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HITZAURREA 
 

Amurrioko Udalak, berdintasunerako politika publikoak garatzeko konpromisoan, ibilbide 

luzea du berdintasunerako planak abian jartzeko. Azken bi urteetan, sailaren egoera 

dela eta, urteko programa operatiboak garatu dira, eta orain arte atzeratutako iraupen 

luzeko plan bat egiteko lana utzi da. Hala ere, plan operatibo horiek plan zabalenen 

jarraibide beretan oinarrituta egituratu dira, eta ezarritako helburuak bete dituzte. 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planak udalerriko bizitzaren eremu guztietan 

benetako berdintasuna bermatzeko hartuko diren neurriak eta abian jarriko diren 

ekintzak biltzen ditu. Ekintza horietako bakoitzak tokiko bizitzako berdintasun-printzipioen 

garapenean eragin dezaketen hainbat eragile inplikatuko ditu: hezkuntza, gizartea, 

ekonomia, lana, kultura, kirola, etab. Dokumentu hau egin aurretik, udalerriko 

emakumeen eta gizonen egoerari buruzko diagnostikoa egin da, eta elkarrizketetan eta 

erreferentziazko dokumentuetan bildutako informazioa eta 2020ko azken plan 

operatiboaren ebaluazioari buruzkoa jaso dira. 

Diagnostiko hori egitea eta 2020. urteko programa operatiboa ebaluatzea oinarrizko 

dokumentuak izan dira Amurrioko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana 

egiteko. Bi dokumentu horien helburua izan da azken hiru urteetako programa 

operatiboetan planteatutako neurri eta ekintzen betetze-maila aztertzea eta 

berdintasunaren arloan egindako lana ebaluatzea. Era berean, berdintasunerako 

politika publikoen ezarpenean izandako lorpenak eta gabeziak atzemateko balio izan 

du diagnostikoak, politika horiek garatzeko estrategia hobetzeko eta Amurrioko 

emakumeen beharrak eta kezkak nabarmentzeko, gero plan honetan zehaztuko diren 

ekintzetan sartzeko. 

Dokumentu honetan Amurrioko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana 

aurkezten da. Plan horren helburua da genero-ikuspegia udal administrazio osora 

zabaltzea eta udalerriko emakumeen benetako berdintasuna ahalbidetuko duten 

ekintzak garatzea. Dokumentu honek 4 urteko indarraldia izango du, eta 2022tik 

aurrera hasiko da gauzatzen. 
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1. PLANA EGITEA 

 
 

1.1. Erreferentzia-esparrua 

Gaur egun, euskal administrazio publikoek berdintasun-planak dituzte, gizartearen 

esparru guztietan berdintasuna zeharkakotzeko eta gauzatzeko oinarri gisa. Horregatik, 

plan horiek funtsezko tresna bihurtu dira aldaketa-proposamen horiek artikulatzeko. 

Testuinguru horretan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 

Legearen 15. artikuluak administrazio publikoan berdintasunerako ekintzak garatzeko 

beharra nabarmentzen du: 

“Foru-aldundiek Udalek berdintasunerako planak eta programak onetsiko dituzte, Eusko 

Jaurlaritzaren plangintza orokorrean ezartzen diren jarraibide eta gidalerroekin bat; 

halaber, eta horretarako beharrezkoak diren baliabide materialekin eta ekonomia eta 

giza baliabideak eskainita, beren sail, erakunde autonomo eta menpean edo lotuta 

dituzten gainerako ente publikoetan aipatutako planek eta lege honek jasotzen dituzten 

neurriak benetan eta modu koordinatuan betetzen direla bermatuko dute”. 

Emakundek, Emakumearen Euskal Erakundeak, lau urtean behin berdintasun-plan bat 

garatzen du. Plan horretan, berdintasun-politiken zeharkakotasunari eta berdintasun 

handiagoko gizartearen eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko lan- 

ardatzak integratzen dira. Lan-ildo horiek lau lan-ardatzetan egituratzeko balio dute. 

Amurrioko udaleko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana lau lan-ardatz 

horien  arabera  egituratuko  da:  gobernu  ona,  emakumeen  eta  LGTBI  kolektiboaren 

ahalduntzea, ekonomiak eta gizarte-antolaketa aldatzea, indarkeriarik gabeko 

eskubideak eta bizitzak bermatzeko. 

 

 
1.2. Plana egiteko erabilitako metodologia 

Plana egiteko, aldez aurretik funtsezko bi dokumentu prestatu dira, udalerriko 

errealitateari buruzko azterketa zehatza egiteko eta orain arte egindako urratsen 

ebaluazioa egiteko: 2020ko ebaluazioa eta Amurrioko berdintasunerako politika 

publikoen egoerari buruzko ondorengo diagnostikoa. Azken hiru urteetako udalerriko 

egoera aztertu du diagnostiko-lanak. 
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1.3. Planaren printzipio gidariak 

Udalaren premietara eta errealitatera egokituko den plan bat eraikitzeko asmoz, bost 

printzipio gidari eratu dira, abian jarriko diren neurri eta ekintzak bideratuko dituen izaera 

filosofikoa osatzen dutenak: 

 
 

1. Genero intersekzionalaren ikuspegia 
 

Emakumeen egoera orokorra gizonen aldean dagoen desberdintasunetik abiatzen da. 

Hori dela eta, berdintasuna bermatuko duten politika publikoak garatzeko, emakumeek 

udalerrian duten desberdintasun-egoera modu kritikoan aztertuko duen ikuspegia hartu 

behar da kontuan, eta, gainera, kontuan hartu behar da emakume guztiek ez dituztela 

bereizkeria berberak bizi eta ez dutela bereizkeriarik bizi modu berean. Beste opresio 

batzuen elkargunea (adina, hizkuntza, azalaren kolorea, jatorri kulturala, jatorri etnikoa, 

sexu-nortasuna, sexu-orientazioa, aniztasun funtzionala, landa-eremuetan urrun bizitzea, 

hezkuntza-maila, lan-egoera, etab.) genero-desberdintasunarekin, emakume batzuek 

jasaten dituzten indarkeria-egoerak areagotzen dira. 

 
2. Berdintasunaren izaera soziala sustatzea eta indarkeria matxista eta LGTBIfobia 

baztertzen dituen kultura sustatzea. 

Berdintasunerantz aurrera egiteak gizarte-erronka izan behar du, ahalik eta gizarte- 

eragile eta herritar gehien konprometitzeko. Horretarako, ezinbestekoa da erakunde 

publikoek berdintasuna Amurrio osatzen duten pertsona guztien erronka gisa balioetsiko 

duen praktika sustatzea. Era berean, ezinbestekoa da indarkeria matxista eta LGTBIfobia 

arbuiatzen dituen kultura sustatzea. Kultura hori, indarkeria izate hutsagatik emakumeei 

eraso egiten dien indarkeriatzat hartu behar da, bai eta, feminitatearen edo 

maskulinitatearen estandar hegemonikoetara egokitzen ez direnez, lesbofobia, 

homofobia, transfofobia edo bifobiaren ondoriozko gizarte-fobia pairatzen duten beste 

pertsona batzuen aurka ere. 

 

Programa 
operatiboaren 
ebaluazioaren 

azterketa 

Amurrioko 
Emakumeen eta 

gizonen 
egoerari 
buruzko 

diagnostikoa 
egitea 

 
 

 
egitea 

 
 

azken 
dokumentua 

egiaztatzea eta 
prestatzea 
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3. Udalaren konpromisoa sustatzea 
 

Planaren bidez, Udalbatzak hurrengo lau urteetan kalitate berdintasun-politika publikoak 

ezartzeko duen konpromisoa finkatu da. Horretarako, Udalak lan hori egiteko behar diren 

baliabide materialak, aurrekontukoak eta giza baliabideak erabiltzeko konpromisoa 

hartzen du. 

 

4. Berdintasun-politikak zeharkakotzea udal sail guztietan 
 

Edozein administrazio publikorentzako beste erronka handi bat berdintasun-politiken 

zeharkakotasuna da. Kanpoko beste eragile batzuekin koordinatuta lan egiten duten 

udal sail guztien eguneroko lanean genero ikuspegia sartzeak berdintasun politika horiek 

zeharka ezartzea dakar. Horretarako, beharrezkoa izango da berdintasun saileko 

etengabeko aholkularitza eta administrazio publikoko langileen konpromiso teknikoa. 

 
5. Herritarren eta, bereziki, emakumeen parte-hartzea bermatzea berdintasun- 

politika publikoetan 

Berdintasun-politika publikoak abian jartzeak ez luke zentzurik izango herritarrak eta, 

bereziki, emakumeak kontuan hartu gabe. Hori dela eta, Amurrioko Udalak konpromisoa 

hartzen du udalerriko emakumeen eta, oro har, herritarren behar eta eskaerei arreta 

berezia jartzeko. Ildo horretatik, Udalak Amurrioko emakumeekin koordinatuko ditu abian 

jartzen diren politika publikoak, eta administrazio publikoaren eta emakumeen arteko 

komunikazio-sare egonkorrak sortuko ditu. 

