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1.- Testuingurua
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEK Emakumeen eta Gizonen Bardintasunaren alde hartu daben
konpromisoa argia da eta horregaitik jarraitzen dau modu aktiboan behar egiten bere
kudeaketan genero-ikuspegia txertatzeko. Plana lau jarduketa-ardatzetan egituratzen da, eta
42 ekintza definiduten ditu; ekintzotako asko era jarraituan gauzatzen dira.
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2017/2020 urteetan indarrean dagoan Bardintasun Planak gaur egun bide erdia eginda
daukanez, interesgarritzat jo da plantillako langile batzuek eta batzarkide-taldeek planaren
aurrerabideaz egindako balorazinoak sartzea memoria honetan; laguntza teknikoa emoten
dauen MURGIBE enpreseak berariaz prestatutako galdetegiaren bidez jaso dira aitatutako
balorazinoak.

Emakumeen eta
Gizonen
Bardintasunerak
o Plana
2017-2020

Ebaluazinotxostena 2018
eta PO 2019

Ebaluazinotxostena 2017
eta PO 2018

AZKEN
EBALUAZINOA

Ebaluazinotxostena 2019
eta PO 2020

Puntu honetan
gagoz

2018an, haren laguntza be euki dogu, zeregin honeek egin ditue-eta: gauzatutako ekintzen
segimentua, akonpainamentua, aholkularitza eta ebaluazinoa eta urteko planen eta
inplementetakoak diran neurrien diseinua.
Memoria honetan, planaren garapenaren ebaluazinoaren atalak jaso dira; izan be, prozesu hori
beharrezkoa da plana betearaztean lortutako datuetatik abiatuta gauzatzen diran
interbenzinoen balorazino kritikoa egiteko eta etenbako hausnarketaren eta hobekuntzaren
ikuspegia hartzeko.
Informazino horri esker, oinarrizko hiru itauni erantzun ahal jake:

ZER egin da?

ZELAN egin da?

ZER lortu da?

Emaitzen ebaluazinoa

Prozesuen ebaluazinoa

Eraginaren ebaluazinoa
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Ebaluazinoari esker, posible izango da emaitza positiboak ezagutzea eta hobetu beharreko
ekintzak, edo egin leitekezan beste batzuk, identifiketea. Ondorioz, honeek dira ebaluazinoesparruak:
•

Aurreikusitako

ekintzen

betete‐mailea;

espero

izandako

emaitzen

alderako

desbideraketea; planifikatutakoen aldean lortutako emaitzak.
•

Estaldura‐mailea: onuradunen kopurua onuradun potentzialen aldean.

•

Kalidade‐mailea, hau da, beharrizanei zelan erantzun jaken, bai kuantitatiboki
(artatutako personen kopurua), bai kualitatiboki (gogobetete-mailea).

•

Efizientzia: Plana gauzatzeko erabilten diran baliabideak; giza, teknika- eta aurrekontubaliabideak barruan hartzen dira.

•

Plana sustatzen dauan lantaldearen funtzionamentua, kudeaketa-prozesuak eta
horretarako ezarten dan koordinazinoa.

•

Aurreikusitako kronograma.
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2.- 2017/2018 Planaren Bitarteko Balorazinoa..
37 pertsonak erantzun dabe, euren borondatez, planaren bitarteko balorazinoari buruzko
galde-sorta; euretatik, % 54 emakumezkoak izan dira, eta % 46 gizonezkoak; % 59 batzarkidetaldeetakoak, eta % 40 plantillakoak. Balorazino ona egiten da erakundeko emakumezkoek
zein gizonezkoek hartu dabelako parte, eta erantzun erdiak plantillako langileenak izan dira eta
beste erdiak talde politikoetako langileenak.

batzarkide-taldeak
12 emakume eta 10
gizon

Plantillea
9 emakume eta 5 gizon

Planaren ezagutze-mailea
Ikusten da planaren batez besteko ezagutze-mailea apala dala, eta ez dago aparteko alderik
sexuen artean, ezta langileen eta batzarkide-taldeen artean ere.

