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2003an onartu genuen ANDRE-GIZONEN BERDINTASUNAREN ALDEKO I. PLANAk lau urteko iraupena eduki du. 

Horren ondorioz, 2006ko bukaeran Udala lanean hasi zen ANDRE-GIZONEN BERDINTASUNAREN ALDEKO II. 

PLANA (2007-2010) prestatzeko. I. Planaren prestaketan egin genuen bezala, Batzorde Mistoa, MURGIBE SL 

aholkularitza enpresak lagunduta, arduratu da plana prestatzeaz. Batzorde Mistoko kide dira udaletxeko 

langileak, alderdi politikoak, udalerriko elkarteen ordezkariak eta emakumeen elkarteak ere bai. Plana 

prestatzeko modu hori benetan bitxia eta berria da eta haren helburu nagusia da ahalik eta gizarte eragilerik 

gehienak inplikatzea.  

 
Hemen duzue, beraz, ANDRE-GIZONEN BERDINTASUNAREN ALDEKO II. PLANAren zirriborroa. Hona hemen 

aurkibidea:   

1. Aurkezpena 

2. Erakundeak eta legeak 

3. Hainbat kontzeptu 

4. II. Planaren ezaugarriak 

5. Prestatzeko metodoa  

6. Berdintasunaren aldeko egiturak eta baliabideak  

7. Plana garatu 

8. Kronograma 

 

 

PLANAREN EZAUGARRIAK 

• Lau urteko iraupena (2007tik 2010era) edukiko du. 

• Partaidetzaz prestatu da: aldez aurretiko diagnostikoa eginda, Aukera Berdintasunaren aldeko 

Planaren Batzorde Mistoak prestatu du.  

• Plan ireki eta malgua da; aldaketak onartuko ditu garatu ahala. 

• Plan ebaluagarria da: ebaluatzeko sistema aurreikusten du eta helburuen betetze-maila neurtzeko 

proposamena dakar.  

• Ardatz estrategikoak, esku-hartzeko arloak, helburu nagusiak eta zehatzak eta ekintzak 

dakartza, udal sailek eta egile arduradunek bete ditzaten, horretarako epea ere mugatuta.  

• Trena gisara udalerri osoari dagokio eta konpromisoa da hala politikarientzat nola teknikari eta 

herritarrentzat oro har.  

• Planak 4 ardatz estrategiko, esku-hartzeko 7 arlo, 22 helburu nagusi, 43 helburu zehatz eta 

71 ekintza dakar.  

 

Hona hemen planaren osagarri nagusiak:  

• ARDATZ ESTRATEGIKOAK 

• ESKU-HARTZEKO ARLOAK 

• HELBURU NAGUSIAK ETA ZEHATZAK 

• EKINTZAK 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK 
 

Ardatz estrategikoak dira, oro har, berdintasun politikaren lehentasunezko kontuak, landu beharrekoak. 

Hona hemen:  genero zeharkakotasuna, emakumeen jabekuntza, bateratzea eta erantzunkidetasuna eta 

emakumeen kontrako indarkeria. 

 

1) Genero zeharkakotasuna:  

1987an proposatu zuen aurreneko aldiz Nazio Batuen Emakumeen Egoera Juridiko eta Sozialaren Batzordeak. 

Genero zeharkakotasunak berez dakar, batetik, genero ikuspuntua kontuan hartzea, hau da, etengabe aintzat 

hartzea emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, nahi eta beharrizan desberdinak; eta bestetik, 

desberdintasuna ezabatzeko eta politika, ekintza, maila eta aldi (plangintza, burutzapena eta ebaluazioa) 

guztietan helburu eta jarduera zehatzak prestatzea.  

 

2) Emakumeen jabekuntza eta parte-hartzea gizartean eta politikan:  

Emakume eta gizonen berdintasuna sustatu eta bermatzean datza, oro har, eta zehatzago, emakumeen 

autonomia sustatzean eta haien egoera sendotzean.  

 

3) Bateratzea eta erantzunkidetasuna:  

Pertsona, familia eta lan bizimoduak bateratzea erraztu nahi da, gizonezkoek etxeko lanetan daukaten 

erantzunkidetasuna sustatuz, enpleguaren egitura pertsona eta familia bizimoduen beharrizanetara egokituz eta 

komunitate zerbitzuak ere moldatuz. 