 

Gainera, dokumentu hau hainbat ezaugarri berezitatik abiatuta prestatu da, plana 

abiarazteko behar den malgutasuna ematen baitiote planari: 

 
o Plana modu parte-hartzailean egin da, emakumeek eta udalerriko LGTBI kolektiboak 

adierazitako eta diagnostikoan jasotako beharrak kontuan hartuta. Parte hartzeko 

ekimen horietako batzuek aktibo jarraitzen dute, eta tokiko elkarteak indartzen 

jarraituko dute. 

o Udalerrian berdintasun-politika publikoak hobetzeko mekanismoak abian jartzeko 

bildutako gabeziak aztertu dira. 

o Planaren garapenak konpromiso politiko eta teknikoa dakar herritarrekin. 
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o Urtero UPOen1 bidez egin daitezkeen ekintzetara egokitzen den dokumentu gisa 

planteatzen da, hori guztia planaren indarraldian (4 urte). 

o Gaur egungo egoeraren testuinguruan kokatzen den plana da, emakume 

askorentzat bere bizitzako hainbat esparrutan bere gaiztakeriak larriagotu dituena. 

o UPOen eragina ebaluatu ahal izateko, urteko ebaluazioak egingo dira planean 

planteatutako berariazko adierazleen bidez. 

 

 
2. ARAU-ESPARRUA ETA ESPARRU JURIDIKOA 

 

Emakumeen mugimenduek eta emakumeen eta gizonen arteko benetako 

berdintasuna lortzeko borrokan parte hartzen duten hainbat eragilek etengabe egiten 

duten borrokari esker, erakundeek hainbat ekintza bultzatu dituzte arlo horretan aurrera 

egin ahal izateko, bai emakumeek berdintasunean tratatuak izateko duten eskubidea 

arautuz, bai politika eta ekintza zehatzen bidez berdintasun hori lortzea bermatuz. 

Indarrean dagoen araudi-esparru horrek hainbat jarduera-eremu hartzen ditu bere 

baitan: nazioartekoa, estatukoa eta autonomikoa, eta ondoren azaltzen den 

araudiaren arabera eratzen da: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 UPO: Urteko Plan Operatiboak urte hasieran ezartzen diren beharren eta lan erritmoen arabera 

garatuko dira urtero. Urte bakoitzeko azken hiruhilekoan ebaluatuko dira, hurrengo UPO egiteko. 

 
Nazioartean: 

 

 

 

Istanbulen egindakoa 

duten berdintasunerako 
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3. LAN-ARDATZEN ARABERAKO BANAKETA 

 
Amurrioko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana lanerako ardatz nagusi 

batean eta hiru ardatz estrategikotan antolatzen da. Ardatz horietako bakoitzean 

zenbait neurri banatuko dira, ekintza zehatzen bidez. Lau ardatz hauen gainean 

egituratzen da plana: 

 

EMAKUMEEN ETA 
LGTBI 

KOLEKTIBOAREN 
AHALDUNTZEA 

 

 

 
 

 

EMAKUMEEN 
ETA LGTBI 

KOLEKTIBOARE 
N AURKAKO 

INDARKERIARIK 
GABEKO 
BIZITZAK 

GOBERNU ONA  
 

EKONOMIAK 
ETA GIZARTE- 
ANTOLAKETA 
ERALDATZEA, 
ESKUBIDEAK 
BERMATZEKO 

 

 

1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko 

babesa emateko neurriei buruzkoa. 

eragingarrirakoa 
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3.1. Gobernu Ona 

Berdintasunaren sustapenean oinarritutako gobernantza-ereduak genero-ikuspegia 

udal maila guztietan sartzea dakar. Ildo horretatik, generoaren edo zeharkakotasunaren 

mainstreaminga Amurrioko Udaleko lan-fase guztietan berdintasun-irizpideak sartzeari 

dagokio: udal-errealitatearen azterketa, ekintzen diseinua, ezarpena, erabakiak hartzea, 

edozein udal-esparrutan abian jarritako neurrien sistema eta emaitzen ebaluazioa, etab. 

 
Gobernatzeko modu horrek eragina du, bai ekintza-egitura formaletan, hau da, sail 

bakoitzeko eguneroko lanean, bai erabakiak hartzeko eta neurriak abian jartzeko 

lanean diharduten pertsonak inplikatzen dituzten egitura informaletan. 

 
Gobernantza-eredu horren alde lan egiteko beharra nazioarteko esparruan jasota dago 

Beijingo IV. Nazioarteko Biltzarreko Ekintza Plataforman, 1995ean, Europan, 1999ko 

Europako Kontseiluan eta autonomia erkidegoan, 4/2005 Legearen 3.4 artikuluan 

genero-ikuspegia gobernantzan sartzea aurreikusten baita: 

 
“Euskal herri-aginteek genero-ikuspegia txertatu behar dute beren politika eta ekintza 

guztietan, halako moduz non horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta 

emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten”. 

 

 
3.2. Emakumeen eta LGTBI kolektiboaren ahalduntzea 

LGTBI   kolektiboko   emakumeen   eta   pertsonen   jabekuntza   kontzeptuak   prozesu 

eraldatzaileari egiten dio erreferentzia. Prozesu horren bidez, LGTBI kolektibo kide horiek 

lapurtutako autonomia eta askatasuna berreskuratzen dute, bizitzako arlo guztiei buruz 

libreki erabakitzeko eta egoki iritzitako erabakiak hartzeko. Ahalduntze hori 

norbanakoaren esparrutik haratago doa, eta ezin izango da LGTBI emakumeen eta 

pertsonen ahalduntzeaz hitz egin haien ahalduntze kolektiboa bermatuta ez badago. 

Era berean, ahalduntze kolektiboa ezin izango da bermatu, paradigma soziala aldatu 

gabe, hala emakumeak nola LGTBI kolektiboa askatasunean bizi ahal izan daitezen eta 

bizitza libre, duin eta egoera onean izateko eskubidea gauzatu ahal izan dezaten. 
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Emakumeak eta LGTBI kolektiboa ahalduntzea eta prozesu horretan laguntzea izango 

da, baina bide hori errazteko, ezinbestekoa da administrazio publikoak lehentasunezko 

hiru lan-esparru horiek kontuan hartuko dituzten neurriak abian jartzea: emakumeen eta 

LGTBI kolektiboaren ahalduntze kolektiboa ahalbidetuko duten estrategien sustapenean 

lan egitea, beren ahalduntze pertsonala erraztuko duten neurriak garatzea eta gizartea 

sentsibilizatzea genero-aldaketaren kultura batean. 

 

 
3.3. Ekonomiak eta gizarte-antolaketa eraldatzea, eskubideak bermatzeko 

 
Zainketa da bizitzaren ardatz nagusia, eta historikoki emakumeak arduratu dira zaintza 

horiei eremu pribatuan eusteaz. Gaur egun, gainera, emakumeek zainketa-lanak egiten 

dituzte lan prekarioetan eta egoera txarrean, kanpoko etxe askotan. Zainketen egitura 

sistema desorekatu batean oinarritzen da, eta sistema horrek emakumeak bereizten ditu, 

zaintzaileen izaera oker naturalizatzean eta lana modu sexistan banatzean oinarrituta. 

Errealitate hori osatzean, alde batera uzten da zainketa bizitzaren jarraipenerako kontu 

kolektibo eta funtsezkoa dela, eta gure gizartearen ardatz nagusitzat hartu beharko 

litzatekeela. Zainketarik gabe ez dago bizirik. 

 
Badago loturarik pobreziaren feminizazioaren, zainketen eta zenbait emakume-talderen 

ahultasunaren artean, eta, horregatik, ezinbestekoa da zainketen arloari heltzea, 

Amurrioko emakumeen bizimodua, ekonomia eta lana hobetzeko. Gainera, 2020ko 

udaberrian hasitako krisiaren ondoren, emakume ahulenen prekarizazioa gero eta 

handiagoa da, eta horrek hurrengo urteetan ere jarraituko du. Horrek agerian uzten du 

beharrezkoa dela berdintasun-politika publikoak abian jartzea, Amurrioko emakumeen 

lan-egoera hobetzeko eta, bereziki, emakume ahulenen egoera hobetzeko, neurriak 

hartzea kontziliazio-zerbitzuak hobetzeko, udaletik abian jarriko direnak, eta zaintzak 

ikusaraztea, bai zaintzaren ardura kanpoan sustatuz, bai kulturaren barruan. 
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3.4. LGTBI kolektiboaren eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak 

 
Emakumeen aurkako indarkeria matxista giza eskubideen urraketa da. Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak jasotzen duenez, hauxe da: 

“Sexuagatiko indarkeriazko edozein ekintza, emakumeari kalte fisiko, sexual edo 

psikologikoa edo sufrimendua eragiten diona edo ekar diezaiokeena, ekintza horiek 

egiteko mehatxuak, derrigortzea edo bizitza publikoan edo pribatuan sor daitekeen 

askatasun-gabetzea barne”. 

Era berean, LGTBI kolektibokoak diren pertsonek ere indarkeria sistematikoak jasaten 

dituzte, beren eguneroko bizitzari aurre egiteko. Europako legediaren esparruan, aipatu 

beharreko ekimen nagusietako bat Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuna 

da, sexu-orientazioagatiko bereizkeria debekatzen baitu Batasunaren oinarrizko 

eskubide gisa. 

