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AURKEZPENA
Segurtasun Saileko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean (2018-2021) zehazten da Sailak zein
konpromiso eta ekimen hartuko dituen bere gain, emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna
barne hartzen duten politikak garatzen laguntzen jarraitzeko xedez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezartzen duenaren arabera. Plan honen bidez, Segurtasun Sailak, bere jardueraeremutik, balore berriak eraikitzen eta finkatzen laguntzeko erronka bere gain hartzen du, hain zuzen, sexismorik
gabeko baloreak, eta emakume eta gizonen arteko botere-harremanetako desberdintasunak desagerrarazteko
egiturazko aldaketak egiteko aukera ematen dutenak.
Konpromiso horretara heldu ahal izateko, aurretik emakume eta gizonen berdintasun arloko bost plan ere egon dira,
baita Saileko zuzendaritzen arteko etengabeko koordinazio-lan handia ere. Berdintasun arloan orain arte egindako
bideari esker, alderdi hauei buruz hausnartzeko guneak ireki dira: segurtasun arloan emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunaren egoera zein den, horren bilakaera zein izan den, eta zer aldaketa gertatzen ari diren. Horrez gain,
aliantza horiek lagundu digute zuzendaritzetan berdintasunerako helburuak zabaltzen eta horien inguruko
prestakuntza ematen, antzemandako beharrak inplementatzeko lan-taldeak sortzen eta, oro har, Saileko berdintasun
politiketako eraginkortasuna eta efizientzia handitzen.
Azpimarratu behar da Plan honi esker, Sailaren berdintasun arloko lan-egiturak finkatu ahal izan direla, plan hau
modu koordinatuan diseinatu baita, prozesu horretan Saileko zuzendaritzek zein Polizia eta Larrialdietako Euskal
Akademiak (PLEA) modu aktiboan parte hartu dutelako. Horrela, eragin-arlo guztiei buruzko ikuspegi global bat lortu
da, eta antzemandako genero-arrakala nagusietatik abiatuta, jarduteko helburu nagusi batzuk proposatu dira.
Espero dugu plan berri honek jendarte justuago bat lortzeko bidean beste urrats bat emateko balio izatea eta,
Segurtasun Sailaren barruan zein jendartearekiko interbentzioan, berdintasun errealera hurbiltzen jarraitzeko tresna
eraginkorra izatea.

Ana Agirre Zurutuza
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordea
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SARRERA
Segurtasun Sailaren Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Plana XI. Legegintzaldian sail honek
berdintasunaren alorrean sustatuko dituen politiken gidalerroak biltzen dituen esparru-agiria da.
Aipatutako agiriarekin Sailak emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko Legearen (otsailaren 18ko 4/2005)
aginduari erantzuten dio. Zentzu horretan, honakoa xedatzen du aipatutako legearen 15. artikuluak:



«1. – Legegintzaldi bakoitzean, Eusko Jaurlaritzak plan orokor bat onetsi behar du. Plan horretan, hain

zuzen, euskal herri–aginteek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan izango dituzten jarduerak orientatzeko
jarraibideak eta gidalerroak modu koordinatu eta orokorrean jasoko dira. Plan hori egiteko orduan, euskal herriadministrazio enparauei parte hartzeko aukera eman behar die Eusko Jaurlaritzak. Plan hori lantzeko orduan,
gainerako euskal herri-administrazioei parte hartzeko aukera eman behar die Eusko Jaurlaritzak.



2. – Aurreko paragrafoan aipatutako plan orokorraren jarraibideak eta gidalerroak garatzeari dagokionez,

Eusko Jaurlaritzaren sail bakoitzak bere planak edo jarduera-programak egingo ditu».

Plan orokor hori Gobernu Kontseiluak 2018ko ekainaren 19an onartu zuen VII. Plana da, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 15.1 artikulua betez.
AURREKARIAK

Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Segurtasun Sailaren Planak 5 plan izan ditu aurretik, emakumeen
eta gizonen arteko berdintasun-arloko jardunerako.

SAILAREN BERDINTASUN-PLANAK

INDARRALDIA



Legegintzaldiko programa



Urteko planifikazioa

2014



Urteko planifikazioa

2015



Urteko planifikazioa

2016



Urteko planifikazioa

2017
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2014-2016

Plangintza-dokumentu honen eta aurrekoen arteko aldeak hauek dira: Eusko Jaurlaritzaren Sail guztien eta haren
erakunde autonomo guztien artean modu koordinatuan diseinatu da eta Sailaren eraginpeko arloetan berdintasunak
daukan egoerari buruzko ikuspegi orokor eta sinplifikatu bat eskaini nahi du, gero diagnosi labur hori oinarri hartuta,
horietako bakoitzean duen egoera hobetzeko eta horretan jarduteko jarraibide estrategikoak ezarri ahal izateko.

PRESTAKETA-PROZESUA

Nabarmentzekoa da plangintza hau prestatzeko oinarri gisa genero arrakala nagusiak ezagutzea hartu dela
oinarritzat, orobat berdintasunerako politikak ezartzen aldez aurretik egindako ibilbidea bera jarduera estrategiak
diseinatzeko orduan. Hortik abiatuta, plangintzarako partaidetza prozesu bat aktibatu da eta, horretan, saileko
zuzendaritza guztiek eta Sailari atxikita dagoen Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak parte hartu dute,
berdintasunerako neurriak sustatzen.
Esandako partaidetza-prozesua 2017an hasi zen, eta 2018an amaitu. Hain zuzen ere, honako zati hauek izan ditu:

LANAREN FASEAK

DATAK



Kontraste teknikoa: (GTDren bilerak eta alde bikoak):

2017/06/08
2017/10/05
2017/10/26
2017/11/09
2017/11/16
2017/12/14
2018/02/15
2018/06/28
2018/09/20



Kontraste politikoa:

2018/10/31



Emakundera helaraztea, planari buruzko txostena egiteko eta proposamenak

2018/11/14

txertatzeko:


Dokumentua Sailarteko Batzordean aurkeztea:



Zuzendaritza Kontseiluaren onarpena:
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ESKUMEN-EGITURA

Jarraian, Segurtasun Sailaren eskumen-esparrua azalduko da eskema moduan, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna sustatzeko jarduerak non txertatuko diren zehaztuz.

MUGIKORTASUNA ETA
BIDE SEGURTASUNA
Mugitzeko eredua
Istripu-tasa

AUSAZKO JOKOAK
Ohiturak
Enpresak

HERRITARREN SEGURTASUNA
Delituak eta emakumeen aurkako indarkeria
Larrialdiei aurre egitea eta meteorologia
Segurtasunaren arduradun diren kolektiboak

PARTE-HARTZE SOZIOPOLITIKOA
Presentzia erakundeetan
Babes Zibil eta Larrialdietako boluntarioak
Parte-hartzea ikuskizun publikoetan eta jolasjardueretan

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia
TREBAKUNTZA SEGURTASUNEAN
Segurtasun Publikoko Euskal Sistemaren kolektibo
profesional eta boluntarioak
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1

GOBERNU-PROGRAMA

Eusko Jaurlaritzaren XI. Legegintzaldirako Gobernu Programak 4 zutabe, 15 helburu estrategiko, 10 ardatz, 175
konpromiso eta 650 ekimen biltzen ditu. Helburu horien artean, Euskadi genero-berdintasunaren alorrean
Europako lehen 4 herrialdeen artean ipintzea nabarmentzen da. Europar Batasuneko berdintasun-indizearen
arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak 69,3 puntu ditu 1 eta 100 arteko eskala batean. Balio hori 2010ean (68,8
puntu) eta 2012an (69,1 puntu) izandako puntuazioarekin alderatuz gero, berresten da azken urteotan izandako
hobekuntza.
Jarraian, Segurtasun Sailari dagozkion konpromisoak eta ekimenak xehatuko ditugu, Gobernu Programan
bildutakoak. Ekimen guztien artetik, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen eragin berezia
izango duten horiek nabarmenduko ditugu.

SEGURTASUN SAILEKO KONPROMISO ETA EKIMENAK XI LEGEGINTZALDIRAKO
148

Segurtasun zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana hurbiltzen jarraitzea.

1. EKIMENA Ertzaintzak ematen dituen asistentzia-zerbitzuen garrantzia balioestea eta sozializatzea.
2. EKIMENA Herritarrekiko arreta eta zuzeneko komunikazioa hobetzea.
3. EKIMENA Segurtasuneko Euskal Sistemaren telekomunikazioak eta informazio sistemak modernizatzeko programan
aurrera egitea.
4. EKIMENA Euskadiko segurtasun publikoko plan orokorra 2020 onartzea.
149

Ertzaintzan prestakuntza eta egokitzapen profesionala sustatzea.

1. EKIMENA Etengabeko prestakuntza-programak garatzea, Ertzaintza osatzen dutenen ezagutza tekniko eta juridikoak
eguneratzeko, segurtasun arloko mehatxu berriek dakartzaten erronkei aurre egiteko.
2. EKIMENA Ikuskapen- eta ikerketa-lanak eta delitu zehatzak jazartzeko lanak egiten dituzten Ertzaintzako unitateen
baliabideak hobetzea.
3. EKIMENA Ertzaintzan behar den belaunaldi aldaketa bermatzea eta lanbide-karrera horizontaleko proiektua garatzea.

150

Beste polizia kidego batzuekiko koordinazioa eta lankidetza indartzea
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1. EKIMENA Polizia-kidego guztiekin eta Euskadiko segurtasun publikoaren sistema osatzen duten agente guztiekin
lankidetzan aritzeko eta haiekin koordinatzeko mekanismoak ezartzea.
2. EKIMENA Beste kidego batzuekin informazioa elkartrukatzeko eta datuak finkatzeko aurrerapausoak ematea.
3. EKIMENA Leialtasun instituzionaletik lan egitea Segurtasun Batzordeari beste bultzada politiko bat emateko.
151

Ertzaintza, Euskadiko polizia integrala eta esklusiboa

1. EKIMENA Segurtasun arloan autogobernua defendatzea
2. EKIMENA Inteligentzia polizial zehatzeko metodologia batean oinarritutako eredu polizial bat garatzea.
3. EKIMENA Euskadiko Poliziaren Legea aldatzeko Lege-proiektua onartzea, herritarren eskakizunei zein gizartean azaltzen
diren segurtasun-erronka berriei erantzuteko.
152

Gure errepideetako segurtasuna eta mugikortasuna hobetzea.

1. EKIMENA Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoa 2015-2020 ezartzea,
eta 2010 urteko hildakoen aldean 2020an hildakoen kopurua %50ean murrizteko konpromiso europarra hartzea.
2. EKIMENA Bide-segurtasunaren aldeko kontzientziazio- eta prebentzio-programak sustatzea eta bide nagusietako eta
bigarren mailako errepideetako trafikoaren kudeaketa hobetzea, informazio sistema berriak erabiliz eta errepideen titularrak
diren instituzioekin koordinatuz.
3. EKIMENA Bide-heziketa txertatzea heziketa-planen barruan, istripuak prebenitzeko tresna izan dadin.

153

Larrialdien aurrean prebentzio- eta alerta-sistema indartzea, baita herritarren autobabesa ere.