 

4) Emakumeen kontrako indarkeria:  

Plan osoa aurrezaintzari begirakoa izanda ere, ardatz hau zehatz-mehatz dagokio emakumeen kontrako 

indarkeriari, horretarako hainbat erabaki eta baliabide proposatuta. Esan dezagun hortaz indarkeria sexista dela 

edozein ekintza indarkeriazko, emakume bati min fisiko, sexual edo psikologikoa edo sufrimendua ematen 

diona; mehatxua ere hartu ohi da indarkeriatzat, eta bortxaketa, halaber, edo askatasuna arbitrariokeriaz 

kentzea, arlo pribatuan nahiz publikoan gertatuta.  

 

 

ESKU-HARTZEKO ARLOAK 
Berdintasunaren aldeko lana gauzatuko den jardun-eremuak dira. II. Plan honetan definitutakoak hauexek dira: 

 

UDALA 

GIZARTE EKINTZA 

OSASUNA 

ENPLEGUA 

AISIA ETA ASTIALDIA 

HIRIGINTZA 
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HELBURU NAGUSIAK ETA ZEHATZAK 
 

Esku-hartzeko arloetan azaldu ditugu helburuak, hala nagusiak nola zehatzak. Horien bidez definitu dugu hala 

udaletxean nola udalerrian aldatu nahi dugun egoera eta errealitatea.  

 

Helburu nagusiak lortu nahi den ondorioaren adierazgarri dira eta atari moduan ere badihardute, haien 

ostean helburu zehatzak datozkigu-eta.  Helburu zehatzek xehetasun handiagoz azaltzen digute norantz joko 

duten ekintzek eta emaitzek.  

 

Ebaluatzeko irizpideak baliatuz neurtu egingo ditugu planaren emaitzak, helburu zehatzetatik abiatuta. 

 

Plana abian jarri eta berehala ebaluatu behar denez gero, aldez aurretik proposatu ditugu irizpide batzuk, 

ebaluazioa bideratzeko.  

 

Oso kontuan hartu behar dugu ebaluatzeko irizpide horietako batek, egoera batek denboran zehar eduki dituen 

aldaketak neurtzen dituela. Horregatik, bada, irizpideak, egokia izango bada, ezaugarri hauek eduki beharko 

ditu: baliotsua, fidagarria, ulergarria eta eskuragarria izan behar du, eta sentsibilitatea eduki. Horrelako 

irizpideak, ebaluatzeko tresnak ez ezik, plana kudeatzeko lagungarriak ere badira.  

 

 

EKINTZAK 
Helburuetarik datozen ekintzak Batzorde Mistoak proposatu ditu, udalerriko emakume eta gizonen egoeraren 

diagnostikoa kontuan hartuta. Ekintzak, bada, bat datoz udalerriaren errealitatearekin eta eskura ditugun 

baliabideekin. Halaber, kontuan hartu ditugu Emakume-Gizonen Berdintasunerako Eusko Jaurlaritzaren IV. 

Planak ekintzak zehazteko dakartzan jarraibideak:  

 

Helburu bera lortzeko ekintza guztiek elkarlotzen dituen logika bati jarraitzen diote, dela elkarren segidako 

lotura bat badutelako —batzuk besteren mendekoak dira—, dela hainbat eremutatik edo tresna desberdinak 

baliatuta, emaitza bera lortzeko batuketa-eragina lortu nahi dutelako. (…) Administrazioak eskura dituen esku-

hartze tresnen arabera sailkatzen dira proposatutako ekintzak: jakintza sortzea; sentsibilizazioa, informazioa 

eta zabalkundea; prestakuntza; baliabideak eta zerbitzuak sortzea eta egokitzea; arauak sortzea eta egokitzea; 

eta jarraipen-mekanismoak sortzea eta egokitzea. 

 



 

PLANAREN GARAPENA 

1. ardatza - Genero zeharkakotasuna 
 

1. ARLOA: UDALA 

       Helburu nagusia:  Udal sail guztien politikek eta ekintzek gero eta sarriago genero ikuspuntua hartzen dutela bermatu.  

