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1. zatia: AURKEZPENA

4

1. SARRERA

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak (GLEA)-eLankidetzak bere helburuen
artean nabarmentzen ditu pobreziaren aurkako borrokan eman beharreko laguntza,
giza garapenaren sustapena, garapenerako hezkuntza Euskadin, genero-ekitatea
antolamendu-ereduan, ekintza humanitarioa
hondamendi eta gatazken
testuinguruetan eta lankidetza-ekintzaren bultzada.
Genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketa prozesuak sustatzeko lankidetzaerakundeak arautzen dituen 197/2008 Dekretuaren onarpenaren bidez, aldaketaprozesuak sustatzea ahalbidetu du GLEA-eLankidetzak Euskadiko 30 erakunde
sozialetan baino gehiagotan. 2014. urtean, Dekretuaren ebaluazioa egin zuen
elankidetzak, alde batetik bultzatutako prozesuen azterketa barnean hartuz eta bestetik
Dekretuaren egokitasuna ere barnean hartuta antolamenduetan aldaketak eragiteko
tresna gisa. Azterketaren emaitza nagusietako bat Dekretua aldatzeko erabakia da,
genero-berdintasunaren aldeko prozesuen ezarpen- eta ebaluazio-faseetarako
finantzaketa eskatzeko aukera sartuta, benetan gauzatu den aldaketa batekin.
Zenbait urtetako funtzionamenduaren ondoren, barruko lan-prozesu bat martxan
jartzearen aldeko apustua egin zuen eLankidetzak 2017an, 197/2008 Dekretuak
ezartzen duenaren antzeko lan-prozesua, alegia. Dokumentu honetan biltzen den GLEAeLankidetzaren Genero Ekitatearen aldeko I. Plana dekretu hartatik eratortzen da.
GLEA-eLankidetzaren Genero Ekitatearen aldeko I. Plana Generoaren Ekitatearen
sustapenean eLankidetzak egindako bidearen eta izandako ibilbidearen emaitza ere
bada. Ildo horretan, ondorengo eskemak mugarri garrantzitsuenak biltzen ditu garai
hartan Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza deitutakoa sortu zenetik GLEAeLankidezaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Plana lantzeko prozesua martxan jarri
arteko bidean.
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2. DOKUMENTUAREN AURKEZPENA NOLA IRAKURRI
Ondoren deskribatzen den parte-hartze prozesu batean oinarrituta landutako GLEAeLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Plana biltzen du dokumentu honek.
Hiru atal nagusiko zatiketari erantzuten dio bere egiturak.
Burututako prozesua eta Plana bere testuinguruan jartzen ditu lehen atalak.
Adostutako estrategiak eta estrategia horietatik eratorritako helburu eta emaitzak
deskribatzen dira bigarren atalean. Lau ardatzetan banatzen dira estrategiak:
-

I. ARDATZA: Genero-ekitateko estrategia bat garatzeko ikaskuntza.

-

II. ARDATZA: Komunikazioa eta estrategia indartzeko sareak.

-

III. ARDATZA: Pertsonen kudeaketa.

-

IV. ARDATZA: GLEA-eLankidetzaren prozesu eta prozeduren hobekuntza generoikuspegitik.

Helburu eta emaitzetan hedatzen diren estrategia desberdinetan banatuta dago ardatz
bakoitza. Erreminta Kutxa bat ere barnean hartzen da estrategia bakoitzeko. Estrategia
bakoitzaren helburu eta emaitzei erantzuten dieten neurrien proposamen bat da,
urteko planak adosten direnean zehazten amaitu beharko den estrategia bat.
Helburu bakoitzaren Matriza aurkezten da bigarren atal honen amaieran, ardatz
bakoitzaren arabera egituratuta, eta emaitza bakoitzaren araberako pertsona
arduradunak, parte hartzen dutenak eta egutegia gehitzen dira. Helburu bakoitza
lortzeko bideratuko diren baliabideen inguruko informazioa ere gehitzen da.
Genero Arkitekturaren zatia, Jarraipen eta Kudeaketako Sistema eta Adierazleak
gehitzen dira hirugarren atalean.

3. ARAU-ESPARRUA
Arau- eta programa-testuinguru batekin lerrokatzen da GLEA-eLankidetzaren GeneroBerdintasunaren aldeko I. Plana, nazioarteko esparrutik hasita esparru autonomikoa ere
barnean hartzen duena. Horrenbestez, esparru honek ezarritako arau-mandatuari eta
norabideei erantzuten die. Era berean, Planean definitutako estrategiak nazioarteko
testuinguruan zein testuinguru autonomikoan adostutako estrategiekin sintonian landu
dira.
Ondorengo taulan Plan honek erantzuten dion arau- eta programa-esparrua osatzen
duten elementu nagusiak biltzen dira.

NAZIOARTEA
- Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda, 2015
- Emakumeei buruzko Munduko Konferentziak (1975, 1980, 1985, 1995)
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- Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteari buruzko RES AG 48/104
Adierazpena, Viena, 1993, 1995)
- Kairon egindako Biztanleriari eta Garapenari buruzko Mundu Konferentziaren
Ekintzarako Programa, Sexu eta Ugalketa Eskubideei buruzkoa
- Emakumeen aurkako Diskriminazio mota oro desagerrarazteari buruzko
Konbentzioa – CEDAW, 1979
- Emakumearen Eskubide Politikoei buruzko Konbentzioa, 1952
- Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, 1948

ESTATUKOA
- 3/2007 Legea, emakumeen eta gizonen egiazko berdintasunerakoa.
- 1/2004 Legea, genero-indarkeriaren aurkako babes integralerako neurriei
buruzkoa.

ERKIDEGOKOA
- EAEko Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako VII. Plana (2018)
- 2018-2021 aldiko Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana
- Genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak sustatzeko
lankidetza-erakundeentzako laguntzak arautzen dituena, 197/2008 Dekretua +
40/2018 Dekretu berritua
- 1/2007 Legea, otsailaren 22koa, Garapenerako Lankidetzari buruzkoa
- 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunekoa

4. KONTZEPTUZKO MARKOA ETA METODOLOGIA
4.1. GENERO-BERDINTASUNAREN ALDEKO ANTOLAKETA-ALDAKETA
Hasierako garaietan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-politiken garapenak –
administrazio publikoan zein erakunde desberdinetan– emakumeek beren gizarteetan
egiten duten egiazko ekarpenari ikusgarritasuna eman nahi izan zion, bereziki
emakumeak produkzio-esparruan sartzea indartuz. Halere, fokutik kanpo geratu ziren
emakumeek aurre egin beharreko desparekotasun nagusiak eta, emakume askok beren
autonomia ekonomikoa gehitu bazuten ere, mahai gainean jarri zen estrategia horrek
ateak zabaltzen zizkiola emakumeen produkzio-lana instrumentalizatzeari, sistema bera
zalantzan jarri gabe.
90eko hamarkadan kokatzen da estrategia-aldaketa, emakumeen giza eskubideak
erdian jartzen dituen ikuspuntu batekin. Nazio Batuen Emakumeentzako III.
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Konferentziak (Nairobi 1985) finkatutako lehentasunetan emakumeek duten absentzia
kritikatzen da eta genero-berdintasuna agenda politikoen korronte nagusian kokatzeko
premia aldarrikatzen da. Kritika hori taxutu egin zen eta azkenean genero
mainstreamingeko estrategia deitutakoa konfiguratu zen, nazioarte osoan Nazio Batuen
IV. Konferentziaren bidez onartutakoa (Beijing 1995).
MAIN + STREAM + ING = Korronte (STREAM) nagusian (MAIN) inkorporatzea (ekintzagerundioa: ING)
Mainstreamingaren
estrategiak
–genero-berdintasuna
agenda
politikoen
lehentasunetan kokatzeaz gain– politika guztien genero inplikazioak aztertzea dakar eta
politika horiek garatzeko fase guztietan gizon eta emakumeen premia eta esperientzia
bereiziak barnean hartzea. Genero-ikuspegia politika guztietan sartzeak, horrenbestez,
plangintza-prozesuak berrantolatzea eskatzen du eta erantzunkidetasunaren printzipioa
berdintasun-politika guztien sustapenean ere sartzea. Era berean, genero-instantzia
espezifikoen zentzua eta papera aldatzen du, batez ere egikaritzapen-funtzioak izan
ordez, aholkularitza- eta babes-funtzioak hartuko baitituzte nagusiki beren gain
gainerako antolamendu-instantziek neurriak egikaritu eta dagokien erantzukizun-kuota
beren gain har dezaten genero-berdintasunaren sustapenean.
Mainstreamingaren estrategiak aurrerapen nabarmenak eragin ditu hainbat esparrutan:
genero-berdintasuneko politikak praktikan jartzea; antolamendu-esparru guztientzako
babes-egiturak sortzea emakumeen eta gizonen arteko ekitatea sustatzeko duten
erantzukizunari buruz; taldeei gaikuntza tekniko handiagoa ematea generoikuspegiaren integrazioan; eta baliabideak esleitzeko maila handiagoa generodesparekotasunak desagerrarazteko eta emakumeen interesak artikulatzeko1. Dena
dela, ez dira espero zitekeen bezain positiboak izan estrategia horren ondorioak. Agerian
geratzen da mainstreamingera bideratutako baliabideen eskasia beste lehentasun
batzuekin alderatuta eta mainsteamingaren beraren helburuekin bat etorriz;
proposatutako aldaketekiko hainbat motatako erresistentziak; genero-ekitaterako
egokitasun gutxiko edo genero-ekitatearekiko berez kontraesanezkoak diren
antolamendu-kultura batzuk; jarraipen-sistemen eta kontuak emateko sistemen
desegokitasuna ekitateari dagokionez egindako aurrerapenak harrapatzeko; eta
erreakziorik eza ekitatearen mailaz mailako atzerapen-joerak identifikatzeko (adibidez,
politika makroekonomikoen eta kudeaketa-prozedura jakin batzuen ezarpenaren
zeharkako inpaktuei dagokienez)2.
Erakunde guztiek genero-desparekotasunei ekiteko burututako azken hamarkadetako
estrategien bilakaerak agerian uzten du erakundeak berak EZ direla neutroak generoari
dagokionez. Egia esan, erakunde horien egiteko modua, erabakiak hartzea, ezartzen
diren botere-harremanak, oinarritzat hartzen dituzten balio eta usteak eta beren
egunerokotasuneko
gainerako
elementuek
genero-harreman
desparekoak
erreproduzitzeaz gain, produzitu ere egiten dituzte. Erakundeak prisma horretatik
1

Natalia Navarro Oliván, 2011: “Genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketa”, KULTURA INSTITUZIONALARI
BURUZKO NAZIOARTEKO HIRUGARREN MINTEGIAN aurkeztutako ponentzia, Mexikoko Estatu Batuetako Emakumeen
Institutu Nazionala.
2 Ibid., 4. or.
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aztertu ez izanak kasu askotan genero-ekitatearen alde inplementatutako estrategiak
espero ziren emaitzak ez eragin izana ekarri du.
Antolamendu-teoriaren arabera bi antolamendu-aldaketa mota bereizten dira. Batek
efizientzia hobetzea bilatzen du, kalitatea hobetzea, ‘daukaguna hobetzea’ normalean
antolamendu-garapen edo antolamendu-berrikuntza gisa ezagutua, eta beste bat,
antolamendu-aldaketa edo antolamendu-eraldaketa deitutakoa, sakonagoa izan nahi
duena, paradigma-aldaketa erakundeak beren burua berrinterpretatzearen inguruan
planteatuz.3 Bigarren alderdi horren gainean lan egin nahi dute genero-ekitatearen
aldeko antolamendu-aldaketako prozesuek.

4.2. METODOLOGIA
Ikerketa-ekintza-parte-hartze prozesu baten fruitu da Plan hau, eta erakundeko kide
diren pertsonak prozesu osoaren protagonista izatea lortu nahi du. Hau da, aztertu
beharreko arazoak definitzeko aukera izan dezatela, lan-prozesuan bete-betean lan
egiteko eta inplementazioa burutzeko aukera.
Genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketaren metodologiak bi fase nagusi
biltzen ditu – diagnostikoa eta genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan
estrategikoa–, informazioa biltzeko eta kontzientziatzeko zenbait jardueraren bidez
hedatzen direnak, baita gogoeta estrategiak ahalbidetzeko jardueren bidez ere, geroago
plangintza egiteari begira.
Diagnostiko-fasearen emaitzak abiapuntua izan dira honako ekintza hauen bidez burutu
den genero-berdintasuanren aldeko Plana lantzeko prozesurako:

3

-

3 talde-saio + taldeka egindako saio 1, zeinetan GLEA-eLankidetzaren lan-talde
osoak parte hartu duen. Jardun-ardatz eta jardun-lerroak definitu dira saio
horietan, jardun-estrategiak landu dira, eta helburu estrategikoak eta helburu
horiek lortzeari lotutako emaitzak adostu dira.

-

Landutako Estrategiak baliozkotzeko saio 1, zeinean GLEA-eLankidetzako
Generoko Barne Taldeak parte hartu duen.

-

Genero Arkitektura definitzeko saio 1, zeinean GLEA-eLankidetzako talde txiki
batek parte hartu duen.

-

GLEA-eLankidetzako langile guztiek parte hartu duten saio 1, taldeka,
Adierazleak lantzeari buruzkoa.

Ibid., 6. or.
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2. zatia: PLANAREN ARDATZAK
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I. ARDATZA: GENERO-EKITATEKO ESTRATEGIA BAT
GARATZEKO IKASKUNTZA
1. SARRERA
Antolamendu-ikaskuntzaren esparruan, eta genero-ekitateko estrategia bat
hedatzearen ikuspuntutik begiratuta, GLEA-eLankidetzaren erronka nagusia
ezagutzaren bat sortu ahal izatea da, neurri handi batean esperientziatik bertatik
abiatuko dena eta genero-ekitatearen bultzada bi mailatan indartuko duena. Alde
batetik, barne-mailan, hau da, laneko barne-prozesu eta barne-prozedurei dagokienez.
Bestetik, GLEA-eLankidetzatik beretik bultzatzen eta babesten diren lankidetzarekin eta
garapenarekin lotutako proiektu eta ekimenei dagokienez. Horri dagokionez,
nabarmentzekoa da GLEA-eLankidetzak bultzatu egiten dituela eta aktiboki inplikatuta
dagoela genero-ikuspuntua inkorporatzen duten lankidetza- eta garapen-proiektuetan,
ikuspegi horretatik erakundea bera atzeraelikatzen duen ezagutza lortu daitekeelarik.
Antolamendu-ikaskuntzak oinarrizko abiapuntu gisa hartzen du pertsona helduek
hobeto ikasten dutela ikaskuntza beren bizitza profesional eta pertsonaleko
esperientzietan oinarritzen dutenean. Horretarako, gogoeta- eta truke-dinamikak sortu
behar dira, banako esperientzia horiek partekatuak eta proposamen zehatzetan emanak
izan daitezkeen orokortze abstraktuagoetara igarotzea ahalbidetuko dutenak. Era
berean, ezinbestekoa da egiteko modu berriekin esperimentatzea, eta portaeren eta
usteen berrikuspen kritikoa egitea, partekatuak edo ez, portaera eta uste horiek
erakundean barneratuta daudelako eta genero-desparekotasunak erreproduzitzen
laguntzen dutelako.
Dimentsio desberdinak barnean hartzen dituzte ikaskuntza-prozesuek,
eLankidetzaren kasuan bi estrategiatan sailkatzea erabaki da:

eta



Alde batetik, informazioaren kudeaketaren eta ezagutzaren kudeaketaren
inguruko prozesuei erreferentzia egiten diona.



Bestalde, bigarren dimentsio bat zentzu “formalenean” tradizionalki
prestakuntza gisa ulertzen dugunari buruzko guztia barnean hartzen duena.

Ondoren, ikaskuntza-ardatza osatzen duten bi bloke handietako bakoitza aurkezten da,
GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planean aztertzen direnak, eta
horri dagokionez egindako diagnostikoaren aurkikuntza nagusien laburpen bat.

1.1. INFORMAZIOAREN KUDEAKETA (produkzioa, sistematizazioa,
azterketa eta sozializazioa) eta EZAGUTZAREN KUDEAKETA (esperientzien
sozializazioa eta ezagutzaren kudeaketarako parte-hartze prozesuak)
Estrategia honetan barne hartzen dira eLankidetzaren esparruan informazioa
produzitzeko, kudeatzeko, sistematizatzeko, aztertzeko eta sozializatzeko prozesuei
buruzko elementuak, baita prozesu jakin batzuk ere, prozesu horiek oinarritzat hartuta
11

erakunde batek ikaskuntza ateratzen eta ezagutza sortzen dutelarik beren esperientzia
propioan oinarrituta.
Informazioaren kudeaketa zein informazio horren eta eLankidetzaren markoan
sortutako esperientzia konkretuen ezagutzaren kudeaketa egiteko moduan eta
erakundearen erabaki-hartzean eragiteko planteatu behar dira.
Abiapuntu horretatik, estrategia hedatzeak honako hauek eskatzen ditu, besteak beste:


Produzitu eta sistematizatuko den informazioa definitzea. Hau da, abiapuntudesparekotasunak eta horri dagokionez gertatzen ari diren aldaketak
identifikatzea ahalbidetzen duen genero-azterketa egin ahal izateko
beharrezkoa den informazioa adostea.