1. EKIMENA Itsas Salbamenduko eskumena bere osotasunean emateko eskatzea eta Meteorologia arloko transferentzia
ere bai.
2. EKIMENA Herritarrei abisatzeko prozedura bat habilitatzea "112"ren eta teknologia berrien bitartez, eta horri esker abisueta alerta-sistema indartuko da.
3. EKIMENA Gerta litezkeen arrisku-egoeren inguruko informazioa etengabe emateko sistema bat ezartzea, egiazko
informazio azkarra eta osoari esker autobabesa bermatu ahal izateko.
4. EKIMENA Larrialdiaren kudeaketa koordinatua sustatzea eta horretarako, eragindako beste administrazio batzuekin
lankidetzan aritzeko eta haiekin koordinatzeko protokoloak ezartzea.
154

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, segurtasun publikoaren bermea

1. EKIMENA Segurtasun publikoaren sisteman parte hartzen duten erakunde eta organismo guztiekin, lankidetzaren eta
erantzunkidetasunaren kultura sustatzen duten prestakuntza-programak lantzea.
2. EKIMENA Hautaketa-, prestakuntza- eta jarraipen-prozesuak hobetzea eta irakaskuntzaren eremuan teknologia berriak
sartzea.
3. EKIMENA Akademiaren barruko kudeaketa egokitzea, segurtasun publikoaren sistemaren beharrei hobeto erantzuteko.
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Bestetik, hurrengo taulan berdintasuna sustatzeko XI. Legegintzaldirako Gobernu Programan jasotako beste
hainbat konpromiso eta ekimen jasotzen dira, eta, 147.2, 147.4 eta 147.5 konpromisoak kenduta, gainerako
guztiak Segurtasun Sailaren eskumen zuzenak ez badira ere, gure planarekin betetzen lagunduko dugu:
EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA SUSTATZEKO GOBERNU-PROGRAMAKO
KONPROMISOAK ETA EKIMENAK
55

Gizarte-erantzukizuna zaintzea kontratazio publikoan.

55.1

Klausula sozialak txertatzea kontratazio publikoko prozesuetan, apirilaren 7ko 3/2016 Legeak (kontratazio
publikoan gizarte-irizpideak txertatzeari buruzkoak) zehaztuta bezala.

145.1

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzea, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea
den aldetik
Balio aldaketa sustatzea, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko.

145.3

Berdintasunerako Gobernantza hobetzea, genero-berdintasuneko politikak sustatzeko eta koordinatzeko
mekanismoak indartuz.

146

Lan-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea.

146.1

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea enpresa, erakunde eta gizarte-agenteetan
berdintasun-programen bidez, Euskadi berdintasunaren arloan Europako lehenengo lau herrialdeen artean
kokatzea lortu arte.

145

146.3

Ordainsari-berdintasunean aurrera egiteko, enpresetako soldaten gardentasuna sustatzeko eta soldatadiskriminazioari aurre egiteko neurri ekonomikoak eta sozialak bultzatzea.
Bizitza pertsonala, familiakoa eta profesionala uztartzea.

147

Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea.

147.2

Indartzea emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztera bideratuta dauden sentikortze- eta prebentziojarduketak, zeinak gizarte osorako diren, baina bereziki gazteetan duten eragina.

147.3

Biktimen ordain ekonomiko eta moralerako eta gizarte-onespenerako neurri zehatzak txertatzea.

146.2

147.4
147.5

Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimenganako arretaren efizientzia eta eraginkortasuna sustatzea,
erakundearteko koordinazioaren bidez.
Emakumeen aurkako indarkeria den gizarte-izurri horri aurrea hartzeko hautemate goiztiarreko planak
ezartzea.

Horrenbestez, Segurtasun Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planak Gobernu Planarekin
lerrokatuta egon behar du, eta Sailaren konpromisoak eta ekimenak lortzen lagundu behar du, baita bertako
berdintasuneko neurri espezifikoak betetzen ere.
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2

EMAKUMEEN

ETA

GIZONEN

BERDINTASUNERAKO VII. PLANA
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planak modu koordinatuan eta orokorrean jasotzen ditu euskal
agintari publikoek 2018-2021 aldian berdintasunaren alorrean egiten duten jardunean esku hartzeko lerroak eta
irizpideak; hori dela eta, XI. Legegintzaldirako Gobernu Programarekin lerrokatuta dago. Plana Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak prestatu du, erakunde publiko eta gizarte-eragile guztiekin parte hartuta; era
berean, plana prestatzeko oinarrizkoa izan da EAEko emakumeen eta feministen elkarteen eta berdintasunteknikarien partaidetza ere.
Berdintasunerako VII. Planak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen (otsailaren 18ko 4/2005) 15.
artikuluak ezarritako legezko aginduari erantzuten dio. Era berean, Legeak xedatzen du jarraibide eta gidalerro
horiek garatzean, Eusko Jaurlaritzako sailek berdintasunaren arloan jarduteko planak eta programak egin eta
onetsiko beharko dituztela.
Alde horretatik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren xedea botere publikoak gidatzea da,
zertarako eta bizitzaren arlo guztietan emakumeen eta emetasunaren mendekotasuna mantentzen eta justifikatzen
duten balioak aldatzeko; balio horiek gizonak ere mugatzen dituzte, nahiz eta oraindik botere-egoeran egon,
patriarkatuak haien bizitzak ere baldintzatzen baititu, unibertsala da eta.
Balio aldaketa hori ezinbestekoa da giza garapen jasangarrirako, eta berekin dakar hainbat balio berri sortzea eta
finkatzea, androzentrismoaz, sexismoaz eta matxismoaz zeharkatuta egongo ez direnak; aitzitik, emakumeen eta
gizonen berdintasuna, emakumeen giza eskubideak eta herritarren sustapena garatzea eta txertatzea ahalbidetzen
duten printzipio filosofiko, etiko eta politikoek zeharkatuko dituzte.
VII. planean ezarritako printzipioek adierazten dute zein diren plan horrek inspiratutako eta orientatutako helburuen
eta jardueren ikuspegi estrategikoak; bermeek, berriz, haien operatibitatea eta inpaktua ziurtatzea bilatzen dute.
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XEDEA
 Balioak aldatzea

OINARRI-IRIZPIDEAK

XEDEA
XEDEA

•
•
•
•
•

OINARRIOINARRIIRIZPIDEAK
IRIZPIDEAK
ETA

Paradigma feminista
Genero-ikuspegia
Intersekzionalitatea
Emakumeen ahalduntzea
Giza garapen jasangarria

ETA
BERMEAK:
•
•

BERMEAK
BERMEAK

•
•
•

Konpromiso politikoa
Aurrekontu eta giza baliabideak eta baliabide
teknikoak
Gardentasuna eta kontuak ematea
Emakumeen eta herritarren parte-hartzea eta
solaskidetza
Erakundeen baterako erantzukizuna eta lankidetza

Helburu hori lortzeko, batetik, Gobernu Onerako bost programa jasotzen ditu, Legeak ezarritako aginduak jasotzen
eta zabaltzen dituztenak eta administrazio publiko osorako orokorrak direnak. Bestetik, esku hartzeko ardatzak
definitzen ditu berdintasunaren alorrerako, gizarte bidezkoago eta berdinago baterantz egiteko:

GOBERNU ONA

GOBERNU ONA
Berdintasuna txertatzea euskal agintari publikoen antolaketan
eta funtzionamenduan eta konpromiso politikoa esplizitu
egitea.
EMAKUMEAK AHALDUNTZEA
Emakumeen ahalduntzea babestea maila pertsonalean zein
kolektiboan, sozialean eta politikoan.

ESKU HARTZEKO
ARDATZAK

EKONOMIAK
ETA
ANTOLAMENDUA
ERALDATZEA
ESKUBIDEAK BERMATZEKO
Politika ekonomikoak eta sozialak konektatzea, ekonomia
sendoagoak eta gizarte jasangarri eta berdinagoak sortzen
laguntzeko.
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARIK GABEKO
BIZITZAK
Indarkeria prebenitzea, bizirik jarraitzen duten biktimak
artatzea eta haiek izandako mina konpontzea.
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Esku hartzeko ardatzetan proposatutako ekimenen artean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planak
Eusko Jaurlaritzako zer sailek gauzatu ditzaketen aipatzen du, euren eskumen-esparrua aintzat hartuta. Ondoren,
Segurtasun Sailak VII. Planaren arabera eskumenak dituen programak eta helburuak aurkezten dira.
Gobernu Onerako programak eta neurriak1
BG.2. Berdintasun-politikak
aurrekontua handitzea.
I.
PROGRAMA:
KONPROMIS
O
POLITIKOA.

garatzeko

BG.3.
Berdintasunerako plangintza
eta horren ebaluazioa areagotzea eta
hobetzea.

BG.4. Berdintasunerako
organo
eta
unitate administratiboak sortzea eta
indartzea.
II.
PROGRAMA:
BERDINTASU
NERAKO
TREBAKUNT
ZA

BG.5.
Erakunde
publikoetako
langile
guztiak prestatzea,
baita
politikariak ere.

BG.6. Estatistika eta azterlanetan generoikuspegia txertatzea.

BG.7
Enplegu publikora sartu eta
bertan mailaz igotzeko hautaketaprozesuetan berdintasunarekin lotutako
edukiak txertatzea.
III.
PROGRAMA:
GENEROIKUSPEGIA
LANPROZEDURE
TAN.

BG.8
Komunikazioan berdintasuna
txertatzea.

BG.9.
Araudian
printzipioa txertatzea.

berdintasunaren

BG. 10 Aurrekontuetan genero-ikuspegia
txertatzea.
BG. 11 Genero-ikuspegia txertatzea
sektorekako eta zeharkako planetan.
BG.12. Kontratu,
hitzarmenetan
klausulak sartzea.

1

diru-laguntza eta
berdintasunerako

BG2.1
Berdintasunerako berariazko aurrekontuak dituzten erakunde publikoen kopurua
handitzea.
BG3.2
Berdintasunerako barneko planak dituzten erakunde publikoen kopurua
handitzea.
BG3.4
Berdintasunerako plangintza-prozesuak hobetzea.
BG3.5
Erakunde publikoek egindako berdintasun-planen ezarpen-, jarraipen- eta
ebaluazio-prozesuak hobetzea.
BG4.4
Berdintasuneko teknikarien egoera eta maila profesionala hobetzea.
BG4.5
Posizio organiko egokia eta beharrezko aurrekontuko zuzkidura duten
berdintasunerako unitateen kopurua handitzea.
BG5.2
Jarduera politiko eta teknikora egokitutako berdintasunerako prestakuntzaibilbideak diseinatzen dituzten erakunde publikoen kopurua handitzea.
BG5.3
Berdintasunera berariaz bideratzen ez diren baina genero-ikuspegia txertatzen
duten prestakuntza-jardueren ehunekoa handitzea.
BG6.1
Azterlan eta estatistiketan sexu aldagaia zeharka sartzen duten euskal erakunde
publikoen kopurua handitzea.
BG6.2
Azterlan eta estatistiketan sexu aldagaia zeharka sartzen duten euskal erakunde
publikoen kopurua handitzea.
BG6.3
Emakumearen egoerari buruz eta/edo berdintasunaren arloan ikuspegi
intersekzionala duten berariazko azterlanen kopurua handitzea.
BG7.3
Beren gai-zerrendan berdintasunari buruzko edukiak dituzten enplegu publikoa
lortzeko eta sustatzeko hautaketa-prozesuen ehunekoa handitzea.
BG8.1
Hizkera ez-sexista erabiltzen duten EAEko aldizkari ofizialetan argitaratutako
dokumentuen ehunekoa handitzea.
BG8.2
Hizkuntzaren eta gainerako komunikazio-elementuen erabilera ez-sexista egiten
duten euskal herri-administrazioen webguneetako edukien kopurua handitzea.
BG8.3
Euskal erakunde publikoek erabiltzen eta berdintasunaren arloko lorpenak
agerian jartzen dituzten komunikazio-euskarrien (memoriak, webguneak...) erabilera
handitzea.
BG8.4
Erakunde publikoek onartutako berdintasunaren arloko oinarrizko dokumentuak
guztientzako eskuragarri jartzea.
BG9.2
Generoaren araberako eraginari buruzko aldez aurretiko ebaluazioa duten
arauen ehunekoa handitzea.
BG9.3
Berdintasuna sustatzeko neurriak dituzten arauen ehunekoa handitzea.
BG10.2
Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzeko jarduerak egiten ari diren herriadministrazioen kopurua handitzea.
BG11.1
Beren diseinu-, kudeaketa- eta ebaluazio-prozesuetan genero-ikuspegia kontuan
hartzen duten sektorekako eta zeharkako planen ehunekoa handitzea.
BG11.2
Berdintasunerako unitate edo eragile batek osatu eta ezarri dituen sektorekako
edo zeharkako planen kopurua handitzea.
BG12.2
Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten kontratuen ehunekoa handitzea.
BG12.3
Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten diru-laguntzen, hitzarmenen eta
beken ehunekoa handitzea.