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

EM 1.1.1 Planaren edukiaren berri eman udalerriko gizarte  
eragile, enpresa eta herritarrei, informazio-orriak Udal web 
gunea, aldizkariak eta abarrak erabiliz. 

 AZ.1.1. Portugaleteko Andre-Gizonen 
Berdintasunaren aldeko Plana jakinarazi. 

EM 1.1.2. Udaletxeko teknikari eta politikariei eman planaren 
laburpen bana, zerikusia duten edukiak nabarmenduta. 

EM 1.2.1. II. plan hau kudeatu eta sustatzeko berdintasun 
teknikari lanpostu iraunkorra sortu. 

AZ.1.2.2. Batzorde Mistoa sendotu, Berdintasun Plana 
koordinatuko duen egitura gisa. 

 

AZ. 1.2.3. II. plana ebaluatzeko sistema prestatu eta ezarri. 

AZ.1.2. Hala udaletxean nola udalerrian andre-
gizonen aukera berdintasuna kudeatzen duen 

egitura iraunkorra sortu. 
 

AZ.1.2.4. Urteko ekintzen planak prestatu. 



 

1. ardatza - Genero zeharkakotasuna 
 

1. ARLOA: UDALA 
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AZ.1.3. Genero ikuspuntua sartu udal 
kudeaketan. 

AZ.1.3.1. Lan taldeak antolatu udal sail guztien egitarauetan 
genero ikuspuntua sartzeko. 

AZ.1.4.1. Udal sail guztien informazioa kudeatzeko 
informatika sistemak egokitu, informazioa sexuen arabera 
bereizi dezaten eta beste hainbat datu egoki ere har dezaten.  

AZ.1.4. Sexuen arabera bereizitako datuak 
erabili Udalaren informazio sistemetan: 
estatistika, diagnostikoak, ikerketak, etab.  

AZ.1.4.2. Biltzen diren datuak genero ikuspuntuaz aztertu, 
udal sailen egitarauak eta jarduera hobetzeari begira. 

 



 

1. ardatza - Genero zeharkakotasuna 
1. ARLOA: UDALA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AZ.1.56.1. Aldizka aztertu Udalaren argitalpenak, baldintza-
agiriak eta enplegu-eskaintzak, hizkuntzari, hautabideei eta 
kontratatzeko jardunbideei erreparatuta, berdintasuna 
bermatzen duten mekanismoak ezartzeko.  

 
AZ.1.5.2. Genero ikuspuntua erabili dirulaguntzen 
arautegietan eta entitate lizitatzaileek andre-gizonen 
berdintasunaren aldeko politiketan eta jardueretan duten 
ibilbidea kontuan hartu.  
 
AZ.1.5.3. HAEErekin hitzartuta, aukera-berdintasunari 
buruzko ikastaroak eskaini Udalaren prestakuntza 
egitasmoan.  

AZ.1.5.4. Oposizioen gaietan aukera-berdintasunari buruzko 
gai bat gutxienez sartu.  

AZ.1.5.5. Udaletxeko langile eta politikariei aukera-
berdintasunaren inguruko sentsibilizazioa eta prestakuntza 
eskaini.  

AZ.1.5.6. Emakume gutxi dauden lan eremuetan gehiago 
egon dadin, ekintza positiboak prestatu inor kontratatu 
aurretik.  

AZ.1.56. Udalak langileak kontratatu, prestatu 
eta sustatzean aukera berdintasunezko 
politika garatzen duela bermatu.  

AZ.1.5.7. Etorkizunean egingo diren lanpostuen 
balorazioetan lanpostuak genero ikuspuntuaz ebaluatu eta 
aztertu.  



 

1. ardatza - Genero zeharkakotasuna 
 

2. ARLOA: GIZARTE EKINTZA 

Helburu nagusia: Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ongizate Sailaren jarduera eta egitarauetan genero ikuspuntua sartu.  
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AZ.2.1. Gizarte Ongizate Sailaren 
diagnostiko, plangintza eta esku-hartzeetan 
genero ikuspuntua sartu.  

