 

 
Diagnostiko honetan parte hartu duten gizarte-ekimeneko euskaltegien artean zazpi 
dira galdetegiari erantzuteko momentuan erakunde barruan eta sexu-jazarpena eta 
sexu-arrazoiengatiko jazarpena prebenitu eta kudeatzeko protokoloak indarrean zituz-
tela adierazi dutenak. Zehazki, gaur egun tresna hau indarrean duten euskaltegiak ho-
nako hauek dira: AEK, Bai & By, Deustuko Unibertsitatea, Gabriel Aresti, IKA Euskalte-
giak, Mondragon Lingua eta Udaberria dira.  
 
Kasu horretan, protokolo guztiak 2020 eta 2021 urteen artean diseinatu eta martxan 
jarri dira. Horregatik, praktika horren kasuan zaila da oraindik ibilbidearen eta emai-
tzen balorazio bat egitea. Dena den, kasu bakoitzean protokoloaren diseinua gauzatzeko 

prozesua nolakoa izan den eta tresna horrek bereizten dituen indarkeria-motak zein-

tzuk diren jaso dugu.  
 
Jarraian, gizarte-ekimeneko euskaltegien artean sexu-arrazoiengatiko jazarpena prebe-
nitu eta kudeatzeko protokoloak diseinatu eta martxan jartzeko orduan gakoak diren 
elementuak jasotzen dira: 
 

3.1. PROTOKOLOA SORTU ETA DISEINATZEKO PROZESUA 
 
Aztertu ditugun kasuetan protokoloa sortzeko iniziatiba3 erakundeko eragile edo sub-
jektu desberdinetatik etorri zen, besteak beste:  

 Zuzendaritza. 
 Genero-edo berdintasun-talde edo -batzordearen iniziatibaz. 
 Langileen eskaera izan zen.  
 Berdintasun-planean aurreikusita zegoen eta horregatik gauzatu zen.  

 

                                                        
3 Kontuan izan behar da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organi-
koak bere 48. artikuluan ezartzen duela sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari dagokienez, 
enpresek prozedura espezifikoak ezarri behar dituztela horiek prebenitzeko eta jasan dituztenek salaketak 
edo erreklamazioak bideratu ahal izateko, bere tamaina edozein delarik. 
 
Gainera, berdintasun-planak eta horien erregistroa arautzen dituen Urriaren 13ko 901/2020 Errege Dekre-
tuaren IV. kapituluan ere aipatzen da betebehar hori. Bertan, berdintasun-planak erregistratzeko betebeharra 
jasotzen da, bai eta enpresa guztiek landu eta aplikatu behar dituzten sexu-jazarpena eta sexuagatik jazarpena 
prebenitzeko neurri eta protokoloak borondatez gordailutzea ere.  
 
Beraz, erakunde baten barruan horrelako protokolo bat osatzeko iniziatiba noren eskutik datorren kontutan 
hartu gabe, legeak enpresei protokolo hauek sortzeko betebehar legala aspalditik ezarri ziela kontuan hartu 
behar da.  
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Protokoloa diseinatzeko prozesuari dagokionez: 
 Orokorrean, protokoloa diseinatzeko ardura nagusia berdintasun-batzorde edo 

genero-taldearena izan da. 
 Badago berdintasun-batzordeaz gain, jazarpen-egoerak ikertu eta horiek 

bideratzeko ardura duen talde bat sortu duen euskaltegi bat (Mondragon 
Lingua). Kasu horretan, protokoloa diseinatzeko ardura lantalde horrena eta 
zuzendaritzarena izan da.   

 Protokoloaren kontraste-maila erakunde batetik bestera nahiko aldakorra da. 

Kasu batzuetan zirriborroa osatu eta gero erakundeko langileen ekarpenak jaso 
ziren eta beste kasu batzuetan, ordea, zuzenean onartutako protokoloaren ko-
munikazioa egin zaie langileei.  

 Euskaltegiko ikasleek ez dute (aztertu ditugun kasuetan) protokoloaren disei-
nuan parte hartu, nahiz eta badiren gai horrekiko kezka adierazi duten hainbat 
euskaltegi.  

 Azkenik, kasu batzuetan kanpo-aholkularitza baten laguntza jaso den arren, 

beste batzuetan erakundeko langileek bakarrik osatu duten dokumentu bat 
izan da protokoloa. Zentzu horretan, diagnostikoa eta plana gauzatzeko proze-
sua baino xumeagoa dela agerian da, nahiz eta langileen prestakuntza-beharrak 
daudela ere agerian geratu.  

 
Protokoloaren diseinuan lagungarriak izan ziren elementuak: 

 Emakundek protokoloa egiteko argitaratuta duen oinarrizko proposamena 
(Emakunde, 2021). Hori hartu genuen eredu bezala eta gero gure errealitatera 
egokitu genuen.  

 Beste euskaltegi batzuek edo guretzako gertukoak diren enpresek jada osatuta 
zituzten berdintasun-protokoloak oinarri bezala hartzea lagungarria izan da.  

 
Protokoloaren diseinuan oztopo edo zailtasun izan ziren elementuak: 

 Euskaltegi batzuen kasuan protokoloa sortzeko arrazoietako bat ikasle-irakasle 
eta ikasle-ikasleen arteko harremanetan sortu daitezkeen egoerak kudeatzea 
zen. Enpresetako protokoloek, ordea, soilik enpresa barruko langileen arteko 
harremanak kontenplatzen dituzte. Horregatik, sektore honen errealitatea isla-
tzen duen protokolo-eredu bat behar dela uste da edo hori osatzeko jarraibi-
deak, behintzat. Euskaltegi batzuek zuzenean txertatu dituzte bere protokoloan 
egoera hauek (AEK-k, adibidez) eta beste batzuek eranskin moduan aurrerago 
lantzea aurreikusten dute (IKA Euskaltegiek, adibidez).  