Kolore honetan nabarmentzen dira Emakundek legegintzaldirako ezarritako lehentasunak eta gobernu onerako berdintasun-teknikak.
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IV.
PROGRAMA:
KOORDINAZI
OA ETA
ELKARLANA.

BG.13 Berdintasunerako koordinazioa eta
elkarlana indartzea.

V.
PROGRAMA:
PARTEHARTZEA
ETA
ERAGINA.

BG. 14 Emakumeei eta gizonei
ordezkaritza
orekatua
bermatzea
pertsona
anitzeko
zuzendaritzaorganoetan.

BG13.1
Udalerrien arteko koordinazio-espazioetan parte hartzen duten tokiadministrazioen kopurua handitzea.
BG13.2
Berdintasunerako sailarteko koordinazio-egituren kopurua handitzea.
BG13.3
Berdintasunerako sailarteko koordinazio-egituren kopurua eta horretan parte
hartzen duten arloen kopurua handitzea.
BG13.4
Nazioarteko lankidetzako guneak ugaritzea.
BG14.1
Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten kide anitzeko zuzendaritzaorganoen ehunekoa handitzea.
BG14.3
Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten hautaketa-epaimahaien
ehunekoa handitzea.

1. ARDATZA. Emakumeak ahalduntzeko programak eta helburuak2
1.1
Giza
garapen
jasangarrirako emakumeek eta
feminismoak duten zereginaren
onarpena sustatzea.

1. PROGRAMA.
EMAKUMEEN
AHALDUNTZE
PERTSONAL ETA
KOLEKTIBORAKO
LAGUNTZA.

2. PROGRAMA.
EMAKUMEEN
AHALDUNTZE
SOZIAL ETA
POLITIKORAKO
LAGUNTZA.

1.2
Emakumeen
generokontzientzia, autoestimua eta
autonomia garatzeko laguntza
ematea.

2.2. Emakumeek gizartean parte
har dezaten sustatzea, eremu
eta gune guztietan.

2.3.
Erabakieta
zuzendaritza-eremuetan
emakumeen presentzia eta eragina
handitzea.

1.1.1
Berdintasunaren arloko gizarte-aurrerapenean emakumeek eta feminismoak
egindako ekarpenen agerikotasuna eta onarpena handitzea.
1.1.2
Gehien feminizatutako bizitzako eremuen gizarte-balioespena handitzea.
1.1.3
Emakumeek eta feminismoak bizitzaren eremu guztietan egiten dituzten
lorpenak eta ekarpenak gizarte-komunikabideetan hedatzen laguntzen duten programen eta
edukien kopurua handitzea.
1.2.1
Genero-desberdinkeriek eta -diskriminazioek beren bizitzetan duten eraginaz
jabetzen diren eta trebakuntza-prozesuen bidez beren autoestimuan eta autonomian
aldaketak bultzatzen dituzten emakumeen kopurua handitzea.
1.2.2
Beren autonomia ekonomikoak norbere erabakiak hartzean duen eragina
aintzat hartzen duten emakumeen kopurua handitzea.
1.2.3
Beren herritar-eskubideak ezagutzen eta horiek eraikitzen parte hartzen duten
emakumeen kopurua handitzea.
2.2.2
Emakumeek eta gizonek ikaskuntzako eta aisiako baliabideetan, artean,
kulturan eta jaietan duten parte-hartzean ageri den genero-desoreka murriztea.
2.2.3
Gizarte-, sindikatu-, enpresa- eta politika-erakundeetan parte hartzen duten
emakumeen kopurua handitzea.
2.2.4
Gizarte- eta politika-arloan parte hartzen duten emakumeen kopurua handitzea,
parte hartzeko formula eta/edo gune berrien bidez.
2.3.1
Emakumeen presentzia indartzea ordezkaritza eta/edo ardura politiko publikoko
postuetan.
2.3.2
Sektore pribatuko enpresetako erabaki alorretan eta zuzendaritza postuetan
dauden emakumeen kopurua handitzea.
2.3.4
Erabakiak hartzeko postuetan emakumeen eragina handitzera bideratutako
babes- eta trebakuntza-programak ugaritzea.

II. ARDATZA: Eskubideak bermatu ahal izateko ekonomiak eta gizarte-antolamendua eraldatzeko programak eta helburuak

3. PROGRAMA.
BERDINTASUNA
GIZARTEA ETA
EKONOMIA
ALDATZEKO
BEHARREZKO BALIOA
DELA ONARTZEA.

2

3.1. Emakumeen eta
gizonen
arteko
berdintasuna gizarte
balioa
dela
onartzeko laguntza
ematea.

3.2.
Zainketa
bizitzaren
jasangarritasunerako
ezinbesteko
baldintza
dela
sozialki onartzea

3.1.1 Berdintasuna eta gizarte-aurrerapena lotzen dituzten pertsonen kopurua handitzea.
3.1.2 Emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria gizarte-arazo garrantzitsutzat hartzen duten
pertsonen kopurua handitzea.
3.1.3 Emakumeei eta gizonei bizitzako hainbat arlotan rol eta estereotipo bereiziak esleitzen
dizkieten ume, gazte eta helduen kopurua gutxitzea.
3.1.5 Gizarte-komunikabideetan neskatoen, mutikoen, gazteen eta helduen presentzia orekatua eta
aniztasuneko eta estereotipo sexistarik gabeko irudia sustatzen duten programen eta edukien
kopurua handitzea bizitza sozialeko arlo guztietan.
3.2.1 Zainketa-lanak naturalki emakumeen ardura direla ukatzen duten eta horiek gizarte-premia bat
direla eta horiek emateko gizonak, erakundeak, enpresak eta erakunde publikoak eta gizarte zibila
inplikatzea beharrezkoa dela ulertzen duten gazteen eta helduen kopurua handitzea.
3.2.2 Eredu maskulino tradizionala zalantzan jartzen duten eta berdintasunarekin koherenteak diren
eta zainketa-lanekiko konpromisoa duten jarrera eta portaerak dituzten gizon gazte eta helduen
kopurua handitzea.
3.2.4 Eztabaida publikoa sustatzea, zertarako eta, gaur egungo eredu ekonomikoaren bidez,
bizitzaren jasangarritasunean oinarritutako garapen-eredu bat bultzatzeko.

Erakunde guztien eskumenekoak diren helburuak nabarmentzen dira, baita gure Sailaren eskumen espezifikokoak diren helburuak ere.
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3.3.1 Kultura eta enpresa-praktikak berdintasunerantz aldatzeko ikuspegia txertatzen duten
berdintasun-planak dituzten erakunde publiko, gizarte-agente, enpresa eta erakunde pribatuen
kopurua handitzea.
3.3.2 Genero-ikuspegia duten kudeaketa aurreratuko sistemak txertatzen dituzten erakunde publiko,
gizarte-agente, enpresa eta erakunde pribatuen kopurua handitzea.
3.3.3 Berdintasunera bideratutako aldaketarako gogoeta- eta eragin-guneetan parte hartzen duten
erakundeen eta enpresen kopurua handitzea.
4.2.3 Erakundeek eskainitako erantzunak eta baliabideak (zerbitzu sozialak, ekonomikoak, osasuna,
4. PROGRAMA.
hezkuntza, kultura, enplegua, justizia, segurtasuna eta etxebizitza) pobreziako eta/edo bazterketako
4.2.
Pobreziaren
AUTONOMIA
arriskuan edo egoeran dauden edota beharrizan bereziak dituzten emakumeen beharretara hobeto
feminizazioa
EKONOMIKOA
egokitzea.
murriztea.
EMAKUMEENTZAT.
4.2.4 Emakumeek beren bizi-ziklo osoan diru-sarreren segurtasuna izatea bermatzera bideratutako
hainbat proposameni buruzko gogoeta-guneak sustatzea.
5.1.1 Zainketa-lanak naturalki emakumeen ardura direla ukatzen duten eta horiek gizarte-premia bat
direla eta horiek hornitzeko gizonak, erakundeak, enpresak eta erakunde publikoak eta gizarte zibila
inplikatzea beharrezkoa dela ulertzen duten gazteen eta helduen kopurua handitzea.
5.1.
Zainketa
5.1.2 Eredu maskulino tradizionala zalantzan jartzen duten eta berdintasunarekin koherenteak diren
bizitzaren
eta zainketa-lanekiko konpromisoa duten jarrera eta portaerak dituzten gizon gazte eta helduen
jasangarritasunerako
kopurua handitzea.
ezinbesteko
5.1.3 Gaur egun zainketarako dagoen arreta-eredua hazten ari den zainketen askotariko eskarira
baldintza
dela
egokitzea aztertzea, erantzuna hobetzeko xedez, erantzunkidetasuneko eta zainketa-lanen onarpen
sozialki onartzea.
sozial eta ekonomikoko ikuspegi batetik.
5. PROGRAMA.
5.1.4 Eztabaida publikoa sustatzea, zertarako eta, gaur egungo eredu ekonomikoaren bidez,
ZAINKETEN
bizitzaren jasangarritasunean oinarritutako garapen-eredu bat bultzatzeko.
EKONOMIA
5.3.1 Generoen arteko desoreka murriztea emakumeek eta gizonek ordaindu gabeko zainketaFEMINISTA.
lanetan ematen duten denboran.
5.3.3 Bateratze erantzunkideko neurriei heltzen dieten gizonen kopurua handitzea.
5.3.
Zainketen
5.3.4 Bateratze-neurriei heltzeko gizonek eta emakumeek hautematen duten zailtasun-maila
antolakuntza sozial
murriztea.
berri bat babestea,
5.3.5 Amatasuneko eta aitatasuneko baimenak parekatzeko aukera sustatzea, berdinak eta
horien hornikuntza
besterenezinak izan daitezen.
birbanatzeko.
5.3.7 Administrazio eta enpresa publikoek hartutako bateratze erantzunkideko neurrien kopurua
handitzea.
5.3.9 Herritarrei zuzendutako zerbitzu publikoen ordutegi-malgutasuna handitzea.
III. ARDATZA: Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak lortzeko Programak eta Helburuak3
6.1.1
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde dauden eta hori sustatzen duten
pertsonak gero eta gehiago izatea, batik bat adingabeez arduratzen direnak, edo adingabeentzako
eredu direnak.
6.1.2
Pertsonak euren sexuaren arabera maila handiagokoak edo txikiagokoak direla
adierazten duen irudi eta eduki mediatiko oro kentzea, baita pertsonak sexu-objektu huts bezala
aurkezten dituztenak edota emakumeen aurkako indarkeria justifikatzen, hutsaltzen edota bultzatzen
dutenak ere, hedabideetan agertzearen ondorioz berriz biktimizatzea saihestuz.
6.1.
Indarkeria 6.1.3
Emakumeen kontrako indarkeriaren informazio-trataera hobetzea, generoestrukturala
eta desberdintasuna indarkeria sortzen duen elementu gisa ikus eta aurkez dadin, eta emakumeak
kulturala murriztea.
borrokaren eragile aktibo gisa.
6.1.4
Desberdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren arteko lotura ikusarazten
duten programetan eta jardueretan parte hartzen duten edo hura prebenitzeko ahaleginak egiten
dituzten eta gatazkak indarkeriarik gabe konpontzea sustatzen duten pertsonen, batez ere mutilen
eta gizonen, kopurua areagotzea.
6. PROGRAMA.
6.1.5
Emakumeen aurkako indarkeria-motei eta horiek desberdinkeriarekin duten harremanari
SENTSIBILIZAZIOA
buruzko gizarte-pertzepzioa areagotzea, batik bat indarkeriaren modu zorrotz eta ezkutukoenei
ETA PREBENTZIOA.
buruzkoa.
6.2.1
Informazioa biltzeko eta homogeneizatzeko sistemak hobetzea, EAEn gertatutako
emakumeen kontrako indarkeria-kasuei buruzko datu eguneratuak izateko eta gai horretan partehartze publikoa hobetzeko.
6.2.2
Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko eta haren adierazpenei buruzko jakintza
6.2.
Emakumeen
hobetzea.
aurkako indarkeriari
6.2.3
Ez zaintzearekin lotutako emakumeen aurkako indarkeria-motak aztertzea, bereziki
buruzko informazioa,
adineko emakumeetan eta dibertsitate funtzionala dutenetan, hala familian nola erakundeetan.
ikerketa
eta
6.2.4
Indarkeriaren kontzeptualizazioari eta esku-hartzeetan horrek dituen ondorioei buruzko
prestakuntza
hausnarketa bultzatzea, indarkeria-mota berrietan arreta berezia jarriz.
hobetzea.
6.2.5
Bermatzea emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta ematen dieten
profesionalen prestakuntza jasangarria, nahikoa eta eremu eta ardura-maila guztietara egokitutakoa
izatea.
6.2.6
Beren esku-hartzean emakumeen ahalduntze pertsonala eta kaltea konpontzearen
3.4. Antolaketan eta
enpresan
oinarritutako kultura
berdintasunaren
alde kokatzea.