Informazioa jasotzeko eta sistematizatzeko erremintak ezartzea, generoazterketa bat egitea ahalbidetuko dutenak, adibidez, zenbait aldagairen
gurutzaketaren bidez.



Beharrezko
ezagutza
izatea
genero-azterketarako
eta
dagokion
interpretaziorako, gogoeta- eta azterketa-uneak ezarriz, modu artikulatuan
haietatik ondorioak atereaz beste pertsona batzuentzat ere ulergarriak izan
daitezen.



Jasotako informazioa eta informazioaren azterketa zein genero-ekitateko
estrategiak aurrera egin dezan funtsezkotzat hartzen den sortutako ezagutza
sistematizatzen eta transmititzen lagunduko duten mekanismoak ezartzea.



Parte-hartze guneak sortzea, zeinetan pertsonek eragiteko gaitasuna izango
duten, eta legitimitatea aitortuko zaien ezagutza artikulatzeko abiapuntu-oinarri
gisa baliatuko diren esperientzia eta jakintzei.



Erabaki-hartze prozesuak berrikustea –batez ere erabaki-hartze horiek logika
hierarkikoari erantzuten dioten kasuetan– sortutako ezagutza prozesu horietan
sar dadila bermatzeko.

Diagnostikoaren aurkikuntza nagusiak:
Ondoren, informazioaren eta ezagutzaren kudeaketaren inguruan identifikatu diren
aurkikuntza nagusiak laburbiltzen dira:
-

Gaikuntza-premiak zer informazio den beharrezkoa identifikatzeko eta generoazterketa bat egiteko.

-

Produkzio-erremintarik eza eta informazioaren sistematizazioa.

-

Informazioaren kudeaketan oinarritzen den lan-dinamika formalizaturik eza,
kasu konkretuetan izan ezik. Adibidez, abian jarritako ekimenen jarraipenari eta
ebaluazioari dagokienez.

-

Kanpo-esperientzien
bidez
genero-gaietan
hartutako
ezagutzaren
potentzialaren galera, ez baitira aldeko baldintzak ezarri ezagutza hori
antolamenduan sar dadin.

-

Esperientzia propioetatik atera daitekeen ikaskuntzaren zati bat desagertzen da,
ez baitago ez erremintarik, ez gurekin esperientzia horietatik eratorritako
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ezagutza partekatzeko eta sortzeko gunerik. Horrenbestez, esperientzia
horietatik atera daitekeen ezagutza maila indibidualean kapsulatuta geratzen da
eta ez da iristen erakundearen egiteko moduetara.
-

Ezagutzaren kudeaketaren inguruko dinamika eta erreminten absentziak ez du
bultzatzen partekatutako irizpideen ezarpena genero-ikuspegia zeharka
inkorporatzeko (baremazioen prozesua salbuespen gisa aurkezten da, prozesu
horrek dinamika erabat formalizatuei erantzuten ez diela onartzen bada ere).

-

Eragiketa-plangintzen eta abiarazitako proiektuen jarraipen- eta ebaluaziofaseen inguruan identifikatutako mugek ere ez dute bultzatzen proiektu
horietatik ezagutza ateratzeko aukera.

-

Bada ikaskuntzagune kolektiboak sortzea bultatzen ez duen lan-kultura bat,
neurri batean gune horiek desligitimatzen dituen usteak elkarrekin bizi baitira.

-

Parte-hartze gune horizontalagoak sortzeak lidertza egikaritzeko modu
desberdinak berrikustea ekarriko du eta, zehazki, “kontrolari” eta “ikuskapen
estuari” erantzuten diotenak.

-

Ezagutza sortzeak gatazka hori ikuskera eta esperientzia trukeko aukera gisa
aztertzea ere badakar, eta esperientzia eta ikuspuntu desberdinetan oinarrituta
akordioetara iristeko aukera ere bai.

1.2. PRESTAKUNTZA
Prestakuntzagune formalei buruzkoa da atal hau. Genero-ekitateko estrategia bat
hedatzeak erakundeko pertsona bakoitzak dagozkion funtzio eta egitekoak, eta
estrategia horretatik eratorrikoak, burutzea ahalbidetuko duten gaikuntza espezifikoak
eskatzen ditu.
Ezagutzaren kudeaketarekin lotutako prozesuen zein prestakuntza-ekintza espezifikoen
bidez gerta daiteke ezagutza horiek hartzea.
Genero-ekitateko estrategia baten hedapenari laguntzen dion prestakuntza-estrategia
bat martxan jartzeak honako hauek eskatzen ditu, besteak beste:


Genero-ekitatearen estrategiaren hedapenak eragiten dituen prestakuntzapremien detekzio-sistema bat ezartzea.



Mekanismoak formalizatzea erakundearen esparru guztietatik prestakuntzaeskaera espezifikoak helarazteko.



Prestakuntza-premien jarraipena ahalbidetzea ematen ari zaien erantzuna
balioesteko eta premia berriak identifikatzeko.

Diagnostikoaren aurkikuntza nagusiak:
Prestakuntzari dagokionez, honako elementu hauek identifikatu ahal izan dira
diagnostiko-prozesuaren bidez:
-

Genero-gaietan emandako prestakuntzek ekimen puntualei erantzuten diete,
eta ez estrategia erkide partekatu bati. eLankidetzaren lan-prozesuetan
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hartutako ezagutzen inpaktua ahultzen du horrek eta, horrenbestez, kapsulatuta
geratzen dira maila indibidualean.
-

Arrakala bat identifikatzen da jasotako genero-prestakuntzari dagokionez,
zehazki arlo teknikoko langileen eta arlo pertsonaleko langileen artean.

-

Jasotako genero-prestakuntza, oro har, finantzaketa jaso duten erakundeek
“tokian bertan” egindako jardunen jarraipenarekin daude lotuta.

2. KOMUNIKAZIO-ARDATZAREN ESTRATEGIEN GARAPENA
2.1. INFORMAZIOREN KUDEAKETA ETA EZAGUTZAREN KUDEAKETA
2.1.1. Ezagutzaren kudeaketa
Adierazi denez, GLEA-eLankidetzaren esperientzia propiotik atera daitekeen
ezagutzaren zati handi bat maila indibidualean kapsulatuta geratzen da, ez baitago
unerik esperientziak partekatu eta esperientzia horietatik ikaskuntza kolektiboa
ateratzeko. Horixe da GLEA-eLankidetzak bultzatzen dituen ekimen eta proiektu
gehienen kasuan, kontuan izanda, gainera, ekimen eta proiektu horietan generoekitaterearekin lotutako esperientzia interesgarriak burutzen ari direla. Ikaskuntza
honen galerak zaildu egiten du GLEA-eLankidetzak berak genero-ekitateko ikuspuntua
indartu ahal izatea babesten dituen lankidetza- eta garapen-proiektuetan. Hau da,
ateratako ikaskuntzatik neurriak, irizpideak, eskakizunak edota prozedurak ezar
daitezela genero-ekitatearen ikuspuntuaren garapenean lagungarriak direnak,
lankidetzaren eta garapenaren esparruaren barruan.
Horrenbestez, ezagutza-sortzea hiru mailatan bultzatzen duten gune eta une
kolektiboak behar ditu estrategiaren hedapenak:
-

GLEA-eLankidetzaren mailan: kasu honetan, GLEA-eLankidetzaren GeneroBerdintasunaren aldeko I. Planaren hedapenari eta garapenari zuzenean lotuta
egongo dira ikaskuntza kolektiboko guneak eta uneak. Hau da, sozializazioespazioak izango dira, zeinetan erakundearen esparru guztiek Planaren
hedapenari lotutako beren esperientziak partekatuko dituzten, egindako
aurrerapenen jarraipena eta balorazioa burutzeko moduan, eta aurrera
jarraitzeko neurriak ere ezartzeko moduan.

-

Inkorporazio berriak: epe laburrera aurreikusten diren inkorporazioei begira,
garrantzitsua izango da ikaskuntza kolektiboko guneak sortzea dagozkien zeregin
eta funtzioekin lotutako beharrezkoak diren ezagutzak sortzeko GeneroBerdintasunaren aldeko I. Plana hedatzeko eta garatzeko. Gune kolektibo horiek
laguntza eskaini behar dute inkorporazio berriek beren erantzukizun dosiak har
ditzaten GLEA-eLankidetzaren genero-ekitateko estrategiaren inguruan.

-

Kanpotik: kasu horretan, esperientziak eta haiekin ikaskuntza partekatuko uneak
ezartzea interesatzen zaigun aktoreak identifikatu beharko dira. Adibidez, beren
lanean genero-ikuspuntu bat txertatzen ari diren lankidetzaren eta garapenaren
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esparrura lotutako erakundeak. Hau da, GLEA-eLankidetzarentzat elikagarriak
izan daitezkeen esperientziak eta, aldi berean, GLEA-eLankidetzaren
prozesuetatik ateratako ikaskuntzekin aberasteko aukera izan dezatela.
Kanpotik, Eusko Jaurlaritzaren sail eta agentziekin ere ezarri beharko dira
ikasteko gune eta uneak.
Gune horiek abiarazteko beren fase guztietan behar duten denbora baliatu beharko da:
lehentasunak definitzea, guneak sortu eta garatzea eta egindako bidea ebaluatzea.
Dinamizazio-metodologietan gaitutako pertsonak ere eskatuko ditu, ikaskuntza sortzea
bultzatuko dutenak partekatutako esperientzietan oinarrituta, baita komunikaziorako
erremintak sortzea ere. Metodologia horiez gain, garrantzitsua da pertsona eta
esperientzia guztiek beharrezko errekonozimendua lortzea esperientzia horietatik
lortutako ikaskuntza erabakiak hartzean kontuan hartua izan dadin. Ildo horretan,
ikaskuntza hori erabakiak hartzeko gune eta uneetan sartzen dela bermatzen duten
mekanismo eta dinamikak ezarri behar dira.
Ikaskuntzak ateratzeko baliagarriak izango diren esparru edo prozesuak
identifikatu/lehenetsi beharko ditu estrategiaren hedapenak, sozializatzeaz eta
komunikatzeaz gain, erakundean egiteko modu guztietan eragina izan dezatela
helburutzat hartuta.
2.1.2. Informazioaren kudeaketa.
Informazioaren kudeaketari dagokionez ezinbestekoa izango da:
-

Produzituko/jasoko den informazioa definitzea eta genero-azterketa bat egitea
ahalbidetu dezala sistematizatzea.

-

Informazioa jasotzeko erreminta sortzea.

-

Beharrezkoa den informazioa produzitzea/jasotzea eta sistematizatzea,
aldaketak eta GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren
helburuen lorpen-maila neurtzeko, ezarritako adierazleei jarraikiz. Horri
dagokionez, garrantzitsua izango da informazioa produzitzea/jasotzea zein
sistematizatzea ahalbidetzen duten erremintak edukitzea.

-

Sistematizatutako informazioaren genero-azterketa bat burutzea, eta horretan
oinarrituta identifikatzea, alde batetik, ezarritako helburuei dagokienez
sortutako aldaketak. Eta bestetik, genero-desparekotasuneko egoerak, eta
helburuak lortzearen bidean aurrera egitea zaildu dezaketen praktika eta
faktoreak. Azterketa horretan oinarrituta neurri berriak ezarri ahalko dira eta
GLEA-eLankidetzaren inplementazio-prozesuan praktikak “zuzendu”.

-

Uneak ezartzea informazioa eta egindako azterketak sozializatzeko.

-

Sortutako informazioa erabakiak hartzeko garaian kontuan hartzen dela
bermatzen duten mekanismoak ezartzea.

Estrategia hau hedatzeak lehen une batean denborei buruz deliberatzea eskatuko du,
baita produkzio-erremintak diseinatzea eta informazioa sistematizatzea ere. Bigarren
une batean, informazioaren produkzioaz eta sistematizazioaz, sozializatzeko guneen
dinamizazioaz eta sortutako informazioa aztertzeaz arduratuko diren pertsonak hautatu
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beharko dira. Era berean, erabakiak hartzeko une eta guneetara informazioa
bideratzeko pertsona arduradunak definitu beha dira.

HELBURUAK ETA EMAITZAK
H1:

GLEA-eLankidetzaren praktika, esperientzia eta prozesuen informazioa
sistematizatzea ikaskuntzaguneak elikatzeko, egindako generoen azterketatik abiatuta
EMAITZAK
H1E1: Identifikatu egin dira haien gainean sakondu eta GLEA-eLankidetzaren
genero-ekitateko estrategia aberastuko duten ikaskuntzak sortu nahi ditugun
esparruak.
H1E2: Informazioa produzitzeko eta sistematizatzeko sistema bat landu eta
elikatu da, identifikatutako esparruetan genero-azterketa bat egitea
ahalbidetzen duena.
H1E3: Ondorioak eta ikaskuntzak atera dira.
H1E4: Ondorioen transmisio-kanalak eta egindako genero-azterketak ezarri
dira, azterketa horiek erabakiak hartzeko guneetara eta ikaskuntzagune
kolektiboetara iritsiko direla bermatzen dutenak.

H2:

GLEA-eLankidetzan barne-ikaskuntzak sortzea gure praktikak hobetzeko generoikuspuntuaren aplikazioan
EMAITZAK
H2E1: Lan-plan bat ezarri da ikaskuntzaguneak garatzeko: gaiak, partehartzaileak, zereginak, egutegia.
H2E2: Beharrezkoak diren gaikuntzak hartu dira gune kolektiboak
dinamizatzeko eta ikaskuntza bultzatzen duten gatazken parte-hartze
metodologiak eta kudeaketa-metodologiak inkorporatzeko.
H2E3: Beharrezkoak diren gaitasunak hartu dira gune kolektiboen ezagutza
ateratzeko eta sistematizatzeko.
H2E4: Sortutako ezagutza transmititzeko eta jasotzeko gune eta
mekanismoak ezarri dira, ezagutza hori erabaki-hartzean sartuko dela
bermatzen dutenak.
H2E5: Ikaskuntzak sozializatu dira GLEA-eLankidetza osoarekin.
H262: GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren
hedapenak genero-ekitatearen sustapenari buruzko ikuskera partekatu bat
ezartzea bultzatu du erakundean bertan.
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H3: Ikaskuntzak eta esperientziak beste eragile batzuekin partekatzea eta trukatzea
gure praktikak hobetzeko genero-ikuspuntuaren aplikazioan eta esparru horretan
lankidetza-agenteak indartzea
EMAITZAK
H3E1: Zenbait eragile eta kanpo-esperientzia identifikatu dira, eta
esperientzia horietatik GLEA-eLankidetzaren genero-ekitateko estrategia
aberasten duen ezagutza sortu nahi da.
H3E2: Esperientzien eta ikaskuntzen trukea bultzatzen duten guneak sortu
dira.
H3E3: Beste agente batzuekin parte hartu/dinamizatu da guneetan
esperientziak eta ikaskuntzak trukatzeko.
H3E4: Ezagutza atera da eta sistematizatu da kanpo-agenteekin sortutako
guneetatik.
H3E5: Sortutako ezagutzen transmisio-mekanismoak ezarri dira, ezagutza
horiek GLEA-eLankidetzaren barruan sozializatzea ahalbidetzen dutenak.
H3E6: Ondorioen transmisio-kanalak eta egindako genero-azterketak ezarri
dira, azterketa horiek erabakiak hartzeko guneetara eta ikaskuntzagune
kolektiboetara iritsiko direla bermatzen dutenak.

ERREMINTA-KUTXA: ekintzen proposamena helburuak lortzeko
H1:

GLEA-eLankidetzaren praktika, esperientzia eta prozesuen informazioa
sistematizatzea ikaskuntzaguneak elikatzeko, egindako generoen azterketatik abiatuta

-

Lan-batzorde bat sortzea, haren helburu nagusiak honako hauek izango direlarik: 1)
ezagutza ateratzeko baliatu nahi diren lehentasunezko esparruak identifikatzea. 2)
beharrezkoa den informazioa identifikatzea informazio hori produzitu eta
sistematizatzetik abiatuta genero-azterketa bat burutzeko 3) Irizpideak eta
prozedurak definitzea genero-azterketa egiteko eta azterketa horretatik ondorioak
eta proposamenak ateratzeko.

-

Lehentasunezko esparruak identifikatutakoan, esparru horiei buruzko informazioa
produzitzeko eta sistematizatzeko egungo erremintak berrikustea.

-

Egungo erremintei egindako berrikuspenari jarraikiz, erreminta horiek aldatzea
(aldagai berriak sartuta, informaziorako sarbidea eta aldagaien gurutzaketa
ahalbidetuz, eta abar), edo genero-azterketa bat egiteko informazioa ustiatzea
ahalbidetzen duten erreminta berriak sortzea.

-

Plantillak sortzea egindako azterketetatik ateratako proposamenak biltzen dituzten
txostenak egiteko.

H2:

GLEA-eLankidetzan barne-ikaskuntzak sortzea gure praktikak aplikatzeko generoikuspuntuaren aplikazioan

-

Sortutako batzordearen bidez (ikus 01 helburua) definitu haien gainean
ikaskuntzagune kolektiboak sortuko diren esparruak; gune horien funtzionamendua
definitzea; guneetan parte hartuko duten pertsonak hautatzea; espazioak
dinamizatzeko metodologiak adostea; espazioak martxan jartzeko gaikuntza-premiak
identifikatzea.