 

3.2. PROTOKOLOEK BEREIZTEN DITUEN INDARKERIA-ETA ERASO-
MOTAK 
 
Indarkeria-motei dagokienez, hurrengoak dira4:  

 Sexu-indarkeria /Indarkeria fisikoa. Indarkeria fisikoa beste pertsonaren 
espazio fisikoa inbaditzeko edozein modu da. Gaitasun fisikoaren bidez gauza-
tzen da: kolpeak, bultzadak, ostikoak, etab. Eraso fisikotzat jotzen dugu kalteak 
sortzen dituen edozein ekintza, indarra edo arma/objekturen bat erabiliz bar-
neko edo kanpoko lesioak eragin ditzakeena. 

 Indarkeria sinbolikoa. Indarkeria sinbolikoa da estereotipoak indartzen di-
tuen guztia. “Bakoitza dagokion lekuan” jartzea da asmoa, hainbat gorputz, 
sexu, arraza eta gizarte-maila aniztasuna… irainduz. Indarkeria sinbolikotzat 
jotzen dugu tradizioz matxista eta arrazista izan den hizkuntzaren erabilera, es-
tereotipo arrazista edo sexista erabiltzen duten adierazpenak eta txantxak.  

                                                        
4 Kasu honetan Gabriel Aresti Euskaltegiaren protokoloa hartu dugu eredu gisa, existitzen diren indarkeria-
moten inguruko sailkapen nahiko zabal eta zehaztua egiten duelako. Dena den, badira indarkeria-moten in-
guruko definizio mugatuagoa egiten duten protokoloak.  
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 Indarkeria soziala edo gizarte-indarkeria. Egiturazko indarkeria da, zapal-
dutakoei zuzendutakoa, edozein dela ere haien egoera, bestearen gainetik ego-
teko helburu duena. Indarkeria-mota hori estereotipoetan oinarritzen diren 
ohitura eta sinesmen patriarkal, klasista eta heterosexualetan oinarritutako jo-
kabide eta jarreren bidez adierazten da. Sarritan ez da indarkeriatzat hartzen, 
gizarteak eusten diolako. Era berean, aurreiritziek eta gizartean dauden estere-
otipoek finkatzen dute askotan indarkeria-mota hau.  

 Indarkeria psikologikoa. Indarkeria psikologikoa hitzezko tratu txarrak, 
erasoak, itxialdiak eta baliabide fisiko eta pertsonalen gabetzea da. Erasotzailea 
beste pertsona batzuen ekintzak, portaerak, sinesmenak eta erabakiak 
kontrolatzen saiatzen da larderia, manipulazioa eta mehatxuen bidez. 
Indarkeria psikologikoaren helburu nagusia kontrola gauzatzea eta mantentzea 
da eta segurtasunik gabe sentitzen den eta sentiarazten duten arloetan eraso 
egiten dio biktimari.  

 
Eraso-motei dagokienez, hurrengoak identifikatu ditugu5:  

 1. tipologia. Jokabide matxista guztiak sartzen dira. Norbanakoaren edo talde-
aren ekintzak izan daitezke. Arinkeriaz hartzen dira sarritan. Emakumeentzat* 
espazio ez askeak sortzea dakar. 

 2. tipologia. Pertsona jakin batzuk kikildu eta kontrolatzeko erabiltzen dira. 
Sotilak izan daitezke. Askotan jokabideak justifikatu edo erlatibizatu egiten 
dira. Norbanakoan zein komunitatean eragiten du.  

 3. tipologia. Pertsonak mendean hartzea dute helburu. Ezezkoei aurre egiten 
eta errespetatzen ez jakiteagatik sortzen dira jokabide oldarkorrak dira, mina 
eta umiliazioa helburu dutenak. Ondorio larriak uzten dituzte bai norbanakoan 
bai komunitatean. 

 4. tipologia. Bortizkeria handiko eraso matxistak dira eta pairatzen dituen 
pertsona suntsitzea dute helburu. Erasoak pairatzen dituen pertsonaren 
gizatasuna kentzea dakarte eta ondorio oso larriak norbanakoan zein 
komunitatean.  

 
  

                                                        
5 Kasu honetan AEK euskaltegi sarearen protokoloa hartu dugu adibide gisa. Eraso-moten aldez aurretiko sail-
kapen bat izateak erasoak identifikatzen laguntzen du eta horretaz gain salaketa baten ondorioz (eta beti ere 
egiteak frogatutzat ematen badira), aurreikusten diren zigor edo zehapenak zehazten ere laguntzen du, 



 

  
48 

VI. Bibliografia  

e-Hizpide, Monografiak 7 (2022) 

VI. BIBLIOGRAFIA 
 

3/2007 Lege Organikoa, 2007ko martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasun 

eragingarrirakoa. 

https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_berdintasuna/eu

_def/adjuntos/Sexu-berdintasunari%20buruzko%20arauak/21.MARTXOAREN_22KO_3-

2007_LEGE_ORGANIKOA_EMAKUMEEN_ETA_GIZONEN_BERDINTASUN_ERAGINGARRIRAK

O.pdf  

901/2020 Errege Dekretua, 2020ko urriaren 13koa, berdintasun-planak eta haien erregistroa 

arautzen dituena. https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/901 

902/2020 Errege Dekretua, 2020ko urriaren 13koa, emakumeen eta gizonen ordainsari-

berdintasunari buruzkoa. https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/902/con 