AZ.2.1.1. Gizarte Zerbitzuek eta Berdintasun Zerbitzuek 
jarraipen sistema ezarriko dute, Gizarte Ongizateko Sailaren 
diagnostiko, plangintza eta esku-hartzeetan genero 
ikuspuntua sartzeko.  

AZ.2.2. Gizarte Zerbitzuetara gizonezko 
gehiagok jotzea sustatu.  

AZ.2.2.1. Sentsibilizazio kanpaina egitea, gizonezkoek 
gizarte zerbitzuetara jo dezaten.  

 

3. ARLOA: OSASUNA   

Helburu nagusia: Genero ikuspuntua sartu  Portugaleteko herritarren osasunarekin zerikusia duen guztian. 
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AZ.3.1. Faktore biopsikosozialek emakumeen 
osasunean eta adin tarte guztietan duten 
eraginaren berri jakin.  

AZ.3.1.1. Faktore biopsikosozialek Portugaleteko emakumeen 
osasunean eta adin tarte guztietan duten eragina ikertu. 

 

 
 



 

 
 
 

1. ardatza - Genero zeharkakotasuna 
 
 

4. ARLOA: ENPLEGUA 
 

Helburu nagusia: Enplegu zerbitzuak  andre-gizonen berdintasunera egokitu. 

 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AZ.4.1. Udalaren Enplegu Sailaren egitarauetan 
genero ikuspuntua sartzen lagundu.  

AZ.4.1.1. Enplegu zerbitzuetako langileei prestakuntza eman, 
laneratzeko prozesuaren aldi guztietan (informazioa, orientazioa, 
prestakuntza, laguntza eta jarraipena) genero ikuspuntua 
kontuan har dezaten.  

AZ.4.2. Portugaleteko emakume langabetu 35-54 
urte bitartekoek lanpostua lortzeko dituzten 
oztopoak, hala pertsonalak nola profesionalak, 
jakin. 

 

AZ.4.2.1. Eztabaida-taldeak antolatu 35-54 urte bitarteko 
Portugaleteko emakume langabetuekin, lanpostua lortzeko 
dituzten oztopoak, hala pertsonalak nola profesionalak, zeintzuk 
diren jakiteko. 

AZ.4.3. Emakumeak kontratatzearen abantailen 
berri eman eskualdeko enpresaburuei. 

 
AZ.4.3.1. Informazio kanpaina antolatu, eskualdeko 
enpresaburuei begira, emakumeak, oro har, kontrata ditzaten, 
batez ere tradizioz gizonezkoenak diren lanpostuetan.  
 

 

 



 

1. ardatza - Genero zeharkakotasuna 
5. ARLOA: HEZKUNTZA 

Helburu nagusia: Udalaren hezkuntza baliabideetan genero ikuspuntua sartzen lagundu. 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AZ.5.1. Ikasleen aitak animatu, parte-hartze 
handiagoa izan dezaten ikastetxeen jardueretan 
eta guraso elkarteetan.  

AZ.5.1.1. Kanpaina antolatu, ikasleen aitek parte-hartze 
handiagoa izan dezaten ikastetxeen jardueretan eta guraso 
elkarteetan. 

AZ.5.2.1. Gai honen inguruko mintegia antolatu eta 
Portugaleteko ikastetxeetako ikasleei, zuzendariei eta ikasleen 
gurasoei eskaini. 

AZ.5.2.2. Sexu bereizkeriarik gabeko lan-orientazioari buruzko 
lantegiak antolatu eta Portugaleteko ikasleei eskaini. 

AZ.5.2.3. Tradizioz gizonezkoak diren lanpostuak dituzten 
emakume ospetsuen bisitaldiak antolatu Lehen Hezkuntzako 
ikastetxeetan.  

AZ.5.2. Portugaleteko ikastetxeetako hezitzaile, 
familia eta ikasleei prestakuntza eman, sexu-
bereizkeriarik gabeko lan-orientazioari begira. 

AZ.5.2.4. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen 
bisitaldiak antolatu, lanpostuak sexuen arabera banatzen ez 
dituzten enpresetara.  

AZ.5.3.1. Genero berdintasunaren aldeko hezkuntzari buruzko 
jardunaldiak antolatu eta Portugaleteko ikastetxeetako guraso 
elkarteei eta irakasleei eskaini. 