Gaur egun, emakumeen eta LGTBI pertsonen aurkako indarkeria modu nabarienak eta 

gordinenak baztertzen dituen arren gizartean, oraindik ere onartzen dira beste esparru 

batzuetako indarkeria matxista eta LGTBIfobikoa: egiturazko indarkeria, kulturala edo 

sinbolikoa, kasu askotan gizartean onarpen handiagoa duena. Erakundeen funtsezko 

zeregina da haien kontra erantzutea, emakumeei eta LGTBI kolektiboari baliabideak eta 

bitartekoak ematea egoera horretatik ateratzeko, eragindako kaltea konpontzeko eta 

indarkeria matxista mota ororen aurka erabat gaitzesteko kultura sortzen laguntzeko. 

 

Ildo horretatik, Udalak sentsibilizazioa eta prebentzioa bultzatu behar ditu, arlo horretako 

ikerketa indartu behar duen bezalaxe. Era berean, indarkeria horiei aurre egiten dieten 

emakumeen eta LGTBI kolektiboaren arreta hobetzeko neurriak jarri behar dira martxan, 

eta indarkeria horien babesa eta konponketa bermatu behar dira, udalerritik antolatzen 

diren zerbitzu eta baliabide guztien bidez. Horretarako, ezinbestekoa izango da udal 

barneko eta gaineko kalitatezko koordinazioa izatea. 
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4. V. PLANAREN EGITURA 

 
 

4.1. Parte hartzen duten sailak 

Amurrioko Udala hiru makro eremutan banatzen da: antolamendua, herritartasuna eta 

lurraldea. Makro sail horien bidez, planaren indarraldian berdintasun-politikak abian 

jartzeko esku hartuko da. Planaren helburua da administrazio publiko osoa politika horien 

garapenean eta hobekuntzan inplikatzea, eta, beraz, horiekin guztiekin lan egingo da 

neurri eta ekintza desberdinetan. 

 

 

Antolamendua Herritartasuna Lurraldea 

Ogasuna eta aurrekontuak 

Kontabilitatea eta zerga-bilketa 

Giza Baliabideak 

Ekonomia Sustapena (Turismoa, 

Merkataritza eta Enplegua) 

HAZ 

Informatika 

Gizarte Zerbitzuak 

Berdintasuna 

Kultura, Gazteria eta 

Adinekoak 
Euskara 

Osasuna eta Hezkuntza 

Kirola 

Parte-hartzea, Auzoak eta 

Gardentasuna 

Antzokia eta Jaiak 

Ingurumena eta klima- 

aldaketa 
Hirigintza 

Obrak eta Zerbitzuak 

Administrazio-batzarrak 

Nekazaritza, Abeltzaintza 

eta Mendiak 

 

 
4.2. Planaren helburu operatiboak 

 
Helburu operatiboek helburu zehatzak ezartzeko balio dute, Plana Udalaren antolaketa 

egitura osoan garatu ahal izateko. Hori dela eta, helburuen bidez, eremu guztietarako 

ibilbide-orri bat markatuko da, planak indarra duen hurrengo urteetan ildo estrategikoak 

eta planean jasotako ekintzak garatzeko. Egin daitezkeen ekintzen gaineko aurreikuspen 

zehatz eta errealista batera egokitu beharko dira helburuak. Planak helburu orokor 

hauek izango ditu: 

 
o Hurrengo lau urteetan garatuko diren neurriak eta ekintzak ekintza-plan berean 

egituratzea. 

o Udalerrian berdintasun-politika publikoak zeharkakotuz jarraitzea, ahalik eta eragile sozial 

eta administrazio publikoko langile gehienek parte har dezaten. 

 
o Udalerrian benetako berdintasuna bermatzeko neurriak eta ekintzak ezartzea, 

emakumeen egungo egoera eta datozen urteak kontuan hartuta. 
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o Berdintasunerako batzorde iraunkor bat sortu eta finkatzea, berdintasun politikak sustatu, 

koordinatu, ezarri eta jarraitzeko egitura egonkorra sortzeko. 

o Prozesuan herritarrek parte hartzeko bideak edo egiturak prestatzea, Amurrioko 

emakumeen artean iritzia eta aztertzeko gaitasuna sortuz. 

 

 

4.3. Ekintzak 

 
Planaren indarraldian egiten diren ekintzak ezarritako helburuak lortzeko tresna gisa 

erabiliko dira. Aspalditik sailean bertan jarraitzen den eskema berari jarraituz eta 

administrazio publikoak Amurrion dituen baliabideen aniztasuna kontuan hartuta, 

honako ekintza hauek aurreikusten dira, bai barnean bai kanpoan: 

 
 

 Arlo horretako prestakuntza eta trebakuntza, prestakuntza, hitzaldi eta ekintza zehatzen 

bidez. 

 Emakumeen jabekuntza sustatzeko espazioak bultzatzea. 

 Gizartea kontzientziatzeko kanpainak egitea. 

 Berdintasunari eta indarkeria matxistaren eta LGTBIfobiaren aurkako baliabideei buruzko 

informazioa zabaltzea. 

 Berdintasunaren aldeko sentsibilizazioa eta indarkeria matxistaren eta LGTBIfobiaren 

aurkako prebentzioa. 

 Bereizkeria eta indarkeria matxistaren egoerei aurre egiteko dauden zerbitzuak eta 

baliabideak hobetzea. 

 Abian jarritako ekintzen eta hobetzeko ekintzen jarraipena. 

 

 

 

 

4.4. Adierazleak 

V. Planerako bi adierazle-mota definitu dira, planteatutako helburuekin eta ekintzekin 

lotuak. Adierazle horiek planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko funtsezko tresnak 

dira, planaren indarraldia bukatutakoan, baita hura ezarri bitartean eta aplikatu 

ondoren jarduketa arloetan lortutako emaitzak ere. Horregatik, honako hauek bereiziko 

dira: 
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Emaitza-adierazleak 

 

 

Planaren helburuekin lotzen dira. Aldatu nahi den errealitatearen aldaketa neurtzen 

dute, Planaren indarraldiaren amaieran, eta abiapuntuko egoera zertan aldatu den eta, 

beraz, lortu nahi zen azken helburua zein neurritan lortu den zehazten dute. Ekintzen 

azken datuak lortzeko balio dute. 

 

Hauek dira plan honetarako adierazleak: 

 

o Ekintza bakoitzaren ondoren ebaluazioak jasotzea. 

o Berdintasun Batzorde Iraunkorrak urtean saio finkoak egitea, ekintzak ebaluatzeko. 

o Berdintasun Batzorde Iraunkorrak proposatutako hobekuntzak sartzeko lan egiten 

da. 

o Planean zehaztutako zeharkako proiektuak gauzatuko dira, udal mailan 

berdintasunerako politika publikoen jarraipena eta abiaraztea bermatuz. 

 
Eraginaren adierazleak 

 

 

Adierazle horiek zuzeneko eragina baloratzeko balio dute, hau da, ekintzen 

onuradunengan, baina zeharkako eragina, oro har, gainerako biztanleriarengan. 

Planean jasoko den eraginaren adierazle bakarra hau izango da: 

 
o Sailak egiten dituen ekintzetan herritarren parte-hartzearen bilakaera. Bilakaera hori 

Laia Eskolak jasotako memoria eta datuen bidez egiaztatu ahal izango da, 

egindako ekintza bakoitzaren ondoren. 
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4.5. Egitura 
 

 
LAN-ARDATZAK 

 
HELBURU 

ESTRATEGIKOAK 

GARATU 

BEHARREKO 
EKINTZAK 

Gobernu Ona 7 28 

Emakumeen eta LGTBI kolektiboaren 

ahalduntzea 

 

7 

 

25 

Ekonomiak eta gizarte-antolaketa 

eraldatzea, eskubideak bermatzeko 

 

3 

 

7 

LGTBI kolektiboaren eta emakumeen 

aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak 

 

4 

 

15 

 

 
5. PLANA BULTZATU ETA KOORDINATZEA 

 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 10. artikuluan adierazten 

denez: 

 
“Foru- eta toki-administrazioek, bakoitzak bere burua antolatzeko dituen eskumenen 

eremuan, beren egiturak egokitu behar dituzte, halako moduz non administrazio 

bakoitzak emakumeen eta gizonen berdintasun-politikak bultzatu, programatu, 

ebaluatu eta horiei buruzko aholkuak ematen jardungo duen erakunde, organo edo 

administrazio-unitate bat izango baitu, gutxienez, dagokion jarduera-eremuan.” 

 

Hori dela eta, jarraibide horietan oinarrituta, eta 2020an berdintasun sailean egindako 

ekintzak ebaluatu ondoren eta 2021ean Amurrioko berdintasun-politika publikoen 

egoerari buruzko diagnostikoa egin ondoren, beharrezkoa da: 

 
 

1. Berdintasun saila eta sail horretako lanak egiteko langileak indartu eta egonkortzea. 

 

 

2. Berdintasun-politika publikoak bultzatzeko egiturak sortu eta finkatzea administrazio 

publikoaren barruan, hala nola Berdintasun Kontseilu Iraunkorra. 