Agindua, 2015eko uztailaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duena. (EHAA, 144. 

zenbakia, 2015/07/31). https://www.legegunea.euskadi.eus/agindua/agindua-2015eko-

uztailaren-22koa-hezkuntza-hizkuntza-politika-eta-kulturako-sailburuarena-helduen-

euskalduntzearen-oinarrizko-curriculuma-heoc-ezartzen-duena/webleg00-contfich/eu/  

Agindua, 2019ko abenduaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, helduen 

euskalduntzearen esparruan HABEk onartzen dituen prestakuntza-planen ezaugarriak 

arautzeko eta prestakuntza-jardueren homologazio-betekizunak ezartzeko ematen dena. 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-

pv/o/2019/12/05/(3)/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/  

Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer. (2021). Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako 

jazarpenari aurre egiteko protokoloa. 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/eu_em

akunde/adjuntos/protokolo_eredua.pdf  

HABE, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila. (d.g.). HABE, Helduen Alfabetatze eta 

Berreuskalduntzerako Erakundearen emakumeen eta gizonen berdintasunerako plana 2019-

2022. 

https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_de

f/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunerako-plana-2019-2022.pdf  

Juaristi, P. (2003). Gizarte ikerketetarako teknikak. UPV-EHU.  

  

https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_berdintasuna/eu_def/adjuntos/Sexu-berdintasunari%20buruzko%20arauak/21.MARTXOAREN_22KO_3-2007_LEGE_ORGANIKOA_EMAKUMEEN_ETA_GIZONEN_BERDINTASUN_ERAGINGARRIRAKO.pdf
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_berdintasuna/eu_def/adjuntos/Sexu-berdintasunari%20buruzko%20arauak/21.MARTXOAREN_22KO_3-2007_LEGE_ORGANIKOA_EMAKUMEEN_ETA_GIZONEN_BERDINTASUN_ERAGINGARRIRAKO.pdf
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_berdintasuna/eu_def/adjuntos/Sexu-berdintasunari%20buruzko%20arauak/21.MARTXOAREN_22KO_3-2007_LEGE_ORGANIKOA_EMAKUMEEN_ETA_GIZONEN_BERDINTASUN_ERAGINGARRIRAKO.pdf
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_berdintasuna/eu_def/adjuntos/Sexu-berdintasunari%20buruzko%20arauak/21.MARTXOAREN_22KO_3-2007_LEGE_ORGANIKOA_EMAKUMEEN_ETA_GIZONEN_BERDINTASUN_ERAGINGARRIRAKO.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/901
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/902/con
https://www.legegunea.euskadi.eus/agindua/agindua-2015eko-uztailaren-22koa-hezkuntza-hizkuntza-politika-eta-kulturako-sailburuarena-helduen-euskalduntzearen-oinarrizko-curriculuma-heoc-ezartzen-duena/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/agindua/agindua-2015eko-uztailaren-22koa-hezkuntza-hizkuntza-politika-eta-kulturako-sailburuarena-helduen-euskalduntzearen-oinarrizko-curriculuma-heoc-ezartzen-duena/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/agindua/agindua-2015eko-uztailaren-22koa-hezkuntza-hizkuntza-politika-eta-kulturako-sailburuarena-helduen-euskalduntzearen-oinarrizko-curriculuma-heoc-ezartzen-duena/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2019/12/05/(3)/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2019/12/05/(3)/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/eu_emakunde/adjuntos/protokolo_eredua.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/eu_emakunde/adjuntos/protokolo_eredua.pdf
https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_def/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunerako-plana-2019-2022.pdf
https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_def/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunerako-plana-2019-2022.pdf


 

  
49 

Eranskinak 

e-Hizpide, Monografiak 7 (2022) 

 

ERANSKINAK 
 

1. ERANSKINA 
GIZARTE-EKIMENEKO EUSKALTEGIEI ZUZENDUTAKO 
GALDETEGIA 
 
1. OINARRIZKO DATUAK 

 
Galdetegiarekin hasi baino lehen, zure euskaltegia zein den identifikatzea eta zenbat langile zareten 

adieraztea eskatuko dizugu. Bi datu hauek ikerketa honen emaitzen analisia findu eta emaitzen balioa 

handitzea ahalbidetuko digute. 

 
1.1. Mesedez, aukeratu hurrengo zerrendan agertzen direnen artean euskaltegia:    

 

  

 

1.2.  Guztira, zenbat langile zarete euskaltegian? 
 

1.2.1.  1-10 

1.2.2.  11-50 

1.2.3.  51-100 

1.2.4.  101-150 

1.2.5.  +150 

 
2. EUSKALTEGI, ENPRESA EDO ELKARTE BARRUAN GENERO-

BERDINTASUNA BULTZATZEKO ESPAZIO ETA EGITURA PROPIOAK 

 
Atal honetan, gaur egun zuen euskaltegian emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultza-

tzeko dituzuen egitura, espazio, talde eta arduradunen inguruan galdetuko zaizue.  

 
2.1. Zeintzuk dira, jarraian zerrendatzen direnen artean, zuen euskaltegi, enpresa edo elkarte ba-

rruan emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko dituzuen egiturak edo ardura-

dunak? Markatu momentu honetan zure enpresan lanean ari diren guztiak eta besterik baduzue, mesedez, 

gehitu. 