3

Erakunde guztien eskumenekoak diren helburuak nabarmentzen dira, baita gure Sailaren eskumen espezifikokoak diren helburuak ere.
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kontzeptua txertatzeko behar besteko trebakuntza duten profesionalen kopurua handitzea.

6.3.
Emakumeen
aurkako indarkeriaren
prebentzioa
sustatzea
eta
finkatzea.

7.1.
Emakumeen
aurkako indarkeriaren
detekzio
goiztiarra
handitzea.

7. PROGRAMA.
KALTEA
DETEKTATZEA,
ARTATZEA ETA
KONPONTZEA.

7.2.
Emakumeen
aurkako indarkeriaren
biktimei
arreta
integrala bermatzea,
ahalduntzearen
ikuspegitik,
eskuhartze
horretan
nazioarteko
estandarrekin
bat
eginez.

7.3. Norbanakoek eta
taldeek
kaltearen
ordaina
jasotzeko
duten
eskubidea
bermatzea

8. PROGRAMA.
ERAKUNDEARTEKO
KOORDINAZIOA.

8.1.
EAEn
emakumeen aurkako
indarkeria jorratzen
duten
erakundeen
arteko esku-hartze
koordinatua
sustatzea.

6.3.1
Emakumeen aurkako indarkeriari aurrea hartzeko gazteekin egiten den lana ugaritzea.
6.3.2
Emakumeen genitalen mutilazioaren eta praktika kulturalekin lotutako beste indarkeriaagerpen batzuen (adibidez, nahitaezko ezkontzak, behartutako abortuak eta antzutzeak eta ustezko
ohorearen izenean egindako delituak) prebentzioa sustatzea.
6.3.3
Dibertsitate funtzionala duten emakumeen aurkako sexu-indarkeriaren prebentzioa
handitzea.
6.3.4
Emakumeen kontrako indarkeriaren arloko prebentzio- eta arreta-programen eta neurrien eraginkortasuna hobetzea.
7.1.1
Emakumeen aurkako indarkeriaren detekzio goiztiarrean era proaktiboan eta ezarritako
protokoloen arabera jardungo duten profesionalak gehitzea (hezkuntza-, osasun-, polizia-, epaitegi-,
lan- eta gizarte-sisteman).
7.1.2
Esku-hartzeko eremu guztietan indarkeriaren detekzio goiztiarra handitzea, indarkeria
psikologikoan arreta berezia jarriz.
7.1.3
Informazio egokia jasotzen duten emakume biktimen kopurua handitzea, arreta
integraleko prozesuaren aurretik, bitartean eta ondoren bere itxaropenei egokitutako erabakiak hartu
ahal izan ditzaten.
7.1.4
Edozer motatako indarkeria jasan duten emakumeak, zerbitzuak eta baliabideak goiz
erabiltzea erabakitzen dutenak, gehitzea, zerbitzuak eta baliabideak erabiltzeko zailtasun handienak
dituztenei arreta berezia jarriz, haientzako informazioa areagotuz eta eskuragarriago jarriz.
7.2.1
Emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko baliabideen kalitatean, sarbidean eta
hornikuntzan lurraldeen eta udalen arteko aldeak murriztea, batik bat landa-eremuko udalerrietan.
7.2.2
EAEn dauden berariazko baliabide eta zerbitzuek gizakien salerosketaren biktima diren
artatutako emakume eta haurren kopurua handitzea.
7.2.3
Beren lantokian sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurkako prebentzioeta laguntza-protokoloen estaldura duten pertsonen kopurua areagotzea.
7.2.4
Arriskuan dauden taldeetan egoteagatik sortutako egoerei erantzuteko behar adinako
baliabideak dituzten arreta-zerbitzuak gehitzea, ikuspegi intersekzionaletik.
7.2.5
Emakumeen aurkako indarkeriaren biktima diren seme-alaben berariazko premiak
betetzeko baliabideak dituzten arreta-zerbitzuen kopurua handitzea, ikuspegi intersekzionaletik.
7.2.7
Indarkeriaren biktimen babesa handitzea, baita autobabesa eta komunitatearekin
egindako lana ere, arreta integraleko prozesuaren fase guztietan.
7.2.10
Sexu-indarkeriako kasuen aurreko arreta emateko sistemaren erantzuna hobetzea.
7.3.1
Biktimak eta haien seme-alabak erabat osatzen laguntzeko baliabide publikoak
ugaritzea, haietako bakoitzaren eta indarkeriak haiengan dituen ondorioen aniztasuna onartuz.
7.3.2
Emakumeen aurkako indarkeriaren gaitzespena, biktimenganako errespetua –haien
ahotik kontatuz, egia zabaltzen dela bermatzeko– eta bizitakoaren gizarte-onarpena –berriz
biktimizatzea saihestuz– adierazten duten ekintza publikoen kopurua handitzea.
7.3.3
Kaltea errepika ez dadila bermatzeko formulak aztertzea, arreta eragilean jarriz,
emakume guztiek indarkeriarik gabeko bizitza izatea bermatzeko.
8.1.1
EAEn emakumeen aurkako indarkeriaren arloan dagoen araudia errealitate horri erabat
ekiteko behar diren aurrerapen eta erronka berriekin bat etorraraztea.
8.1.2
Indarrean dauden erakunde arteko koordinazioko akordioak emakumeen aurkako
indarkeriaren arloko araudiari, teknikari eta gizarteari buruzko aldaketei egokitzea.
8.1.3
Emakumeen kontrako indarkeria-kasuetarako prebentzio- eta arreta-protokoloak, egoera
ezberdinetara egokituta daudenak: horrelako protokoloen estaldura duten biztanle kopurua gehitzea.
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3

SAILAREN

PLANGINTZA

ESTRATEGIKOA
3.1. DIAGNOSTIKOAREN DATU GARRANTZITSUAK
3.1.1. GOBERNU ONA
Segurtasun Sailak gobernu onerako duen konpromiso-mailaren diagnostikoa egiteko orduan, honako auzi hauek aztertu
dira programa bakoitzerako (VII. Planean eta haren adierazleetan gobernu onerako aurreikusitako neurriekin
korrelatiboak):

I. PROGRAMA: KONPROMISO POLITIKOA
Segurtasun Sailaren konpromiso politikoaren diagnostiko xehatua egin da, eta honako alderdi hauek aztertu dira.
Alderdi garrantzitsuak
►

Berdintasun politikak garatzeko aurrekontua, azken legegintzaldian, urtez urte handitzen joan da eta 2017.

urtean 7.573.774 eurokoa izan zen. Sail osoaren aurrekontuari begiratzen badiogu (atxikita dagoen Polizia eta
Larrialdietako Euskal Akademia organismo autonomoarena aparte utzita), berdintasun-politiketan egindako gastuen
portzentajea %1,18koa izan zen iaz, baina kontuan hartu behar dugu kopuru horren zatirik handiena generoindarkeriaren biktimei arreta eta babesa emateko erabiltzen dela (Ertzaintzako langileak dedikazio esklusiboan,
Bortxa telefonoa eta segurtasun pribatua). Izan ere, kantitate hori eta BAUko langileen gastua kentzen badugu,
berdintasun politikak garatzeko 2017an egindako gastua 50.281 eurokoa izan da, eta kopuru hori ere urtez urte
handitzen joan da.
►

Aipatu behar da genero-indarkeriaren biktimei arreta eta babesa emateko aurrekontua kenduta, Sailak gaur

egun arte berdintasunean egindako gainerako gastua ez dela memorietan agertzen, ezta aurrekontu partidetan ere.
►

Oraingo legegintzaldiari begira, proposatzen da aurrekontu memorietan eta haiei lotutako partidetan

berdintasun-politiketarako helburuak eta aurrekontu espezifikoak jasotzea eta horiek izatea urteko aurrekontu
osoaren % 1 gutxienez.
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►

Sailak berdintasunaren alde egindako plangintzari dagokionez, nabarmendu behar da orain arte

legegintzaldiko plan bat onartu dela eta 4 urteko plan. Azken urteotan, plangintzetan hobekuntzak txertatu dira,
batez ere, plana lantzeko eta ebaluatzeko inplikatuta dauden Zuzendaritza guztien parte hartzea sustatzeari eta
haien arteko koordinazioari dagokienean. Era berean, antzeko esfortzua egin da erabiltzen den metodologia
sinplifikatzeko eta sistematizatzeko.
►

Azkenik, berdintasuna sustatzeko administrazio-unitateak sortzeari eta indartzeari dagokionez, nabarmendu

behar da Sailari atxikita dagoen Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoak,
berdintasunerako unitate-administratiborik izan ez arren, ahalegin handia egin duela dagozkion funtzioak
sustatzeko eta kudeatzeko eta horretarako, Akademian bertan Berdintasunerako talde bat sortu dute (modu
paritarioan osatuta: zuzendaria bera, GTDko ordezkaria eta beste hainbat arlotako langileak ) eta bere Berdintasun
Plan propioa ere egin dute ( VII. Planaren Zirriborroaren esparruan) eta horretarako kanpoko aholkularitza baten
laguntzarekin prozesu parte hartzaile bat burutu dute.