 
Ezinbestekoa da elkarte, politika eta teknikoki egiturak sortzea, politika horiei eusteko eta 

berdintasun-politikak bultzatu, programatu, aholkatu eta ebaluatzeko. Horretarako, 

berdintasun Lantaldea egongo da, eta bertan Udal Talde Politikoak egongo dira 

ordezkatuta, eta lan-gune partekatua izango da, berdintasun-politikak baliozkotzeko eta 
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Amurrioko V. Berdintasun Plana abian jartzeko. Udaleko langileek osatutako talde 

tekniko bat ere egongo da. 

 
3. Amurrioko emakumeekin komunikatzeko bideak bultzatzea, Berdintasun Kontseilua edo 

antzeko egiturak bezalako koordinazio-egituren bidez. 
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6. V. PLANAREN LAN-ARDATZAK 
 

 

ARDATZ NAGUSIA GOBERNU ONA 

GO 1. Helburua: Amurrioko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana garatzeko egiturak indartzea eta sortzea. 

 

EKINTZA 
PARTE HARTZEN 

DUTEN SAILAK 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

 

Adierazleak eta Egiaztatze-iturriak 

GO.1.1 . Plana behar bezala 

garatzeko behar diren baliabide 

ekonomiko eta organiko guztiak 

izatea. 

 

Alkatetza 

    -Plana garatzeko behar den aurrekontu espezifikoa urtero onartzea. 

-Berdintasun saileko langileak kontratatzea 

-Planaren urteko egokitzapena 

BG.1.2 Urteko Plan Operatiboa 

(UPO) diseinatzea, V. Planean2 

garatu beharreko ekintzen 

plangintza egituratu eta 

diseinatzeko. 

 
 

Berdintasuna 

    -UPO egiteko bultzatze- eta koordinazio-egituretan parte hartzen duten 
eragileen parte-hartze maila 

EI: 

Urteko Plan Operatiboaren dokumentua eta plan hori koordinatzeko eta 

diseinatzeko egindako bileren aktak 

 

GO.1.3 Amurrioko emakumeekiko 

eta mugimendu feministarekiko 

harremana berregituratzea, 

erakundeen arteko elkarrizketa- 

bideak sortzeko, berdintasunerako 

mahai baten bidez. 

 
 

 
Berdintasuna 

    - Elkarte-sarea eta mugimendu feminista osatzen duten emakumeen % 80k, 

gutxienez, egitura berri horretan parte hartzen dute. 

EI: 

Urtero egiten diren bileren aktak 

Harremanetan jarri diren eta Berdintasun Mahaian parte hartuko duten 
emakumeen hasierako zerrenda 

 

 

2 Urteko Plan Operatiboek kontuan hartu beharko dute COVID 19ak eragindako mundu mailako pandemiaren ondorioz sortutako osasun eta ekonomia 

krisiaren ondoriozko egungo egoera. Hori dela eta, biztanlerian oro har sortzen diren aldaketetara eta beharretara egokitu beharko dira, bai eta 
emakumeen kasu zehatzetara eta aurrean dituzten eta areagotzen ari diren diskriminazioetara ere. 

 
AMURRIOKO UDALEKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. PLANA 
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GO.2 Helburua: Berdintasunerako politika publikoak koordinatzeko egiturak sustatzea 

 
EKINTZA 

PARTE HARTZEN 
DUTEN SAILAK 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

 
Adierazleak eta Egiaztatze-iturriak 

 

GO.2.1 Udal-sailei aholkuak eta 

laguntza ematea, beren sailetan 

zeharkakotasuna ezartzeko 

berariazko ekintzen bidez 

 
 
 

Berdintasuna eta 

gainerako sailak 

    - Aholkularitza jaso duten sailek, gutxienez, berdintasunaren arloko 

berariazko ekintza bat izango dute, eta, urte-amaieran, arlo horretako 
berariazko ekintzak berrikusiko dituzte. 

EI: 

Aholkatutako sailetako langileekin egindako bileren aktak 

Gai horretako ekintza espezifikoei buruzko memoriak edo ebaluazioa 

GO.2.2 Teknikariei eta politikariei 

prestakuntza ematea gatazkak 

konpontzeko, udal langileen arteko 

tratu ona eta komunikazio ona 
azpimarratzeko. 

 
Berdintasuna eta 

gainerako sailak 

    -Udaleko langileen % 80rekin trebakuntza egitea 

 
EI: 

Prestakuntzaren memoria 

GO.2.3 Berdinsarearen erakunde 

arteko koordinazio-bileretan parte 

hartzen jarraitzea. 

 

Berdintasuna 

    -Berdinsarean proposatutako ekintzen % 80 egingo da urtero. 

EI: Bileren aktak 

Abian jarritako ekintzen memoriak 

 

GO.3 Helburua: V. Berdintasun Plana Amurrioko udal langileen eta herritarren artean zabaltzea. 

 

EKINTZA 
PARTE HARTZEN 

DUTEN SAILAK 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 
 

Adierazleak eta Egiaztatze-iturriak 

GO.3.1 V. Plana bi saio 

presentzialetan3 aurkeztea: bata 

Udaleko teknikari guztiekin eta 

bestea Udaleko politikariekin. 

 

 
Berdintasuna 

    -Teknikarien % 90ek V. Berdintasun Plana ezagutzen du 

-Politikarien % 90ek V. Berdintasun Plana ezagutzen du 

EI: Aurkezpen bileretako aktak, sail bakoitzeko teknikarien eta politikarien 

presentzia bereizia aipatuz. 

 

3 Aurrez aurreko saio bat egiterik ez balego, baliabide telematikoak erabiliko lirateke. 
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GO.3.2 Planaren berri ematea udal 

sail guztiei, intranet bidez, lan egiten 

duten kanpoko eragile guztiei zabal 

diezaieten. 

 

Berdintasuna eta 

Alkatetza 

    -Teknikarien % 100ek jasotzen du mezu elektronikoa 

- Teknikarien % 80k, era berean, berdintasunari buruzko ekintzetan parte 

hartzen duten kanpoko eragileei zabaltzen die plana. 

EI: Plana zabaltzeko mezu elektronikoak 

 
GO.3.3 V. Plana Amurrioko herritarrei 

irekitako saioetan4 aurkeztea eta 

udalerriko emakumeak berariaz 

gonbidatzea 

 
 
 

Berdintasuna 

    - Mugimendu feministako emakumeen eta emakumeen elkarteen % 100ek 
jaso dute gonbita 

- Gonbidatutako emakumeen % 80 saioetara joaten da 

-Elkarte-sarearen % 60 saioetara joaten da 

EI: Herritarrekin antolatutako saioen akta 

GO.3.4 V. Plana udal 

komunikabideen eta eskualdeko 

aldizkarien bidez zabaltzea 

Berdintasuna, 

Komunikazioa 

eta Hauxe Da 

aldizkaria 

    
- V. Plana hedabideetan zabaltzen da. 

EI: Komunikabideetan zabaldutako plana 

 

GO.4 Helburua: Amurrioko udalerriko berdintasun-politiken ebaluazio jarraitua egitea 

 

EKINTZA 
PARTE HARTZEN 
DUTEN SAILAK 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

Adierazleak eta Egiaztatze-iturriak 

GO.4.1 V. Berdintasun Planaren 

ebaluazio jarraitua egitea urtero 
 
Berdintasuna 

    -Urteko Plan Operatiboko ekintzen % 80 egitea 

EI: Egindako ekintzen memoriak eta garatutako programen ebaluazioak 

GO.4.2 V. Planean hartutako ekintzak 

eta neurriak urtero egokitzea, 

Berdintasun Mahaian parte hartzen 

duten emakumeen bidez 

antzemandako beharren arabera. 

 

 
Berdintasuna 

     
-Berdintasun mahaiarekin ebaluazio-saio bat egitea 

EI: Hurrengo UPO egokitua 

 

4 Egungo egoera dela eta, behar diren saioak egingo dira ahalik eta jende gehienarengana iristeko, segurtasun neurri guztiak errespetatuz, herritarren 

artean kutsadura saihesteko. Gainera, ludoteka zerbitzua emanen zaie halako bateragarritasun zerbitzuetan adingabeak utzi behar dituzten guztiei. 
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BG.4.3 Urteko ebaluazioetan 

atzemandako gabeziak hobetzeko 

behar diren neurriak martxan jartzea. 

 
 
Berdintasuna 

    -Berrikusitako ekintzak egoerara egokitzen dira, eta egin ez direnak 

ebaluatu egiten dira, egokitzeko 

EI: Aurreko UPO ebaluatzea eta hurrengo UPO hobetzeko ekintzak 

hobetzea. 

GO.5 Helburua: Komunikazio ez-sexista sustatzea eta udal sailetako langileen eguneroko komunikazioan eragitea. 

 

GO.5.1 Udaleko sailetako langileei 

prestakuntza ematea, hizkuntza ez- 

sexista egunero erabiltzeko, 

politikariak barne, hizkuntza 

inklusiboari buruzko prestakuntza 

saioetan. 