AZ.5.3.2. Ikasleen artean berdintasuna sustatzeko egitaraua 
prestatu eta martxan jarri.  

AZ.5.3.3. Familien barnean berdintasuna sustatzeko egitaraua 
prestatu eta martxan jarri. 

AZ.5.3.4. Irakasleen artean berdintasuna sustatzeko egitaraua 
prestatu eta martxan jarri. 

AZ.5.3.5. Sexismorik gabeko ipuinen zerrenda egin eta hedatu. 

AZ.5.3. Berdintasunaren aldeko hezkuntzaren 
filosofia udalerri osoan zabaldu.  

AZ.5.3.6. Sexismorik gabeko ipuin-kontalarien saioak, jolasak 
edo jarduerak antolatu, udalerriko haurrei begira. 

 

 



 

1. ardatza -  Genero zeharkakotasuna 
 

6. ARLOA: AISIA ETA ASTIALDIA 

Helburu nagusia: Udalerriko aisia eta aisialdiko egitarauetan genero ikuspuntua sartu.  

 

 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AZ.6.1. Udalak antolatzen duen jai-egitarauan  
genero ikuspuntua sartu.  

AZ.6.1.1..Udalak antolatzen dituen jai egitarauak genero 
ikuspuntuaz aztertu.   

 
 
 



 

2. ardatza- Emakumeen jabekuntza eta parte-hartzea gizartean eta politikan 

1. ARLOA: UDALA 

Helburu nagusia: Udaletxeko emakumeen jabekuntzaren aldeko prozesuak erraztu.  

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AJ. 1.1. Udaletxeko emakume langile eta 
politikariek lanpostuko baldintzak hobetzeari 
dagokionez dauzkaten beharrizan zehatzak 
ezagutu.  

AJ.1.1.1. Udaletxeko emakume politikari eta teknikariekin 
eztabaida-taldeak antolatu edo galdetegiak bete ditzatela. 

AJ.1.2. Nork bere ahalmena garatu, emakumeen 
jabekuntza errazteko bere autonomia 
ekonomikoan eta erabakiak hartzean. 

AJ.1.2.1. Udaletxeko emakume langileei informazioa eskaini, 
jabekuntza hobetzeko ikastaro edo jardunaldiei buruz.  

2. ARLOA: GIZARTE EKINTZA 

Helburu nagusia: Gizartetik baztertzeko arriskuan dauden edota pobreak diren udalerriko emakumeen jabekuntzaren aldeko prozesuak erraztu.  

 
 
 
 
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AJ.2.1.1. Gizarte Zerbitzuetako teknikariei prestakuntza eman, 
familiako kargak dituzten eta gizartetik baztertzeko arriskuan 
dauden emakumeen egoera hobetzeko egitarauak prestatu eta 
martxan jartzeko, horrelako emakumeen jabekuntzaren alde.  
 

AJ.2.1. Gizartetik baztertzeko arriskuan 
dauden edota pobreak direnentzako 
baliabideak egokitu, horrela dabiltzan 
emakumeen baldintzak eta egoera 
hobetzeko.  AJ.2.1.2. Gizartetik baztertzeko arriskuan dauden edota pobreak 

diren emakumeei begirako lanerako prestakuntza programei 
eutsi. 

AJ.2.2. Bazterkeria anitz pairatzen duten, 
gizartetik baztertzeko arriskuan dauden 
edo pertsona, familia edo lan arloetan 
arazoak dituzten emakumeen baldintzak 
eta jarrerak hobetu. 

AJ.2.2.1. Portugaleteko Udalaren Laguntza Psikologiko eta 
Juridikorako Zerbitzuari eutsi eta haren eskaintza zabaldu, behar 
izanez gero. 



 

2. ardatza- Emakumeen jabekuntza eta parte-hartzea gizartean eta politikan 

 

3. ARLOA: OSASUNA 
Helburu nagusia:  Emakumeen erabaki-hartzea ugaldu, haien osasun eta sexualitateari dagokionez. 

 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AJ.3.1. Emakumeen jabekuntza fisikoa sustatu, 
beren boterea erabil dezaten beren gorputz, 
sexualitate eta ernalkortasunaren gainean.  