 

 BAI EZ 

2.1.1. Berdintasun-arduraduna edo ordezkaria.   

2.1.2. Berdintasun-unitatea edo -saila.   

2.1.3. Berdintasun-batzordea.    

2.1.4. Beste bat: ________________________________________   

 
2.2  Eta zuen euskaltegi, enpresa edo elkarte barruan emakume eta gizonezkoen arteko aukera-

berdintasunaren inguruan hitz egin, hausnartu edo proposamenak egiteko, ba al duzue modu infor-

malean antolatuta dagoen edo maiztasun batekin biltzen den talderik? 

 

2.2.1. Bai 

2.2.2. Ez  (pasa 3. blokera) 
2.2.3. Ez dakit (pasa 3. blokera) 
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2.3. Laburki deskribatu, mesedez, talde hori noiz eta nola sortu zen, zein den bere eginkizun nagusia 

eta zer lanpostu-motatako langileek hartzen duten parte bertan. Informaziorik ez baduzu, saiatu bertan 

parte hartzen duen norbaiti galdetzen eta, bestela, utzi hutsik beheko laukia. 

 

 

 

3. EUSKALTEGI, ENPRESA EDO ELKARTE BARRUAN EMAKUME ETA 

GIZONEN ARTEKO AUKERA-BERDINTASUNA BULTZATZEKO 

TRESNAK 
 

Atal honetan, edozein erakunderen barruan emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sus-

tatu ahal izateko ezinbestekoak diren neurri eta tresnen inguruan galdetuko zaizue (berdintasun-diag-

nostikoa, berdintasun-plana, ekintza positiboak, soldata-auditoretzak, indarkeria-protokoloak, etab.) 

 

3.1. Zuen euskaltegi, enpresa edo elkarte barruan ba al duzue gaur egun emakumezko eta gizonezko 

langileen artean ematen diren desorekak ezagutu eta neurtzeko tresna edo sistemarik (berdintasun-

diagnostikoa, soldata-auditoretza, soldata-erregistroa…)? 

 

3.1.1. Bai 

3.1.2. Ez (pasa 3.4 galderara) 

 

3.2. Hurrengoen artean, mesedez, markatu zuen enpresak gaur egun erabiltzen dituen tresnak: 

 

 BAI EZ 

3.2.1. Berdintasun-diagnostikoa (pasa 3.3. galderara)   

3.2.2. Soldata-auditoretza (pasa 3.4. galderara)   

3.2.3. Soldata-erregistroa (pasa 3.4. galderara)   

3.2.4. Beste bat: ______________________________   

 
3.3. Jarraian aipatzen diren edukien artean, zeintzuk dira zuen enpresako azken berdintasun-diagnos-

tikoak jasotzen dituenak? Markatu barne hartzen dituen gai edo atal guztiak eta zerrendatuta ez dagoen 

bat baduzue, mesedez, gehitu. 

 

3.3.1 Langileen hautaketa- eta kontratazio-prozesua. 

3.3.2. Lanbide-sailkapena. 

3.3.3 Prestakuntza. 

3.3.4 Lanbide-sustapena. 

3.3.5. Lan-baldintzak, emakumeen eta gizonen arteko soldata-ikuskaritza barne. 

3.3.6. Bizitza pertsonaleko, familiako eta laneko eskubideen egikaritza erantzunkidea. 

3.3.7. Emakumeen ordezkaritza-falta enpresako erabaki eta kudeaketa-eremuetan. 

3.3.8. Ordainsariak. 

3.3.9 Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren prebentzioa. 

3.3.10 Beste  bat:___________________________________________________ 

 

3.4. Zuen euskaltegi, enpresa edo elkarte barruan ba al duzue erabakiguneetan emakumezko langi-

leen presentzia bermatu edo orekatzeko neurri edo politika berezirik (kuotak, lanbide-sustapen edo 

kontratazio-politika bereziak…)? 

 

3.4.1. Bai  

3.4.2. Ez (pasa 3.6. galderara)  
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3.5. Noiz hasi zineten neurri edo politika berezi hau edo hauek aplikatzen? Mesedez, adierazi urtea 

beheko laukietan, eta erantzuteko orduan, ezarri zenuten lehenengo neurri edo politika kontuan hartu.  

 

    

3.6. Zuen euskaltegi, enpresa edo elkarteak ba al du gaur egun indarrean dagoen berdintasun-planik? 

 

3.6.1. Bai 

3.6.2. Ez (pasa 3.8. galderara)  

 

3.7. Zuen euskaltegi, enpresa edo elkarteak duen zenbatgarren plana da gaur egun indarrean dago-

ena? 

 

3.7.1. 1 

3.7.2. 2 

3.7.2. 3 

3.7.4. +3 

 
3.8. Zuen euskaltegi, enpresa edo elkarteak ba al du erakunde barruan genero-indarkeria kasuak 

prebenitu eta kudeatzeko protokolorik? 

 

3..8.1. Bai 

3.8.2. Ez (pasa 4. blokera) 

 

3.9. Zein urtetan sortu zenuten protokolo hau? Mesedez, adierazi beheko laukietan urtea. 

 

    

 

4. EUSKALTEGI, ENPRESA EDO ELKARTEKO LANGILEEN ARTEAN 

JARRERA BERDINZALEAK ETA EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO 

BERDINTASUN-GAIEKIKO KONTZIENTZIA ETA EZAGUTZA 

BULTZATZEKO EKINTZAK 
 

Atal honetan, zuen euskaltegiko langileen artean emakume eta gizonen aukera-berdintasunaren in-

guruko prestakuntza edo ezagutza zein neurritan bultzatzen duzuen galdetuko zaizue. Baita helduen 

euskalduntze-prozesuetan hezkidetzan oinarritutako ikuspegiak eta metodologiak erabiltzen ditu-

zuen inguruan ere.   