Planaren

Emakumeak

Gizonak

ezagutzea

Batzarkide-

Plantillea

Guztira

%

taldeak

Apala

10 (% 53)

9 (% 47)

12 (% 63)

7 (% 37)

19

51

Ertaina

6 (% 54)

5 (% 46)

7 (% 64)

4 (% 36)

11

30

Altua

2 (% 50)

2 (% 50)

1 (% 25)

3 (% 75)

4

11

Oso altua

2 (% 67)

1 (% 33)

2 (% 67)

1 (% 33)

3

8
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Eragina
Emakume eta gizonen erdiek baino gehiago erantzuten dabe plana onartu ostean aldaketak
izan dirala erakundean. Halan be, oso nabarmena da ezagutzen ez dabela dinoen pertsonen
ehunekoa, % 38. Joera hori batzarkide-taldeetan zein plantillako langileen artean agertzen da,
eta ez dago sexuaren araberako alderik.

Parte-hartzea
Plantillako zein batzarkide-taldeetako 10 gizon-emakumetik 7k parte hartu dabe
Bardintasunerako Planagaz loturiko jardueraren baten.
Parte-hartze orokorra (%)

Parte hartu daben langileak (kopurua)

Parte-hartzerik handiena izan daben ekintzen artean, emakumeen batzarra, prestakuntzak,
tailerrak eta sensibilizazino-ekintzak aitatu dira.
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Aurrerabideak
Orokorrean, komunikazinoagaz, informazinoaren kudeaketeagaz eta kudeaketa-tresnen eta baliabideen sorrereagaz lotutako alderdietan egin da aurrera.
Emakumeek azpimarratzen dabe hobetu egin dala erakundearen parte diran personen bizitzaarloen bateragarritasuna.
Aurrerakadarik handiena izan daben alderdiak (kopurua) (erantzun anizkuna)

Aurrerakadarik AZPIMARRIENAK, sexuaren arabera

emakumeak
• 1. Erakundeak bardintasunaren alde daukan konpromisoa jakinarazotea
• 2. Presentzia hedabideetan
• 3. Egiturak eta baliabideak sortzea
•4. Erakundea osotzen daben personen lan-bizitzea eta familia bateragarri egitea.

gizonak
•1. Komunikazinoa eta bardintasunaren aldeko konpromisoa erakundean
•2. Egiturak eta baliabideak sortzea
•3. Bardintasunagaz erlazionautako dokumentuak eta informazinoa trukatzeko guneak
sortu eta mantentzea
•4. Presentzia hedabideetan

BATZARKIDE-TALDEEN eta LANGILEEN multzoetan azpimarragarrienak izan diran aurrerabide
biak, SEXUAREN ARABERA

MURGIBE. Bardintasuneko aholkularitza

8

MEMORIA 2018

Taldeak

Emakumeak
1. Komunikazinoa eta

Gizonak
1. Komunikazinoa eta bardintasunaren

bardintasunaren aldeko

aldeko konpromisoa erakundean

konpromisoa erakundean
2. Bardintasunagaz erlazionautako
2. Egiturak eta baliabideak

dokumentuak eta informazinoa

sortzea

trukatzeko guneak sortu eta mantentzea

Emakumeak Gizonak
Plantillea

1. Presentzia hedabideetan

1. Komunikazinoa eta bardintasunaren
aldeko konpromisoa erakundean;

2. Komunikazinoa eta

Bardintasunagaz erlazionautako

bardintasunaren aldeko

dokumentuak eta informazinoa

konpromisoa erakundean;

trukatzeko guneak sortu eta mantentzea;