-

Guneak dinamizatzeko eta martxan jartzeko gaikuntza espezifikoko ekintzak egitea.
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-

Azterketa sistematizatzeko erremintak sortzea eta ikaskuntzagune kolektiboetan
sortutako ikaskuntzetatik ateratako proposamenak.

-

Ikaskuntzak sozializatzeko guneak sortzea eta ikaskuntzagune kolektiboetatik
abiatuta landutako proposamenak.

H3: Ikaskuntzak eta esperientziak beste eragile batzuekin partekatzea eta trukatzea gure
praktikak hobetzeko genero-ikuspuntuaren aplikazioan eta esparru horretan lankidetzaagenteak indartzea

-

Sortutako batzordearen bidez honako hauek biltzen dituen proposamena lantzea:
kanpo-eragileek parte hartzen duten gune kolektiboetatik abiatutako ikaskuntza
ateratzeko baliatu nahi diren esperientziak; guneetan parte hartzen duten kanpoeragileen zerrendak; guneetan parte hartuko duten eragileen zerrendak;
ikaskuntzagune kolektiboak dinamizatuko dituzten GLEA-eLankidetzako pertsonak;
guneak dinamizatzeko metodologia eta edukiak; egutegi-proposamena.

-

Mugimendu feministarekin komunikazio-mekanismoak ezartzea, ikaskuntza
partekatuko gune eta uneak sortzea ahalbidetuko dutenak, eta generoaren eta sexudibertsitatearen arloko aurrerapenen edo geraldien berri ematea.

-

Guneak dinamizatzeko eta martxan jartzeko gaikuntza espezifikoko ekintzak egitea.

-

Azterketa sistematizatzeko erremintak sortzea eta ikaskuntzagune kolektiboetan
sortutako ikaskuntzetatik ateratako proposamenak.

-

Ikaskuntzak sozializatzeko guneak sortzea eta ikaskuntzagune kolektiboetatik
abiatuta landutako proposamenak.

2.2. PRESTAKUNTZA
Genero- Berdintasunaren aldeko Plan bat inplementatzeak eskatzen du erakundeko
pertsona/zerbitzu guztiek dagozkien eta Planaren beraren hedapena eta garapena
ahalbidetzen duten zeregin eta funtzio guztiak egiteko ezagutza nahikoak izan ditzatela.
Horri dagokionez, GLEA-eLankidetzaren kasuan, besteak beste, honako lehentasunezko
foku hauek ezartzen dira prestakuntza-estrategia hedatzeko:
-

GLEA-eLankidetzako talde osoak beharrezko ezagutzak har ditzatela generoikuspegia gaineratzeko beren eguneroko egitekoan, bereziki honako hauek
biltzen dituztelarik: zereginak garatzea, harremanak ezartzea eta erabakiak
hartzea.

-

GLEA-eLankidetzako talde osoak Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren
garapena ahalbidetzen duten gaikuntza eta abileziak izatea.

-

Antolamendu-kulturari buruzko aldaketetara bideratutako prestakuntza
espezifikoa. Zehazki languneen kudeaketarekin eta dinamizazioarekin, gatazken
kudeaketarekin eta entzute aktiboarekin lotutako prestakuntza.

-

Ezagutzaren kudeaketaren inguruko estrategiaren hedapenarekin lotuta dago
prestakuntza hau, ezagutzaren kudeaketak eskatzen duen gune kolektiboen
kudeaketak ere gaikuntzak eskatuko baititu guneen dinamizazioaren, entzute
aktiboaren eta gatazken kudeaketaren inguruan.
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-

Oinarrizko prestakuntzak aurreikusten dira genero-ekitatearen eta sexudibertsitatearen inguruan postu guztien zeregin eta funtzioei lotutako
prestakuntza espezifiko gisa.

-

Gaikuntzak indartzea eta ikaskuntza komunikazioan.

Prestakuntza-estrategia hedatzeko beharrezkoa izango da, lehen pauso gisa, GLEAeLankidetzako langile guztien premien detekzio bat egitea. Era berean, premien
detekziotik eratorritako prestakuntza-proposamen bat lantzeak lehentasunak ezartzea
eskatzen du, beharrezko denbora izatea (premiak detektatzeko eta proposamena
lantzeko zein prestakuntzetan parte hartzeko) eta beharrezko baliabideak izatea
(adibidez, aurrekontuari dagokionez).

HELBURUAK ETA EMAITZAK
H4:

Ezagutzak sortzea eta GLEA-eLankidetzako langileak erremintaz hornitzea generoarloan, Genero-Berdintasunaren aldeko I. Plana burutzea ahalbidetuko dutenak
EMAITZAK
H4E1: GLEA-eLankidetzaren genero-ekitatearen estrategiaren hedapenetik
eratorritako prestakuntza-premiak identifikatzeko eta hartzeko sistema
bat ezarri da.
H4E2: Identifikatutako premiei erantzuten dien pertsona/zerbitzu
bakoitzari egokitutako prestakuntza-plan bat garatu da.
H4E3: Emandako prestakuntzen jarraipen- eta ebaluazio-sistema bat ezarri
da.

ERREMINTA-KUTXA: ekintzen proposamena helburuak lortzeko
H4:

Ezagutzak sortzea eta GLEA-eLankidetzako langileak erremintaz hornitzea generoarloan, Genero-Berdintasunaren aldeko I. Plana burutzea ahalbidetuko dutenak
-

GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren hedapenari
lotutako prestakuntza-premiak detektatzeko eta prestakuntza-eskaerak kudeatzeko
sistema bat martxan jartzea, Genero Taldetik zentralizatua eta Zuzendaritza
Batzordearen eta Administrazio eta Zerbitzuetako Arduradunaren eskutik
kudeatutakoa.

-

Genero Taldean prestakuntzak lehenestea eta egutegian zehaztea zentralizatutako
eskaerei jarraikiz eta premia berehalakoenak GLEA-eLankidetzaren GeneroBerdintasunaren aldeko I. Plana garatzeari begira.

-

Genero Taldean emandako prestakuntzen jarraipena burutzea, gai hori GLEAeLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren garapenaren
jarraipeneko urteko saioan sartuta.
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II. ARDATZA: KOMUNIKAZIOA ETA ESTRATEGIA
INDARTZEKO SAREAK
1. SARRERA
GLEA-eLankidetzaren barruan komunikazioa aztertzeko garaian bi maila bereiztearen
alde egin da: barne-komunikazioa eta kanpo-komunikazioa.

1.1. BARNE-KOMUNIKAZIOA: gardentasuna norabide eta mandatuetan,
eta ezagutzaren transmisioa, eskaerak eta premiak
Diagnostikoaren elaborazio-prozesutik abiatuta eta GLEA-eLankidetzaren GeneroBerdintasunaren aldeko I. Plana lantzeari begira, barne-komunikazioaren honako
alderdi hauek izan dira arretagai:
1. Alde batetik, informazioa transmititzeko jardun eta mekanismoak, lehentasunak
eta norabideak ezartzearen eta erabakiak hartzearen inguruan. Hau da,
hierarkia-logikari (“goitik behera”) erantzuten dion eta maniobra-marjina
murritz dezakeen informazioa, kasu jakin honetan, genero-ekitatearen aldeko
estrategia baten garapenari dagokionez.
2. Bestalde, “behetik gorako” informazioaren transmisioa. Hau da, ezagutzaren eta
erabakiak hartzeko guneetan aztertu eta kontuan hartu beharreko eskaera eta
premien transmisioa, genero-ekitateko estrategia hedatzearen aldeko
baldintzak bermatzeko.
Diagnostikoaren aurkikuntza nagusiak:
Barne-komunikazioari dagokionez, diagnostikoaren elaborazio-prozesuan honako
elementu hauek identifikatu dira, garrantzitsuak direlarik, genero-ekitateko estrategia
baten garapena oztopatu baitezakete:
-

Erabaki-hartzeei buruzko informazio-transmisioarekin lotutako “ezinegonak”
identifikatu dira, zenbaitetan “isiltasunen” bidez adierazten direnak. Ildo
horretan, bada GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I.
Planaren garapena muga dezakeen erabaki-hartzearekin lotutako informaziofalta adierazten duenik, garapen hori zuzendaritza-esparruetatik hartzen diren
erabakiak eta ezartzen diren neurriek baldintzatuko baitute.

-

Desadostasuna erakusteko modu baten ondorio dira sarritan isiltasunak.
Genero-Berdintasunaren aldeko Planaren hedapena zaildu dezakete isiltasun
horiek, garrantzitsua baita baldintzak ezartzea informazioa “behetik gora”
transmiti dadin eta, bereziki, estrategia beraren garapenean zenbait erabakik
izan dezaketen inpaktu negatiboari buruzko informazioa. Gainera, isiltasun
horiek ezagutzaren kudeaketarekin lotutako prozesuak ere zaildu ditzakete.
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1.2. KANPO-KOMUNIKAZIOA
Komunikazioari kanpotik ekiteak esan nahi du erabaki egin behar dela zer eta nola
komunikatu nahi den erakundearen genero-ekitateko estrategiaren inguruan.
Horrenbestez, kanpo-komunikazioko estrategia genero-ekitatearekin lerrokatzea dakar
eta, horrela, genero-esparruko ikuspuntu batetik ekitea, hala nola: sentsibilizazio- eta
hezkuntza-kanpainak garatzea, komunikazio-erremintak diseinatzea, hainbat
erakunderekin komunikazioa izatea eta aliantzak ezartzea, eta abar.
Diagnostikoaren aurkikuntza nagusiak:
Honako elementu hauek nabarmentzen dira kanpo-komunikazioari dagokionez:
-

Genero-ekitateko estrategia GLEA-eLankidetza komunikazioaren esparruaren
eta, zehazki, kanpo-komunikazioaren esparruaren inguruan egiten ari den
apustuarekin lerrokatzea.

-

Zer komunikatzen den eta nola komunikatzen den, horrek duen garrantzia
aliantza estrategikoak ezartzeko garaian. GLEA-eLankidetzaren genero-ekitateko
estrategiari dagokionez, definitzen den komunikazio-ereduak zeharkako
inpaktua izango du aliantzetan. Horrenbestez, kanpo-komunikazioa generoekitateko estrategiarekin lerrokatzeak estrategia bera aberastuko duten
aliantzekin ezartzea ahalbidetuko du.

2. KOMUNIKAZIO-ARDATZAREN ESTRATEGIEN GARAPENA
Ondoren, Komunikazio-ardatzaren garapenari begira landutako estrategia nagusiak
aurkezten dira GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren
markoan.

2.1. INFORMAZIO-TRANSMISIOA ERABAKI-HARTZEAREN INGURUAN
GLEA-eLankidetza bezalako erakunde batean, zuzendaritza-esparruetan hartzen diren
erabakiak zuzeneko inpaktua izango dute Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren
garapenean. Honako hauen inguruan hartzen diren erabakiak: bideratzen diren
baliabideek; ezartzen diren lehentasunek; postuen definizioak eta, horrenbestez,
Planaren hedapena ahalbidetzen duen zeregin eta funtzioen banaketak; urteko planen
onarpenak eta abarrek definituko dituzte Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren
emaitzak.
Horrenbestez, ezinbestekoa da hartzen diren erabakiak gardenak izatea eta zuzenean
komunikatzea erakunde orori. Gainera, hartutako erabakien komunikazioko
gardentasuna lagungarria izango da ikuspegi partekatu bat ezartzeko generoekitatearen inguruan eta GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I.
Planaren garapenari eta inplementazioari lotutako isiltasunak eta ezinegonak sortzea
saihestuko du.
Estrategia horren hedapenak erabakiak hartzeko gune formal zein informalen
berrikuspen bat eskatzen du (zuzendaritzatik haratago doana) informazioaren
transmisio-mekanismo argiak ezartzeari begira, maniobra-marjinak esplizitatuko
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dituztenak GLEA-eLankidetzaren
garapenaren inguruan.

Genero-Berdintasunaren

aldeko

I.

Planaren

Gaitasunak indartzea ere eskatuko du erabakiak hartzeko eta hartutako erabakien
transmisioguneen kudeaketaren inguruan.

HELBURUAK ETA EMAITZAK
H5:

Gardentasuna gehitzea erabaki-hartzean genero-ekitateko estrategiaren hedapena
bultzatzeko
EMAITZAK
H5E1: Gaitasunak indartu dira honako hauen inguruan: i) erabakiak
hartzeko guneen kudeaketa, ii) hartutako erabakiak transmititzeko
erremintak.
H5E2: GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren
garapenari dagokionez erabakiak hartzearen inguruko informazioa
transmititzeko mekanismoak ezarri dira.
H5E3: Erabakiak hartzeko gune argiak daude partaideei, zeregin eta
funtzioei eta dedikazioari dagokienez.

ERREMINTA-KUTXA: ekintzen proposamena helburuak lortzeko
H5:

Gardentasuna gehitzea erabaki-hartzean genero-ekitateko estrategiaren hedapena
bultzatzeko
-

Gutxienez Zuzendaritza Batzordeari zuzendutako ekintzak egutegian zehaztea eta
martxan jartzea erabakiak hartzeko guneen kudeaketaren eta hartutako erabakiak
transmititzeko erremintak hartzearen inguruan.

-

Taldeen koordinazio-bileren gai-zerrendan puntu bat sartzea GLEA-eLankidetzaren
Genero-Berdintasunaren Aldeko I. Planaren hedapenari lotuta hartutako erabakien
transmisioari buruz.

-

Zuzendaritza Batzordeak, eta Genero Teknikariak osatutako koordinaziogunea
egutegian zehaztea.

-

Genero Taldean burututako GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I.
Planaren garapenaren jarraipeneko urteko saioetan puntu bat sartzea erabakihartzearen eta erabakiak transmititzeko gardentasunaren inpaktuari buruz.

2.2. GLEA-eLankidetzaren POSIZIONAMENDU GARBI BAT SORTZEA
GENERO-EKITATEAREN INGURUAN ETA HURA EZAGUTARAZTEA
Genero-ekitatearen inguruko posizionamendu argi baten bidez, GLEA-eLankidetzak,
alde batetik sentsibilizazio-lan bat egin ahalko du herritarrei eta berarekin lankidetzen
aritzen diren beste erakunde batzuei begira. Bestetik, kanpo-komunikazioa indartu
ahalko du posizionamendu horri dagokionez. Horrela, hazi egingo da GLEA-eLankidetzak
duen paperari buruzko ezagutza, genero-ekitatearekin konprometituta dagoen
erakunde gisa.
Estrategia horren hedapenak honako esparruei ekitea ekarriko du:
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-

Genero-ekitatearen eta arlo horretan bultzatu edota babestutako prozesu eta
proiektuen inguruan GLEA-eLankidetzak sortutako ezagutzaren sistematizazio
bat ezartzea, prozesu eta proiektu horiek kanpoan komunikatzea ahalbidetuko
duena.

-

Komunikazio-ekintzetan genero-ikuspuntu bat txertatzea laguntzen duten
erremintak ezartzea. Adibidez, hizkuntza ez-sexista eta inklusiboa erabiltzearen
inguruko erremintak.

-

Komunikazioaren arduradun izango den etorkizuneko pertsonak kontuan izan
beharreko irizpideen artean genero-ekitateko/berdintasuneko prestakuntza eta
esperientzia sartzea.

-

Prestakuntza eskaintzea generoan eta komunikazioan eLankidetzako plantillari.

-

Mugimendu feministarekin komunikazio-mekanismoak ezartzea, ikaskuntza
partekatuko gune eta uneak sortzea ahalbidetuko dutenak, eta generoaren eta
sexu-dibertsitatearen arloko aurrerapenen edo geraldien berri ematea.

-

Genero-ekitatearen sustapena erdigune duen komunikazioa indartzea Eusko
Jaurlaritzaren eta beste funtsezko eragile batzuekin.

-

(H)ABIAN Estrategiaren indarra baliatzea GLEA-eLankidetza erakunde hezitzaile
gisa bultzatzeko.

-

GLEA-eLankidetzatik transmititu nahi diren balioak/printzipioak zein diren
argitzea, generoko eta sexu-dibertsitateko ikuspuntu hau kontuan izanda.

-

Komunikazio Arloaren eta Genero Taldearen artean artikulatutako lantalde bat
ezartzea, estrategia honen hedapena, garapena eta jarraipena ahalbidetuko
duena.