 

4.1. Antolatu edo parte hartu al duzue noizbait zuen euskaltegiko langileei zuzenduta zegoen eta 

emakume eta gizonen arteko berdintasunaren gaiarekin lotura zuen prestakuntza, mintegi, saio edo 

jardunaldiren batean?  

 

4.1.1. Bai 

4.1.2. Ez (pasa 4.4. galderara) 

 

4.2. Zeintzuk izan dira prestakuntza, mintegi, saio edo jardunaldi horietan landu dituzuen gaiak? Asko 

badira, adierazi soilik zure ustez esanguratsuenak direnak. 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.3 Prestakuntza, mintegi, saio edo jardunaldi horiek antolatzeko edo bertan parte hartzeko eskaera 

edo beharra nondik etorri da? 

 

4.3.1. Zuzendaritzatik 

4.3.2. Langileengandik 

4.3.3. Ikasleengandik 

4.3.4. Beste bat:_____________________________________________ 
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4.4. Ba al dago emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunarekin lotura duen eta zure euskal-

tegiko langileentzako beharrezkoa dela uste duzun formakuntza edo trebakuntzarik? Horrela, bada, 

zein?  

Mesedez, deskribatu laburki zein den gaia eta hori aipatzeko duzun arrazoia. Eta ez baduzu beharrik 

ikusten, mesedez, utzi hutsik hurrengo laukia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.5. Euskaltegi moduan, Martxoak 8 (Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna) edo Azaroak 25 (Ema-

kumeen kontrako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna) bezalako egun bereziei ikusgarritasuna 

emateko zerbait berezia egiten al duzue, euskaltegi barruan edo kanpoan? 

 

4.5.1. Bai 

4.5.2. Ez (pasa 4.7. galderara) 

 

4.6. Egun horiek ospatzeko (M-8 eta A-25) burutu daitezkeen hurrengo ekintzen artean zeintzuk 

izan dira azken 3 urteetan zuen euskaltegian burutu dituzuenak? Markatu behar beste erantzun. 

 

4.6.1. Gaia gelan landu dugu eta ikasleekin batera aztertu ditugu genero-desberdintasunari 

lotutako gaiak. 

4.6.2. Euskaltegiko egoitzan eta geletan genero-berdintasunaren aldeko aldarrikapenak eta 

mezuak jarri ditugu. 

4.6.3. Euskaltegi bezala egun horietan ez ohiko ekintza edo jarduera berezi bat antolatu dugu 

(irakurketa-saio bat, euskalgintza-munduarekin lotura duten emakumeei aitortza egiteko 
omenaldi bat, emakumeen arteko topaketa bat…). 

4.6.4. Euskaltegi moduan, gure herri eta hirietako mobilizazioetan parte hartu dugu. 

4.6.5. Beste bat:______________________________________________________ 

 

4.7. Euskaltegi moduan, ematen al dizkiezue enpresa edo elkarteko langileei hurrengo gaien inguruko 

gomendioak, irizpideak edo jarraibideak haien lana burutzerakoan kontuan hartu ditzaten? 

 

 BAI EZ 

4.7.1. Hizkuntzaren trataera ez sexista.   

4.7.2. Iruditegiaren trataera ez sexista.   

4.7.3. Irakasleek gelan lantzen dituzten eduki eta gaietan genero-ikuspegia 

txertatzeko. 

  

4.7.4. Irakasleek, ikasleek gelan dituzten jarrerekiko eta ikasleen artean 

ematen diren harremanekiko genero-ikuspegia kontuan hartzen duen 
kudeaketa bat egiteko. 

  

4.7.5. Zuen euskaltegiko irakaskuntza-eskaintza diseinatu eta antolatzeko 

orduan  genero-ikuspegia kontuan izango duen eskaintza bat egiteko 

(ordutegia, matrikulazio-kanpainak, emakume-talde zehatzei zuzendutako 

eskaintza egitea: zaintza-zerbitzuetan lan egiten duten emakumeak, 

etorkinak, helduak, gazteak...). 

  

 

(BAI erantzun bada aukeraren batean, pasa 4.8 galderara. Bestela, pasa 5. galdera-blokera). 
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4.8. Eta gomendio, irizpide edo jarraibide horien betetze-mailaren bilakaera ezagutzeko jarraipenik 

egiten al duzue? 

 

4.8.1. Bai  

4.8.2. Ez  

 

5. HABE-K HELDUEN EUSKARAREN IRAKASKUNTZAN GENERO-

IKUSPEGIA TXERTATU ETA EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO 

BERDINTASUNA SUSTATZEKO BETE DEZAKEEN ROLA 
 

2018. urtetik HABEk Berdintasun Unitate bat du bere egituraren baitan, 4/2005 Legearen 11. arti-

kuluak aurreikusi eta 213/2007 Dekretuak arautzen duen agindua betez.  

Berdintasun Unitatearen eginkizun nagusia da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren prin-

tzipioa HABEren jarduera-esparruaren baitan aplikatzen dela zaintzea. Hala, HABEn berdintasun-

politikak bultzatu eta koordinatzeko ardura du.  

Orain arte, unitate hau bereziki barne-lanean aritu da. Horren ondorioz, HABEren baitan Berdinta-

sun Diagnostiko bat garatu da eta 2019-2022 epean aplikatzen ari den Berdintasun Plan bat ere 

onartu da.  