Bardintasunagaz erlazionautako
dokumentuak eta informazinoa

2. Egiturak eta baliabideak sortzea;

trukatzeko guneak sortu eta

Emakumeek Bizkaia eraikitzeko egin

mantentzea; Batzar Nagusien

daben ekarpena zabaltzea

jardunean emakumeek parte
hartu dagien sustatzea
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Erabilgarritasuna eta informazinoa
Erantzunek erakusten dabe Plana erabilgarritzat joten dala, eta uste dabe jarduerek balio
dabela aurrera egiteko. Orokorrean, baloretan dabe jasoten daben informazinoa egokia dala.
Baiezko erantzunak (kopurua) (erantzun anizkuna)

Batzarkide
-taldeak

Plantillea

MURGIBE. Bardintasuneko aholkularitza

10

MEMORIA 2018

Lankidetza
Erakunde osoko 10 gizon-emakumetik 6k argi eta garbi adierazoten dabe parte hartu gura
dabela etorkizunean egiten diran ekintza guztietan.
Gustauko litxakizu Planean planteatzen dan ekintzaren baten garapenean parte hartzea? (%)

Plana modu arrakastatsuagoan ezarteko proposamen eta ideiak:
•

Zabalpen handiagoa hedabideetan.

•

Planean planteatzen diran neurri zehatzek helburuei loturik egon behar leukie, eta
helburuak bereizi beharko lirateke kontuan harturik norentzat diran helburu horreek.

•

Oso lan‐helburu handiak planteatzen dira, baina garatzen diran ekintzak ez dira hareen
parekoak. Adibidez, Eragin soziala: bardintasun‐politikea zabaldu gura da eta aitatzen
diran ekintzak ez dira helmen handikoak.

•

Batzar bateraturen bat urtean behin edo sei hilabeterik sei hilabetera.

•

Emakumeen eguneroko bardintasuna erraztuko dituen jarduketak martxan ipintea.

•

Emakumeen askatasunen aldeko burrukea ikusgarri egingo daben jarduketak antolatzea

•

Ebaluazinoa osoko batzarren baten aurkeztea.

•

Bardintasunaren inplementazinoari buruzko prestakuntza gehiago.

•

Egin diran ekintzetatik bakar batera joan naz, gehienak lan‐ordutegiaren barruan egin
diralako.

•

Etorkizunera begira, uste dot badagoala zati bat politikariek aurretiaz egin behar
dabena, eta plantilleari jagokon zatia ondo landuta dagoala, ez dakit ze hartu‐emon izan
dan Bizkaiko mobimentu feministeagaz, baina uste dot euren ekarpena egin leikiela
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esparru honetan.

•

Modu positiboan: Batzordeak eta osoko batzarrak, kasurik gehienetan, lan‐bizitza eta
bizitza pertsonala bateragarri egitea errazteko antolatuta dagoz.

•

Uste dot garrantzitsua dala datuak sexuaren arabera banandurik ezeze adinaren arabera
banandurik be emotea. Hurren agintaldian, segimentu‐azterlan bat egin leiteke
langileakaz, kargu politikoak beteten dituenakaz, mobimentu feministakaz eta gizarte‐
eragileakaz, hipotesietatik, helburu zehatzetatik eta egin beharreko ekintzetatik
abiaturik, eta urterik urtera ebaluazino bat egin leiteke ikusteko hartzen diran neurriak
baliagarriak diran eragin negatiboak murrizteko eta bardintasuna sustatzeko.

2.- 2018an eginiko jardueren zerrendea
Atal honetan, 2018an eginiko jardueren laburpena baino ez da jaso.