AJ.3.1.1. Afektu eta  sexuari buruzko lantegiak antolatu eta 
Portugaleteko emakume gazte eta helduei eskaini. 

 
6. ARLOA: AISIA ETA ASTIALDIA  

Helburu nagusia: Aisia eta astialdiarekin zerikusia duten udal eremuetan emakume gehiago egon eta gehiago parte-hartu.  
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AJ.6.1. Portugaleteko emakumeen kultur eta arte 
sorkuntza sustatu. 

AJ.6.1.1. Udalerrian antolatzen diren kultur eta jai ekitaldi 
guztietan emakume artegile gehiagok parte hartu.  

AJ.6.2. Herriko jaiak prestatzean eta garatzean 
emakumeek parte hartzen dutela eta haien  
interesak kontuan hartzen direla bermatu. 

AJ.6.2.1. Emakume elkarteei eta herriko beste hainbat 
entitatetako emakumeei gonbita egin, Jai batzordean parte har 
dezaten.  

E.E.6.3.1. Kirol klub eta elkarteekin batera, Portugaleteko 
emakumeen kirol parte-hartzea ikusgarri egiteko estrategiak 
prestatu. 
 E.E.6.3. Portugaleten emakumeen kirola sustatu.
AJ.6.3.2. EAEko emakume kirolari ezagunen bisitaldiak antolatu 
ikastetxeetan, neskatilen kirola sustatzeko eta kirolari utz ez 
diezaioten.  
 

 
 

 



 

 

2. ardatza- Emakumeen jabekuntza eta parte-hartzea gizartean eta politikan 

 

7. ARLOA: HIRIGINTZA 

Helburu nagusia: Udal hirigintzan emakume gehiago egon eta sarriago parte hartu.  

 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AJ.7.1. Herritarrei ohartarazi emakumeentzat 
oso inportanteak direla hirigintza arloan 
hartzen diren erabakiak eta Portugaleteko 
hirigintza-plangintzan emakumeen parte-
hartzea sustatu.  

AJ.7.1.1. Emakume eta Hiriari buruzko 
Europako Gutuna hedatu. 

AJ.7.2. Portugaleteko emakumeek gizarte, 
kultura eta historiari egin dieten ekarria 
aintzat hartu. 

AJ.7.2.1. Kale, eraikin eta plaza berriei 
emakume izenak jarri. 

 



 

3. ardatza- Bateratzea eta erantzunkidetasuna 

 

1. ARLOA: UDALA 

Helburu nagusia: Herritarrei ohartarazi pertsona, familia eta lan-bizimoduak bateratzeak erakundeen eta gizakien gainean daukan eraginaz.  

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AB.1.1.1. Udaletxeko emakume langileak animatu, langileen 
batzordeetan parte hartzera.  

AB.1.1.2. Langileen batzordekideei prestakuntza eskaini 
bizimoduak bateratzeari buruz.  

AB.1.1. Langileen batzordekideei pertsona, 
familia eta lan-bizimoduak bateratzeak  
dakartzan arazoen berri eman. 

AB.1.1.3. Sindikatuek hauteskunde zerrendetan emakumeak 
ager ditzatela sustatu. 

 

2. ARLOA: GIZARTE EKINTZA 
 

Helburu nagusia:  Familiako kargak dituzten emakumeei bidea erraztu, pertsona, familia eta lan-bizimoduak batera ditzaten.  

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AB.2.1. Familiako kargak dituzten eta 
gizarte dirulaguntza jasotzen duten 
emakumeei lanerako laguntza eman.  

AB.2.1.1. Gizartetik baztertzeko arriskuan 
dauden, gizarte dirulaguntza jasotzen duten eta 
laneratzeko egitarauetan parte hartzeko 
konpromisoa bereganatzen duten emakumeei 
diruz lagundu, haurtzaindegia ordaintzeko.  

AB.2.2. Familiako kargak dituzten 
emakumeen bikotekideak 
sentsibilizatu etxeko eta zaintza 
lanen erantzunkidetasunaz. 
 