II. PROGRAMA: BERDINTASUNERAKO TREBAKUNTZA
Alderdi garrantzitsuak
►

Segurtasun Saileko langileek berdintasunaren arloan azken urte hauetan izan duten trebakuntza-mailaren

diagnostiko xehatua egin da. Kontuan hartu behar da EAEko segurtasun kidegoen zein Larrialdiei Aurre egiteko
Euskal Sistema osatzen duten zerbitzuen prestakuntza (Ertzaintza, Udaltzainak, suhiltzaileak, babes zibileko
boluntarioak eta Larrialdiei aurre egiteko langileak), PLEAren (Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia) ardura
dela, eta berdintasunarekin lotutako ikastaroen prestakuntza-eskaintza modu progresiboan handitzen ari dela
barrura (beren langileentzat) zein kanpora begira (segurtasun kidegoentzat ). Ikasle gehienak Saileko langileak
izaten dira, baina ez denak. Ertzainen kopurua handia denez (8.000 agente inguru) eta aldagai guztiak
kontabilizatzea zaila denez, hona hemen azken lau urteetako gutxi gorabeherako datuak:
►
URTEA

ORDUAK

PARTE HARTZAILEAK
EMAKUMEAK
GIZONAK

2014

430

38

25

2015

455

268

153

2016

542

289

667

2017

583

136

188

2010

731

1033

TOTAL

33
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►

Azpimarratzekoa da Segurtasun Sailak esku-hartze arloetan antolatzen duen berdintasunari buruzko

prestakuntza berezian parte hartzea oso handia dela eta prestakuntza horren balorazioa ere bai. Prestakuntza
bide horri 2016an eman zitzaion hasiera eta urtez urte handitzen doa. Legegintzaldiari begira, bide hori handitzea
proposatzen da, eskaintzen diren ikastaroen kopuruari dagokionean (Saileko hainbat egoitzatan, esaterako,
Erandion, Txurdinagan edo Oiartzunen) zein ikastaroaren espezializazioari dagokionean (segurtasunkidegoetarako prestakuntza hizkera ez-sexistaren inguruan, larrialdi planetan genero-ikuspegiaren txertaketa,
programa espezifikoei buruzko genero-inpaktuaren balorazioa, etab).

III. PROGRAMA: GENERO-IKUSPEGIA LAN-PROZEDURETAN
Segurtasun Sailaren lan-prozeduretan genero-ikuspegia txertatuta ote dagoen aztertzeko diagnostiko xehatua
egin da, eta honako alderdi hauek aztertu dira.
Alderdi garrantzitsuak
►

Estatistiketan eta azterlanetan genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez, nabarmendu behar da Segurtasun

Sailaren estatistika ofizial gehienek informazioa sexuaren arabera banakatuta ustiatzen eta interpretatzen dutela
(guztizkoaren %75); Segurtasun Sailaren estatistika ez-ofizialetatik (Ertzaintzak jasotako datuekin lotutakoak) 41ek
informazioa sexuaren arabera banakatuta ustiatzen eta interpretatzen dute. Gainera, azken legegintzaldian, Saileko
jarduera-arloekin lotuta, 5 azterlan espezifiko egin dira emakumeen egoerari edota berdintasun-arloari buruzkoak,
Sailaren beraren ardurapean: 2 azterlan genero-ikuspegiarekin eta bide-segurtasunarekin lotuta; Ertzaintzan gizon
eta emakumeek izaten duten egoerari buruzko diagnosi-azterlan bat, ekintza positiboen proposamenak jasotzen
dituena; EAEko gorroto-gertakariei buruzko azterlan bat; eta beste azterlan bat Euskadiko Demokrazia parekideari
buruzkoa (2001 eta 2016 urteen artean).
►

Enplegu publikora sartu eta bertan mailaz igotzeko hautaketa-prozesuetan berdintasunarekin lotutako

edukiak txertatzeari dagokionez, nabarmendu behar da Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak duela
enplegu publiko eskuratzeko hautaketa-prozesuen eskumena Eusko Jaurlaritzaren barruan. Segurtasun Sailaren
ardura barne-promozioko kasuetara bakarrik mugatzen da, baita zerbitzuen batzordeak hornitzera eta izendapen
askeko postuetara ere.
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►

Komunikazioan berdintasuna txertatzeari dagokionez, nabarmendu behar da Zuzendaritza guztietan hizkera

ez-sexistari buruzko prestakuntza-lan eta zabaltze-lan handia egin dela. Horrekin lotuta, hauek aipatu behar ditugu:
poliziaren erabilerarako “dibertsitatearen errespetuan oinarritutako komunikazioa” eskuliburua eta Ertzaintzarako
“Hizkera ez-sexista eta berdintasunezkoa erabiltzeko gida” argitaratu dela.
►

Ertzaintzan zein larrialdietako lanetan emakume gehiago sar daitezela sustatzeko eta emakumeen

presentzia agerian uzteko kanpainetan, generoaren araberako estereotipo eta rol tradizionalak apurtzen dituzten
irudiak eta mezuak sartzen dira.
►

Martxoaren 8ko eta azaroaren 25eko kanpaina espezifikoen zabalkunde handia egiten da barruan zein

kanpoan, eta materialak eta komunikazio ofizialak Saileko web eta azpi-webetan argitaratzen dira.
►

Barruan zabaltzeari, komunikatzeari eta sentsibilizazioa lortzeari begira, BERDINDUZ izeneko sharepointa

prestatu da eta intranetaren barruko hainbat gunetan berdintasunari buruzko 3 atal sortu dira: Ertzaintzako
langileentzat, lan-itunpeko langileentzat eta PLEAko langileentzat, eta horiek sortu diren Berdintasunerako lantaldeek kudeatzen dituzte.
►

Araudian berdintasun-printzipioa integratzeari dagokionez, 2014tik 2017ra bitartean 24 generoaren inpaktu-

txosten prestatu dira Sailak prestatutako araudiaren gainean. Horietako gehienak neutrotzat hartu izan dira.
Emakunderen egiaztatze-txostenetan jasotako proposamenak txertatzeko helburuarekin, proposamen horien
bideragarritasunari buruzko eta proposamen horiek egiten diren hurrengo arauetan txertatzeko egon litezkeen
moduei buruzko azterlan bat egitea proposatzen da
►

Sailaren aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez, berriz, nabarmendu behar da azken

ekitaldian, 2018ko aurrekontuetan, Saileko 8 aurrekontu-programetan egin dela generoaren araberako inpaktuaren
aldez aurreko balioespenaren analisia (Saileko 7 programa eta PLEAri dagokion programa).
►

Kargu publiko guztiekin eta Zerbitzu-Burutzekin edota Dibisio-Burutzekin batera hausnarketa-prozesu bati

eman zaio hasiera, aurrekontu-programa bakoitzaren arduradunak diren pertsona guztiei prestakuntza emateko
helburuarekin, genero-azterketa egiteari buruzko prestakuntza zein antzemandako desberdintasunak murriztera
bideratutako helburu eta partida zehatzak txertatzeari buruzko prestakuntza.
►

Sailaren plan sektorial eta transbertsaletan genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez, nabarmendu behar da

X. Legegintzaldian onartutako 5 plan sektorialek barne hartu dutela diagnosi edo azterlan desagregaturen bat, baita
berdintasunerako neurri espezifikoak ere:

Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra 2014-2019, Bide-

Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoa 2015-2020, Ertzaintzaren
Plan Estrategikoa 2017-2020, Sexu-esplotaziora bideratutako Giza Salerosketaren aurkako Plan Estrategikoa, eta
Ertzaintzaren lan-arloaren eremuan sexuan edota sexu-orientazioan edo sexu-identitatean oinarritutako sexujazarpenaren aurrean jarduteko protokoloa.
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►

Kontratuetan, diru-laguntzetan eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak txertatzeari dagokionez,

nabarmendu behar klausula horiek Sailak aurreko legegintzaldian egindako kontratazioen portzentaje oso txiki
batean txertatu zirela.
►

Sailak hitzarmenak, oro har, beste administrazioekin (tokiko zein foru-administrazioekin) eta polizia-

lankidetzarako eta koordinaziorako sinatzen ditu . Hitzarmen horietako batzuk genero-indarkeriaren biktimei ematen
zaien arretari buruzkoak dira eta beraz, beste erakunde batzuk ere barne hartzen dituzte, esaterako justiziaren eta
osasunaren eremuko Oinarrizko Zerbitzuak. Hitzarmenen portzentaje txiki bat (gutxi gorabehera urtean 3) praktikak
egiteko unibertsitateekin egiten diren lankidetza-hitzarmenak dira eta horiek ere genero-ikuspegia daukate
txertatuta.
►

Segurtasun Sailak irabazi asmorik gabeko babes zibileko entitate languntzaileei diru-laguntzak ematen

dizkie, entitate horiek Sailarekin babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko jardueretan laguntzeko hitzarmenak
dituzte eta.

IV. PROGRAMA: KOORDINAZIOA ETA ELKARLANA
Sailaren koordinazio- eta lankidetza-prozesuen diagnostiko xehatua egin da, berdintasun-politikak ezartzeko honako auzi
hauek aztertuta:

Alderdi garrantzitsuak
►

Berdintasunerako Saileko Talde Teknikoa (GTD) indartu dela eta dinamika egonkor bat daukala eta talde

horretako kideek prestakuntza eta inplikazio handia daukatela.
►

Ertzaintzan, PLEAn eta Udaltzaingoetan sortutako Berdintasunerako lan-taldeak indartu direla.

►

PLEAren I. Berdintasun-plana onartu eta abian jarri dela, PLEAren Berdintasunerako lan-taldearen dinamika

egonkorraren barruan.
►

Hauteskunde Prozesuen Zerbitzuko talde-lana “Demokrazia Parekidea Euskadin 2001-2016” azterlana

egiteko, baita hauteskunde-datu guztiak genero-ikuspegitik aztertzeko metodologia bat sortzeko eta
sistematizatzeko ere.

V. PROGRAMA: PARTE-HARTZEA ETA ERAGINA
Segurtasun Sailaren zuzendaritza-organoetan eta partaidetza-espazioetan emakumeen eta gizonen
partaidetza-prozesuari eta intzidentziari buruzko diagnostiko xehatua egin da, eta honako alderdi hauek aztertu
dira:
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Alderdi garrantzitsuak
►

Emakumeek eta

gizonek

zuzendaritza-organo

pluripertsonaletan

ordezkaritza

orekatua

izatea

bermatzearekin lotuta, nabarmendu behar da Sailarekin lotuta 15 Kontseilu eta Batzordetik gora daudela eta
guztiak neurri handi batean gizonez osatuta daudela, 80-20 proportzioan. Kargudunez osatutako organoak dira eta
beraz, Sailak ezin du parte hartzaileen inguruko erabakirik hartu.
►

Horixe bera gertatzen da langileen barruko kudeaketarako organo eta komiteekin.