1. Bizkaiko Batzar Nagusiek bardintasunaren arloan hartutako 10 konpromisoak jasoten
dituan ikusizko dokumentua.
2. Bardintasunerako lantaldeak lau batzar egin ditu urte osoan, 2018ko plan operatiboa
harturik lan-esparrutzat.
3. Aurrekontuaren zati bat Bardintasunerako Plana betearazteko jardueretara bideratuko
da.
4. BFAren prestakuntza-planean bardintasunaren arloan dagozan prestakuntza-ekintzen
barri emon jake BBNNetako plantillako langileei.
5. Ardurea hartzen da parlamentu-antolaketako eta jarduerako ordutegiak ez daitezan
izan lan-bizitzea eta familia bateragarri egin beharraren kontrakoak. Halan, batzorde
bat bakarrik egin da arratsaldez, eta oso gitxi goizeko lehenengo orduan,
6. Kontratetako baldintza teknikoen agirietan, gizarte- eta bardintasun-klausulak egokitu
dira, baloretako eskakizuna sartuz.
7. Batzar Nagusien egoitza guztietan, emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko plaka
batzuk prestau dira, euren bitartez agirian ipinteko zer jarrera daukien Batzar Nagusiek
bardintasun-balioei jagokenez.
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8. Komunikazinoari eta Bardintasunari buruzko tailer praktikoa emon dau Linking Ideasek
(Pilar

Kaltzada

eta

Ana

Erostarbe)

batzarkide-taldeetako

komunikazino-

arduradunentzat.
9. Dokumentazinoa barrikusi da (liburuxkak, gidak, administrazino-dokumentuak,
webgunea eta intraneta) komunikazino inklusiboaren ikuspegitik, eta egokitu da
dokumentuetako hizkerea eta irudien erabilerea.
10. “Berdintasunari buruz hitz egiten” jarduerearen hiru edizino antolatu dira
o

Hizkera inklusiboaren erabilerea, EMAKUNDEren eskutik

o

Maskulinidade barriak, Josetxu Rivieregaz

o

Emon ahotsa zure balioei eta Anónima, Unicef-Hazianegaz eta Bilbaoform
Artegaz

11. Orain 400 urte sorginak izateaz akusatutako emakumeak oroitzen dituan irudia
Gerediagan inauguratzea.
12. Umeen ikuspegitik genero-indarkeriaren prebentzinoaren ganeko Osoko monografikoa
egin da. Adierazpen instituzionala onartzea eta dekalogoa egitea.
13. Bilbao FormArteren ANONIMA erakusketea (2018ko azaroaren 15etik 2019ko
urtarrilaren 15era arte).
14. Ondarearen Europako Jardunaldietan parte hartzea. Ondarea, emakumeen emaria,
zazpi jarduera antolatuz.
o

Belen Bengoexea historialariaren (UPV-EHU) Jon Irazabal ikerlariaren
(Gerediaga Elkartea) arteko alkarrizketea. Kepa Junkeraren eta Sorginak
taldearen kontzertua.

o

Emakume artistak Bizkaiko Batzar Nagusien Bilduman

o

Bizkaiko andra ikustezinei buruzko hitzaldia.

o

Bisita gidatua - Emakumeen lanbideak Bizkaiko historian.

o

Sopuertako emakumeak. Berbaldia eta argazki-erakusketea.

o

Sopuertako emakumeak. Lana eta ondarea. Ikuspegi eguneratua. Bisitaldia eta
hitzaldia.

o

Erdi Aroa Betaurreko Moreakaz. Familia eta 7-12 urteko umeentzako tailerra.

15. Martxoaren 3a: Euskal Emakume Hautetsien BIGARREN Batzarra, Gernikan
16. Martxoaren 8a: Batzar Nagusietako talde politikoetako emakume batzarkideen
bilkurea.
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17. Lankidetzarako Tokiko Euskal Erakundeen Alkartea - Euskal Fondoagaz lankidetzahitzarmen bat sinatu da, Saharako Arabiar Errepublika Demokratikoan (RASD) ekintza
humanitarioak eta laguntze-ekintzak egiteko. Akordio hori dala medio, Batzar
Nagusiek guztira 60.000 euro bideratu dabe 2018ko ekitaldi honetan emakumeentzako
1.000 pakete higieniko erosteko, bialtzeko eta banatzeko.
18. Webguneko BARDINTASUNA atala: eten barik sartu dira materiala eta albisteak.
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3.- Emaitza orokorrak. Betete-mailea
Atal honen helburua da BERARIAZ ezagutzea zein izan dan aurreikusitako ekintzen betetemailea eta 2019ko Plan Operatiboan planifikatutakoaren aldean izandako desbideraketea.
Bizkaiko Batzar Nagusien Bardintasunerako I. Plana (2017-2020) 4 jarduketa-arlok edo esparruk osotzen dabe, horreek 42 neurri deskribiduten ditue guztira.
2018. urterako, plan operatibo bat definidu zan, martxan jartekoak ziran 30 neurri zituana.
Neurriok honela banatzen dira jarduketa-lerro bakotxean:

EKINTZAK
ARDATZA

HELBURUAK
2018


Bardintasun-plana bizirik mantenidutea, plana kudeatzeko
egiturak eta baliabideak sortuz.



Guneak sortu eta mantenidutea bardintasunagaz lotutako
informazinoa eta agiriak trukatzeko.

GOBERNANTZA.BARNE-KUDEAKETEA



Erakundearen

parte

diran

personen

bizitza-arloen

bateragarritasuna hobetzea, martxan ipiniz denporea

14

kudeatzeko baliabideak eta estrategiak


Entidade hornitzaileak kontratetean, bardintasunaren
alde daukien konpromisoa baloretea.



Sexuaren arabera bereizitako datuak eskura eukitea.



Definidu,

partekatu

eta

zabaltzea

Erakundearen

bardintasun-politikea.

ERAGIN SOZIALA

Herritarrek,

eta

batez

be

emakumeek,

Batzarren

jardueretan parte hartu daiela sustatzea (osoko batzarra,
batzordeak, etab.) eta hareen eragina gizartean indartzea.


5

Erakundeak bardintasunaren alde daukan konpromisoa
ikusgarri

egitea

eta

bardintasunagaz

bat

datozan

jarduerak sustatzea.
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 Erakundeak bardintasunaren alde daukan konpromisoa
jakinarazo eta zabaltzea

 Komunikazinoan tratu ona eta errespetua sustatu eta
zabaltzea.

KOMUNIKAZINOA

5

 Batzar Nagusiei buruzko jakinarazpenak, prentsa-oharrak
eta albisteak genero-ikuspegitik idatzi eta argitaratu
daitezala jagotea.

EMAKUMEEN
IKUSGARRITASUNA
EUSKAL
ERAKUNDEETAN

 Bizkaiko Lurralde Historikoaren eraikuntzan emakumeek egin
daben ekarpena ezagutarazotea.

6

30 ekintzetatik, % 63 egin dira
guztiz, eta % 33 partzialki. Horrek
esan gura dau aurreikusitako
ekintza ia guztiak egin dirala.

Orokorrean, esan leiteke betete-mailea oso altua izan dala, guztiz egin diran ekintzak eta
partzialki egin diranak baturik % 96ra heltzen diralako.
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ARLOAK

GAUZATUTA (G)

PARTZIALKI
GAUZATUTA (PG)

GAUZATU BARIK
(GB)

T

Betete-mailea
%

zk.

%V

%H

zk.

%V

%H

zk.

%V

%H

(G+PG)