AB.2.2.1. Etxeko eta zaintza lanen inguruko 
lantegiak antolatu, familiako kargak dituzten eta 
gizarte dirulaguntza jasotzen duten emakumeen 
bikotekideak diren gizonezkoei begira. 

 



 

 

3. ardatza - Bateratzea eta erantzunkidetasuna 

 
 

3. ARLOA: OSASUNA  
 

Helburu nagusia:  Adinekoak edo ezgaituak zaintzen dituzten emakumeen osasuna hobetu.  

 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

 
AB.3.1.1. Osasunaren inguruko gomendioen 
gidaliburua argitaratu, adinekoak edo ezgaituak 
zaintzen dituzten udalerriko emakumeei begira.   
 
AB.3.1.2. Erlaxazio, gimnastika, yoga eta 
horrelako lantegiak antolatu, adinekoak edo 
ezgaituak zaintzen dituzten udalerriko emakumeei 
begira, lantegietan dauden bitartean menpeko 
pertsonak zainduta daudela bermatuta.  
 

AB.3.1. Adinekoak edo ezgaituak 
zaintzen dituzten emakumeen osasun 
arriskuak aurreikusi.  

AB.3.1.3. Autolaguntza ikastaroak antolatu, 
adinekoak edo ezgaituak zaintzen dituzten 
udalerriko emakumeei begira, esperientzia elkarri 
truka diezaioten. 

 



 

 

3. ardatza - Bateratzea eta erantzunkidetasuna 

 

4. ARLOA: ENPLEGUA 

Helburu nagusia:  Udalerrian pertsona, familia eta lan bizimoduak bateratu ahal izateko baldintzak bermatu.  

 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AB.4.1. Portugaletetarrek familia eta lan 
bizimoduak bateratu ahal izateko 
dauzkaten beharrizanen berri jakin. 

AB.4.1.1. Udalerrian bizimoduak bateratze eta 
erantzunkidetasun arloetan dauden beharrizanak eta 
baliabideak ikertzeko azterlana egin. 
 

AB.4.2. Udalerriko emakume 
langabetuei enpleguaren garrantziaz 
ohartarazi. 

AB.4.2.1. Enpleguaren garrantzia eta bikotekidearekiko 
negoziazioari buruzko lantegiak antolatu eta udalerriko 
emakume langabetuei eskaini.  
 

AB.4.3. Gizonezkoak etxeko eta 
menpekoen zaintza-lanetan 
erantzunkide izan daitezela.  

AB.4.3.1. Kanpaina egin, gizonezkoak etxeko eta menpekoen 
zaintza-lanetan erantzunkide izan daitezen. 

AB.4.4. Pertsona, familia eta lan 
bizimoduak bateratzeko baliabideak 
bilatu.  

AB.4.4.1. Ideia lehiaketa antolatu, pertsona, familia eta lan 
bizimoduak bateratzeko baliabideak aurkitzeko. 

 

 

 



 

 
3. ardatza - Bateratzea eta erantzunkidetasuna 

 

5. ARLOA: HEZKUNTZA  

Helburu nagusia:  Ikastetxeetan erantzunkidetasuna sustatu.  

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AB.5.1. Portugaleteko ikastetxeetako ikasleei 
ohartarazi etxeko eta zaintza lanen 
erantzunkidetasunaz. 

AB.5.1.1. Ikastetxeetan sentsibilizazio kanpainak antolatu. 

 

6. ARLOA: AISIA ETA ASTIALDIA 

Helburu nagusia:  Aisia eta astialdi arloetan ere sustatu erantzunkidetasuna.  

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AB.6.1. Erantzunkidetasuna eta zaintzaren etika 
gizarte eta kultur eremu gehiagotan sustatu. 

AB.6.1.1. Aisia eta astialdiko jarduerak antolatu, haur eta 
gazteei begira, erantzunkidetasuna eta zaintzaren etika 
sustatzeko.  

 

7. ARLOA: HIRIGINTZA 

Helburu nagusia:  Udalerriko hirigintza prest egon dadila pertsona, familia eta lan bizimoduak bateratzeko. 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AB.7.1. Pertsona, familia eta lan bizimoduak 
bateratzearen kontrako oztopoak, hiri plangintza 
eta diseinuarekin zerikusia dutenak, identifikatu.  