►

Kontsultarako eta parte hartzeko guneetan genero-ikuspegia txertatzearekin lotuta, nabarmendu behar da

Kontseilu gutxik barne hartzen dituztela eraginpeko sektore guztien ordezkariak, eta, zuzendaritza-organoetan
gertatzen den bezala, nabarmen maskulinizatutako sektoreak direnez, Kontseiluetako ordezkaritza errealitatearen
isla argia da.

3.1.2. BERDINTASUN-GAIETAN ESKU HARTZEKO EREMUAK
Sail honen eskumeneko gaietan identifikatu diren genero-arrakala nabarmenen artean, hauek azpimarratzen ditugu:
MUGIKORTASUNA ETA BIDE-SEGURTASUNA:
Mugikortasun-patroia:
Gidatzen duten gizonen kopurua emakumeena baino apur bat altuagoa da, zehazki, 60-40 da proportzioa. Azken
hamar urteetan %20 hasi da gizonezko gidarien kopurua eta emakumeena, berriz, % 65; horrenbestez,
aurreikusteko modukoa da desoreka hori desagertuz joango dela pixkanaka-pixkanaka4.
Autoa da gizonek gehien erabiltzen duten garraiobidea; emakumeak, aldiz, gehiago mugitzen dira oinez.
Joan-etorri horiek eragiten dituzten arrazoiei erreparatuta, alderik handienak lanak eragindako lekualdatzeetan ageri
dira, eta gizonen kasuan handiagoa da (14 puntu). Emakumeen kasuan garrantzi handiagoa hartzen dute etxeko
erosketek eta mandatuek eta hirugarrenei laguntzeak. Horrek agerian uzten du oraindik ere emakumeek hartzen

4

Genero-ikuspegia eta bide-segurtasuna, Trafiko Zuzendaritza, 2015.
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dutela etxeko lanen zati handi bat . Beraz, emakumeek joan-etorri luze gutxiago egiten dituzte beren lanengatik eta
hiri barneko joan-etorri labur gehiago5.
Istripu-tasa:
Errepidean gertatutako istripuetan nahasiriko pertsonen gehiengoa gizonak dira (% 70 gizonak eta % 30
emakumeak)6: Zauritu arinak eragiten dituzten istripuen kasuan, 5 puntu jaisten da gizonen ehunekoa, eta
emakumeena, berriz, igo. Aldiz, hildakoak eragiten dituzten istripuetan gizonen ehunekoa % 77ra arte handitzen da,
eta, beraz, emakumeena jaitsi. Gauza bera gertatzen da zauritu larriekin. Hildako 10 pertsonatik, 7 dira gizonak eta 3
emakumeak.
Istripuetan zendutako emakumeen artean gehienak ibilgailuko bidaiariak izaten dira (% 44) eta ibilgaluek
harrapatutako oinezkoak (% 43).
Pertsona nagusiek arriskurik handiena oinez doazenean izaten dute: 2017an zendutako oinezkoen % 42k 65 urte
edo gehiago zituen. Emakume nagusiek ez dute beren ibilgailu propiorik, eta, ondorioz, oinez mugitzen dira edo
gehiago erabiltzen dute garraio publikoa.
Generoaren sozializazioaren eta maskulinotasunaren eredu klasikoaren arteko harremanen inguruan egindako
ikerketetan azpimarratu egiten da ausarkeriaz gidatzen duten gehienak gizonak izaten direla. Gidatze-bizipenetan
eragina dute arriskuaren onarpenarekin eta minaren eta lesioen aurreko axolagabetasunarekin loturik dauden
identitate maskulinoaren sinesmenek eta balioek. Orokorrean, emakumeek gizonek baino arduratsuago jokatzen
dute dira bide-segurtasunari dagokionez.7
HERRITARREN SEGURTASUNA:
Genero-ikuspegiaren araberako herritarren segurtasunaren eremuak bi oinarri izan ditu: alde batetik, kontuan hartu
da pertsona guztiek dutela ziozko indarkeriatik edo besteengandik jasotako mehatxuetatik aske egoteko eskubidea,
eta, bestetik, herritarrek jasan ditzaketen arrisku-egoerak zeintzuk diren jakinda, Segurtasun Sailaren eskumenarekin
erlazionatutako aspektuak analizatu dira:
Hautemandako segurtasuna:

Bide-segurtasuna eta generoa, Trafiko Zuzendaritza, 2014.
Trafiko Istripuen Urtekari Estatistikoa, Trafiko Zuzendaritza, 2017.
7 Siniestrabilidad vial y género, Farapi SL, 2009.
5
6
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Pertsonek beraiek edo beren ingurukoek lehenago bizitako esperientziengatik eta koiunturazko egoerengatik duten
sentsazioak dira, eta segurtasun ezaren sentimenduak edo pertzepzioak eragin ditzakete.
Kasu horietan, pertsonak delitu-egintza edo -gertaera baten biktima posiblea izan daitekeen sentsazioa du eta delituegintza edo gertaera horrek haren segurtasunari edo osotasun fisiko edo moralari eraso egin diezaioke, haren
eskubideak urratzen ditu eta arriskubidea, kaltea edo arriskua ekar diezaioke.
Emakume gazteek espazio publikorako sarbidearekiko murriztapen asko jasaten dituzte; izan ere, mutilek ez bezala,
espazio publikoa aurkako espazioa den pertzepzioa dute8. Murriztapen horiek generoak baldintzatzen ditu, hainbat
arrazoirengatik: beldur hori genero-harremanetako posizioarekin berarekin lotuta dagoelako, gizonei beldur zaielako,
beldurraren zati garrantzitsu bat sexu-erasoekin erlazionatuta dagoelako edo generoen rolak, feminitatea eta
maskulinotasuna, eraikitzeak beldurraren konfigurazioan berebiziko garrantzia duelako.
Segurtasun-faltaren sentsazio hori ez dator beti bat kriminaltasun-indizeekin. Oso kontu subjektiboa, eta, horrez
gain, oso baldintzatuta dago genero-identitatearen garapenarekin eta emakumeei emandako —eta gehienetan
onartzen den— posizio psikosozialarekin, eta haien autonomian, ahalduntzean eta funtsezko eskubideen erabileran
eragiten du. Horrenbestez, emakumeak batzuetan honako hauetan sentitzen dira mehatxaturik:
₋

gutxi zaindutako tokietan, zikintasuna, pintaketak eta argi edo jende gutxi dauden lekuetan.

₋

langileek edo bidaiariek jokabide agresiboa azaltzen duten garraio publikoetan; hala nola, biraoen erabilera,
portaera zakarra, esaldi iraingarriak eta sexistak.

₋

jende ugari biltzen den jardueretan (festak, ikuskizunak, etab.)

Egindako delituak eta emakumeen aurkako indarkeria:
Delituak egiten dituzten pertsona gehienak zein delituen biktima gehienak gizonak izaten dira. Hala ere, joera hori
aldatu egiten da delituak etxeko eremuan egiten direnean edo sexu-askatasunaren eta -ukigabetasunaren aurkako
delituak direnean; horrelakoetan biktima gehienak emakumeak izaten baitira. Alderdi hori azaltzeko, emakumeek
emakumeak izateagatik jasaten duten egiturazko indarkeriari begiratu behar zaio..
2017an, EAEko emakumeen kontrako indarkeria dela kausa, 3 emakume hil ziren, betiere Ertzaintzak ezagutzen
dituen kasuen arabera. Horrez gain, urte osoan zehar 4.999 biktimizazio (2016an baino 306 gehiago eta 2015ean
baino 98 gutxiago) eta 4.020 biktima (2016an baino 246 gehiago eta 2015ean baino 21 gutxiago) egon ziren. 2017.
urtearen amaieran, Ertzaintzak oraindik 4.963 EI/GI espediente zituen zabalik, eta 4.607 biktima babesten ari zen.

8

Kalea nirea da? Emakume gazteen boterea, beldurra eta ahalduntze-estrategiak aurkako espazio publikoetan, Emakunde, 2016.
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Hondamendi-egoeren eta zorigaitz publikoen eragina herritarrengan:
Larrialdien kudeaketak ez die berdin eragiten emakumeei eta gizonei; horixe berretsi du Nazio Batuetako
Organismoen arteko Batzorde Iraunkorrak. Horrek adierazi zuen 1999an «larrialdi-egoera larriek eta hondamendi
naturalek desberdin eragiten dietela emakumeei eta gizonei». 1981 eta 2002 urteen artean hondamendiak jasan
zituzten 141 herrialdetan jasotako datuen arabera, hondamendi horiek eragin negatibo handiagoa dute emakumeen
bizi-itxaropenean gizonenean baino 9. Hondamendien eta larrialdien kudeaketan genero-ikuspegia txertatzeko bide
horretan zailtasun handiak izan dira historikoki, hainbat arrazoi direla-eta: ez dira eskura eduki datu xehakatuak; ez
da izan generoarekin lotutako alderdietan berariaz gaitutako behar adina langile; eta emakumeak oso gutxi dira
larrialdietako esku-hartzearekin zuzenean lotuta dauden erakunde eta zerbitzuetan —suhiltzaile- eta poliziakidegoetan, esaterako, oso gutxi dira emakumeak, osasun-zerbitzuetan eta gizarte-laguntzako zerbitzuetan askoz
gehiago diren arren—. Hain zuzen, zerbitzu mota desberdinetan dagoen gizon- eta emakume-kopurua kontuan
hartuta, badirudi rol tradizionalek irauten dutela oraindik ere.
EAEko larrialdiak kudeatzeko oinarrizko tresna Euskadiko Babes Zibileko Plana da, LABI izenekoa. Horrek
antolaketa-esparru orokorra ezartzen du, hondamendien ondoriozkoak diren eta, planifikazio zehatz bati lotuta egon
gabe, koordinazio autonomikoa eskatzen duten larrialdiei aurre egiteko. EAEko arrisku nagusiak ebaluatzeko orduan
genero-ikuspegia txertatzeari dagokionean aurrerapenak egon dira. Dena den, ezinbestekoa da Arrisku eta
Larrialdietako teknikarien gaikuntzan eta prestakuntzan aurrerapenak egitea.

