
Amurrio 
AingurAtzen
Amurrioko Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 
V. Plana 2022-2025



AingurAK | Amurrio ainguratzen

Berdintasunerako V. Plan honekin, Amurrioko 
Udala osatzen dugun talde politiko guztiek 
apustu erabakigarria egin nahi dugu 
berdintasun-politikak udal-kudeaketaren 
erdigunean jartzeko.

Berdintasuna gure gizarteko eraikuntza 
politiko, sozial eta ekonomikoan 
ezinbesteko elementutzat hartzen 
dugu. Testuinguru horretan aurkezten 
dugu Aingurak. Plangintza bihurtu nahi 
dugu, non berdintasuna udal-politiken 
zeharkako elementu bilakatuko den.

AINGURAK mugimendu feministak, 
eragile sozialek, politikoek eta erakundeek 
egindako borroka eta lanarekin eraikitako 
zimendu eta oinarrietatik sortzen den plana 
da. Ezinbesteko lana da gaur-gaurkoz 
oraindik ere mundu osoan zehar dauden 
diskriminazio eta opresioak ikusarazteko eta 
horiek errotik ateratzeko.

AINGURAK etorkizunerako deia ere 
bada, denon artean berdintasunerako 
oinarri sendoak sortzen, eusten eta 
zaintzen jarraitzeko. Partekatutako agenda 
pertsonal, sozial eta politiko berria.

Amurrio ainguratzen!

Amurrioko biztanleria: 10.393 
pertsona | 5.293 emakume eta 5.100 
gizon | Zenbat eta nagusiago, orduan eta 
emakume gehiago daude | Finkatutako 
biztanleria migratzailea % 8,7 da, horietatik 
% 52 emakumeak dira (Eustat 2021).

Amurrion lan egiten duten 
emakumeen tasa gizonezkoena baino  
%16 baxuagoa da (Lanbide 2019).

Amurrioko emakumeek 
gizonezkoek baino gaitasun ekonomiko 
txikiagoa dute errenta pertsonalean eta 
lanekoan (Eustat 2018).

Emakumeak gizonek baino bi aldiz 
denbora gehiago ematen dute etxeko lanak 
egiten eta etxean pertsonak zaintzen % 35 
gehiago (Eustat 2019).
 

Emakumeek pertsonak eta 
etxeak zaintzen egiten duten ekarpenak 
ez dauka diruzko erregistrorik; beraz, 
datu ofizialetan ez da jarduera ekonomiko 
gisa aitortzen; horrenbestez ezin da jakin 
zein den udal-ekonomiari egiten dion 
ekarpena.



1. gobernu onA

Amurrioko Udalaren politika eta ekintza 
guztietan genero ikuspegia txertatzea, 
desberdinkeriak ezabatzeko eta 
emakumeen eta gizonen berdintasuna 
sustatzeko.

  › Konpromiso politikoa berdintasunarekin.
 › Egiturak sortzea.
 › Udal-langileak berdintasunean trebatzea.
 › Genero ikuspegia, udal ekintza, 
administrazio eta jakinarazpenetan. 

2. emAKumeen etA LgtbiQA+ 
KoLeKtiboAren AhALduntzeA

Maila pertsonalean, kolektiboan, 
sozialean eta politikoan emakumeen, 
nesken eta LGTBIQA+
kolektiboaren ahalduntzea babestea eta 
sustatzea.

 › Ikuspegi feministatik ahalduntze 
pertsonala eta kolektiboa.

 › Baloreen aldaketa.
 › Emakumeen eta LGTBIQA+ 
kolektiboaren 
memoria 
historikoa 
berreskuratzea.

AingurAK | Lan-ardatzak 



3. eKonomiAK etA 
gizArte AntoLAKetA erALdAtzeA, 
esKubideAK bermAtzeKo 

Denentzako gizarte-eredu bidezkoagoa, 
jasangarriagoa eta berdinzaleagoa 
eraikitzea, eta, horretarako, Amurrioko 
eragile sozialak, politikoak eta 
ekonomikoak inplikatzea.

 › Zaintzen ekonomia feminista.
 › Emakumeen autonomia ekonomikoa.

4. emAKumeen etA LgtbiQA+ 
KoLeKtiboAren KontrAKo 
indArKeriAriK gAbeKo bizitzAK

Prebentzioa lantzea eta indarkeria 
matxistatik bizirik irten direnak modu 
integralean artatzea,
erabat berreskuratu arte.

 › Udalaren konpromisoa indarkeria 
matxistaren kontrako jardunean.

 › Sentsibilizazioa eta prebentzioa.

AingurAK | Lan-ardatzak



Amurrio indArKeriA 
mAtXisten AurKA

Indarkeria matxista jasaten ari bazara, jar 
zaitez harremanetan adituekin, eta horiek 
modu erabat konfidentzialean lagunduko 
dizute. Deitu zalantzarik gabe:

Amurrio
 945 891 161

• Gizarte Zerbitzuak | Egunero | Astelehenetik 
ostiralera 8:00etatik-15:00etara.
• Laguntza psikologikoa | Astero | Astelehenetan 
8:00etatik-15:00etara.
• Laguntza juridikoa | Hamabost egunez 
behin | Ostiraletan 8:00etatik-15:00etara.

ArAbA
 900 180 414

Arabako biktimei Laguntzeko Zerbitzua.

eusKAdi
 900 840 111

Genero-indarkeria sufritzen ari diren 
emakumeei Informazioa eta Arreta
emateko zerbitzu espezializatua | 24 ordu 
x 365 egun urtean | Anonimoa, doakoa, 
ez du fakturan arrastorik uzten | 51 hizkuntzetan.

JAr zAitez hArremAnetAn 
Amurrioko Udaleko Berdintasun Arloarekin.  

 945 891 161  666 167 220
 berdintasuna@amurrio.eus   

KontsuLtA itzAzu Amurrioko Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana 2022-
2025 eta Urteko Plan Eragileak 
www.amurrio.eus helbidean.

AingurAK | Kontaktuak eta informazioa 
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