Gobernantza.- barnekudeaketea

8

% 42

% 61

5

% 50

% 38

1

% 100

%1

13

% 43

Eragin soziala

2

% 10

% 25

3

% 30

% 75

0

%0

%0

5

% 17

Komunikazinoa

5

% 27

% 100

0

%0

0

%0

%0

5

% 17

Emakumeen
Ikusgarritasuna
Euskal Erakundeetan

4

% 21

% 67

2

% 20

% 33

0

%0

%0

6

% 23

GUZTIRA

19

100

% 63

10

100

% 33

1

%0

%4

30

% 100

Aurkeztutako taulan, hau nabarmentzen da:
 29 ekintzetatik 30 betete-ehunekoaren barruan dagoz.
 Gauzatutako ekintzen ehunekorik handiena daukien plan-arloak honako honeek dira:
GOBERNANTZA.- BARNE-KUDEAKETEA eta KOMUNIKAZINOA.
 KOMUNIKAZINO arloak bere ekintzen % 100 gauzatu ditu.
 Gauzatutako ekintzen % 42 Gobernantza-Barne-kudeaketa arlokoak dira.
 Betete-indizerik handiena daukien ardatzak honeek dira: Komunikazinoa eta
Emakumeen Ikusgarritasuna Euskal Erakundeetan, % 100 eta % 67, hurrenez hurren.
 Gobernantza.- barne-kudeaketea ardatzak be betete-maila altua dauka; izan be,
gauzatutako ekintzak % 61 dira, eta partzialki gauzatutakoak % 38 dira.
Beheko grafikoak ekintzen egikaritza-mailea erakusten dau, ardatz estrategikoen arabera.
Bertan, modu bisualean aztertu leitekez aitatutako datuak.
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Gauzatu bako ekintzak

2018an egin barik gelditu dan ekintza bakarra Gobernantza-Barne-kudeaketa ardatzeko 9
zenbakikoa da, Erantzukizunak buztartzeko baliabideen gidaliburua eukitea, uste dalako
erakundearentzat izan leiken erabilgarritasuna zalantzazkoa dala. Oraingoz, alde batera ixten
da etorkizunera begira.

Partzialki gauzatutako ekintzak

Jarraian emoten dira partziallki gauzatu diran jardueren zehaztasunak; jarduerok 2019an
osorik gauzatzen saiatuko da.

 1.10 ardatza. Batzordeetan eta gobernu‐organoetan bardintasuna bermatzeko
formulak aztertzea.
Hurrengo hauteskundeei begira, Lehendakaritzak gomendio batzuk emon deutsez
idatziz batzarkide-taldeei, parekotasuna sustatu daien batzordeetan eta gobernuorganoetan; orain falta da emaitza aztertzea.

 1.11 ardatza. Jazarpen sexuala eta sexistea izan daitekezan egoerak detektetako,
saihesteko eta, gertatu ezkero, bertan esku hartzeko protokoloa prestatzea.
Dokumentu bat prestau da zirriborro moduan, eta orain falta da azken onarpena
emotea, konfiantzazko personea izendatzea, komunikazinoa egitea eta ha ezartzeko
behar dan prestakuntza emotea.
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 1.13 ardatza.Genero‐arrakalea (sexu‐bereizketa bertikal eta horizontala, soldata‐
desbardintasuna eta abar) aldiro neurtzea ahalbidetuko daben adierazleen multzoa
zehaztea, eta arrakala hori minimizetako neurriak definidutea.
Adierazleak zehaztu dira, eta orain falta da kontrastea egin eta martxan ipintea.
 1.15 ardatza. Sexu‐aldagaia aintzat hartzea Batzar Nagusien jarduera islatzen daben
dokumentuetan (memoriak, txostenak, erregistroak, bisitei buruzko albisteak, eta
abar).
Gernikako Batzar Etxean, gatxa izan da bisita-erregistroa egitea, bisita kopurua handia
izan dalako, baina Abellanedan ez da halan jazo. Hori lortzeko, bisita hitzartuetako
taldeen arduradunak sartuko dira tartean.
 1.17 ardatza. Aurrekontu orokorrak genero‐ikuspegitik lantzea.
Bizkaiko Foru Aldundiari kontsultea egin jako jakiteko zelan dabiltzan gai horri aurre
egiten. Aurreikusi da Yolanda Jubetogaz tailer bat egitea aurrekontuak generoikuspegitik lantzeari buruz.
 2.6