Segurtasunerako kolektibo profesionalak:
ERTZAINTZA
Gizonen eta emakumeen arteko genero-arrakalari buruzkoak dira alderdirik aipagarrienak, kolektibo horretan dauden
emakumeen presentziaren ehunekoan zein kategoria profesionaletan.
Oso desberdintasun esanguratsuak daude emakumeak eta gizonak Ertzaintzan sartzeari dagokionez. 2017an
Ertzaintzan sartzeko XXVI. promoziora aurkeztutako eskarien % 27,28 egin dituzte emakumeek. Emakumeen eskariratio altuena duen bigarren promozioa da. Lehena XXI. promozioa izan zen (2007an). Eskarien % 32,63 egin

Iturria: Generoa eta hondamendiak, NBGP (Nazio Batuen Garapenerako Programa):
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Reduccion-Genero.pdf
9
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zituzten emakumeek, eta orduan emakumeei gordetako plazak zeuden, zehazki, eskaintzen ziren 140 plazatik 70.
Urte horretatik aurrera hain zuzen nabaritu zen inflexio-puntu bat hautaketa-prozesuetan emakumeek zuten partehartzeari dagokionez (ordura arte batezbestekoa % 16,03an zegoen). Kontuan hartzen baldin badira 2014 eta 2017
artean egon diren promozioak (XXIV.a, XXV.a, XXVI.a), emakumeen eskarien bataz bestekoa % 25,58 ingurukoa
da.
Datu horiek islatzen dute Ertzaintzan sartu eta mailaz igotzeko emakumeen alde hartutako ekintza positiboko
neurriek izandako emaitza ona. Neurri horiek Euskal Herriko Poliziaren Legea aldatzeko proiektuan jasota daude.
Proiektu hori onartu egin du gobernu-kontseiluak eta Legebiltzarrean eztabaidatzea falta da. Era berean,
ezinbestekoa da oraindik ere emakumeei deialdien inguruko iragarkietan ikusgaitasuna ematea, eta deialdi-kanpaina
espezifikoak egitea.
2017 bukaeran Ertzaintzan dauden emakumeen ehunekoa % 12,29 da. % 10,92koa zen 2014an. Hazkundea oso
motela da, eta horrexegatik ikertu beharko dira emakumeen eta gizonen presentzia orekatuagoa lortzeko formula
berriak, betiere kontuan hartuta egun Ertzaintza «belaunaldi-ordezkapen» garaian dagoela.
Emakumeek kategoria eta eskaletan duten banaketa Oinarrizko eskalan pilatzen da—agenteak edo lehenagenteak—, hau da, beheko kategorietan (bereizketa bertikala): kolektiboko emakume guztien % 86,85 dago eskala
horretan 2017an. Horrez gain, 2017 bukaeran emakume bat dago eskala gorenean, graduazio erreal edo gaituaren
bidez –superintendente edo intendentea–: eskala horretako pertsonen % 5a hartzen du. Komisario edo komisariorde
eskala exekutiboan 9 emakume daude, guztikoaren % 6,29.
Ertzaintzako langileen banaketa horrek segregazio horizontala ere eragiten du; izan ere, Herritarrak Babesteko
dibisioari dagozkion unitateekin erlazionatutako destinoetan dago emakumeen % 79,12a, nagusiki plangintzan,
koordinazioan, prozeduren izapidetzean eta ikerketan dihardutela dirudien arren. Gizonek okupatzen dituzte
babeseko eta baliabide operatiboetako misio espezifikoak dituzten unitate gehienak.
UDALTZAINGOAK
Genero-arrakala handia dago emakumeen presentziari dagokionez, eta Ertzaintzako genero-arrakala baino apur bat
handiagoa da. 2018ko azken datuei jarraikiz, 3.063 kidetik 2.712 gizonak dira, hau da, % 88,54, eta emakumeak
351, edo % 11,46a.
Segregazio bertikaleko fenomeno bat ere ematen da komisario, komisariorde, ofizial eta ofizialorde kategoriei
dagokienez. Honako hauek dira kategoria horietan dauden emakume-kopurua: 0 komisario, 1 komisariorde, 2 ofizial
eta 7 ofizialorde. Gizon kopuruak, aldiz, honakoak dira: 3 komisario, 9 komisariorde, 40 ofizial eta 84 ofizialorde.
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Horrenbestez, goreneko kategoriako lanpostuen % 93,15 gizonek hartuta daude; emakumeak gainerako% 6,85a
baino ez dira.
Lan-poltsari dagokionez ere, gehienak gizonak dira: emakumeak % 18,62 baino ez dira.
Udalerri asko dira Udaltzaingoan emakumerik ez dutenak, besteak beste, biztanleria handiena duten udalerriak
bakarrik nabarmenduta, hauek: Lasarte-Oria, Gernika-Lumo, Amurrio, Gorliz, Zalla, Zumaia, Plentzia eta Derio.
Saileko babeseko eta sorospeneko beste baliabide batzuetarako sarbidea:
SOS-DEIAK: Larrialdiei Aurre egiteko Euskal Sistemak barnean hartzen ditu bai hondamendien ondoriozko arrisku
kolektiboetan eman beharreko erantzuna, bai larrialdi arrunt edo egunerokoen arretarako koordinazioa. 112
larrialdietarako telefono-zenbakiaren bidez bideratzen dira mobilizazio-mekanismoak eta baliabideen koordinazioa.
Zorigaitzak ez diren larrialdi arruntei edo egunerokoei dagokienez, oraindik ere, 112 telefono-zenbakiaren bidez
laguntza eskatzen duten eta larrialdi-zerbitzuek artatzen dituzten gizon eta emakumeen portzentajeei buruzko datuak
ez daude sexuaren arabera banatuta. Gainera, Segurtasun Sailak 2018an jarri du martxan 112-SOS DEIAKen
koordinaziorako zentroarekin erraz eta zuzenean komunikatzeko APP berria, entzumen- edo adierazpen-zailtasunak
dituztenentzat eta publiko orokorrarentzat, eta geolokalizazio zehatza ematen duena. Sexu-erasoak eta generoindarkeriarekin zerikusia duten larrialdiak erraz eta arin identifikatzeko ikonoak ditu App horren diseinuak. Sortu eta
hiru hilabetera, 9.302 deskarga aktibo izan ditu. Hala ere, deskarga horien % 33 bakarrik egin dituzte emakumeek,
arrakala-digitalaren erakusle eta horrek argi uzten du desberdintasunei aurre egiteko neurri zuzentzaileak hartu
behar direla.
EI/GIen biktimei arreta eskaintzea: EI/GIan espezializatutako 25 talde daude ertzain-etxeetan, zehazki, bat ertzainetxe bakoitzean. Guztira, 74 kide daude EI/GI kasuak salatzen dituzten emakumeei arreta emateko dedikazio
esklusiboarekin.
EI/GIen biktimen esparru kontzeptuala: Kalitate-prozesua EI/GI kasuetan (dokumentuak, inprimakiak, jarraibideak,
gidaliburuak eta prozedurak barne hartzen dituena); Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 4/2005
Legea; Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko erakunde arteko
II. Hitzarmena eta Genero indarkeriaren aurkako babes osorako neurriei buruzko 1/2004 Legea.
Fase desberdinetan laguntzea: harrera, salaketa jartzea, polizien aholkularitza, polizien arreta larrialdiak daudenean
eta babesgabe eta segurtasun faltarekin dagoen biktimari laguntzea.
EI/GI kasuei arreta emateko eskuragarri dauden tresnak:
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₋

Larrialdi-kasuetan arreta ematea.

₋

Salaketak jasotzeko arreta-zerbitzua 24 orduz zabalik egotea.

₋

Emakume immigranteei interpretazioa eta arreta emateko zerbitzua.

₋

Arriskua balioestea.

₋

Arreta-zerbitzu pertsonalizatua, kasuei jarraipena egitea eta informazioa ematea, auto-babeserako neurriak,
eskuragarri dauden laguntza-baliabideen inguruko aholkularitza, etab.

₋

Babes-aginduen eta eskumuturreko elektronikoen eskaerak izapidetzea.

₋

Bortxa telefonoa eskaintzea.

₋

Babes-neurri polizialak: etengabeko zaintzak, kontrazaintzak, epaitegietara laguntzea eta beste batzuk.

AUSAZKO JOKOAK:
Joko-ohiturak:
Gozamena, aisialdia edo dirua helburu duen jokoa gure gizartean dagoen jarduera bat da, eta, gehienetan, erabat
onartuta eta normalizatuta dago. Praktika honetan dauden genero-desberdintasunak nabarmenak dira.
Jokalarien profil orokorrak

10

erakusten du gizonek emakumeek baino gehiago jokatzen dutela, eta gehienetan

ezkonduta daudela. Zehazki, % 80,8 dira jokatzen duten gizonak eta % 76,1 emakumeak. Maiztasunari dagokionez,
gizonek maiztasun handiagoz jokatzen dute, eta emakumeek, aldiz, noizean behin.
Sexuaren araberako jokaerari erreparatuta, gizonek nahiago dute bakarrik jokatu, eta, emakumeek, berriz, beren
familiekin batera. Jokalari bakartiaren profila gizon alargun eta erretiratua da. Kontrako aldean, beste batzuekin
jokatzea nahiago dutenen profila etxekoandrea da.
Joko mota hautatzeko maiztasunari dagokionez, biek dituzte nahiago makina txanponjaleak (emakumeen % 53,8k
eta gizonen % 75,9k), baina emakumeei bingoa eta loteria mota desberdinak ere gustatzen zaizkie (% 48,7).
Sareko jokoari dagokionez 11, jokalari aktibo gehienak gizonak dira (% 83). Bai gizonetan bai emakumeetan, 26 eta
35 urte artekoak.
Jokoari buruzko balorazioei dagokienez ere ikus daitezke sexuen araberako desberdintasunak: alde batetik, 25 eta
44 urte arteko gizon langabeak daude eta, bestetik 65 urtetik gorako emakume erretiratuak. Lehenak dira laxoenak
eta azkenak, ordea, zurrunenak.

10
11

Euskadiko Jokoaren II. Liburu Zuria, Eusko Jaurlaritza, 2015.
Análisis del perfil del jugador online, DGOJ, 2015.
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Enpresa fabrikatzaileak eta joko-operadoreak:
Ez dago sexuaren arabera bereizitako daturik joko-makinak fabrikatu eta operatzen dituztenen inguruan, baina jakina
da oso maskulinizatuta dagoela sektorea. Kontuan hartuta B makinek sektorean duten garrantzia, aipagarria da
normalean erabilitako irudiak sexistak eta estereotipatuak direla eta emakumeak erakargarri sexual gisa erabiltzen
dituztela.
Joko arduragabeari lotutako arazoak: ludopatia
Egoera zaildu egiten da jokoa urduritasuna eragiten duen kontrolik gabeko bitarteko bihurtzen denean eta ondorio
negatiboak dituenean jokatzen duen pertsonarentzat zein bere ingurukoentzat, ludopatia garatu izanagatik.
Ludopatia da pertsona batek jokatzeko grinari aurka egiteko ezintasun progresiboa.
Espainiako estatuan

12

helduen % 0,9 jokalari patologikoa da. % 30 emakumeak dira, eta horien % 10ek bakarrik

bilatzen du laguntza terapeutikoa. Gizonen kasuan, beren joko-ohiturak sentsazio jakin batzuk bilatzeari lotuta
dauden arren

13,

emakumeak jokoarekiko mendekotasunean erortzeko kausa nagusiak bakartasuna eta arazo

pertsonalak saihestea da.
₋

Emakumeak gizonak baino beranduago hasten dira jokatzen (adin helduaren erdialdean).

₋

Mendekotasuna makina txanponjaleetan eta bingoan kontzentratzen da.

₋

Bakartasunaren edo norbaiten galeraren aurrean emakume asko hasten dira jokatzen gabezia horiek
konpentsatzeko; hori dela eta, bingoa bezalako jokoek beste pertsona batzuekin egoteko aukera ematen
die.

₋

Arazoa hainbat urtez egoten da ezkutuan.

Jokoarekiko mendekotasuna duten gizonak gaixoak direla kontsideratzen da, baina emakumeen kasuan gizarteak ez
du hain ondo onartzen, eta gaixoak baino biziotsuak direla uste duenez, beren jokaera gaitzetsi egiten da, eta horrek
emakumeak sozialki estigmatizatzea eragin dezake. Hain zuzen, gizartearen eta familiaren babesa alderantziz
proportzionala da jokoarekiko mendekotasuna duen pertsona gizona edo emakumea bada. Horregatik, askoz ere
zailagoa da emakumeentzat beren arazoa onartu eta laguntza terapeutikoa bilatzea.