Jarraian topatuko dituzun galderen helburua da, orain arte HABE erakunde barruan egindako lan 

hori euskaltegietatik jada egiten ari zaretenarekin nola uztartu daitekeen aztertzea eta hemendik 

aurrera bide hau elkarrekin egiteko ideia edo estrategia desberdinak kontrastatu eta garatzea.  

 

5.1. Zein neurritan ikusten duzu egokia HABEk helduen euskalduntze-sektorean emakume eta gizo-

nen arteko berdintasuna sustatze aldera, jarraian aipatzen diren ekintzak burutzea? Markatu zure 

iritzia hobeto islatzen duen zenbakia, kontuan izanda 1 zenbakiak “guztiz desegokia” adierazten duela 

eta 5 zenbakiak “erabat egokia”. 

 

 1 2 3 4 5 

5.1.1. EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia txertatu eta 

berdintasun-politikak ezartzen laguntzeko ikasmaterialak sortu 

eta argitaratzea (gomendio-sortak, irizpideak, gidak, praktika 

onak...).    

     

5.1.2. EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia txertatu eta 

berdintasun-politikak ezartzen laguntzeko gai honi lotutako 

trebakuntza eskaintzea euskaltegiko langileentzat. 

     

5.1.3. EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia txertatu eta 

berdintasun-politikak ezartzen laguntzeko gaiaren inguruko 

topaketak, jardunaldiak eta foroak antolatzea. 

     

5.1.4 EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia txertatu eta 

berdintasun- politikak ezartzen laguntzeko gai honi lotutako 

irizpideak euskaltegien dirulaguntza deialdietan txertatzea 

(berdintasun-plana izatea, soldata-auditoretzak burutzea, ikasturteko 

plangintzan genero-ikuspegia txertatzea...) 

     

5.1.5. EAEko euskaltegietako berdintasun-ordezkari edo -

arduradunekin elkarlanean jarduteko eta berdintasunaren aldeko 

jarduerak martxan jartzeko lantalde bat abiatzea.   

     

 

  

https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_def/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunaren-diagnostikoa-2019.pdf
https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_def/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunaren-diagnostikoa-2019.pdf
https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_def/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunerako-plana-2019-2022.pdf
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5.2. Ba al dago aurreko galderan jasota ez dagoen baina HABEk helduen euskalduntze-sektorean 

emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatze aldera burutzea egoki ikusten duzun ekintza edo 

jarduerarik? Zein? Mesedez, azaldu modu laburrean zeintzuk izango liratekeen zure ustez ekintza horiek. 

 

 

 

 

 

Mila esker zure erantzunengatik eta ikerketa honetan parte hartu izanagatik. Laster izango duzu gure 

berri! 
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2. ERANSKINA 
EUSKALTEGIEI PUBLIKOEI ZUZENDUTAKO GALDETEGIA 
 

1. OINARRIZKO DATUAK 

 
Galdetegiarekin hasi baino lehen, zure euskaltegia zein den identifikatzea eta zenbat langile zareten 

adieraztea eskatuko dizugu. Bi datu hauek ikerketa honen emaitzen analisia findu eta emaitzen balioa 

handitzea ahalbidetuko digute. 

 
1.1. Mesedez, aukeratu hurrengo zerrendan agertzen direnen artean zure euskaltegia:    

 

  

 

1.2.  Guztira, zenbat langile zarete euskaltegian? 
 

1.2.1.  1-10 

1.2.2.  11-50 

1.2.3.  51-100 

1.2.4.  101-150 

1.2.5.  +150 

 
2. UDAL EUSKALTEGIAREN BARRUAN GENERO-BERDINTASUNA 

BULTZATZEKO ESPAZIO ETA EGITURA PROPIOAK 

 
Atal honetan, zuen euskaltegia kokatuta dagoen herri edo hiriko udalak edo mankomunitateak ema-

kume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko sortu dituen egitura eta espazioetan duen 

presentziaz galdetuko zaizue, baita udal-  edo mankomunitate-mailan berdintasunaren printzipioa 

bete dadin bermatzeko funtzioa  duten sail edo arduradunekin duen koordinazioaren inguruan ere.   

 
2.1. Zuen udal edo mankomunitatean ba al dago berdintasun-sail edo -teknikaririk? 

 

2.1.1. Bai 

2.1.2. Ez (pasa 2.4. galderara) 

2.2.3. Ez dakit (pasa 2.4 galderara) 

 
2.2  2.2. Zuen euskaltegitik udaleko edo mankomunitateko berdintasun-sail edo -teknikariarekin 

harremana duzue eta elkar koordinatzen zarete? 

 

2.2.1. Bai 

2.2.2. Ez  (pasa 2.4. galderara) 

 

2.3. Zenbateko maiztasunez? Markatu, mesedez, zuen egoerara hobeto egokitzen den erantzuna. 

 

2.3.1. Astean behin 

2.3.2. Hilabetean behin 

2.3.3. Urtean behin 

2.3.4. Beharren arabera 

 

2.4. Jarraian aipatzen diren emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko egitura eta 
espazioen artean, mesedez, adierazi zeintzuk diren abian zuen edo mankomunitatean eta zeinetan 

hartzen duzuen zuek parte, euskaltegi moduan:  

  



 

  
56 

Eranskinak 

e-Hizpide, Monografiak 7 (2022) 

 

 ESPAZIOA 

DAGO 

PARTE 

HARTZEN 

DUGU 

2.4.1. Emakumeen Etxean   

2.4.2. Jabekuntza Eskola (programazioaren diseinuan edo 

kurtsoren bat emanez) 

  

2.4.3. Emakume Kontseiluan   

2.4.4. Indarkeria Protokoloaren jarraipen-kontseiluan.   

2.4.5. Proiektu zehatz baten bueltan sortutako espazio edo 

fororen batean. 