 
 

 
Berdintasuna 

     

 
-Udaleko langileek hobetu egiten dute hizkuntzaren erabilera, bai ahozko 

bai idatzizko komunikazioetan. 

 
EI:- Egindako prestakuntzen ebaluazioa 

 
GO.5.2 Hizkuntza ez-sexistaren 

erabilera sartzea Udalak egiten 

dituen komunikazio guztietan, baita 

web orriaren eduki osoan ere. 

 

 
Berdintasuna eta 

sail guztiak 

     
- Egiten diren komunikazioen % 100ek kontuan hartzen dute hizkuntza 

inklusiboa erabiltzea. 

 

EI: Udalak urtean zehar egindako idatzizko komunikazioak 

GO.6 Helburua: Genero ikuspegia udal sail desberdinetako eguneroko lanean txertatzea sustatzea. 

 
GO.6.1 Udal-langileak prestatzea, 

eguneroko lanean genero-ikuspegia 

aplikatzeko. 

 
Berdintasuna, 

Alkatetza eta 

Giza Baliabideak 

    -Teknikarien % 80k jasotzen du prestakuntza 

- Politikarien %100ek jasotzen du prestakuntza 

EI: Jasotako prestakuntzen ebaluazioa eta memoria, parte-hartze hori 

sexuaren arabera banatuta 

 

GO.6.2 Udaleko langileak prestatzea, 

parte-hartze prozesuetan eta sail 

bakoitzak udalerriko elkarteekin 

dituen aholkularitza- eta koordinazio- 
lanetan genero-ikuspegia eta sexu- 

eta genero-aniztasuna txertatzeko. 

 

 
Berdintasuna eta 

sail guztiak 

     
- Udal-langileen % 80 joaten da prestakuntzara 

EI: 

Emandako prestakuntzaren ebaluazioa 
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GO.6.3 Udaleko sail guztietan 

“sexua” aldagaia sartzea, 

garatutako programa eta ekintzen 

txostenak eta memoriak eta 

biztanleriari buruzko azterlan edo 

ikerketak egitean. 

 
 
 
Berdintasuna eta 

sail guztiak 

     
-Sailen % 80k sexua aldagaia sartu dute informazioa biltzeko fitxetan, 

memorietan, txostenetan eta azterketetan. 

EI: 

Irizpide honen arabera egindako memoria, txosten eta azterlanak 

 

GO.6.4 Sexu-jazarpenaren eta 

sexuagatiko jazarpenaren aurrean 

jarduteko protokoloa berrikustea eta 

horren babesean dauden pertsonak 

gehitzea. 

 
 
Berdintasuna, 

Giza Baliabideak 

eta Alkatetza 

    
-Protokoloa eguneratu egin da, sail horretan indarrean dagoen legeriaren 

arabera. 

EI: 

Protokolo eguneratua eta sinatua 

 
 

GO.6.5 Protokoloaren aplikazioaren 

urteko segimendua egitea 

 

Berdintasuna, 

Giza Baliabideak, 

Alkatetza 

    -Protokoloaren urteko jarraipena 

EI: 

Protokoloaren bileren akta 

Egon daitezkeen gorabeherei buruzko txostena 

 
GO. 6.6. Bereziki LGTBI kolektiboari 

eskainitako gune bat sortzea 

Udalaren webgunean: informazio- 

artikuluak, arreta-baliabideak, 

aurreikusitako hurrengo ekintzak 

 
 

 
Berdintasuna 

    
 
-LGTBI kolektiboari eskainitako eduki-kopurua 

EI: 

Webgunea sortzea 

 

GO.6.7. Udal arloetako diru- 

laguntzen oinarri eta deialdietan 

berdintasun-irizpideak sartzea 

 
Dirulaguntzak 

bultzatzen 

dituzten arloak 

    -Berdintasun-irizpideak dituzten diru-laguntzen kopurua 

EI: 

Egindako integrazioak 
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GO.7 Helburua: Udalak egiten dituen kontratazio guztietan berdintasun printzipioak bermatuta gera daitezen sustatzea, hautapen eta kontratazio 

prozesu guztietan genero ikuspegia sartuz. 

GO.7.1 Langileak kontratatzeko 

lehiaketetako edo oposizioetako gai 

zerrendan gutxienez 

berdintasunarekin zerikusia duen gai 

bat sartzea, 4/2005 Legearen 17. 
artikuluan jasotzen den moduan. 

 
 
Berdintasuna eta 

Giza Baliabideak 

    -Udal-langileak hautatzeko hurrengo prozesuetarako gai-zerrenda 

eguneratzea 

EI: 

Gaitegiak 

GO.7.2 Berdintasun-klausulei buruzko 

prestakuntzarekin jarraitzea, Udalak 

gauzatzen dituen kontratu, lizitazio 

eta hitzarmen publikoetan 
berdintasun-klausulak txertatzen 

jarraitzeko. 

 

Berdintasuna, 

Giza Baliabideak 

eta Alkatetza 

     
-Langileen % 80 joaten da prestakuntzetara 

EI: Egindako formazioen memoria eta ebaluazioa 

GO.7.3 Irizpide bera bateratzea 

Udalak gauzatzen dituen kontratu, 
lizitazio eta hitzarmen publikoetan 

berdintasun-klausulak sartzeko. 

Berdintasuna, 

Giza Baliabideak 

eta Alkatetza 

    
-Zenbait klausula udal-sail guztietan sartzeko irizpideak bateratu dira. 

EI: Klausulak dokumentu komun batean prestatu eta sartzen dira 

GO.7.4 Kontratuetan sartzen diren 

berdintasun klausulen jarraipena 
bermatzea, haien gauzatzea 

bermatzeko 

Berdintasuna eta 

inplikatutako 

gainerako sailak 

    -Urte-amaieran, klausula horien jarraipenaren memoriak jasotzen dira. 

EI: 

Klausula horiek betetzeari buruzko txostenak egiten dira 

GO.7.5 Diskriminazio positiboko 

ekintzak koordinatzea Amurrio 

Bidean enpresarekin, udalerrian oso 

maskulinizatutako lanpostuak 

eskuratzeko. 

 
Berdintasuna eta 
Enplegua eta 

Lanbide 

    - Lanbiderekiko hautaketa-prozesuen ezaugarriak berrikusi dira 

EI: Diskriminazio positiboak sartu dira Lanbideren lan-planeko 

eskaintzetarako langileak hautatzeko irizpideetan, gizonezko gehien 

dituzten lanpostuetarako. 

GO.7.6. Honako hauen parte-hartze 

orekatua sustatu, berrikusi eta 

bermatzea: emakumeak eta 

gizonak, udaleko sailek sustatutako 

parte-hartze prozesuetan 

(lehiaketak, epaimahaiak, 
auzitegiak, parte-hartze prozesuak, 

etab.) 

 

Horrelako 

ekintzak 

antolatzen 

dituzten sail 

guztiak 

    
- Emakumeen eta gizonen parte-hartzea orekatu egiten da udal-sailek 

antolatutako jardueretan. 

 
EI: 

Parte-hartzaileak sexuaren eta zenbaketaren arabera bereiztea, 
bertaratze-zerrenden bidez 
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1. ARDATZA: EMAKUMEEN AHALDUNTZEA 

A.1 Helburua: Udalerriko emakumeen aniztasunak berdintasun politika publikoen gaineko gogoeta, prestakuntza, jarraipen eta ebaluazio 

prozesuetan parte har dezan sustatzea. 

 

EKINTZA 
PARTE HARTZEN 

DUTEN SAILAK 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

 

Adierazleak eta Egiaztatze-iturriak 

A 1.1. Beharrezkotzat jotzen den 

guztian laguntzea eta indartzea 

mugimendu feministak 2021. 

urtearen amaieran bultzatutako 

parte-hartze prozesua. 

 

 
Berdintasun Saila 

    -Amurrioko elkarteetako, mugimendu feministako eta beste kolektiboetako 

emakumeen ehuneko handienak parte hartzen du prozesuan 

EI: 

-Emakumeekin egindako parte-hartze prozesuari buruzko memoria 
-Parte-hartzaileak zenbatzea eta jatorrizko kolektiboen arabera bereiztea 

A.1.2. Gizarte-bazterketa jasateko 

arrisku handiena duten emakumeen 

parte-hartzea bultzatzea eta 

sustatzea, kolektibo horiekiko 

komunikazio-kanal alternatiboen 

eta zuzenen bidez (emakume 

migratuak, adineko emakumeak, 

aniztasun funtzionala duten 

emakumeak, etab.). 

 

 
 

 
Berdintasun Saila 

    
 
- Emakume gehiagok parte hartzen dute sailetik egiten diren jardueretan 

eta bultzatzen diren prozesuetan 

 

EI: 

Komunikaziorako garatutako kanalak (Whatsapp, zuzeneko komunikazioa 

elkarteekin, postontzietan sartzea, kartelak hizkuntza edo formatu 
desberdinetan, sare sozialak, etab.) 

 

A.2 Helburua: Amurrioko emakumeen autonomia garatzen eta aniztasuna ahalduntzen laguntzea 

 
A 2.1 Amurrioko emakumeen artean 

sare feministak sortzea sustatzea 

 
 

Berdintasun Saila 

    - Mugimendu feministak bultzatutako parte-hartze prozesutik proposatzen 

diren ekimenak ordena horretan babesten dira. 