HELBURUAK ETA EMAITZAK
H6: GLEA-eLankidetzaren konpromisoa indartzea kanpo-komunikazio estrategiaren bidez
genero-ekitatearekin konprometitutako erakunde gisa (herritarrei eta beste erakunde eta
agenteei zuzendua)
EMAITZAK
H6E1: Generoko eta sexu-dibertsitateko ikuspuntuak Komunikazio Planean
txertatuta daude, helburu estrategikoen arloan zein arlo operatiboan
(urteko planak, GLEA-eLankidetzak dituen komunikazio-mekanismoak...).
H6E2: GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planarekin
artikulatzen da Komunikazio Plana, baita indarreko gainerako Plan eta
Estrategiekin ere (Gida Plana, Ekintza Humanitarioa, (H)abian).
H6E3: Koordinazioguneak eta lan-mekanismoak ezarri dira Komunikazio
Plana ezarritako ikaskuntzagune kolektiboetan sortutako ezagutzatik elika
dadin,
barne-mailan
ezarritakoetatik
zein
kanpo-agenteekin
ezarritakoetatik (mugimendu feminista haien artean).
H6E4: Sentsibilizazio-estrategia bat dago GLEA-eLankidetzatik bultzatutako
genero-ekitateko lana ikustarazteko, herritarrei eta Eusko Jaurlaritzari
zuzendutakoa.
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ERREMINTA-KUTXA: ekintzen proposamena helburuak lortzeko
H6: GLEA-eLankidetzaren konpromisoa indartzea kanpo-komunikazio estrategiaren bidez
genero-ekitatearekin konprometitutako erakunde gisa (herritarrei eta beste erakunde eta
agenteei zuzendua)
-

Lan-batzorde bat sortzea, zeinean Genero Taldeak eta Komunikazio Arloak parte
hartuko duten, helburutzat GLEA-eLankidetzaren Komunikazio Planaren markoan
generoko eta sexu-dibertsitateko ikuspuntu bat sartuko duten neurri jakin batzuk
definitzea duena.

-

Genero Taldearen saioetako gai-zerrendan puntu bat sartzea, Komunikazio Planaren
neurriak GLEA-eLankidetzaren genero-ekitateko estrategiarekin lotuta dauden eta
GLEA-eLankidetzan indarrean dauden gainerako Plan eta Estrategietan agertzen
diren neurriak nola artikulatu aztertuko duena.

-

Komunikazio Arloaren parte-hartzea
sozializazioguneetan (ikus I. ardatza).

ziurtatzea

ateratako

ikaskuntzen
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III. ARDATZA: PERTSONEN KUDEAKETA
1. SARRERA
Maila teknikoari lotuta egon ohi den esparrua da pertsonen kudeaketa, maila horretan
aztertzen baita zein den baliabideen erabilgarritasuna markatutako helburuak lortzeko.
Abiapuntu horretatik ekingo zaie sartzeko, jardunean hasteko eta barne-igoera lotzeko
prozesuei, baita horrek dakarren postuen definizioari eta funtzio eta zereginen
banaketari ere, eta finkatutako helburuak lortzeko lagungarriak izan daitezke erakunde
baten genero-ekitatearen aldeko estrategia batetik. Baina kultura-mailarekin lotura
duten elementuak ere barnean hartzen ditu, enpleguaren eta bizitza pribatuaren
alorren arteko konexioari buruzkoak, zehazki.
Pertsonen kudeaketatik ere esparruak kokatzen dira, hala nola gatazken kudeaketa eta
sexu-jazarpen edo jazarpen sexistako egoerak. Horri dagokionez, nabarmentzekoa da
GLEA-eLankidetzak ez duela jardun-protokolorik sexu-jazarpeneko eta jazarpen
sexistako kasuen aurrean eta, horrenbestez, protokolo hori lantzea da GLEAeLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planak gaineratzen duen lanildoetako bat.
Diagnostikoaren aurkikuntza nagusiak:
GLEA-eLankidetzaren genero-diagnostikoaren elaborazio-prozesuaren pertsonen
kudeaketaren esparruari dagokionez honako aurkikuntza nagusi hauek ateratzen dira:
-

Elementu errepikakorra da diagnostikoan zehar langile gehiagoren premia, orain
arte aldi baterako langileen kontratazioaren bidez erantzun baitzaio egoera
horri. Genero-ekitatearen aldeko estrategia bat hedatzea zaildu dezake egoera
horrek, lan-gainkarga bat eragiten baitu, normalean genero-ekitatearen
sustapenarekin lotutako zereginak bigarren maila batera baztertuak izatea
eragiten baitu.

-

Lan-gainkargarekin batera lan-eredu jakin bat egon ohi da hari lotuta, zeinean
enpleguaren alorrak bizitza pribatua inbaditzen duen azkenean postu jakin
batzuetatik hartu behar diren zeregin eta funtzioei dagokienez sortzen diren
espektatibak direla-eta. Era berean, kontziliazio-neurriak “arazo” bezala bizi
izatea dakar horrek, eta neurri horietara biltzen diren pertsonen “erru”
sentimendu bat eragitea. Diagnostikoan bizipen horien presentzia identifikatu
ahal izan da, nahiz eta kontuan hartzen den GLEA-eLankidetza beste erakunde
batzuek baino “atseginagoa” dela kontziliazio-neurriekiko.

-

Kontziliazio-neurriei
identifikatzen da.

-

Epe labur-ertainean GLEA-eLankidetzan langileen inkorporazio handia egongo
dela aurreikusten da. Lan-kargen inguruko egoera aldatuko du inkorporazio
horrek. Halere, eta genero-ekitatearen aldeko estrategiaren hedapenarekin
batera gertatuko dela bermatzeko, beharrezkoa da erreklutatze-prozesuak

dagokienez

informazio-handigoaren

premia

ere
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genero-lerrabiderik ez erreproduzitzea eta, zereginen ondorengo birbanaketan,
beharrezkoak direnak kontuan izatea estrategiak aurrera egin dezan.
-

Gatazkei dagokienez, identifikatzen da, alde batetik, gatazkak “maskulino” gisa
ulertzen den eredu batetik aztertzen direla (nahiz eta emakumeek ere erabiltzen
duten eredu hori), nolabaiteko agresibitatetik, inposaketatik eta abarretik hurbil
dagoen jarreretan oinarritzen dena... zenbaitetan kasu horietarako ahotsa
altxatzera ere iristen delarik... Bestalde, badago kasu horiek “emozionalitate
handiegitik” aztertzen direla esaten duenik. Gatazken kudeaketan isiltasunak
egotea ere –baita “kontrol eta ikuskatzailetza estutik” eratorritako lidertza ere–
elementu errepikakorra da, ezagutzaren kudeaketarako gune kolektiboen
sorkuntza zaildu dezakeena. Barne-komunikazio trabagabe eta gardena ere
zaildu dezakete.

2. PERTSONEN KUDEAKETAKO ARDATZAREN ESTRATEGIEN GARAPENA

2.1. GLEA-eLankidetzaren GENERO-BERDINTASUNAREN ALDEKO I.
PLANAREKIN LOTUTAKO ZEREGIN ETA FUNTZIOEN BANAKETA
Jada komentatu denez, langileen inkorporazio handia du aurreikusita epe labur eta
ertainean GLEA-eLankidetzak. Inkorporazio horrek genero-ekitateari dagokionez langainkargak dakartzan ondorioei erantzun diezaien –betiere kontuan izanda lan-eredu
hori lan-ordutegitik haratago doazen erabilgarritasun-espektatibetan oinarritzen dela;
enpleguaren alorraren inbasioa bizitza pribatuan eta genero-ekitatearen sustapenarekin
lotutako zeregin eta funtzioak alboratzea–, honako hauek hartzen dira beharrezkotzat:
-

Lan-kargen azterketa egitea zeinaren arabera posible izango den zeregin eta
funtzioen banaketa berrantolatzea inkorporazio berriak kontuan izanda eta
pertsona/zerbitzu guztiek GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko
I. Planaren hedapenarekin eta garapenarekin lotutako zereginak burutzeko
denbora nahiko dutela bermatuz.

-

Esparru bakoitzeko lehentasunaren ezarpenaren eta zeregin eta funtzioen
banaketaren arteko koherentzia bermatzea.

-

Langileei buruzko politika pertsonal bat izatea puntu hauei dagokienez:
o Informaziorako sarbidea erraztea langileen eskubide eta obligazioen
inguruan; zehazki, kontziliazio-neurriekin lotutako eskubideak.
o Lan-egutegiari buruzko informazioa sistematizatzea eta ematea, baita
langileen kontziliazio-neurriei eta lan-kargen antolamenduari lotutako
neurriak hartzea dakartzaten beste alderdi batzuk ere.
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HELBURUAK ETA EMAITZAK
H7:

Dedikazio-denborak birbanatzea GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren
aldeko I. Planaren garapenari lotutako funtzio eta zereginak egikaritzeko eta, horrela,
pertsona/zerbitzu guztiek beren erantzukizun dosia beren gain har dezatela erakundearen
genero-ekitateko estrategiaren hedapenari begira
EMAITZAK
H7E1: Lanpostu bakoitzeko dokumentu xehatu bat landu da, GLEAeLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planean proposatutako
zeregin, funtzio eta erantzukizunak biltzen dituena.
H7E2: Lanpostu bakoitzaren azterketa egin da, lan-kargak eta funtzio eta
zereginen jarduna ere aztertuz, aurreikusitako inkorporazio berriak ere
sartuz.
H7E3: Lanpostu bakoitzaren zeregin, funtzio eta erantzukizunak definitu
dira, GLEA-eLankidetzaren genero-estrategiaren hedapenarekin eta
garapenarekin lotutakoak inkorporatuz.

H8:

Lan-bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egitea bultzatzen duten neurriak
eskuratzeko eta neurri horiek baliatzeko aukera hobetzea eta, horrela, enplegu-alorrak alor
pribatuaren gainean duen inbasioa murriztuz
EMAITZAK
H8E1: Informazioa eskuratzeko mekanismoak ezarri dira langileen arloan
(eskubideak, obligazioak eta kontziliazio-neurriak), erabilerrazak eta
gardenak.
H8E2: Langile berriak hartzeko planetan beste atal bat gaineratu da,
kontziliazio-arloko lan-eskubideen inguruan.
H8E3: GLEA-eLankidetzako langileek ezagutza eguneratua dute laneskubideen inguruan kontziliazio-arloari buruz, koordinazioguneetan
puntu bat sartuz gai-zerrendan honako hauetarako: a) aldaketa eta
eguneratzeei buruz informazioa ematea neurrien inguruan; b) lanegutegiari eta lan-kargen antolamenduarekin lotutako neurriak hartzea
dakarten beste zenbait alderdiri buruz informazioa ematea; c) egon
daitezkeen zalantzak planteatzea eta arlo horretan kontsultak egitea.

ERREMINTA-KUTXA: ekintzen proposamena helburuak lortzeko
H7:

Dedikazio-denborak birbanatzea GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren
aldeko I. Planaren garapenari lotutako funtzio eta zereginak egikaritzeko eta, horrela,
pertsona/zerbitzu guztiek beren erantzukizun dosia beren gain har dezatela erakundearen
genero-estrategiaren hedapenari begira
-

I. Planean proposatutako zeregin, funtzio eta erantzukizunak biltzen dituen
dokumentua lantzea, GLEA-eLankidetzaren lanpostu guztiei buruzkoa.

-

Genero Taldeak burututako Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren garapenaren
jarraipen-saioetako gai-zerrendan puntu bat sartzea, lan-kargen eta neurriak
egikaritzeko denbora erabilgarriaren balorazioa aztertzen duena.

-

GLEA-eLankidetzaren talde osoaren lanpostuak aztertzea, lan-kargei eta zeregin eta
funtzioen jardunari dagokienez, aurreikusitako inkorporazio berriak sartuz.
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H8:

Lan-bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egitea bultzatzen duten neurriak
eskuratzeko eta neurri horiek baliatzeko aukera hobetzea eta, horrela, enplegu-alorrak alor
pribatuaren gainean duen inbasioa murriztuz

-

GLEA-eLankidetzaren intranetean atal espezifiko bat sortzea lan-bizitza eta bizitza
pertsonala bateragarri egitea bultzatzen duten neurrien inguruan, non neurri
erabilgarriei buruzko oinarrizko informazioa bilduko den, baita lan-egutegiari buruz
ere, eta lan-kargen antolamenduari lotutako neurriak hartzea dakarten beste alderdi
batzuk ere.

-

Harrera-planetan atal espezifiko bat gaineratzea lan-bizitza eta bizitza pertsonala
bateragarri egitea bultzatzen duten neurriei buruz.

-

Taldeen koordinazio bileretan puntu espezifiko bat sartzea lan-eskubideen inguruan
kontziliazio-arloan honako hauetarako: a) aldaketa eta eguneratzeei buruz
informazioa ematea neurrien inguruan; b) lan-egutegiari buruz eta lan-kargen
antolamenduarekin lotutako neurriak hartzea dakarten beste zenbait alderdiri buruz
informazioa ematea; c) egon daitezkeen zalantzak planteatzea eta arlo horretan
kontsultak egitea.

2.2. GLEA-eLankidetza LANGUNE BIZIGARRI EGITEA
GLEA-eLankidetza langune bizigarri egiteak normalean ikusezin egiten diren alderdien
erdian jartzea dakar. Hau da, zaintza eta zaintzari lotutako zereginak okupatzen ditugun
guneen erdian jartzea dakar. Hori lortzea, erakundeen erdian zaintza eta bizitza
jartzearekin kontraesanean dauden jarrera guztiak berrikusi behar dira eta,
horrenbestez, erakunde horien eguneroko guneak. Zaintza-zereginean antolamendu
ekitatiboko moduetan pentsatzea izango da hurrengo pausoa, langune jasangarri bat
eraikitzeko lagungarriak izango direnak.
Norabide horretan aurrera egiteak honako alderdi hauek ekarriko ditu:
-

Entzutearen eta elkarrizketaren kultura ezartzea, langune atseginagoak eta
kolaboratiboagoak sortzea ahalbidetuko duena. Horrek lanean entzuteko eta
elkarrizketan aritzeko jarrerak hobetzeko esfortzu bat egitea ekarriko du, eta
horrekin batera, emozioak kudeatzearen eta gatazkak kudeatzearen inguruko
gaitasunak sustatzeko, eta hainbat esparrutatik egindako lanari dagokionez
elkartzeko eta elkar ezagutzeko guneak indartzeko.

-

Egoitza berriko gunearen antolamenduak GLEA-eLankidetzaren zerbitzu guztien
arteko lan koordinatua ahalbidetu dezala bermatzea. Horretarako funtsezkoa da
gunearen antolamenduak ere dinamizazioa ahalbidetzea lan-metodologia
partizipatiboetatik abiatuta, intzidentzia-gaitasuna eta pertsonen kontzientziahartzea gehituz
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HELBURUAK ETA EMAITZAK
H9: Laneko dinamika eta guneetan zaintza erakundearen erdian jartzen duten harreman
eta jarrerak sartzea, leku atseginagoak eta kolaboratiboagoak ezartzeko
EMAITZAK
H9E1: Sexu-jazarpeneko eta sexu-arrazoiek eragindako protokolo bat
landu da parte-hartze prozesu baten bidez.
H9E2: GLEA-eLankidetzako langileak gaitu egin dira entzute aktiboaren
eta elkarrizketaren inguruan.
H9E3: GLEA-eLankidetzako langileak, batez ere erantzukizunak
dituzten langileak, gaitu egin dira lidertza partizipatiboen inguruan.

ERREMINTA-KUTXA: ekintzen proposamena helburuak lortzeko
H9: Laneko dinamika eta guneetan zaintza erakundearen erdian jartzen duten harreman
eta jarrerak sartzea, leku atseginagoak eta kolaboratiboagoak ezartzeko

-

Parte-hartze prozesu bat martxan jartzea sexu-jazarpeneko eta sexu-arrazoiek
eragindako protokolo bat lantzearen inguruan.

-

Prestakuntza espezifikoak antolatzea entzute aktiboaren, elkarrizketaren eta
lidertzen inguruan, lehen fase batean erantzukizuneko eta zuzendaritzako lanpostuei
zuzendutakoak.
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IV. ARDATZA: GLEA-eLankidetzaren PROZESU ETA
PROZEDUREN HOBEKUNTZA GENERO-IKUSPEGITIK
BEGIRATUTA
1. SARRERA

Ardatz honen helburu nagusia GLEA-eLankidetzaren lan-esparru arruntak identifikatzea
da, zeinetan aurrera egin daitekeen genero-ikuspegiaren inkorporazioan erakundearen
genero-ekitatearen estrategia indartzen duen marko erkide batetik.
Kontratazio publikoarekin, dirulaguntzekin eta hitzarmenekin lotutako administrazioprozedurak gastuko eta inbertsioko bolumen oso handia dira aurrekontuen
egikaritzapenean. Era berean, kontratu publikoen, dirulaguntzen eta hitzartutako
jardueren lizitazioak eta egikaritzapenak efektu sozial garrantzitsuak ditu. Adibidez,
kontratazio publikoak intzidentzia handia du merkatuan eta ingurunean, ez bakarrik
aurrekontuarekiko duen dimentsio kuantitatiboarengatik, baita enpresa-sektorea
administrazio
publikoaren
helburuen
lorpenarekin
lerrokatzeko
duen
potentzialarengatik ere. Kasu jakin honetan, genero-ekitatearekin lotutako haiek.
Dirulaguntza eta hitzarmenak helburu, ekintza, proiektu, edo portaera jakin bat
betetzearen mende dago, onura publikokoa edo interes sozialekoa betiere.
Horrenbestez, prozedura hauek genero mainstreaminga gaineratuta genero-ikuspuntu
batetik aztertzeak esan nahi du erreminta gisa kontzebitzen direla genero-ekitatea
sustatzeko.
Horri dagokionez, garrantzitsua da adieraztea eLankidetzatik egiten den lanaren zati
handi batek zerikusia duela euskal lankidetzaren agenteak burutzen ari diren
garapenarekin, gizarte-eraldaketako hezkuntzarekin eta ekintza humanitarioarekin
lotutako proiektuen babes eta jarraipenarekin. Horregatik kudeatzen dira
eLankidetzaren funts gehienak diru-laguntzen deialdi publikoen bidez (konkurrentzia
lehiakorra).
Diagnostikoaren aurkikuntza nagusiak:
-

Genero-ikuspegiaren inkorporazioak indar handiagoa du eta barneratuagoa
dago diruz lagundutako proiektuen baremazioarekin eta jarraipenarekin.
Adibidez, baremazioen kasuan jarraibideak eta irizpideak argiago daude.
Gainera, esparru horretan genero-ikuspegiaren inkorporazioarekin lan egiteko
helburuarekin, laneko eta koordinazioko zenbait prozedura eta gune ezarri dira,
eta formalak ez diren arren, badute nolabaiteko egonkortasuna eta
errekonozimendua eLankidetzaren funtzionamenduaren barruan.