  

2.4.6. Beste bat:________________________________   

 

3. UDAL EDO MANKOMUNITATE BARRUAN EMAKUME ETA GIZONEN 

ARTEKO AUKERA-BERDINTASUNA BULTZATZEKO TRESNAK 
 
Atal honetan, edozein erakunderen barruan emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sus-

tatu ahal izateko ezinbestekoak diren neurri eta tresnen inguruan galdetuko zaizue (berdintasun-diag-

nostikoa, berdintasun-plana, ekintza positiboak, soldata-auditoretzak, indarkeria-protokoloak, etab.) 

 

3.1. Zuen udal edo mankomunitateak ba al du gaur egun indarrean dagoen Berdintasun Planik? 

 

3.1.1. Bai 

3.1.2. Ez (pasa 3.6 galderara) 

3.1.3. Ez dakit (pasa 3.6 galderara) 

 

3.2. Euskaltegi moduan, parte hartu al duzue planaren diseinuan? 

 

3.2.1. Bai 

3.2.2. Ez 

 

3.3. Plan horren baitan zuen euskaltegiak ba al ditu aurrera eraman beharreko ekintzak? 

 

3.3.1. Bai 

3.3.2. Ez (pasa 3.5 galderara) 

3.3.3. Ez dakit (pasa 3.5 galderara) 

 

3.4. Ze ekintza dira? Mesedez, zerrendatu ekintza horiek. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Zuen udal edo mankomunitateak ba al du erakunde barruan genero-indarkeria kasuak prebenitu 

eta kudeatzeko protokolorik? 

 

3.5.1. Bai 

3.5.2. Ez (pasa 4. blokera) 

3.5.3. Ez dakit (pasa 4. blokera) 

 

3.6. Euskaltegi moduan, parte hartu  al zenuten protokoloaren diseinuan edota parte hartzen duzue 

jarraipen-batzorderen batean? 

 

3.6.1. Bai 

3.6.2. Ez 
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4. EUSKALTEGIKO LANGILEEN ARTEAN JARRERA BERDINZALEAK 

ETA EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUN-GAIEKIKO 

KONTZIENTZIA ETA EZAGUTZA BULTZATZEKO EKINTZAK 
 

Atal honetan, zuen euskaltegiko langileen artean emakume eta gizonen aukera-berdintasunaren in-

guruko prestakuntza edo ezagutza zein neurritan bultzatzen duzuen galdetuko zaizue. Baita helduen 

euskalduntze-prozesuetan hezkidetzan oinarritutako ikuspegiak eta metodologiak erabiltzen ditu-

zuen inguruan ere.   

 

4.1. Antolatu edo parte hartu al duzue noizbait zuen euskaltegiko langileei zuzenduta zegoen eta 

emakume eta gizonen arteko berdintasunaren gaiarekin lotura zuen prestakuntza, mintegi, saio edo 

jardunaldiren batean?  

 

4.1.1. Bai 

4.1.2. Ez (pasa 4.4. galderara) 

 

4.2. Zeintzuk izan dira prestakuntza, mintegi, saio edo jardunaldi horietan landu dituzuen gaiak? Asko 

badira, adierazi soilik zure ustez esanguratsuenak direnak. 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.3 Prestakuntza, mintegi, saio edo jardunaldi horiek antolatzeko edo bertan parte hartzeko eskaera 

edo beharra nondik etorri da? 

 

4.3.1. Zuzendaritzatik 

4.3.2. Langileengandik 

4.3.3. Ikasleengandik 

4.3.4. Udal edo mankomunitatetik 

4.3.5. Beste bat:_____________________________________________ 

 
4.4. Ba al dago emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunarekin lotura duen eta zure euskal-

tegiko langileentzako beharrezkoa dela uste duzun formakuntza edo trebakuntzarik? Horrela, bada, 

zein?  

Mesedez, deskribatu laburki zein den gaia eta hori aipatzeko duzun arrazoia. Eta ez baduzu beharrik 

ikusten, mesedez, utzi hutsik hurrengo laukia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.5. Euskaltegi moduan, Martxoak 8 (Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna) edo Azaroak 25 (Ema-

kumeen kontrako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna) bezalako egun bereziei ikusgarritasuna 

emateko zerbait berezia egiten al duzue, euskaltegi barruan edo kanpoan? 

 

4.5.1. Bai 

4.5.2. Ez (pasa 4.7. galderara) 
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4.6. Egun horiek ospatzeko (M-8 eta A-25) burutu daitezkeen hurrengo ekintzen artean zeintzuk 

izan dira azken 3 urteetan zuen euskaltegian burutu dituzuenak? Markatu behar beste erantzun. 

 

4.6.1. Gaia gelan landu dugu eta ikasleekin batera aztertu ditugu genero-desberdintasunari 

lotutako gaiak. 

4.6.2. Euskaltegiko egoitzan eta geletan genero-berdintasunaren aldeko aldarrikapenak eta 

mezuak jarri ditugu. 

4.6.3. Euskaltegi bezala egun horietan ez ohiko ekintza edo jarduera berezi bat antolatu dugu 

(irakurketa-saio bat, euskalgintza-munduarekin lotura duten emakumeei aitortza egiteko omenaldi 

bat, emakumeen arteko topaketa bat…). 