 
EI: 

Lagundutako eta egindako ekimenen memoriak 

 
A.2.2 Emakumeen ahalduntzea 

sustatzeko hainbat ikastaro eta tailer 

egitea Laia Eskolaren bidez 

 
 
Berdintasun Saila 

    -Urtean egiten diren tailerren eta ikastaroen kopurua 

EI: 

Egindako ekintzen memoria 
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A.2.3 Amurrioko emakume 

zaintzaileen bizi-kalitatea eta 

ahalduntzea bermatzeko ekintza, 

ikastaro eta prestakuntza 

espezifikoak egitea 

 
 
Berdintasun Saila 

    -Urteko ekintza-, ikastaro- eta prestakuntza-kopurua 

 
EI: 

Parte hartu duten emakume-taldeen araberako zenbaketa duten 

ekitaldien memoria 

 

E.3. Helburua: Balioen aldaketa sustatzea, sexuaren araberako rolak eta estereotipoak ezabatuz 

A.3.1. Amurrioko udal-eskolak 

(musika, dantza eta pintura), kirol 

elkarte eta entitateei edo bestelako 

taldeei prestakuntza eta 

aholkularitza egokia eskaintzea, 

haien ekintzetan genero, sexu eta 

genero aniztasuna kontuan 

hartzeko. 

Berdintasun 

sailaren 

laguntzarekin 

horrelako 

eragileekin 

harremanak 

dituzten edota 

diru-laguntzak 

kudeatzen 
dituzten sailak 

     
-Prestakuntza eta aholkularitza jaso duten agenteen kopurua eta mota 

 

-Lan hau egin duten sailak 

EI: 

Jasotako prestakuntzari buruzko ebaluazio-txostena 

 

A.3.2. Jaiegunetarako (azoka, 

inauteriak, gabonak, udako jaiak…) 

estereotipo sexistak sustatzen ez 

dituzten diskoak/playlist-ak izatea. 

 
Berdintasuna eta 

jaietan parte 

hartzen duten 

gainerako arloak 

    
-Ekitaldietarako sortutako playlist/diskoen kopurua 

El: 

Ekitaldi bakoitzean sartzen den materiala 

A.3.3. Maskulinitate berriei buruzko 

prestakuntza egitea udalerrian, bai 

ikastetxeetan bai udaletan, eta haur, 

nerabe eta gazteen artean eragitea. 

 

 
Berdintasuna eta 

Hezkuntza saila 

    - Maskulinitate berriei buruzko prestakuntza-kopurua ikastetxeetan eta 

udal-espazioetan 

 

EI: 

Prestakuntzei buruzko memoria 

Sexuaren arabera bereizitako zenbaketa 

 

A.3.4. Guraso-elkarteen 

gurasoentzako hezkidetzaren eta 

sexu-hezkuntzaren  arloko 

prestakuntza egitea 

 
Berdintasuna, 

Hezkuntza eta 

ikastetxeetako 

IGEak 

    -Prestakuntzetan parte hartu duten pertsonen kopurua, adinaren eta 

sexuaren arabera 

EI: 

Parte-hartzaileen kopurua sexuaren arabera banatuz egindako 

prestakuntza-txostena 
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A.3.5. Hezkidetzaren eta sexu- 

hezkuntzaren arloko prestakuntza 

egitea ikastetxeetako ikasle eta 

irakasleentzat. 

Berdintasuna, 

Hezkuntza eta 

ikastetxeetako 

koordinazioaz 

arduratzen diren 

langileak 

    -Prestakuntzetan parte hartu duten pertsonen kopurua, adinaren eta 

sexuaren arabera 

 
EI: 

Emandako prestakuntza ebaluatzea, parte-hartzaileen kopurua sexuaren 

arabera banatuz. 

A.3.6. Hezkidetzari eta sexu 

hezkuntzari buruzko prestakuntza 

egitea Udalak udan abian jarri 

dituen bateragarritasun 

zerbitzuetan, hala nola Oporretan 

euskaraz programan. 

 

 
Berdintasuna eta 

Hezkuntza saila 

    
-Prestakuntzetan parte hartu duten pertsonen kopurua, adinaren eta 

sexuaren arabera 

EI: 

Garatutako tailerrei buruzko ebaluazio-memoria, parte-hartzea sexuaren 

arabera banatuz 

A 3.7. Martxoaren 8an, Emakumeen 

Nazioarteko Egunean, maiatzaren 

17an, ekainaren 28an eta azaroaren 

25ean sentsibilizazio-kanpainak 

antolatzen jarraitzea. 

 
 
Berdintasuna eta 

komunikazio saila 

    
-Egindako ekintzen eta parte-hartzaileen kopurua 

EI: 

Egun garrantzitsuetan egindako ekintzen ebaluazio memoria, jardueren 

memoriak sexuaren arabera banatuz. 

 
A.3.8. Berariazko tailerrak eta 

prestakuntza egitea, biztanleak 

LGTBIQ+ fobiaren aurka 

sentsibilizatzeko. 

Berdintasuna, 

ikastetxeak eta 

inplikatutako 

gainerako udal 
sailak (euskara, 

kultura, antzokia 

eta jaiak, 

hezkuntza, etab.) 

    

-Egindako ekintzen eta parte-hartzaileen kopurua 

EI: 

Egindako ekintzen ebaluazio-memoria, parte-hartzearen datuak sexuaren 

arabera bereiziz 

 
A.3.9. Sexu eta genero aniztasunari 

buruzko prestakuntza gida prestatu 

eta zabaltzea Udalean eta 

ikastetxeetan, baliabide 

pedagogikoekin. 

 

 
Berdintasuna eta 

Amurrioko 

ikastetxeak 

     
-Gida zein ikastetxetan zabaldu den 

EI: 

Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza-gida 
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A.3.10. Udal liburutegiari eta lehen 

eta bigarren hezkuntzako ikastetxeei 

genero berdintasunari buruzko 

materiala ematea. 

 
Berdintasuna eta 

hezkuntza saila 

    
-Urtean erositako materialaren kopurua eta mota 

EI: 

Ikastetxe bakoitzean sartzen den materiala 

 

A.4 Helburua: Emakumeak kulturara ikusaraztea, emakumeen kultura-erreferenteak sortuz, iraganean eta gaur egun emakumeek egiten duten 

ekarpena balioesteko 

 
 

A.4.1. Emakumeak protagonista 

dituzten kultura-jarduerak egitea 

 
Berdintasuna eta 

kultur ekitaldiak 

egiten diharduten 

gainerako sailak 

    -Egindako jardueren eta parte-hartzaileen kopurua 

EI: 

Egindako ekintzen memoria 

 
A.4.2.  LGTBI  kolektiboaren  kultura- 

jarduera ikusgarriak sustatzea 

Berdintasuna eta 

kultur ekitaldiak 

egiten diharduten 

gainerako sailak 

    -Egindako jardueren eta parte-hartzaileen kopurua 

EI: 

Egindako ekintzen memoria 

 
A.4.3. Amurrioko kale berrietan 

udalerriaren hirigintzako historian 

emakumeen izenak sartzea. 

 

 
Berdintasuna eta 

Hirigintza saila 

    -Berrikusitako kale kopurua 

EI: 

Egindako berrikuspenari buruzko txostena 

Emakumeen izenak dituzten kale berriak aldatzea edo sartzea 

A.5 Helburua: Amurrioko emakumeen asoziazionismoa eta gizarte- eta kultura-bizitzan parte hartzea sustatzen jarraitzea 

A.5.1. Eskatzen duten emakumeen 

elkarteei diru-laguntzak ematen 

jarraitzea. 

 
Berdintasuna 

    -Emandako diru-laguntzen kopurua 

EI: 

Tramitatutako eskaerak 

A. 5.2. Nahi duten emakume- 

elkarteei aholku ematen jarraitzea, 

gizarte-garapenerako 

 
Berdintasuna 

    -Egindako kontsulten kopurua 

EI: 

Urtean egindako kontsulten memoria 
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A.6 Helburua: Emakumeen, oro har, eta, bereziki, gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden emakumeen bizitza prekarizatzen laguntzea 

A. 6.1. Amurrioko emakumeen 

baldintza sozial eta ekonomikoei 

buruzko azterketa diagnostikoa 

egitea, 2020an izandako krisiaren 

ondorioz, eta gizartean baztertuak 

izateko arriskuan dauden 
emakumeak azpimarratzea. 

 

Berdintasuna, 

partaidetza saila 

eta Oinarrizko 

Gizarte Zerbitzuak 

     
 

Azterketa egitea 

EI: Diagnostikoaren azken dokumentua 

A.6.2 Txosten diagnostikoaren 

ondoren antzemandako egoerak 

arintzeko laguntzak abian jartzea. 