-

Alderdi sektorialaren eta zeharkakoaren generoari dagokionez egindako
aurrekontuaren inpaktuaren azterketa momentu puntualetan egin da, baina ez
modu sistematikoan.
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-

Absentzia handiagoa identifikatzen da
dagokionez hitzarmen eta kontratazioetan.

genero-ikuspegia

gaineratzeari

Esku-hartze esparru horri dagokionez hiru esparru identifikatu dira haietan aurrera egin
ahal izateko genero-ikuspegiaren inkorporazioari dagokionez.

2. PROZESU ETA PROZEDUREN HOBEKUNTZAKO ARDATZAREN ESTRATEGIEN
GARAPENA
2.1. GENERO-IKUSPEGIA BILTZEN DUTEN AURREKONTUAK
Genero-ikuspegia biltzen duten aurrekontuen elaborazioan aurrera egitea Eusko
Jaurlaritzak ezarritako helburu bat da. Horri dagokionez, esfortzu handia egiten ari da
2020ko aurrekontua lantzeko.
GLEA-eLankidetzari dagokionez eta Plan honen hedapenari dagokionez, lehentasunezko
hiru foku ezartzen dira:
-

Gobernua burutzen ari den prozesua egokitzeko premia.

-

GLEA-eLankidetzaren aurrekontuaren ezaugarriak, dirulaguntzetarako eta
laguntzetarako baliabideek osatzen dutelarik gehienbat aurrekontu hori (zati
handi batean gainera konkurrentzia lehiakorrekoak).

-

Arlo horretan GLEA-eLankidetzako taldeak prestakuntza handiagoa izatea.

Era berean, hiru esparru espezifiko horietan aurrera egiten den neurrian, orain arte
modu puntualean eta Emakundek ekarritako eskemari jarraikiz egin den aurrekontuegikaritzapenaren genero-inpaktuaren azterketan aurrera egitea proposatzen da. Horri
dagokionez, honako hau planteatzen du proposamenak:
-

Txosten honen elaborazioan parte hartzea beste zerbitzu batzuetatik (adibidez,
Administrazio eta Zerbitzuetako buruzagitza).

-

Txosten honen emaitzak sozializatzea GLEA-eLankidetzaren barne-mailan eta
kanpo-mailan Sozializazio horrek egindako lanaren sistematizazio bat eta
horretarako gune kolektiboak ezartzea eskatuko du.

HELBURUAK ETA EMAITZAK
H10:

GLEA-eLankidetzaren aurrekontuan genero-ikuspegia txertatzeko ahaleginean
aurrera egitea
EMAITZAK
H10E1: Langileak gaitu egin dira genero-ikuspegia aurrekontuan sartzeko.
H10E2: GLEA-eLankidetzaren egikaritutako aurrekontuen generoinpaktuko azterketa burutu da.
H10E3: GLEA-eLankidetzaren aurrekontuan sartu dira genero-ikuspegia
biltzen duten aurrekontuen inguruan Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako
prozesutik abiatuta ezarritako neurriak.
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ERREMINTA-KUTXA: ekintzen proposamena helburuak lortzeko
H10: GLEA-eLankidetzaren aurrekontuan genero-ikuspegia sartzeko aurrera egitea
-

Lan-batzorde bat sortzen da, zeinean Genero Taldeak eta Kudeaketa Ekonomikoko
eta Aurrekontu eta Langile Kudeaketako Zerbitzuak parte hartzen duten, generoikuspegia aztertzeko GLEA-eLankidetzaren aurrekontuan.

-

Urtero GLEA-eLankidetzaren aurrekontu-inpaktuaren azterketa bat burutzen da.

2.2. KONTRATAZIOAK ETA LIZITAZIOAK
Esparru honetan, aurrekoan bezala, GLEA-eLankidetzak planteatzen du Erosketa Publiko
Arduratsuaren arloan gobernuak, Ogasun Saila buru duela, garatzen dituen ekintzak
babestea. Horretarako martxan jarritako lan-prozesua –zeinean GLEA-eLankidetzak
parte hartzen duen– funtsezko elementu gisa ezartzen du genero-ikuspegia.
GLEA-eLankidetzaren gida-planak berak bere jardun-esparru gisa ezarri du
AUZO(LAN)KIDEAK-4-EROSTERAKOAN: erosketa publiko arduratsua esparrua, zeinak
helburutzat duen kontratazio publikoa bultzatzea Eusko Jaurlaritzak eta haren eite,
sozietate eta erakunde autonomoek bultzatutako prozesuetan.
Honako jardun-lerroak planteatzen dira helburu hau lortzeko:
-

Gomendio bat lantzea klausula sozialak sartzeko eta zabalkunde-ekintzak
bultzatzeko.

-

Sail guztietan kontratazioaz arduratzen diren pertsonak sentsibilizatzea klausula
sozial eta ingurumen-arlokoak sartzeak eskaintzen dituen posibilitate eta aukerei
buruz.

-

eLankidetzaren kontratu publikoetan klausula sozial eta ingurumen-arlokoak
sartzearen jarraipen-sistema sortzea.

HELBURUAK ETA EMAITZAK
H11:

Genero-ikuspuntua eta GLEA-eLankidetza burutzen ari den kontratazio- eta
lizitazio-prozesuetan genero-ikuspuntua sartuko dela ziurtatzea
EMAITZAK
H11E1: GLEA-eLankidetzak aktiboki parte hartu du Auzo(lan)kide 4
Erosterakoan esparruan Gobernuaren argibideei jarraikiz.
H11E2: Aliantzak ezarri dira beste sektore batzuekin erosketa publiko
arduratsuaren inguruan eta, zehazki, genero-klausulak erosketa
publikoan sartzeari dagokionez.
H11E3: Klausula sozialen –generokoak– ezagutza handiagoa dago, eta
GLEA-eLankidetzaren kontratazio- eta lizitazio-prozesuetan aplikatzen
dira.
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ERREMINTA-KUTXA: ekintzen proposamena helburuak lortzeko
H11: Genero-ikuspuntua eta GLEA-eLankidetza burutzen ari den kontratazio- eta lizitazioprozesuetan genero-ikuspuntua sartuko dela ziurtatzea

-

GLEA-eLankidetzako
esparruan.

-

Beste sektore batzuekin aliantzak ezartzea genero-klausulen inguruan.

-

GLEA-eLankidetzako barne-mailako lan-batzorde bat sortzen da klausula sozialen –
generokoak– ezagutzan presta dadin, genero-klausulak GLEA-eLankidetzaren
kontratazio- eta lizitazio-prozesuetan sartzea erabaki dezan.

taldearen

parte-hartzea

Auzo(lan)kide

4

Erosterakoan

2.3. LAGUNTZAK ETA JARDUN PROPIOAK
Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legeak zehazten du
eLankidetzaren ekimen guztiek genero-ikuspuntua barnean hartu behar dutela. Era
berean, ikuspuntu dualetik definitzen du indarrean dagoen Gida Planak lankidetzaarloko jarduna: zeharkakotasuna eta emakumeen ahalduntzea. Horrenbestez, honako
hauek hartzen ditu bere gain: 1) GLEA-eLankidetzak burutzen dituen laguntza eta
dirulaguntzak ikuspuntu hori sartzen dutela bermatzen da eta 2) urtean bana daitezkeen
funtsen gutxienez % 20ko muga ezartzen duen emakumeen ahalduntze-sektorean
aurrera egiteko portzentaje jakin bat zehazten du, jardun-sektore horretako ekimenei
zuzendutako funtsei gagozkiela.
Gehitzeko, genero-ikuspuntua sakontzearekin lotutako beste helburu batzuk
planteatzen ditu IV. Gida Planak:
-

Ezartzen du urtean bana daitezkeen funtsen % 10 gutxienez erakunde feministen
artean banatzea.

-

Sexu- eta genero-dibertsitateko ikuspuntuan sakontzea planteatzen da.

Horri dagokionez, zenbait aurrerapauso izan dira lankidetza-tresnetan:
-

Proiektuen deialdiek, programek eta ekintza humanitarioak genero-zeharkakoa
sartzen dute baztertze-irizpide gisa. Zentzu horretan, puntuazio gehigarriarekin
balioesten dute erakunde feministek ekimenak egikaritzea eta sexu- eta generodibertsitateko ikuspegiak sartzen dituzte (ez ekintza humanitarioan).

-

Genero-ekitatearen aldeko prozesuen deialdia tresna aitzindari gisa generoekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesuen finantzaketan.

-

Hitzarmenak erakunde feministei babesa emateko tresna gisa (adibidez,
Emakumeen Munduko Martxa)

-

Nazio Batuen Bekak, beka horietan balioetsi egiten delarik genero-arloan
ezagutza espezifikoak dituzten hautagai-zerrendak; agentzia “aliatuak”, hala
nola NBE Emakumeak.

-

Espezializazio-bekak generoko eta garapeneko prestakuntza-eskaintzarekin

33

HELBURUAK ETA EMAITZAK
H12:

Genero-ikuspegia GLEA-eLankidetzak ematen dituen laguntzekin lotutako
erakundearen beraren arau-marko, dokumentu estrategiko eta jardunetan sartzea
EMAITZAK
H12E1: Gida Plan eta indarreko Estrategiek –baita ondorengoek ere– generoikuspegia inplementatzen dute.
H12E2: Ezagutza atera da GLEA-eLankidetzaren laguntzei lotutako
prozesuetatik, eta horrek zeharkako eta sektoreko ikuspegietan sakontzea
ahalbidetu du baita laguntzei buruzko dekretuen berritze-estrategietan ere.
H12E3: Genero-inpaktuko txosten zerbitzuanitzak edo baterakoak –
dekretuak berritzeari buruzkoak– landu dira, txosten horien ondorioen
jarraipena eginez.
H12E4: GLEA-eLankidetzaren laguntzei lotutako prozesuetatik ateratako
ezagutzaren azterketak genero-ikuspuntuetan sakontzea ahalbidetzen du,
zeharkakoak zein sektorialak izan.

ERREMINTA-KUTXA: ekintzen proposamena helburuak lortzeko
H12:

Genero-ikuspegia GLEA-eLankidetzak ematen dituen laguntzekin lotutako
erakundearen beraren arau-marko, dokumentu estrategiko eta jardunetan sartzea
-

Lan-batzorde bat sortzen da –Gida Plana ebaluatzeko eta berritzeko zein indarreko
Estrategietarako–, Genero Teknikariarekin koordinazioan.

-

Lan-batzorde bat sortzen da genero-ikuspegia sartzearen hobekuntzaren inguruan
lanerako baliatu nahi den instrumentu bakoitzeko, Genero Teknikariarekin
koordinatuta.

-

Egutegi bat, irizpideak eta lan-jarraibideak adostea, baita adostutako tresna
aztertzeaz arduratuko den pertsonen taldea ere (gutxienez Koordinazio Teknikoko
arduradunak, arduradun Juridikoak eta Zuzendaritza Batzordeak parte hartuko
dutelarik).

-

Landutako tresnan genero-ikuspegia sartzearen inguruan neurri konkretuak
identifikatzea ahalbidetzen duen urteko jarraipena.

Fokua honako tresna hauetan jartzea planteatzen da:
* Espezializazio-bekak:
-

Berdinketa hausteko klausulak berrikustea.

-

Laguntza hauen joeraren azterketa genero-ikuspuntutik.

-

Tresna hauen erabileran sakontzea genero-ekitatearekiko konpromisoa
nabarmentzeko.

* Proiektuak, Progamak eta Ekintza Humanitarioa:
-

Dirulaguntzen
ikuspuntutik.

jarraipen-

eta

azterketa-sistemak

hobetzea

-

Aurrerapenak sistematizatzea genero-ikuspegia sartzeari dagokionez.

genero-
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-

GLEA-eLankidetzaren kanpo-mailan eta barne-mailan sozializatzekoak diren
ikaskuntzak eta jardunbide egokiak ateratzea.

* Genero-ekitatearen aldeko prozesuak:
-

GLEA-eLankidetzaren kanpo-mailan eta barne-mailan sozializatzekoak diren
ikaskuntzak eta jardunbide egokiak ateratzea.

* Hitzarmenak:
-

Proposamenen hautaketa-irizpideetan sakontzea, genero-ikuspegia sartuko
dela edota baliabideak Gida Planaren aurrekontu-konpromisoak bermatzera
bideratuko direla ziurtatzea.

-

Lankidetza teknikoaren bidean sakontzea genero-ekitatearen esparruan
(adibidez Emakunde – NBE Emakumeak).

-

Dirulaguntzen
ikuspuntutik.

-

GLEA-eLankidetzaren kanpo-mailan eta barne-mailan sozializatzekoak diren
ikaskuntzak eta jardunbide egokiak ateratzea.

jarraipen-

eta

azterketa-sistemak

hobetzea

genero-
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MATRIZEAK
I. ARDATZA: GENERO-EKITATEKO ESTRATEGIA BAT GARATZEKO IKASKUNTZA
H1: GLEA-eLankidetzaren praktika, esperientzia eta prozesuen informazioa sistematizatzea ikaskuntzaguneak elikatzeko, egindako generoen
azterketatik abiatuta
Esparruko Arduraduna: Koord Estr Ardu
Puntu Fokala: Ebaluazioko eta Ezagutzako Tek (aurreikusitako lanpostu berria)
EMAITZAK
H1E1: Identifikatu egin dira haien gainean sakondu eta GLEAeLankidetzaren genero-ekitateko estrategia aberastuko
duten ikaskuntzak sortu nahi ditugun esparruak.

PARTE-HARTZAILEAK
- Koord Tekn Ardu
- Koord Estr Ardu
- Genero Tek
- Admin eta Zerbitzuetako Ardu

EGUTEGIA
20201eko 1. hiruhilekoa

H1E2: Informazioa produzitzeko eta sistematizatzeko sistema - Informatikako Tek
- Elaborazioa: 2021eko 2.
bat landu eta elikatu da, identifikatutako esparruetan genero- - Ebaluazioko eta Ezagutzako Tek (aurreikusitako hiruhilekoa
azterketa bat egitea ahalbidetzen duena.
lanpostu berria)
- Elikadura. Iraunkorra /
- TEK taldea
etengabea
H1E3: Ondorioak eta ikaskuntzak atera dira.

- Ebaluazioko eta Ezagutzako Tek (aurreikusitako Urteko memoria; Urteko
lanpostu berria)
Planen jarraipena
- Genero Tek
- TEK taldea

H1E4: Ondorioen transmisio-kanalak eta egindako generoazterketak ezarri dira, azterketa horiek erabakiak hartzeko - Ebaluazioko eta Ezagutzako Tek (aurreikusitako Dagokionean
guneetara eta ikaskuntzagune kolektiboetara iritsiko direla lanpostu berria)
bermatzen dutenak.
- Komunikazioko Tek
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BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
- Ikaskuntzagune kolektiboak
- Bilerak/erabakiak hartzeko guneak (honako hauekin lotutakoak: Plan Estrategikoak lantzeko prozesuak, Dekretuak, Urteko Planak, Hitzarmenak,
Auzo(lan)kideak)
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H2: GLEA-eLankidetzan barne-ikaskuntzak sortzea gure praktikak hobetzeko genero-ikuspegiaren aplikazioan
Esparruko Arduraduna: Koord Estr Ardu
Puntu Fokala: Genero Tek
EMAITZAK
PARTE-HARTZAILEAK
EGUTEGIA
H2E1: Lan-plan bat ezarri da ikaskuntzaguneak garatzeko: - Genero Tek
2021eko 1. hiruhilekoa
gaiak, parte-hartzaileak, zereginak, egutegia.
- Ebaluazioko eta Ezagutzako Tek (aurreikusitako
lanpostu berria)
- Koord Estr Ardu
- Koord Tekn Ardu
- Admin eta Zerbitzuetako Ardu
H2E2: Beharrezkoak diren gaikuntzak hartu dira gune GLEA-eLankidetzako talde osoa (E1eko parte- (4 urtean plantillaren % 25
kolektiboak dinamizatzeko eta ikaskuntza bultzatzen duten hartzaileak lehenetsiz)
gaituta)
eta gatazken parte-hartze metodologia eta kudeaketametodologiak inkorporatzeko.
H2E3: Beharrezkoak diren gaitasunak hartu dira gune GLEA-eLankidetzako talde osoa (E1eko parte- Dagokionean
kolektiboen ezagutza ateratzeko eta sistematizatzeko.
hartzaileak lehenetsiz)
H2E4: Sortutako ezagutza transmititzeko eta jasotzeko gune Sozializatzeko: Komunikazioko Tek
eta mekanismoak ezarri dira, ezagutza hori erabaki- Erabakiguneetara eramateko:
hartzean sartuko dela bermatzen dutenak.
- Genero Tek
- Koord Estr Ardu

Urtero

H2E5: Ikaskuntzak sozializatu dira GLEA-eLankidetza GLEA-eLankidetzako talde osoa
osoarekin.