4.6.4. Euskaltegi moduan, gure herri eta hirietako mobilizazioetan parte hartu dugu. 

4.6.5. Beste bat:______________________________________________________ 

 

4.7. Euskaltegi moduan, ematen al dizkiezue enpresako langileei hurrengo gaien inguruko gomendi-

oak, irizpideak edo jarraibideak haien lana burutzerakoan kontuan hartu ditzaten? 

 

 BAI EZ 

4.7.1. Hizkuntzaren trataera ez sexista.   

4.7.2. Iruditegiaren trataera ez sexista.   

4.7.3. Irakasleek gelan lantzen dituzten eduki eta gaietan genero-ikuspegia 

txertatzeko. 

  

4.7.4. Irakasleek, ikasleek gelan dituzten jarrerekiko eta ikasleen artean 

ematen diren harremanekiko genero-ikuspegia kontuan hartzen duen 
kudeaketa bat egiteko. 

  

4.7.5. Zuen euskaltegiko irakaskuntza-eskaintza diseinatu eta antolatzeko 

orduan  genero-ikuspegia kontuan izango duen eskaintza bat egiteko 

(ordutegia, matrikulazio-kanpainak, emakume-talde zehatzei zuzendutako 

eskaintza egitea: zaintza-zerbitzuetan lan egiten duten emakumeak, 

etorkinak, helduak, gazteak...). 

  

 

(BAI erantzun bada aukeraren batean, pasa 4.8 galderara. Bestela, pasa 5. galdera-blokera). 

 

4.8. Eta gomendio, irizpide edo jarraibide horien betetze-mailaren bilakaera ezagutzeko jarraipenik 

egiten al duzue? 

 

4.8.1. Bai  
4.8.2. Ez  

 

5. HABE-K HELDUEN EUSKARAREN IRAKASKUNTZAN GENERO-

IKUSPEGIA TXERTATU ETA EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO 

BERDINTASUNA SUSTATZEKO BETE DEZAKEEN ROLA 
 

2018. urtetik HABEk Berdintasun Unitate bat du bere egituraren baitan, 4/2005 Legearen 11. arti-

kuluak aurreikusi eta 213/2007 Dekretuak arautzen duen agindua betez.  

Berdintasun Unitatearen eginkizun nagusia da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren prin-

tzipioa HABEren jarduera-esparruaren baitan aplikatzen dela zaintzea. Hala, HABEn berdintasun-

politikak bultzatu eta koordinatzeko ardura du.  

Orain arte, unitate hau bereziki barne-lanean aritu da. Horren ondorioz, HABEren baitan Berdinta-

sun Diagnostiko bat garatu da eta 2019-2022 epean aplikatzen ari den Berdintasun Plan bat ere 

onartu da.  

Jarraian topatuko dituzun galderen helburua da, orain arte HABE erakunde barruan egindako lan 

hori euskaltegietatik jada egiten ari zaretenarekin nola uztartu daitekeen aztertzea eta hemendik 

aurrera bide hau elkarrekin egiteko ideia edo estrategia desberdinak kontrastatu eta garatzea.  

 

  

https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_def/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunaren-diagnostikoa-2019.pdf
https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_def/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunaren-diagnostikoa-2019.pdf
https://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/organigrama_berdintasuna/eu_def/adjuntos/s23-HABE_Berdintasunerako-plana-2019-2022.pdf
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5.1. Zein neurritan ikusten duzu egokia HABEk helduen euskalduntze-sektorean emakume eta gizo-

nen arteko berdintasuna sustatze aldera, jarraian aipatzen diren ekintzak burutzea? Markatu zure 

iritzia hobeto islatzen duen zenbakia, kontuan izanda 1 zenbakiak “guztiz desegokia” adierazten duela 

eta 5 zenbakiak “erabat egokia”. 

 

 1 2 3 4 5 

5.1.1. EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia txertatu eta 

berdintasun-politikak ezartzen laguntzeko ikasmaterialak sortu 

eta argitaratzea (gomendio-sortak, irizpideak, gidak, praktika 

onak...).    

     

5.1.2. EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia txertatu eta 

berdintasun-politikak ezartzen laguntzeko gai honi lotutako 

trebakuntza eskaintzea euskaltegiko langileentzat. 

     

5.1.3. EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia txertatu eta 

berdintasun-politikak ezartzen laguntzeko gaiaren inguruko 

topaketak, jardunaldiak eta foroak antolatzea. 

     

5.1.4 EAEko euskaltegietan genero-ikuspegia txertatu eta 

berdintasun- politikak ezartzen laguntzeko gai honi lotutako 

irizpideak euskaltegien dirulaguntza deialdietan txertatzea 

(berdintasun-plana izatea, soldata-auditoretzak burutzea, ikasturteko 

plangintzan genero-ikuspegia txertatzea...) 

     

5.1.5. EAEko euskaltegietako berdintasun-ordezkari edo -

arduradunekin elkarlanean jarduteko eta berdintasunaren aldeko 

jarduerak martxan jartzeko lantalde bat abiatzea.   

     

 

5.2. Ba al dago aurreko galderan jasota ez dagoen baina HABEk helduen euskalduntze-sektorean 

emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatze aldera burutzea egoki ikusten duzun ekintza edo 

jarduerarik? Zein? Mesedez, azaldu modu laburrean zeintzuk izango liratekeen zure ustez ekintza horiek. 

 

 

 

 

Mila esker zure erantzunengatik eta ikerketa honetan parte hartu izanagatik. Laster izango duzu gure 

berri! 
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