ardatza. Indarkeria gaitzesteko ikurrak ikusgarri ipintea Erakundearen

eraikinetan, Bizkaian eta Euskadin oro har emakumeakazko indarkeria‐kasuak
gertatzen diranean.
Aztertzen hasi da olana bat berariaz egitea Erakundearen eraikinetan erakusteko. Falta
da adierazpen instituzionalaren eredua prestatzea.
 4.2. ardatza. Emakumeen historiagaz lotutako mezuak idatzita daukiezan materialak
eta euskarriak sortzea, ikusgarritasuna lortzeko eta jendartean zabaltzeko (egutegiak,
globoak, kamisetak, koadernoak, oihalezko boltsak, liburu‐markatzaileak...).
Falta da Mendietaren koadruak, Bilbao FormArtekoak edo Erakundearen beste koadru
batzuk erreproduziduko dituen oihalezko boltsak, umeentzako koadernuak, zapiak eta
abar egitea.

 4.5. ardatza. Emakumeen eskubideei lotutako data eta ospakizun esanguratsuetan,
emakume‐alkarteak konbidetea osoko batzarretara.
Falta da urte hasieran zehaztea zein izango dan martxoaren 8az eta azaroaren 25az
beste egun batzuetan egin beharreko jardueren egutegia.

BALORAZINOA

MURGIBE. Bardintasuneko aholkularitza

19

MEMORIA 2018

Planaren garapena oso positiboa da orain arte. Ekintza asko egin dira eta lan-prozesua oso
positiboa da orain arte, uko edo erresistentzia barik. Azpimarratzekoa da Komunikazinoa eta
Emakumeen Ikusgarritasuna Euskal Erakundeetan deitutako ardatzetan egin dan ahalegina.
Emakumeen batzarra “ekintza guztien izarra” izan da eta Teleberriko hasierako albiste nagusia
izan da.
Nahiz eta neurri batzuk partzialki gauzaturik gelditu diran, jarri diran baliabideek eta egin diran
ahaleginek neurri handian bete ditue helburuak, eta aukera emon dabe Erakundean emakume
eta gizonen arteko bardintasunaren kudeaketea txertatzeko lanean aurrera egiteko.
Erakunde barruan nahiz kanpoan izan dan parte-hartzea oso positiboa da eta gero eta
handiagoa da.
Bardintasunerako lantaldea 7 emakumek eta 3 gizonek osotzen dabe.

PLANTILLEA
1.

Iñigo Camino García

Komunikazinoa

2.

Ainara Arranz Nuñez

Abellaneda

3.

Maria Pilar Martinez Diez

4.

Ainhoa Erauskin Garai

5.

Mireia Liaño Miguélez

Legelaria
Gernika
Administrazioa
BATZARKIDE-TALDEAK

6.

Ana Otadui Biteri

Batzar Nagusietako Lehendakaria

7.

Begoña Gil LLanos

PSEko batzarkidea

8.

David Lopategi Escudero

EH BILDUko batzarkidea

9.

Eduardo Andrés Ricoy

PPko batzarkidea

10. Asun Merinero Sierra

Podemos Bizkaiako batzarkidea

Lantalde honek lau batzar egin ditu segimentua eta koordinazinoa egiteko; batzar horreetariko
bi laguntza teknikoa emoteaz arduratu dan MURGIBE entidadeagaz egin dira.
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5. Adierazleen segimentua
Jarraian, martxan jarritako prozesuen eta hareen emaitzen adierazle nagusiak erakusten dira.
Planaren ibilbidea oraindino laburra dan ezkero, ez dira jaso eraginaren adierazleak. Halanda
be, hurrengo urteotan beharrezkoak diran tresnak garatuko dira gauzatutako ekintzek
generoan izandako eragina neurtzeko.

O1. ARDATZA: GOBERNANTZA–BARNE-KUDEAKETEA
Prozesu-adierazleak

Emaitza-adierazleak

 Ekintzen % 63 guztiz gauzatu da.
 Bardintasunerako Lantaldeari
eutsi jako.
 2018ko plana gauzatzeko
esleitutako aurrekontua:
94.168,73 €; hau da, Bizkaiko
Batzar Nagusien urte osoko
aurrekontuaren % 1,18.
 Gauzatutako ekintzen % 42k
zerikusia dauka gobernantzaren
hobekuntzeagaz; gainontzekoak
sensibilizazinorako dira.