Urtero
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H262: GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren GLEA-eLankidetzako talde osoa
aldeko I. Planaren hedapenak genero-ekitatearen
sustapenari buruzko ikuskera partekatu bat ezartzea
bultzatu du erakundean bertan.

Urtero

BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
- Ikaskuntzagune kolektiboak
- Prestakuntza (parte-hartze metodologiak eta gatazken kudeaketa) + balorazioa (gogobetetze-maila eta erabilgarritasuna)
- Bilerak/erabakiak hartzeko guneak (honako hauekin lotutakoak: Plan Estrategikoak lantzeko prozesuak, Dekretuak, Urteko Planak, Hitzarmenak,
Auzo(lan)kideak)
- Urteko memoriak; GLEA-eLankidetzako talde osoaren urteko saioak
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H3: Ikaskuntzak eta esperientziak beste eragile batzuekin partekatzea eta trukatzea gure praktikak hobetzeko genero-ikuspegiaren
aplikazioan eta esparru horretan lankidetza-agenteak indartzea
Esparruko Arduraduna: Koord Estr Ardu
Puntu Fokala: Genero Tek
EMAITZAK
H3E1: Zenbait eragile eta kanpo-esperientzia identifikatu dira, eta
esperientzia horietatik GLEA-eLankidetzaren genero-ekitateko estrategia
aberasten duen ezagutza sortu nahi da.

PARTE-HARTZAILEAK
EGUTEGIA
- Genero Tek
2021eko 1. hiruhilekoa
- Ebaluazioko eta Ezagutzako Tek
(aurreikusitako lanpostu berria)
Urtero
- Koord Estr Ardu
- Koord Tekn Ardu
- Admin eta Zerbitzuetako Ardu

H3E2: Esperientzien eta ikaskuntzen trukea bultzatzen duten guneak sortu Gai horiei jarraikiz erabakiko da
dira.

Urtero

H3E3: Beste agente batzuekin parte hartu/dinamizatu da guneetan Gai horiei jarraikiz erabakiko da
esperientziak eta ikaskuntzak trukatzeko.

Urtero

H3E4: Ezagutza atera da eta sistematizatu da kanpo-agenteekin sortutako Aurreko Emaitza2 eta Emaitza3 Dagokionean
espazioetatik.
emaitzen gune bakoitzean parte hartzen
duen pertsona
H3E5: Sortutako ezagutzen transmisio-mekanismoak ezarri dira, ezagutza Komunikazioko Tek
horiek GLEA-eLankidetzaren barruan sozializatzea ahalbidetzen dutenak.

Urtero
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H3E6: Ondorioen transmisio-kanalak eta egindako genero-azterketak ezarri - Genero Tek
dira, azterketa horiek erabakiak hartzeko guneetara eta ikaskuntzagune - Koord Estr Ardu
kolektiboetara iritsiko direla bermatzen dutenak.

Urtero

BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
- GLEA-eLankidetzak sortutako eta gidatutako gune kolektiboak + balorazioa (gogobetetze-maila eta erabilgarritasuna)
- Beste erakunde batzuen eta GLEA-eLankidetzak gidatzen ez dituen ikaskuntzagune kolektiboak
- Bilerak/erabakiak hartzeko guneak (honako hauekin lotutakoak: Plan Estrategikoak lantzeko prozesuak, Dekretuak, Urteko Planak, Hitzarmenak,
Auzo(lan)kideak)
- Urteko memoriak; GLEA-eLankidetzako talde osoaren urteko saioak
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H4: Ezagutzak sortzea eta GLEA-eLankidetzako langileak erremintaz hornitzea genero-arloan, Genero-Berdintasunaren aldeko I. Plana
burutzea ahalbidetuko dutenak
Esparruko Arduraduna: Admin eta Zerbitzuetako Ardu
Puntu Fokala: Genero Tek
EMAITZAK
PARTE-HARTZAILEAK
H4E1: GLEA-eLankidetzaren genero-ekitatearen estrategiaren GLEA-eLankidetzako talde osoa
hedapenetik eratorritako prestakuntza premiak identifikatzeko
eta hartzeko sistema bat ezarri da.

EGUTEGIA
2021eko 1. hiruhilekoa
Eguneratzea/berrikuspena:
urtean behin

H4E2: Identifikatutako premiei erantzuten dien pertsona/zerbitzu GLEA-eLankidetzako talde osoa
bakoitzera egokitutako prestakuntza-plan bat garatu da.

Urtean behin (gutxienez
zerbitzuko
prestakuntzapremia bat urtean)

H4E3: Emandako prestakuntzen jarraipen- eta ebaluazio-sistema Genero Tek
bat ezarri da.

Urtero

BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
- Prestakuntza + balorazioa (gogobetetze-maila eta erabilgarritasuna)
- Jasotako prestakuntzaren sozializaziogune kolektiboak
- GLEA-eLankidetzako talde osoaren urteko saioak
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II. ARDATZA: KOMUNIKAZIOA ETA ESTRATEGIA INDARTZEKO SAREAK
H5: Gardentasuna gehitzea erabaki-hartzean genero-ekitateko estrategiaren hedapena bultzatzeko
Esparruko Arduraduna: Zuzendaritza Batzordea
Puntu Fokala: Zuzendaria
EMAITZAK
PARTE-HARTZAILEAK
EGUTEGIA
H5E1: Gaitasunak indartu dira honako hauen inguruan: i) Erantzukizuneko eta zuzendaritzako karguak (4 urtean erantzukizuneko
erabakiak hartzeko guneen kudeaketa, ii) hartutako dituzten pertsonak
eta zuzendaritzako karguak
erabakiak transmititzeko erremintak.
dituzten pertsonen % 100
gaituta)
H5E2: Informazioa transmititzeko mekanismoak ezarri dira Genero Taldea
GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I.
Planaren garapenari dagokionez erabakiak hartzeko.

2021eko 1. hiruhilekoa

H5E3: Erabakiak hartzeko gune argiak daude partaideei, GLEA-eLankidetzako talde osoa
zeregin eta funtzioei eta dedikazioari dagokienez.

2021eko 1. hiruhilekoa
Eguneratzea/berrikuspena:
urtean behin

BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
- Prestakuntza (erantzukizuneko eta zuzendaritzako karguak dituzten pertsonenak erabakiak hartzeko guneen kudeaketaren eta hartutako
erabakiak transmititzeko erremintak hartzearen inguruan) + balorazioa (gogobetetze-maila eta erabilgarritasuna)
- Taldeen koordinazio-bilerak (GZn sartzea genero-plana hedatzeari lotuta hartutako erabakien transmisioari buruzko puntua)
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- Zuzendaritza Batzordearen eta Genero Teknikariaren arteko koordinaziogunea
- Planaren garapenaren jarraipena egiteko urteko saioak

H6: GLEA-eLankidetzaren konpromisoa indartzea kanpo-komunikazio estrategiaren bidez genero-ekitatearekin konprometitutako erakunde
gisa (herritarrei eta beste erakunde eta agenteei zuzendua)
Esparruko Arduraduna: Koord Estr Ardu
Puntu Fokala: Komunikazioko Tek
EMAITZAK
H6E1: Generoko ikuspegia eta sexu-dibertsitateko ikuspegia Komunikazio
Planean txertatuta daude, helburu estrategikoen arloan zein arlo operatiboan
(urteko planak, GLEA-eLankidetzak dituen komunikazio-mekanismoak...).

PARTE-HARTZAILEAK
- Genero Tek
- Komunikazioko Tek
- TEK taldea
- Koord Estr Ardu

H6E2: GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planarekin eta - Komunikazioko Tek
indarreko gainerako Plan eta Estrategiekin artikulatzen da Komunikazio Plana - Indarreko plan/estrategia bakoitzeko Arduraduna
(Gida Plana, Ekintza Humanitarioa, (H)abian).
- Genero Tek

EGUTEGIA
Egina

Urtean behin

H6E3: Koordinazioguneak eta lan-mekanismoak ezarri dira Komunikazio Plana - Komunikazioko Tek
Urtean behin
ezarritako ikaskuntzagune kolektiboetan sortutako ezagutzatik elika dadin, - Ebaluazioko eta Ezagutzako Tek (aurreikusitako
barne-mailan ezarritakoak zein kanpo-agenteekin ezarritakoak (mugimendu lanpostu berria)
feminista haien artean).
H6E4: Sentsibilizazio-estrategia bat dago GLEA-eLankidetzatik bultzatutako - Komunikazioko Tek
genero-ekitateko lana ikustarazteko, herritarrei eta Eusko Jaurlaritzari - GEH Estrategiako Ardu
zuzendutakoa.
- Genero Tek

Etengabea
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BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Komunikazio Planaren Urteko Planak
- Genero-Berdintasunaren aldeko Planaren Urteko Planak
- Generoko eta Komunikazioko Taldearen lan-batzordea
- Komunikazio-erreminten erabilera (webgunea, buletina, twiterra, Irekia)
- Urteko memoriak
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III. ARDATZA: PERTSONEN KUDEAKETA
H7: Dedikazio-denborak birbanatzea GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren garapenari lotutako funtzio eta
zereginak egikaritzeko eta, horrela, pertsona guztiek beren erantzukizun dosia beren gain har dezatela erakundearen genero-ekitateko
estrategiaren hedapenari begira
Esparruko Arduraduna: Admin eta Zerbitzuetako Ardu
Puntu Fokala: Admin eta Zerbitzuetako zerbitzuko Tek
EMAITZAK
PARTE-HARTZAILEAK
H7E1: Lanpostu bakoitzeko dokumentu xehatu bat landu da, GLEA- - Genero Taldea
eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planean proposatutako
zeregin, funtzio eta erantzukizunak biltzen dituena.

EGUTEGIA
2021eko urtarrila

H7E2: Lanpostu bakoitzaren azterketa egin da, lan-kargak eta funtzio eta GLEA-eLankidetzako talde osoa
zereginen jarduna ere aztertuz, aurreikusitako inkorporazio berriak ere sartuz.

Egin
daitekeenean
(inkorporazio berriekin)

H7E3: Lanpostu bakoitzaren zeregin, funtzio eta erantzukizunak definitu dira, - Admin eta Zerbitzuetako Ardu
GLEA-eLankidetzaren genero-estrategiaren hedapenarekin eta garapenarekin - Zuzendaritza Batzordea
lotutakoak inkorporatuz.
- Genero Taldea

Urtero

BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
- Balorazio-inkesta (ekitatearen aldeko planean neurriak inplementatzeko denbora-erabilgarritasunaren inguruan)
- Urteko Planak
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H8: Lan-bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egitea bultzatzen duten neurriak eskuratzeko eta neurri horiek baliatzeko aukera hobetzea
eta, horrela, enplegu-alorrak alor pribatuaren gainean duen inbasioa murriztuz
Esparruko Arduraduna: Admin eta Zerbitzuetako Ardu
Puntu Fokala: Admin eta Zerbitzuetako zerbitzuko Tek
EMAITZAK
PARTE-HARTZAILEAK
H8E1: Informazioa eskuratzeko mekanismoak ezarri dira langileen arloan (eskubideak,
obligazioak eta kontziliazio-neurriak), erabilerrazak eta gardenak.

EGUTEGIA
2021eko 1. hiruhilekoa

H8E2: Langile berriak hartzeko planetan beste atal bat gaineratu da, kontziliazio-arloko Inkorporazio berriak
lan-eskubideen inguruan.

Etengabea

H8E3: GLEA-eLankidetzako langileek ezagutza eguneratua dute lan-eskubideen GLEAinguruan kontziliazio-arloari buruz, egungo koordinazioguneetan puntu bat sartuz gai- eLankidetzako/zerbitzuetako
zerrendan gai horien inguruan honako hauetarako: a) aldaketa eta eguneratzeei buruz talde osoa
informazioa ematea neurrien inguruan; b) lan-egutegiari buruz eta lan-kargen
antolamenduarekin lotutako neurriak hartzea dakarten beste zenbait alderdiri buruz
informazioa ematea; c) egon daitezkeen zalantzak planteatzea eta arlo horretan
kontsultak egitea.

Urtero (gutxienekoa)
Aldaketak
eta
eguneratzeak daudenean

BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- GLEA-eLankidetzaren Intranet (atal espezifikoa neurriei buruzko oinarrizko informaziorekin)
-- Harrera-planak (neurriei buruzko atal espezifikoa)
- Taldeen koordinazio-bilerak (puntu espezifikoa lan-eskubideen ingurua kontziliazio-arloan)
- Balorazio-inkesta (GLEA-eLankidetzako plantillaren gogobetetze-maila kontziliazio-neurriei buruzko informazioa eskuratzeari dagokionez +
egindako kontsultetatik lortutako erantzunak)
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H9: Laneko dinamika eta guneetan zaintza erakundearen erdian jartzen duten harreman eta jarrerak sartzea, leku atseginagoak eta
kolaboratiboagoak ezartzeko
Esparruko Arduraduna: Admin eta Zerbitzuetako Ardu
Puntu Fokala: Admin eta Zerbitzuetako zerbitzuko Tek
EMAITZAK

PARTE-HARTZAILEAK

EGUTEGIA

H9E1: Sexu-jazarpeneko eta sexu-arrazoiek eragindako protokolo bat - Genero Tek
landu da parte-hartze prozesu baten bidez.
- Ardu Juridikoa
- Admin eta Zerbitzuetako Ardu
- Admin eta Zerbitzuetako zerbitzuko Tek

2021eko 2. hiruhilekoa

H9E2: GLEA-eLankidetzako langileak gaitu egin dira entzute aktiboaren GLEA-eLankidetzako talde osoa
eta elkarrizketaren inguruan.

(Inplementazioaren 4. urtean GLEAeLankidetzako plantillaren % 100
gaitua)

H9E3: GLEA-eLankidetzako langileak, batez ere erantzukizunak dizuten Erantzukizuneko eta zuzendaritzako
langileak, gaitu egin dira lidertza partizipatiboen inguruan.
karguak dituzten pertsonak

(Inplementazioaren
4.
urtean
erantzukizuneko eta zuzendaritzako
karguak dituzten pertsonen % 100
gaituta)

BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
- Protokoloa lantzeko prozesuaren ebaluazioa
- Inkesta (GLEA-eLankidetzako langileen ezagutza-maila protokoloaren inguruan)
- Prestakuntza (entzute aktiboaren eta elkarrizketaren inguruan + lidertza partizipatiboak) + balorazioa (gogobetetze-maila eta erabilgarritasuna)
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IV. ARDATZA: GLEAren PROZESU ETA PROZEDUREN HOBEKUNTZA GENERO-IKUSPEGITIK BEGIRATUTA
H10: GLEA-eLankidetzaren aurrekontuan genero-ikuspegia sartzeko aurrera egitea
Esparruko Arduraduna: Admin eta Zerbitzuetako Ardu
Puntu Fokala: Kontabilitateko Tek (+ Genero Tek)
EMAITZAK

PARTE-HARTZAILEAK

EGUTEGIA

H10E1: Langileak gaitu egin dira genero-ikuspegia aurrekontuan - Genero Tek
sartzeko.
- Admin eta Zerbitzuetako zerbitzuko Tek
- Admin eta Zerbitzuetako Ardu
- Koord Estr Ardu
- Koord Tekn Ardu

2021-2022
(inplementazioaren 2. urterako
Kudeaketa Ekonomikoko eta
Aurrekontu
eta
Langile
Kudeaketako
Zerbitzuko
pertsonen % 100 gaituta)

H10E2: GLEA-eLankidetzaren egikaritutako aurrekontuen genero- - Admin eta Zerbitzuetako Ardu
inpaktuko azterketa burutu da.
- Genero Tek
- Zuzendaritza Batzordea

Urtero

H10E3: GLEA-eLankidetzaren aurrekontuan sartu dira genero-ikuspegia - Admin eta Zerbitzuetako Ardu
biltzen duten aurrekontuen inguruan Eusko Jaurlaritzak martxan - Kudeaketa Zerbitzuko Tek
jarritako prozesutik abiatuta ezarritako neurriak.
- Zuzendaritza Batzordea
- Genero Tek

Dagokionean
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BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
- Prestakuntza (genero-ikuspegia aurrekontuetan sartzeari dagokionez) + balorazioa (gogobetetze-maila eta erabilgarritasuna)
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011: Genero-ikuspuntua eta GLEA-eLankidetza burutzen ari den kontratazio- eta lizitazio-prozesuetan genero-ikuspegia sartuko dela
ziurtatzea
Esparruko Arduraduna: Admin eta Zerbitzuetako Ardu
Puntu Fokala: Auzolankide 4ko Tek Ardu
EMAITZAK

PARTE-HARTZAILEAK

EGUTEGIA

H11E1: GLEA-eLankidetzak aktiboki parte hartu du Auzo(lan)kide 4
esparruan Gobernuaren argibideei jarraikiz.