Berdintasuna eta 

inplikatutako 

gainerako sailak 

    -Sortutako laguntza-motak eta -kopurua 

EI: Laguntzak errealitatera egokitzea 

Emandako laguntza kopuruari buruzko txostena 

A.6.3 Udalerriko enpresekin 

prestakuntza egitea, 

emakumeentzako enplegu baldintza 
duinen inguruan sentsibilizatzeko 

Berdintasuna eta 

enplegu eta 

sustapen saila 

    
-Egindako trebakuntza-kopurua 

EI: Sexuaren arabera bereizitako formazioei buruzko memoria 

A.7 Helburua: Amurrioko emakumeek baldintza duinetan lan egiteko aukera bultzatzea eta sustatzea 

A.7.1 Norberaren kontura lan egiten 

duten emakumeentzako diru- 

laguntzak handitzea, haien enplegu- 

egoera arautzen laguntzeko. 

 
Berdintasuna eta 

enplegu eta 

sustapen saila 

     
-Egindako diru-laguntzen kopurua eta mota 

EI: Emandako diru-laguntzen kopuruari buruzko txostena 

A.7.2 Emakumeak zainketa- 

lanetarako edota etxean bertan lan 

egiteko kontratatzen dituzten 

familientzako aholkularitza-zerbitzua 

ezartzea eta abiaraztea, familia horiei 

laguntzeko beren langileen egoera 

erregularizatzeko beharrezko 

izapideak egiten. 

 
 
 
Berdintasuna eta 

enplegu eta 

sustapen saila 

     
 

-Egindako aholkularitza-kopurua eta -mota 

EI: Egindako aholkularitzei buruzko urteko txostena 
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2. ARDATZA: EKONOMIAK ETA GIZARTE-ANTOLAKETA ERALDATZEA, ESKUBIDEAK BERMATZEKO 

E.1.Helburua: Administrazio publikoak erantzunkidetasuna eta bateragarritasuna sustatu eta erraztea 

 

EKINTZA 
PARTE HARTZEN 

DUTEN SAILAK 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

 

Adierazleak eta Egiaztatze-iturriak 

E.1.1. Herritarrei zuzendutako kultur 

jarduera eta ekintza guztietan eskariz 

kontratatutako adingabeak 

zaintzeko zerbitzua bermatzea. 

 

Berdintasuna eta 
sartutako sail 

guztiak 

    -Ludoteka kontratatzea, herritarrek parte hartzen duten jarduerak 

daudenean 

-Zerbitzuen erabilera-maila 

EI: 

Erabiltzaileak sexuaren arabera bereiztea, balorazio fitxen bidez 

 
E.1.2 Bateragarritasun zerbitzuak 

antolatzen jarraitzea, hala nola 

Oporretan Euskaraz 

 

 
Hezkuntza Saila 

    -Zerbitzuen jarraitutasuna eta existentzia 

-Horien erabilera-maila 

EI: 

Erabiltzaileen balorazioak sexuaren arabera bereizita 

E.1.3 Barneko adiskidetze-neurriak 

berrikustea eta intraneten bidez 

zabalduko den dokumentu ofizial 

batean jasotzea 

 
Berdintasuna eta 

Alkatetza 

    
-Neurriak eguneratzea 

EI: 

Dokumentu ofiziala egin eta intranet bidez zabaldu da 

E.2 Helburua: Teknikariak eta, oro har, herritarrak kontziliazioaren, zainketen eta erantzunkidetasunaren inguruan sentsibilizatzeko prestakuntza 

ematea 

 

E.2.1 Udaleko langileekin 

sentsibilizazio-ikastaroak antolatzea 

 
Berdintasuna 

    -Egindako trebakuntza-kopurua eta -motak 

EI: 

Sexuaren eta arloaren arabera bereizitako taldeen memoria 

E.2.2 Bateragarritasunari eta 

erantzunkidetasunari buruzko 

ikastaroak eta lantegiak antolatzea, 

herritarrak sentsibilizatzeko 

 
 
Berdintasuna 

    
-Egindako ikastaro eta tailerren kopurua eta mota 

EI: 

Sexuaren arabera bereizitako ikastaro eta tailerren memoria 
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E.3 Helburua: Bateragarritasunaren eta hezkuntzaren arloan diru-laguntzak bermatzea, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei, guraso 

bakarreko familiei edota bazterketa-arriskuan dauden familiei laguntzeko 

E.3.1 Haurreskolako kuotaren diru- 

laguntza lerroa zabaltzea, genero- 

indarkeriaren biktima diren 

emakumeei, guraso bakarreko 

familiei edota baztertzeko arriskuan 

daudenei laguntzeko. 

 

 
Hezkuntza eta 

Berdintasun sailak 

    
-Eskariaren beharretara egokitutako diru-laguntzak 

-Familia hartzaileen kopurua eta haien ezaugarriak 

EI: 

Esleipenen ebazpena 

E. 3.2 Eskola-materialaren diru- 

laguntza zabaltzea, genero- 

indarkeriaren biktima diren 

emakumeei, guraso bakarreko 

familiei edota baztertzeko arriskuan 

daudenei laguntzeko. 

 
 
Hezkuntza eta 

Berdintasun sailak 

    -Eskariaren beharretara egokitutako diru-laguntzak 

-Familia hartzaileen kopurua eta haien ezaugarriak 

EI: 

Esleipenen ebazpena 
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3. ARDATZA: EMAKUMEEN ETA LGTBI KOLEKTIBOAREN AURKAKO INDARKERIARIK GABEKO BIZITZAK 

B.1. Helburua: Indarkeria matxista bizi duten emakumeei laguntzeko zerbitzu eta baliabideetarako sarbidea bermatzea 

B.1.1 Genero-indarkeriaren 

biktimentzako laguntza hobetzeko 

eta beharrezko hobekuntzak 

egiteko, Udalaren Jarduketa 

Protokoloa Koordinatzeko Mahaiari 

jarraipena ematea eta erakundeen 
arteko koordinazioa egitea. 

 

Berdintasun Saila 

eta inplikatutako 

gainerako 

eragileak 

    

-Egindako bileren kopurua 

-Sartutako hobekuntza-kopurua 

EI: 

- Bileren aktak 

E.1.2 Emakumeentzako Aholkularitza 

Juridikoaren Zerbitzuarekin eta 

emakumeentzako laguntza 
psikologikoaren zerbitzuarekin 

jarraitzea. 

Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuak eta 
Hegoak Foru 

Zerbitzua 

    -Egindako arreten kopurua 

EI: 

Zerbitzuen urteko memoria 

B.1.3 Sexu-jazarpenaren eta 

sexuagatiko jazarpenaren aurkako 

udal protokoloa eguneratu eta 

zabaltzea Amurrioko udalerrian. 

 

 
Berdintasun Saila 

    -Sartutako hobekuntza-kopurua 

-Dokumentua eguneratzea 

EI: 

Dokumentu eguneratua eta intranetaren bidez zabaldua 

B.2 Helburua: Administrazio publikoaren eta kanpoko eragileen konpromisoa hobetzea indarkeria matxistaren aurkako salaketan eta jardueran 

 

B.2.1 Indarkeria matxistaren aurrean 

salaketa publikoa jartzeko udal 

protokoloa prestatu eta abiaraztea. 

 

Berdintasun Saila, 

Berdintasun 

Mahaia eta 

Alkatetza. 

    -Prestakuntzan parte hartu duten pertsonen kopurua 

-Urtean egindako salaketa-mobilizazioen kopurua 

EI: 

Dokumentua eginda 

Kondena ekitaldi bakoitzean egindako prentsa-oharrak 

B.2.2 Indarkeria matxista jasaten 

duten emakumeei laguntzen 

diharduten udal langileak eta 

kanpoko eragileak sentsibilizatzeko 

prestakuntza egitea. 

 

 
Berdintasun Saila 

    -Urtean egindako prestakuntza-kopurua 

-Parte hartzen duen pertsona-kopurua, udal-arloen arabera 

EI: 

Egindako formazioen memoriak, sexuaren arabera banatuta 
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B.2.3 Azaroaren 25ean sentsibilizazio- 

kanpainak egiten jarraitzea 

 
Berdintasuna, 

Berdintasun 

Mahaia eta 

komunikazio saila 

    -Azaroaren 25ean egindako jarduera-kopurua 

-Ekintzetan parte hartzen duten pertsonen kopurua 

EI: 

-Egindako ekintzen ebaluazio-memoria, sexuaren arabera bereizitako 

partaidetza-datuekin. 

 

B.2.4 Indarkeria matxistaren inguruko 

sentsibilizazio- eta prebentzio- 

kanpainak egitea urtero Amurrioko 

herriko jaietan. 

 
Berdintasuna, 

Berdintasun 

Mahaia eta 

komunikazio saila 

     
-Egindako kanpainen kopurua eta mota 

EI: 

Egindako kanpainen ebaluazioa 

 

B.3 Helburua: Indarkeriarik gabeko portaeren ereduen garapena bultzatzea eta indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzea 

 

B.3.1. Amurrioko herriko jaietan 

erasoen aurkako stand bat jartzea 

indarkeria matxista prebenitzeko 

material eta gidekin. 

 
Berdintasuna, 

Berdintasun 

Mahaia eta 

komunikazio saila 

     
-Standean zabaldutako material eta gida kopurua eta mota 

EI: 

Zabaldutako materiala eta gidak eta ekintzaren memoria 

B.3.2 Adineko emakumeentzako 

indarkeria matxistaren aurkako 

sentsibilizazio tailerren programa 

egitea. 