 Bardintasunerako Lantaldearen 4 bilera. Batez besteko
parte-hartzea: 6 persona (5 emakume eta 1 gizon).
 16 albiste argitaratu dira Bardintasun Planaren inguruan.
 Sexuaren aldagaia jaso da Abellanedako bisitarien
erregistroan.
 Lantikek 5 eginbidetan egindako aldaketak: Kontaktuformularioa;
arau-proiektuetarako
alegazinoen/proposamenen formularioa; aurrekontu
orokorren proiekturako alegazinoen formularioa;
Eskaera, kexa, iradokizun edo erreklamazinoen PDFa.
 Aurrekontuaren zati bat Bardintasunerako
betearazteko jardueretara bideratuko da.

Plana

 BFAren prestakuntza-planean bardintasunaren arloan
dagozan prestakuntza-ekintzen barri emon jake
BBNNetako plantillako langileei.
 Ardurea hartzen da parlamentu-antolaketako eta
jarduerako ordutegiak ez daitezan izan lan-bizitzea eta
familia bateragarri egin beharraren kontrakoak. Halan,
batzorde bat bakarrik egin da arratsaldez, eta oso gitxi
goizeko lehenengo orduan,
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O2. ARDATZA: ERAGIN SOZIALA
Prozesu-adierazleak

 Euskadiko Emakume Hautetsien Bigarren
Batzarra egin da.
 Batzar Nagusien egoitza guztietan
emakumeen aurkako indarkeria
gaitzesteko plaka batzuk prestau dira,
euren bitartez agirian ipinteko zer jarrera
daukien Batzar Nagusiek bardintasunbalioei jagokenez.

Emaitza-adierazleak

 Ekintzen % 25 guztiz gauzatu da.
 120 emakumek hartu dabe parte Euskadiko
Emakume Hautetsien Bigarren Batzarrean.
 Bizkaian jazotako indarkeria matxistearen hiru
kasutan, erakundearen gaitzespena adierazo da.

O3. ARDATZA: KOMUNIKAZINOA
Prozesu-adierazleak

Emaitza-adierazleak

 Komunikazinoari
eta
Bardintasunari
buruzko tailer praktikoa emon da
batzarkide-taldeetako
komunikazinoarduradunentzat.
 Dokumentazinoa barrikusi da (liburuxkak,  Ekintzen % 100 guztiz gauzatu da.
gidak,
administrazino-dokumentuak,  Tailer eta hitzaldietan izan dan batez besteko
webgunea eta intraneta) komunikazino
parte-hartzea: 10 emakume eta 8 gizon.
inklusiboaren ikuspegitik, eta egokitu da
dokumentuetako hizkerea eta irudien
erabilerea.
 “Berdintasunari buruz hitz egiten”
jarduerearen hiru edizino antolatu dira
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O4. ARDATZA: EMAKUMEEN IKUSGARRITASUNA EUSKAL
ERAKUNDEETAN

Prozesu-adierazleak

Emaitza-adierazleak

 Emakume Hautetsien Batzar Nagusia egin da
Gernikan.
 Orain 400 urte sorginak izateaz akusatutako
emakumeak oroitzen dituan irudia Gerediagan
inauguratzea.
 Umeen ikuspegitik genero-indarkeriaren
prebentzinoaren ganeko Osoko monografikoa
egin da. Adierazpen instituzionala onartzea eta
dekalogoa egitea.
 Bilbao FormArteren ANONIMA erakusketea
(2018ko azaroaren 15etik 2019ko urtarrilaren
15era arte).

 Ekintzen % 67guztiz gauzatu da.
 Antolatutako jardueretan guztira izandako
parte-hartzea: 250 emakume eta 160 gizon

 Ondarearen Europako Jardunaldietan parte
hartzea. Ondarea, emakumeen emaria, zazpi
jarduera antolatuz.
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