- Admin eta Zerbitzuetako zerbitzuko Tek
- Koord Estr Ardu
- Auzolankide 4ko Tek Ardu
- Zuzendaritza

Dagokionean

H11E2: Aliantzak ezarri dira beste sektore batzuekin erosketa
publiko arduratsuaren inguruan eta, zehazki, genero-klausulak
erosketa publikoan sartzeari dagokionez.

- Koord Estr Ardu
- Auzolankide 4ko Tek Ardu
- Zuzendaritza
- Genero Tek

Dagokionean

H11E3: Klausula sozialen –generokoak– ezagutza handiagoa dago, - Zuzendaritza Batzordea
eta GLEA-eLankidetzaren kontratazio- eta lizitazio-prozesuetan - Genero Tek
aplikatzen dira.

2021etik aurrera
Aplikazioa: pixkanaka
(lau urteko epean generoklausulak aplikatzen dira
GLEA-eLankidetzaren
kontratazio/lizitazio
guztietan)

BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
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H12: Genero-ikuspegia GLEA-eLankidetzak ematen dituen laguntzekin lotutako erakundearen beraren arau-marko, dokumentu estrategiko
eta jardunetan sartzea
E1: Gida Planak eta Estrategiak:
Esparruko Arduraduna: Koord Estr Ardu
Puntu Fokala: Genero Tek
E2 eta E3: Laguntzak arautzen dituzten Dekretuen berritze-prozesuak:
Esparruko Arduraduna: Ardu Juridikoa
Puntu Fokala: Genero Tek
E7: Laguntzen baremazio-irizpideen eguneratzea/berrikuspena:
Esparruko Arduraduna: Koord Tekn Ardu
Puntu Fokala: Genero Tek
EMAITZAK

PARTE-HARTZAILEAK

H12E1: Gida Planak eta indarreko Estrategiek –baita ondorengoek - Koord Estr Ardu
ere– genero-ikuspegia inplementatzen dute.
- Koord Tekn Ardu
- Estrategia bakoitzaren langile TEK Arduraduna
- Ardu Juridikoa
H12E2: Ezagutza atera da GLEA-eLankidetzaren laguntzei lotutako - Aztertu beharreko Dekretuaren TEK Ardu
prozesuetatik, eta horrek zeharkako eta sektoreko ikuspegietan - Plangintzako Tek (aurreikusitako lanpostu berria)
sakontzea ahalbidetu du baita laguntzei buruzko dekretuen - Koord Tekn Ardu
berritze-estrategietan ere.

EGUTEGIA
Dagokionean

Dagokionean
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H12E3: Genero-inpaktuko txosten zerbitzuanitzak edo baterakoak - Aztertu beharreko Dekretuaren TEK Ardu
–dekretuak berritzeari buruzkoak– landu dira, txosten horien - Ardu Juridikoa
ondorioen jarraipena eginez.
- Koord Tekn Ardu

Dagokionean

H12E4: GLEA-eLankidetzaren laguntzei lotutako prozesuetatik - TEK taldea
ateratako ezagutzaren azterketak genero-ikuspuntuetan - Ardu Juridikoa
sakontzea ahalbidetzen du, zeharkakoak zein sektorialak izan.
- Zuzendaritza Batzordea

Urtero

BIDERATU BEHARREKO BALIABIDEAK:
- Dedikazio-denborak/orduak
- Indarreko GParen ebaluazio-prozesua + GP berriaren elaborazio-prozesua
- Indarreko Estrategien ebaluazio-prozesua + berritze-prozesuak
- Azterketako urteko txostena eta egindako saioak
- Dekretuak aldatzeko prozesua
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3.
zatia:
GENERO-ARKITEKTURA,
KUDEAKETA-SISTEMA ETA ADIERAZLEAK
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1. GENERO-ARKITEKTURA
SISTEMA

eta

KUDEAKETA-

Egiturak, komunikatzeko moduek, harremanak izateko moduek eta GLEAeLankidetzaren genero-ekitateko estrategia martxan jarri dadila eta horri dagokionez
erakundearen zerbitzu bakoitza dagozkion erantzukizun dosiak bere kargura har ditzala
ahalbidetzen duten lan-prozesuek osatzen dute genero-arkitektura eta kudeaketasistema. Hau da, planifikatutakoa inplementatzea, beharrezko baliabideak bideratzea
eta ematen diren pausoen jarraipenetik eta ebaluaziotik abiatuta ikastea ahalbidetzen
duen konglomeratu osoaren erreferentzia egiten du genero-arkitekturak.
Hiru funtsezko elementuk osatzen dute Genero Arkitektura.
-

Genero Arduraduna GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I.
Planaren koordinazioaren eta hedapenaren arduraduna da, Genero Taldearekin
batera. Honako hauek ditu bere funtzio nagusien artean:
o Genero-ikuspuntuaren integrazioa babestea esparru guztietan.
o Puntu Fokalen koordinazioa esparru guztietan.
o

Plangintzetan adostutako generoko helburu eta emaitzei buruzko
aurrerapenen jarraipena eta ebaluazioa egiten dela ziurtatzea.

o Produkzioaren
jarraipena
eta
sistematizazioa genero-azteketarako.

informazio

esanguratsuaren

o GLEA-eLankidetzaren genero-ekitateko estrategiarekin
ezagutzaren kudeaketa-prozesuen sustapena.

lotutako

o GLEA-eLankidetzaren esparruetan detektatutako eta genero-ekitatearen
estrategiaren hedapenari buruzko koordinazioa, Zuzendaritza
Batzordearekin eta Administrazio eta Zerbitzuetako arduradunarekin
batera.
-

Puntu Fokalak Genero Taldea ordezkatzen duten erakundeko esparruetako
pertsonak dira eta esparru horretan Genero-Berdintasunaren aldeko Planarekin
bat datozen genero-ekitatearen sustapen-norabideak bultzatzearen arduradun
dira. Erantzukizun nagusia da, bere esparruko zuzendaritzari eta Genero Taldeari
dagokion esparruan adostutako norabideen garapenari dagokionez kontuak
ematen baititu. Ez du denbora osoko dedikazioa GLEA-eLankidetzaren GeneroBerdintasunaren aldeko Planaren garapenari dagokionez, baina ezinbestekoa da
ezarritako dedikazioa izatea eta, horrenbestez, horretarako liberatutako
denbora izatea.

-

Esparruko
pertsona
Arduradunak
beren
erantzukizuneko
esparruan/arloan/zerbitzuan baldintzak sortu, bideratu eta estrategiaren
hedapenaren jarraipena egiten dutenak dira. Erakundeko Zuzendaritzako
pertsonak izan ohi dira normalean.
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Ondoren, Puntu Fokalak eta Ardatz bakoitzeko adostutako Esparru bakoitzeko
Arduradunak aurkezten dira:
I. ARDATZA – Genero-ekitateko estrategia bat garatzeko ikaskuntza
1. helburua
2. eta 3. helburua
4. helburua
PUNTU
Ebaluazioko eta
Genero Tek
Genero Tek
FOKALA
Ezagutzako Tek
(aurreikusitako
lanpostu berria)
ESPARRUKO
Admin eta
ARDU
Koord Estr Ardu
Koord Estr Ardu
Zerbitzuetako Ardu

II. ARDATZA – Komunikazioa eta estrategia indartzeko sareak
5. helburua
6. helburua
PUNTU
Zuzendaria
Komunikazioko Tek
FOKALA
ESPARRUKO
ARDU
Zuzendaritza Batzordea
Koord Estr Ardu

III. ARDATZA – Pertsonen kudeaketa
7. helburua
PUNTU
Admin eta
FOKALA
Zerbitzuetako
zerbitzuko Tek
ESPARRUKO
Admin eta
ARDU
Zerbitzuetako ardu.

8. helburua
Admin eta
Zerbitzuetako
zerbitzuko Tek

9. helburua
Admin eta
Zerbitzuetako
zerbitzuko Tek

Admin eta
Zerbitzuetako ardu.

Admin eta
Zerbitzuetako ardu.

IV. ARDATZA – GLEA-eLankidetzaren prozesu eta prozeduren hobekuntza generoikuspegitik.
10. helburua
11. helburua
12. helburua
PUNTU
Kontabilitateko Tek
Auzo(lan)kide 4-ko
Genero Tek
FOKALA
(+ Genero Tek)
Tek Ardu
ESPARRUKO
E1: Koord Estr Ardu
ARDU
E2 eta E3: Ardu
Admin eta
Juridikoa
Zerbitzuetako Ardu
Koord Estr ardu.
E4: Koord Tekn Ardu
Planaren Kudeaketa Sistemak genero-arkitekturari erantzuten dio. Horrenbestez,
genero-arkitekturak ezartzen dituen egituretatik, koordinazioguneetatik eta funtzio eta
zereginen mugaketatik abiatuta garatuko da.
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Koordinazioguneek Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren hedapena koordinatzea
ahalbidetzen dute. Gune horietan akordioak ezartzen dira, norabideak ematen dira,
jarraipena eta ebaluazioa egiten da, eta informazioa eta ezagutza partekatzen eta
sortzen da. Genero-arkitekturaren koordinaziogune nagusietako bat Genero Teknikariak
eta Puntu Fokalek osatutako Genero Taldea da.

GENERO TALDEA
Genero Teknikaria buru duen eta Puntu Fokal guztiek osatutako Genero Taldeak
funtsezko papera izango du Planaren kudeaketan. Gune honetan, alde batetik, zerbitzu
bakoitzaren konpromisoak eta inplementatu beharreko neurriak bilduko dituzten
Urteko Planak adostuko dira. Urteko planak urte bakoitzeko urtarrilean onartzea
aurreikusten da.
Bestalde, urte bakoitzeko abenduan egitea aurreikusten den eragiketa-planen
jarraipena ere gune horretan burutuko da. Bere zerbitzuari dagozkion adostutako
neurrien inplementazioari buruzko informazioa sistematizatu beharko du Puntu Fokal
bakoitzak jarraipen hori egiteko. Informazioaren sistematizazioa adostutako
adierazleetatik abiatuta burutuko da eta sistematizazio-erremintetan gauzatuko da,
zerbitzu guztien artean informazio sistematizatua partekatzea eta informazio horretatik
eragiketa-planen jarraipenak eskatzen duen azterketa ateratzea ahalbidetzen dutenak.
Partekatutako eta aztertutako informazioan oinarrituta, urteko jarraipen-txostenak
landuko ditu Genero Teknikariak.
Horrenbestez, Genero Taldea funtsezko gunea izango da, non esparru bakoitzeko
aurrerapauso eta zailtasunen informazioa partekatuko den. Hau da, GeneroBerdintasunaren aldeko I. Planaren hedapenaren ikuskera panoramikoa izango du. Era
berean, ikaskuntzagune bat ere izango da, zeinean Puntu Fokalek agindutako funtzio eta
zereginei buruzko gaitasunak indartuko dituzten.

ZUZENDARITZABATZORDEA
Zuzendaritza Batzordeak, Genero Teknikariaren parte-hartzearekin, Urteko Planak
baliozkotuko ditu. Urteko planen inplementazioa bultzatzeaz arduratuko dena ere
izango da, GLEA-eLankidetzaren Zuzendaritza izango baita inplementazio hori
ahalbidetzen duten aldeko baldintzak ezartzeko arduraduna.
Aipatzekoa da Esparruko Arduradunak Zuzendaritza Batzordeko kide direla, eta,
horrenbestez, batzordea funtsezko gune bihurtzen da bertatik Planaren hedapena
modu koordinatuan bultzatzeko. Era berean, Zuzendaritzak Planaren garapenaren
jarraipen bat egingo du, betiere hartzen diren erabakiek Planaren hedapena eta
inplementazioa bultza dezaten.
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JARRAIPENA ETA
EBALUAZIOA
Ezarritako jarraipen- eta ebaluazio-sistemak dakarrenez, Urteko Planetatik abiatuta
burutuko da jarraipena eta urteko jarraipen-txostenetan gauzatuko da. Plana
inplementatzeko 4 urteko aldia amaitu ondoren, azken ebaluazio bat burutuko da,
palanka-puntua izango dena hurrengo plangintza estrategikorako.

Ebaluaketa

GeneroBerdintasun
aren aldeko
I. Plana

Urteko
Planen
jarraipena

Urteko
Planak
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2. ADIERAZLEAK
Emaitza eta helburuen deskribapen operatiboa eskaintzen dute adierazleek, eta haien
egikaritzapen-maila adierazten digute. Emaitzaren lorpena nola neurtuko den
deskribatzen dute, eta horregatik dira jarraipen- eta ebaluazio-sistemetako funtsezko
elementuetako bat.
Ondoren aurkezten den adierazleen bateria GLEA-eLankidetzako langile guztiek parte
hartu duten lan-saioetan adostu da. Ardatz Estrategiko bakoitzeko emaitza eta
helburuetatik abiatuta definitu dira, eta honako irizpide orokor hauei jarraikiz:
-

Aldaketak edo aurrerapausoak adierazi beharko dituzte adostutako emaitzekiko

-

Sexuaren arabera bananduta aurkeztu beharko dira, eta genero-diskriminazioak
desmuntatzen ari ote diren ulertzea ahalbidetuko duten alderdi partikularrak
nabarmenduko dira.

Adostutako adierazleak GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren aldeko I.
Planetik abiatuta egiten diren Urteko Planen jarraipen-tresnen zati dira. Ildo horretan,
jakin nahi da zein neurritan bete den planifikatutakoa eta ekintzen garapenak zein
punturaino ahalbidetu dituen aurrerapausoak adostutako helburuekiko.
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I. ARDATZA:
IKASKUNTZA

GENERO-EKITATEKO

ESTRATEGIA

BAT

GARATZEKO

H1: GLEA-eLankidetzaren praktika, esperientzia eta prozesuen informazioa
sistematizatzea ikaskuntzaguneak elikatzeko, egindako generoen azteketatik abiatuta
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

- Informazioaren

kudeaketatik
ikaskuntza ateratzeko baliatu
lerroen/esparruen kopurua.

abiatutako
nahi diren

- 2 lerro identifikatua (1 barne-mailan eta 1
kanpo-mailan.

- Gutxienez sistematizazioko bi erreminta
- Informazioa

sistematizatzeko
erreminten kopurua.

sortutako

diseinatuta (1 esparruko/lerroko).

- Handik
- Erabilitako erreminten erabilera-/elikaduramaila.

- Informazioaren kudeaketatik abiatuta egindako
azterketatik ateratzen diren proposamenen
kopurua.

- Informazioaren kudeaketatik abiatuta sortutako
azterketatik eratorrita hainbat dokumentutan
sartzen diren proposamenen kopurua. Adibidez:
Plan Estrategikoak, Dekretuak, Lankidetzari
buruzko Legea, Urteko Planak, Hitzarmenak,
Auzo(lan)kideak.

2
urtera
sistematizatzeko
erremintek biltzen dituzten aldagaien % 100
elikatzen dira.

- Urtean

2
proposamen
(esparru/lerro bakoitzeko 1).

gutxienez

- Planaren inplementazioaren 4 urteetan
egindako proposamenen % 70 zenbait
dokumentutan sartzen dira.

H2: GLEA-eLankidetzan barne-ikaskuntzak sortzea gure praktikak aplikatzeko generoikuspegiaren aplikazioan
ADIERAZLEAK

- Sortutako

HELMUGAK
ikaskuntzagune

kolektiboen

kopurua.

- Parte-hartze metodologietan eta gatazken
kudeaketan gaitutako pertsonen kopurua.

- Gaikuntzen balorazioa: gogobetetze- eta
erabilgarritasun-maila.

- Gutxienez 2 ikaskuntzagune (kanpoko eta
barruko maila barnean hartuko dutenak).

- 4 urtean plantillaren % 100 parte-hartze
metodologietan eta gatazken kudeaketan
gaituta dago.

- Gaikuntzen 7tik gorako (1etik 10erako eskala
batean) gogobetetze- eta erabilgarritasunmaila.
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- Sortutako ikaskuntzaguneetan parte hartzen
duten pertsona eta zerbitzuen kopurua.

- Egindako saioen kopurua.
- Ikaskuntzagune kolektiboetan parte hartzen
duten
pertsonen
balorazioa:
guneen
gogobetetzeeta
erabilgarritasun-maila
(sortutako ikaskuntzari dagokionez).

- Ikaskuntzagune kolektiboetatik ateratzen diren
proposamenen kopurua.

- Sortutako

guneetan

sortutako
proposamenetatik
eratorritako
dokumentuetan sartzen diren proposamenen
kopurua. Adibidez: Plan Estrategikoak,
Dekretuak, Lankidetzari buruzko Legea, Urteko
Planak, Hitzarmenak, Auzo(lan)kideak.

- GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren
aldeko I. Planaren elaborazioan eta
jarraipenean parte hartzen duten pertsonen
genero-ekitateko estrategiaren inguruan
partekatutako ikuskeraren mailari buruzko
balorazioa.

- 4 urteetan gutxienez zerbitzu bakoitzeko
pertsona 1ek parte hartu du sortutako
guneetan.

- Urtean gutxienez 3 saio egiten dira sortutako
gune bakoitzeko.

- Ikaskuntzaguneen 7tik gorako (1etik 10erako
eskala
batean)
gogobetetzeerabilgarritasun-maila.

eta

- Urtean gutxienez sortutako 2 proposamen (1
gune bakoitzeko).