 
Berdintasun Saila 

eta Berdintasun 
Mahaia 

    -Egindako tailerren kopurua 

-Tailerretan parte hartu duten emakumeen kopurua 

EI: 

Tailerren memoria 

 

B.3.3 Ikastetxeetan prestakuntza 

ematea,  ikasleak  LGBTIQ+  taldeko 

pertsonen aurkako indarkeria 

matxistaren kontzientzia, 

sentsibilizazio eta prebentzioaren 

inguruan sentsibilizatzeko. 

 
 
 
Berdintasun Saila 

eta ikastetxeak 

     

-Egindako trebakuntza-kopurua 

-Parte-hartzaileen kopurua sexuaren arabera banatuta 

EI: 

Sexuaren arabera bereizitako tailerren memoria 
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B.3.4 LGBTIQ+ taldeko pertsonen 

aurkako indarkeria matxistaren 

aurkako sentsibilizazioarekin lotutako 

egun garrantzitsuak ospatzen 

jarraitzea. 

 

Berdintasun Saila 

eta Berdintasun 

Mahaia 

    -Egindako ekintzen eta egun oroituen kopurua 

EI: 

Oroitzapenezko egun bakoitzean egindako ekintzen memoria, sexuaren 

arabera banatuta 

B.3.5. Hitzaldi, ikastaro edo ekintza 

puntualak egitea, indarkeria 

matxistaren aurkako emakumeen 

borroka onartzen jarraitzeko, 

indarkeria horren harreman 

kolektiboari laguntzeko. 

 
 
Berdintasun Saila 

eta Berdintasun 

Mahaia 

    
-Hitzaldien, ikastaroen edo egindako ekintzen kopurua eta mota 

EI: 

Partaidetza-datuekin egindako txostenak eta memoriak, sexuaren arabera 

banatuak 

 

B.4 Helburua: Indarkeria matxistaren eta emakumeen eta LGTBI kolektiboaren aurkako indarkeriazko portaeren prebentzioa hobetzea, udalerriko 

gazteenen artean 

B.4.1. Ikastetxeetan, urtero, 

gazteentzako sentsibilizazio-tailerrak 

antolatzea, portaera bortitz, 

LGTBIfobiko eta matxistei aurrea 

hartzeko eta prebentzioa hobetzeko. 

 

Berdintasun Saila 

eta Amurrioko 

ikastetxeak 

    
-Egindako prestakuntza-tailerren kopurua eta mota 

EI: 

Egindako tailerren memoria 

 

 
B.4.2 Beldur Barik programa udalerriko 

ikastetxeekin sustatzen eta 

koordinatzen jarraitzea. 

 

 
Berdintasun Saila 

eta Amurrioko 

ikastetxeak 

    -Beldur Barik programa eta bertako materialak zabaltzea. 

-Programaren esparruan ikastetxeekin egindako koordinazioen 

EI: 

Ikastetxeetan zabaldutako Beldur Barik materiala 

Berdintasun sailak urtero biltzen dituen bideo parte-hartzaileak 

B.4.3. Beldur Barik programa Aiarako 

gainerako teknikekin koordinatzen 

jarraitzea. 

Aiarako 

Kuadrillako 

Berdintasun eta 

Teknika Saila 

    -Aiarako Kuadrillan egindako lanen kopurua eta mota 

EI: 

Kanpainaren balorazio agiria 
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7. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 

 
Arestian aipatu bezala, urtero garatuko dira urteko programa operatiboak, urte 

bakoitzeko azken hiruhilekoan, urtero egingo diren ekintzak zehazteko. Horren aurretik, 

urtero prestatuko da aurreko UPOren ebaluazioa, hobekuntzak ezarri edo urtean zehar 

atzemandako gabeziak zuzentzeko. UPO eta horien ebaluazioak Berdintasun Saileko 

teknikariek egingo dituzte, eta, horretarako, Berdintasun Mahaia osatzen duten 

emakumeek parte hartuko dute. Emakumeek iritzia eman eta proposamenak egin ahal 

izango dituzte UPO bera egiteko ekintzak edo ikuspuntuak sartzeko. Arloko teknikariek 

prestakuntza eta esperientzia izango dute berdintasunaren arloan, plana behar bezala 

gauzatzen, ebaluatzen eta jarraitzen dela bermatzeko. 

 
UPOri fitxa batzuk erantsiko zaizkio, programa bakoitzean sartutako ekintzen jarraipena 

egiteko5. Ekintza horiek garatu eta gauzatzeko ardura dutenek nahitaez bete beharko 

dituzte. 

 
Fitxa horiek urte amaieran eta V. Planaren indarraldia bukatutakoan, planaren ebaluazio 

osoa egingo da. Ebaluazio horrek aukera emanen du ebaluazioa egokia den jakiteko 

eta ezarritako helburuak hobetzeko, egon daitezkeen gabeziak zuzentzeko eta udal 

politika publikoetan zeharkakotasuna ezarri ahal izateko neurri egokiagoak abian 

jartzeko. 

 

 

 

 
 

Ebaluazioa funtsezko prozesua da berdintasunerako plan batean, planteatutako 

ekintzen betetze-maila neurtzeko aukera ematen baitu, eta, era berean, ekintza horiek 

planteatutako helburuetan duten eragina neurtuko du. 

 
Ebaluazio hori modu jarraituan egingo da, eta urtero memoria bat egingo da UPO 

bakoitzean programatutako ekintzei buruz. Memoria horrek AMIA bat izan beharko du 

bere edukien artean, oinarrizko puntu hauez gain: 

 
Plan operatiboaren betetze-maila, prozesuaren ebaluazioa, eraginaren ebaluazioa, 

jarraipen ekonomikoa, ondorioak eta hurrengo urteko plan eragilea. 

 

5 Fitxak hurrengo orrialdeetan garatuko dira. 
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Ebaluazioa maila ezberdinetan egingo da: 

 

1. Betetze mailaren ebaluazioa 

 
Urteko plan operatiboari jarraituz, jarraipen kuantitatiboa egingo da, adierazle hauek 

kontuan hartuta: 

 Egina 

 Zati batean egina 

 Ez da egin 

 Egina baina planifikatu gabea 

 Arrazoiak 

 

 
2. Prozesuaren ebaluazioa 

 
Ezartze-prozesuaren indarguneak eta hobetzeko arloak aztertuko dira, eta udaleko 

teknikariei, politikariei eta tartean diren gizarte-eragileei galdetuko zaie. Alderdi hauek 

hartuko dira kontuan: galdetutako pertsonen inplikazioa, garatutako lan tresnak eta 

ezarritako koordinazioa, komunikazioa, parte hartzeko prozesu motak, besteak beste. 

 

 

3. Eraginaren ebaluazioa 

 
Berdintasun-politikek duten eragina aztertuko da, eta emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren arloan egindako aurrerapenak neurtuko dira. 
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1. ERANSKINA: Ekintzen jarraipen eta ebaluazio egokia egiteko tresnak 

 

a) PROPOSATUTAKO EKINTZEN GARAPENA ETA EBALUAZIOA NEURTZEKO FITXA 
 
 

Ardatz estrategikoa: zein ardatz estrategikori dagokio ekintza? 

Parte hartzen duten sailak 

Ekintzaren helburuak: 

Berariazko helburuak (halakorik bada): 

ABIAN JARRITAKO EKINTZAREN DESKRIBAPENA 

Egindako jarduera: 

Deskribapena (ekintza diseinatzeko prozedura, abian jartzea, zailtasunak, 

inplikatutako beste eragile batzuekiko koordinazioa, beharrezko tresna edo 

materiala, etab.): 

Arduraduna(k) 

Jardueraren iraupena: Ekintza puntuala da? Badu amaierarik edo hilero/hiru hilean 

behin/urtean garatuko da planak irauten duen bitartean? 

Kalkulatutako aurrekontua/Emandako diru-laguntza 

Erakunde laguntzaileak edo kanpoko beste eragile batzuk (ofizialak ez diren 

Amurrioko elkarte edo taldeak) 

Espero diren emaitzak (proposatutako adierazleak kontuan hartuta, egindako 

ekintzaren ebaluazio laburra) 

Hobetzeko proposamena 
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b) 2022,2023, 2024, 2025 URTEETARAKO JARDUERA PLANA EBALUATZEKO FITXAK 
 

 
HELBURUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) EBALUAZIO KUANTITATIBO OROKORRA (EKINTZA-KOPURUA): 

 
EKINTZAK Egina Partzialki egina Ez da egin Egina baina planifikatu gabea 

 

GUZTIRA 

 

 
d) AURREKONTUA 

 
Planaren indarraldiko lehen urterako, 2022. urterako, 189.073,43 euroko aurrekontua 

erabiliko da. 

V. Plana indarrean egongo den hurrengo urteetan, Amurrioko Udalak konpromisoa 

hartzen du urteko aurrekontua mantendu edo hobetzeko, eta aurreko urteko azken 

hilabeteetan ezarriko da. 

ARLOA ETA EKINTZAK EGUTEGIA Hasierako  Amaierako 

aurrekontua aurrekontua 
 U O M A M E U A I U A A 

           

 