AB.7.1.1. Pertsona, familia eta lan bizimoduak bateratzearen 
kontrako oztopoak, hiri plangintza eta diseinuarekin zerikusia 
dutenak, aztertu eta horien gaineko diagnostikoa egin. 

 



 

 

 

4. ardatza - Emakumeen kontrako indarkeria 

 

1. ARLOA: UDALA 

Helburu nagusia:  Udaletxe barnean bermatu indarkeriaren kontra  borrokatzeko behar diren baldintzak.  
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AI.1.1. Udaletxean eta kontrataturiko enpresetan 
emakumeen kontrako indarkeria aurrezaindu.  

AI.1.1.1. Barne protokoloa prestatu, eraso sexista eta laneko 
sexu erasoa aurrezaintzeko.  

 



 

4. ardatza - Emakumeen kontrako indarkeria 

 
 

2. ARLOA: GIZARTE EKINTZA 
 

Helburu nagusia:  Udalerrian gizarte baldintza  beharrezkoak bermatu, genero indarkeriaren kontra borrokatu ahal izateko. 
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AI.2.1.1. Azaroaren 25a, Emakumeek jasaten 
duten Indarkeriaren aurkako Eguna, hemendik 
aurrera ere ospatu, emakumeen elkarte eta 
herriko entitateekin batera.  

 
AI.2.1.2. Portugaleteko eta EAEko emakumeek 
jasaten dituzten erasoak etengabe eta 
jendaurrean gaitzetsi. 
 

AI.2.1. Emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurrezaintza indartu. 

AI.2.1.3. Tratu ona sustatzeko lantegiak antolatu 
eta Portugaleteko herritar guztiei eskaini. 

AI.2.2. Genero indarkeria pairatu 
duten emakumeei ematen zaien 
laguntza indartu.   

AI.2.2.1. Genero indarkeria pairatu duten 
emakumeei laguntzeko udal zerbitzu gehiago 
garatu. 

AI.2.3. Gizonezkoak inplikatu 
emakumeek pairatzen duten 
indarkeriaren kontrako borrokan.  

AI.2.3.1. Gizon taldea osatu, emakumeek jasaten 
duten indarkeriaren kontra jarduteko. 

 

 
 



 

4. ardatza - Emakumeen kontrako indarkeria 

 
 

 3. ARLOA: OSASUNA 
 

Helburu nagusia: Tratu txarrak jasan dituzten udalerriko emakumeen laguntzan esku-hartze egokia bermatu.  
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AI.3.1. Esku-hartzea indartu 
emakumeek jasaten duten 
indarkeriaren kontrako borrokan. 

AI.3.1.1. Udal protokoloa prestatu tratu txarrak 
eta sexu erasoak jasan dituzten emakumeei 
laguntzeko.  

 
5. ARLOA: HEZKUNTZA 

Helburu nagusia: Tratu ona sustatu, udalerriko ikastetxeetan indarkeriazko eta sexismozko jokaera aurrezaintzeko.   
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AI. 5.1.1. Lehen Hezkuntzako ikastetxeei Emakunderen 
“Nahiko” egitarauaren berri eman. Egitaraua ikasleei begirakoa 
da genero indarkeria aurrezaintzeko. 
 AI. 5.1. Indarkeriaz eta sexismozko jokaera 

aurrezaindu eta tratu ona sustatu.  
AI. 5.1.2. Indarkeriaz eta sexismozko jokaera aurrezaindu eta 
tratu ona sustatzeko lantegiak antolatu eta DBHko ikasleei 
eskaini. 

 

 



 

 4. ardatza - Emakumeen kontrako indarkeria 

 

7. ARLOA: HIRIGINTZA 

Helburu nagusia: Udalerriko emakumeen segurtasuna eta segurtasun-sentsazioa hobetu.  
 

HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK 

AI.7.1. Udalerriko emakumeentzat 
segurtasun urrikoa diren tokiak identifikatu.  

AI.7.1.2. “Hiri debekatuaren mapa” prestatu, 
Portugaleteko emakumeentzat segurtasun 
urrikoak diren tokiak agertzeko. 

 