- Planaren inplementazioaren 4 urteetan
egindako proposamenen % 70
dokumentutan sartzen dira.

zenbait

- 4 urtean partekatutako ikuskera-mailaren
balorazioak 7ko bat lortzen du gutxienez
(1etik 10erako eskala batean).

H3: Ikaskuntzak eta esperientziak beste eragile batzuekin partekatzea eta trukatzea
gure praktikak hobetzeko genero-ikuspegiaren aplikazioan eta esparru horretan
lankidetza-agenteak indartzea
ADIERAZLEAK

- GLEA-eLankidetzak sortutako eta gidatutako
guneen kopurua.

- GLEA-eLankidetzak gidatutako guneetan parte
hartzen duten erakundeen kopurua.

HELMUGAK

- Gutxienez sortutako 2 esparru (lehenengo
proposamena:
ahalduntzea).

sexu-dibertsitatea

eta

- Gutxienez 5 erakundek parte hartzen dute
sortutako gune bakoitzean.

- Egindako saioen kopurua.

- Gutxienez urtean 3 saioa gune bakoitzeko.

- Erakundeen parte-hartze maila.

- Erakundeek egindako saioen % 70ean parte
hartzen dute gutxienez.
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- Guneetan parte hartzen duten erakundeen
balorazioa: Gogobetetze- eta erabilgarritasunmaila ateratako ikaskuntzen inguruan.

- Guneetatik ateratako proposamenen kopurua.

- Ikaskuntzaguneen 7tik gorako (1etik 10erako
eskala
batean)
erabilgarritasun-maila.

gogobetetze-

eta

- 2 proposamen urtean gutxienez (gune
bakoitzeko 1).

- Kanpoko erakundeekin sortutako guneetan
sortutako proposamenetatik eratorritako
dokumentuetan sartzen diren proposamenen
kopurua. Adibidez: Plan Estrategikoak,
Dekretuak, Lankidetzari buruzko Legea, Urteko
Planak, Hitzarmenak, Auzo(lan)kidea.

- Hainbat erakundek osatutako eta haietan parte
hartuz GLEA-eLankidetzak gidatzen ez dituen
gune kolektiboen kopurua.

- Planaren

inplementazioaren 4 urteetan
egindako proposamenen % 70 zenbait
dokumentutan sartzen dira.

- GLEA-eLankidetzak gidatzen ez dituen 2 gune
kolektibotan parte hartzen da gutxienez.

H4: Ezagutzak sortzea eta GLEA-eLankidetzako langileak erremintaz hornitzea generoarloan, Genero-Berdintasunaren aldeko I. Plana burutzea ahalbidetuko dutenak
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

-

Zerbitzuen arabera identifikatutako premien
kopurua.

- Urtean zerbitzuko prestakuntza-premia 1

-

Urtero erantzuten
premien ehunekoa.

- 4

-

Planifikatutako prestakuntzetan parte hartzen
duten pertsonen kopurua.

- Egindako

zaien

prestakuntza-

prestakuntzen
balorazioa:
gogobetetze- eta erabilgarritasun-maila.

gutxienez
urtean identifikatutako prestakuntzapremien % 80ri eman zaie erantzuna
(prestakuntza bateratu 1 gutxienez).

- 4 urtean GLEA-eLankidetzaren langileen %
100ek prestakuntzaren batean parte hartu
dute.

- 7tik gorako (1etik 10erako eskala batean)
gogobetetze- eta erabilgarritasun-maila.

62

II. ARDATZA: KOMUNIKAZIOA ETA ESTRATEGIA INDARTZEKO SAREAK
H5: Gardentasuna gehitzea erabaki-hartzean genero-ekitateko estrategiaren
hedapena bultzatzeko
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

-

-

Erabakiak hartzeko guneen kudeaketaren eta
hartutako erabakien transmisioaren inguruan
gaitu diren pertsonen kopurua.

4 urtean erantzukizuneko eta zuzendaritzako
karguak dituzten pertsonen % 100 gaitu egin
dira erabakiak hartzearen eta hartutako
erabakiaren transmisioaren inguruan.

- Jasotako gaikuntzen balorazioa: gogobetetze - Gaikuntzan 7tik gorako (1etik 10erako eskala
eta erabilgarritasun-maila.

- GLEA-eLankidetza

Genero-Berdintasunaren
aldeko I. Planaren Urteko Planen elaborazioan
eta jarraipenean parte hartzen duten
pertsonen balorazioa erabakiak hartzeak
Planaren garapenean duen inpaktuari buruz –
Genero Taldea eta Zuzendaritza Batzordea-.

batean) gogobetetze- eta erabilgarritasunmaila.

- 4 urtean Planaren garapenean hartutako
erabakien inpaktuari buruzko balorazioa 7tik
gorakoa da (1etik –inpaktu negatiboa– 10era –
inpaktu negatiboa– bitarteko eskala batean).

H6: GLEA-eLankidetzaren konpromisoa indartzea kanpo-komunikazio estrategiaren
bidez genero-ekitatearekin konprometitutako erakunde gisa (herritarrei eta beste
erakunde eta agenteei zuzendua)
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

- Genero-ikuspuntuak Komunikazio Planaren - Komunikazio
Urteko Planetan duen inkorporazio-maila.

-

- Komunikazio-erreminten

(webgunea,
buletina, twitter, Irekia), erabileraren
gehikuntza
genero-ekitateari
lotutako
jarduerak komunikatzeko, baita GLEAeLankidetzaren genero-ekitateko estrategia
garatzeko ere.

- Informazioaren

eta
ikaskuntzagune
kolektiboen (Plan honen I. Ardatzean
proposatutakoak) kudeaketatik eratorritako

Planaren Urteko Planek
gutxienez
helburu
bat
eta
GLEAeLankidetzaren
genero-ekitateko
estrategiarekin lotutako neurri espezifiko bat
dute.
Komunikazio Planaren Urteko Planen neurrien
% 100ek genero-ikuspuntua sartzen dute.
Komunikazio Planaren Urteko Planaren
genero-neurri espezifikoen % 80 gutxienez
behar bezala inplementatu dira.

- Urtean generoari buruzko 4 albiste gutxienez
-

Irekiaren, GLEA-eLankidetzaren webgunearen
eta Twitterren bidez.
Urtean
gutxienez
GLEA-eLankidetzaren
genero-estrategiaren garapenarekin lotutako
jarduera bat komunikatzen da.

- Urtero komunikazio-ekintza batek gutxienez
informazioaren
ikaskuntzagune

kudeaketatik
eta
kolektiboetatik ateratako
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azterketa gaineratzen duten komunikazioekintzen kopurua.

ikaskuntzatik egindako azterketa gaineratzen
du.

- Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista - 4 urteren buruan, hizkuntza inklusiboa
egiten da GLEA-eLankidetzaren komunikazioekintza guztietan.

gaineratzen
du
GLEA-eLankidetzaren
komunikazio-ekintza orok.
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III. ARDATZA: PERTSONEN KUDEAKETA
H7: Dedikazio-denborak birbanatzea GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren
aldeko I. Planaren garapenari lotutako funtzio eta zereginak egikaritzeko eta, horrela,
pertsona/zerbitzu guztiek beren erantzukizun dosia beren gain har dezatela
erakundearen genero-ekitateko estrategiaren hedapenari begira
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

- GLEA-eLankidetzako taldearen ezagutza-maila

- GLEA-eLankidetzako taldearen % 100ek
Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren
inplementazioari
lotutako
erantzukizun,
zeregin eta funtzioak ezagutzen ditu.

Genero-Berdintasunaren aldeko I. Planaren
inplementazioari lotutako erantzukizun, zeregin
eta funtzioei buruz.

- GLEA-eLankidetzaren Genero-Berdintasunaren
aldeko I. Planaren garapenarekin lotutako
zerbitzu guztietan duen sartze-maila.

- Ongi inplementatu diren Planari lotutako

- Zerbitzu guztiek GLEA-eLankidetzaren GeneroBerdintasunaren
aldeko
I.
Planaren
garapenarekin lotutako neurri bat barnean
hartzen dute gehienez.

Urteko Planetan barne hartutako neurrien
ehunekoaren gehikuntza.

- Planaren inplementazioaren 4. urterako, ongi
inplementatu dira Planari lotutako Urteko
Planetako neurrien % 100.

- Urteko Planetan barne hartutako Genero-

- Planaren inplementazioaren 4. urterako,

Berdintasunaren aldeko I. Planarekin lotutako
neurriak
inplementatzeko
denborabaliagarritasunari buruzko balorazioa.

neurrien inplementazioaren arduradun diren
pertsonen % 100ek balioesten dute
denboren/funtzioen banaketa egokia/nahikoa
izan dela.

H8: Lan-bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egitea bultzatzen duten neurriak
eskuratzeko eta neurri horiek baliatzeko aukera hobetzea eta, horrela, enplegualorrak alor pribatuaren gainean duen inbasioa murriztuz
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

-

GLEA-eLankidetzako
talde
guztiaren
gogobetetze-maila
kontziliazio-neurriei
buruzko informazioa eskuratzeari dagokionez.

- GLEA-eLankidetzako talde guztiak ezagutzen
ditu kontziliazio-arloko lan-eskubideei buruzko
informazio-iturriak, baita erreferentziazko
pertsonak eta kontsultak/eskariak ere.

-

GLEA-eLankidetzako
talde
guztiaren
gogobetetze-maila kontziliazio-neurriei buruz
egindako kontsultak direla-eta lortutako
erantzunei buruzko informazioa eskuratzeari
dagokionez.

- Kontsultaren bat egin duen 10 pertsonatatik 7
pozik ageri dira lortutako informazioarekin.
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H9: Laneko dinamika eta guneetan zaintza erakundearen erdian jartzen duten
harreman eta jarrerak sartzea, leku atseginagoak eta kolaboratiboagoak ezartzeko
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

- Protokoloa lantzeko prozesuaren elaborazioa:

- Protokoloa lantzeko prozesuaren gogobetetzeeta
erabilgarritasun-mailak
7
puntuko
batezbestekoa gainditzen du (1etik 10erako
eskala batean).

gogobetetze- eta erabilgarritasun-maila.

- GLEA-eLankidetzako langileen ezagutza-maila
landutako Protokoloaren inguruan.

- Gaitutako pertsonen kopurua entzute aktiboaren
eta dialogoaren inguruan.

- Lidertza partizipatiboen inguruan gaitutako
pertsonen kopurua.

- Pertsonen

balorazioa jasotako gaikuntzen
inguruan: Gogobetetze- eta erabilgarritasunmaila.

- GLEA-eLankidetzako langilek Protokoloari
buruz duten ezagutza-mailak –onartu zenetik bi
urteren buruan– 7 puntuko batezbestekoa
gainditzen du (1etik 10erako eskala batean).
- Planaren inplementazioaren 4. urtean GLEAeLankidetzako langileen % 100 entzute
aktiboan gaitu dira.
- Planaren
ezarpenaren
4.
urtean
erantzukizuneko eta zuzendaritzako karguak
dituzten pertsonen % 100 gaitu egin dira
lidertza partizipatiboen inguruan.

- Jasotako

gaikuntzen
gogobetetzeeta
erabilgarritasun-maila 7tik gorakoa da (1etik
10erako eskala batean).
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IV. ARDATZA: GLEA-eLankidetzaren PROZESU ETA PROZEDUREN
HOBEKUNTZA GENERO-IKUSPEGITIK BEGIRATUTA
H10: GLEA-eLankidetzaren aurrekontuan genero-ikuspegia sartzeko aurrera egitea
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

- Genero-ikuspegia aurrekontuetan sartzeari - Planaren inplementazioaren 2. urterako,
dagokionez gaitutako pertsonen kopurua eta
profila.

Kudeaketa Ekonomikoko eta Aurrekontu eta
Langile Kudeaketako Zerbitzuko pertsonen %
100 gaitu dira aurrekontuetan genero-ikuspegia
sartzearen inguruan, Koordinazio Teknikoko
arduradunaz gain.

- Jasotako gaikuntzen balorazioa: gogobetetze-

- Jasotako
gaikuntzen
gogobetetzeeta
erabilgarritasun-maila 7tik gorakoa da (1etik
10erako eskala batean).

eta erabilgarritasun-maila.

- Egindako aurrekontuen genero-inpaktuko - Urtero
txostenen kopurua.

- Txostenen elaborazioan parte hartu duten

egiten da GLEA-eLankidetzaren
aurrekontuaren genero-inpaktuko txostena, 2
pertsonaren parte-hartzearekin gutxienez.

pertsonen kopurua.
-

Txostenetik
ateratako
eta
GLEAeLankidetzaren aurrekontuetan sartutako
proposamenen kopurua.

- Prozesutik

ateratako
eta
GLEAeLankidetzaren aurrekontuetan aplikatutako
neurrien kopurua.

- Urtero gutxienez proposamen 1 ateratzen da
egindako txostenetatik.

- Urtero neurri bat ateratzen eta aplikatzen da
aurrekontuetan.

H11: Genero-ikuspuntua eta GLEA-eLankidetza burutzen ari den kontratazio- eta
lizitazio-prozesuetan genero-ikuspegia sartuko dela ziurtatzea
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

- GLEA-eLankidetzaren

parte-hartze maila
Eusko Jaurlaritzak erosketa publikoaren
inguruan martxan jarritako prozesuan: parte
hartzen duten pertsonen kopurua eta
maiztasuna.

- GLEA-eLankidetzako
Administrazio
eta
Zerbitzuetako Zerbitzuak prozesu horretan
duen parte-hartze maila egindako saioen % 80
da gutxienez.

-

GLEA-eLankidetzaz kanpoko erakundeekin
erosketa publikoaren inguruan ezarritako
aliantzen kopurua.

- Urtean gutxienez aliantza 1 ezartzen da.

- Genero-klausulei buruzko ezagutza-maila.

- GLEA-eLankidetzako
Administrazio
eta
Zerbitzuetako Zerbitzuko 2 pertsonak gutxienez
dituzte genero-klausulei buruzko ezagutzak.
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- Genero-klausulak

gaineratzen
dituzten
kontratazio eta lizitazioen kopurua.

- Plana inplementatzen denetik 4 urtera, GLEAeLankidetzako kontratazio eta lizitazioen %
100ean aplikatzen dira genero-klausulak.

H12: Genero-ikuspegia GLEA-eLankidetzak ematen dituen laguntzekin lotutako
erakundearen beraren arau-marko, dokumentu estrategiko eta jardun guztietan
sartzea
ADIERAZLEAK

HELMUGAK

-

Genero zeharkakotasuna eta emakumeen
ahalduntzea bultzatzeko estrategia dualaren
aldeko apustua mantentzen da GLEAeLankidetzaren arau-esparru, dokumentu
estrategiko eta jardunetan.

- GLEA-eLankidetzaren arau-marko, dokumentu
estrategiko eta laguntzen % 100ek generoikuspuntua gaineratuta dute.
- Genero-zeharkakoa mantentzen da baztertzeirizpide gisa garapeneko, hezkuntza eta ekintza
humanitarioko proiektuetako deialdietan.

-

Dekretu guztien berritze prozesuetan egin
beharreko genero-inpaktuko aldez aurreko
txostenen elaborazioan parte hartzen duten
pertsonen kopurua.

- GLEA-eLankidetzako bi pertsonak gutxienez
parte hartzen dute egin beharreko generoinpaktuko
aldez
aurreko
txostenen
elaborazioan.

- Sakondu egiten da zeharkako ikuspuntuaren - GLEA-eLankidetzak lagundutako ekimen eta
eta emakumeen ahalduntzeari buruzko
ikuspegi
sektorialaren ezagutzan
eta
aplikazioan.

prozesuen jardunbide egokiak identifikatzen
dira, partekatu eta ikaskuntzaguneak sortzeko
helburuarekin.

GLEA-eLankidetzaren aurrekontuaren % bat
emakumeak
ahalduntzeko
prozesuak
bultzatzeko eta erakunde feministak
babesteko bideratzen da.

- GLEA-eLankidetzaren urteko Garapen Funtsen

-

Aurrera egiten da sexu- eta generodibertsitateko ikuspegia sektorean sartzeari
dagokionez.

-

GBA tresna baten aldeko apustuari eusten
zaio zeharkakotasuna bultzatzeko funtsezko
elementu gisa.

- 4 urtean GLEA-eLankidetzako bi pertsona
gutxienez sexu- eta genero-dibertsitateko
ikuspuntuan prestatuko dira.
- Urtean gutxienez prestakuntzako/ikaskuntzako
gune 1 GLEA-eLankidetzak deitutako agenteen
artean.
- Gune
horien
gogobetetze-maila
(erabilgarritasun eta aplikagarritasuna) agente
parte-hartzaileen aldetik.
- Inkorporazioaren azterketa tresnetan eta
esperientziaren balorazioa.
- 4 urtean 2 esperientzia babestuko dira
gutxienez, esperientzia horietatik ikaskuntzak
aterata.
- Ikuspuntu hori genero-ekitatearen aldeko
beren antolamendu-prozesuetan gaineratzen
dituzten erakundeen kopurua.
- Urtero egiten da deialdia, indarreko GParen
aurrekontu-estimazioa betez.

-

% 20 gutxienez emakumeen ahalduntzeprozesuetara
bideratzen
da.GLEAeLankidetzaren urteko Garapen Funtsen % 10
gutxienez erakunde feministetara bideratzen
da – tokiko bazkideak-
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