12
13

DGOJaren urteko jarduera-txostena, 2016.
Ludopatía y mujer: un análisis desde la perspectiva de género, 2012.
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Errehabilitaziorako laguntzei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak autodebekurako erregistro bat du Eusko Jaurlaritzako
Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzan. Erregistro horretan izena emandakoei debekatu egiten zaie joko-lokaletarako eta
sareko apustuetarako sarbidea.
EMAKUMEEN ETA GIZONEN PRESENTZIA, ERABAKIAK HARTZEKO ETA PARTE-HARTZE POLITIKOKO
ZEIN SOZIALEKO EREMUETAN
Emakumeen parte-hartze soziopolitikoa eta euren eragina azken urteetan handitu bada ere, oraindik asko falta zaie
gizonekin parekatzeko, batez ere, zenbait eremutan. Hona hemen sailarekin hertsiki loturiko hiru aspektu:
Emakumeen eta gizonen parte hartzea erakunde publikoetan:
Eusko Legebiltzarreko emakumeen presentzia pixkanaka-pixkanaka handitu da14 1980. urteko lehenengo
hauteskundeetatik zortzigarren legegintzaldira arte; izan ere, azken horretan, emakume legebiltzarkideen kopuruak
lehenengo aldiz gainditu zuen gizonena. Gertakari horrek Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005
Legearekin du zerikusia; izan ere, lege horrek arautzen du hautagaitza guztien ehuneko berrogeita hamarra
gutxienez emakumeek integratzeko obligazioa. Hautetsien kopuruak modu adierazgarrian egin zuen gora 2005ean,
2001eko % 35etik % 52ra igaroz. 2016an ordura arteko emaitzak gainditu ziren, 41 emakumerekin, % 55, gainera
hiru lurraldeetan gehiengoa izanik. Oro har, alderdi politiko guztietan areagotu da hautatuak izan diren emakume
hautagaien kopurua. EH BILDU eta PSE-EE (PSOE) alderdietan dago emakume hautetsi gehien, % 67, eta ondoren
EAJ alderdia dago % 50arekin. PP eta PODEMOS/AHAL DUGU-IU dira emakume hautetsi gutxien dituzten
alderdiak (% 45 eta % 44 hurrenez hurren).
Eusko Jaurlaritzako goi-karguek parte-hartze orekatua dute sailetan (% 45 dira emakume sailburuak). Azken bost
hauteskundeetan egondako emakume lehendakariordeen ehunekoa % 40koa da. Sailburuordetzak ez ziren batere
paritarioak izan 2016ra arte. Orduan lortu zen parekotasunetik gertu egotea 12 emakume eta 16 gizonekin: hau da,
ordezkarien % 43 ziren emakumeak. Legegintzaldi guztietan izan da lehendakaria gizonezkoa.
Hiru lurralde historikoetako Foru Aldundietan, diputatu nagusiak gizonak dira. Dena den, parekotasuna handituz doa:
2015ean Biltzar Nagusietan % 48 emakumeak izatea lortu zen.
Parekotasunak EAEko erakunde publikoetan izan duen gehikuntza hori udaletan ere gertatu da. Azken
hamarkadetan, gero eta emakume zinegotzi gehiago egon da EAEko udaletan, etengabe gehitu baita horien

14

Demokrazia paritarioa Euskadin, 2001-2016, Segurtasun Zuzendaritza, 2017.
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kopurua. 2015eko udal-hauteskundeak eta gero, udaletako emakume zinegotzi-kopurua % 47koa da. Alkate kopurua
oso urruti dago «parekotasunetik», izan ere, oso motel hazi da: % 13koa zen 2003an eta % 25era igo zen 2015ean.
Instantzia ekonomiko eta sozialetan, ordea, aurrerabidea askoz ere txikiagoa da. Emakumeek 2017an sindikatu
nagusienean batzorde eragileen eta idazkaritza nagusien % 40 hartu badute ere, askoz gutxiago dira enpresa
handietako administrazio-kontseiluetan (% 26 inguru), eta horietan emakume bat ere ez da presidente. Elkarte
sindikalei dagokienez, murriztu egin da elkarte sindikalen batera afiliatutako pertsonen ehunekoan.15 Emakumeen
kasuan, parte-hartze hori bost puntu baino gehiagoan murriztu da, 2013ko % 24,5etik 2016ko % 19,1era jaitsiz.
Emakumeen eta gizonen parte-hartzea babes zibileko eta larrialdietako boluntariotzan:
Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak dituen datuen arabera, eremuko
erakunde ez profesionaletan

16

gizonek duten presentzia emakumeena baino handiagoa da, batez ere,

zuzendaritzan.
Honako hauek dira EAEko larrialdietako boluntariotzako langileak: babes zibileko udal-elkarteetako boluntarioak
(Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat udalerritako elkarteak) eta Babes zibilarekin elkarlanean dabiltzan beste
erakunde batzuk, gai honetan Segurtasun Sailarekin hitzarmenak dituztenak (Gurutze Gorria, DYA, Euskal
Mendizale Federazioa, Euskadiko Laguntza Txakurren Taldea, Euskal Espeleologoen Elkartea eta VOSTLarrialdietako Boluntario Digitalen Elkartea). Babes zibileko udal-boluntariotza 476 pertsonak osatu zuten 2017an,
eta % 20 ziren emakumeak eta % 80 gizonak. Ez dago babes zibilarekin elkarlanean dabiltzan erakunde
kolaboratzaileen sexuaren arabera bereizitako daturik.
Era berean, Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzari laguntzeko zerbitzuko
langileei begiratuta, maskulinizazio handia ikusten da LAZLZko langileen artean (kudeaketa eta koordinazioa), eta
feminizazio handia telefonoz 112 zenbakia erantzuten duten langileen artean.
Emakumeen eta gizonen parte-hartzea jendaurreko ikuskizunetan eta jolas-jardueretan:17
Pertsonek kultura, aisia eta astialdiko jardueretan parte hartzen dute —eta ondorioz, jendaurreko ikuskizunetan eta
jolas-jardueretan—, euren laneko, familiako eta gizarteko betebeharrak egin ondoren geratzen zaien denboran. Hori
dela eta, ez dago dudarik emakumeek eta gizonek etxeko lanean eta kanpoko lanean egiten duten denbora hain

Lan-baldintzei buruzko Inkesta, 2016.
Profesionaltzat jotzen dira ertzainen, su-hiltzaileen eta Osakidetza-larrialdietako langileen zerbitzuak.
17 Zifrak, 2017. Emakunde.
15
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desberdina izanik, halako ekintzetan parte hartzeko aukera ere oso desberdina dela batzuentzat eta besteentzat.
Zaintza-erantzukizunek sexuen arteko aldea handitzen dute.
Gizonek emakumeek baino batez besteko gizarte-denbora handiagoa ematen dute aisialdi aktiboa osatzen duten
jardueretan18; 2013ko datuen arabera, paseoetan eta txangoetan ematen dituzten 13 minutu gehiago eta kiroljardueretan gozatzen dituzten 11 minutu gehiago bereziki nabarmenduta.
Aisia pasiboa aztertzean, ikusten dugu gizonek, batez beste, emakumeek baino 20 minutu gehiago ematen dituztela
irakurtzen, irratia entzuten eta telebista ikusten. Ikuskizunetako edo jolasetako jarduerei dagokienez, emakumeen
eta gizonen arteko aldea murrizten joan da, gizonek aisialdi mota horretan oraindik denbora gehiago ematen badute
ere. Azken 20 urteotan, handitu egin da gizonek kirol-ikuskizunetara eta ikuskizunetara orokorrean joaten ematen
duten batez besteko denbora (3 eta 9 minutu, hurrenez hurren), eta emakumeen kasuan ez dago aldaketarik.
Gazteen artean, neskatoak maizago joaten dira museo eta antzokietara eta gutxiago zinemara. Dena den, alderik
handiena kontzertuetan gertatzen da, izan ere, desberdintasuna mutikoen aldekoa da, 9 puntu positibokoa (mutikoen
% 43 eta neskatoen % 34).
Jaietan jendaurreko ikuskizun eta jolas-jarduera ugari dago19, eta alde handia dago gizonek eta emakumeek jai
horietan duen parte hartzean. Argi ikusten da kirol-, musika, kultura-, erlijio-, dantza-, sukalde- eta gastronomiaadierazpenetan. Antolakuntza-egituretan ere ikusten da; izan ere, emakumeek ez dute gizonek adina sartzeko
aukerarik. Jaietan gertatzen den indarkeria sexista ez da zuzenean jaiei loturiko zerbait, baina testuinguruak
indarkeria hori ahalbidetu edo erraztu egiten du. Emakumeak jaietan integratzeko oztopoak:
Oztopo ideologikoak:
₋ Generoaren naturalizazioa.
₋ Tradizioaren asmakuntza.
₋ Ekintza maskulinoen hiperbalorazioa eta ekintza femeninoen gutxiestea.
Sozializazioari dagozkion oztopoak:
₋ Sozializazioa jaien arloan: aisia fenomeno maskulinoa da historikoki.
₋ Esperientzia emozionala errepikatzeak aldaketak sartzea zailtzen du.
Egiturazko oztopoak:
₋ Gizarte-sistemaren egiturazko sexismoa: espazio publikoan ematen da aintzatespena eta boterea.
₋ Jaien erritualizazioa aldaketaren aurka doa.

18
19

Denbora Aurrekontuei buruzko Inkesta, 1993-2013 EUSTAT.
Gipuzkoako jaiei buruzko analisia genero ikuspegitik, GFA, 2009.
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Antolakuntzan parte hartzeko oztopoak:
₋ Antolakuntzaren hierarkizazioa.
₋ Lanak kontziliatzea.
Kiroletako indarkeria20:
Kiroletako indarkeriagatik jarritako zehapenak handitu egiten dira urtetik urtera. 2015-16 denboraldian, kirol-arloko
indarkeriaren, arrazismoaren, xenofobiaren eta intolerantziaren kontrako Estatuko Batzordeak zehapenak jarri
zizkien 51 erakunderi eta 1.210 banakori, Espainian. 2011tik 2015era hazkunde konstantea nabari da ezarritako
zehapenetan. Euskadin 131 zehapen jarri dira 2013 eta 2015 artean. 6 aldiz ezarri zaizkie zehapenak emakume
ikusleei eta gainerako 125ak gizonei jarri zaizkie. Zehapen gehienak honako hauei dagozkie: irainak, agintariei
desobeditzeagatiko eta alkohola edo drogak kontsumitzeagatiko faltak. Euskadin Kirol-ikuskizunetan egon daitekeen
indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako uztailaren 11ko 19/2007 Legearen aurkako jokaerak
direla-eta ezarritako zehapenak ikusleei zuzenduta daude nagusiki, % 90etik gora urtetik urtera.
Kirol-erakundeen, kirol-txapelketen, txapelketa horien babesaren, federatutako ekintzetan dauden gizon eta
emakumeen proportzioaren eta komunikabideek kirolariei emandako trataeraren analisiak berdintasunezkoa ez den
trataera bizirik dirauela erakusten du. Are gehiago, desberdintasun hori kirol-ikuskizunetako indarkeriaren
garapenarekin zerikusia duen zeharkako faktorea da.
Azken urteotan berriro orekatzen hasi da kirol-estadioetan gizonek eta emakumeek duten presentzia. Hala ere,
agresibitateari lotutako estereotipo matxisten erreprodukzioan oinarritutako talde-identitate maskulinoak sortzeko
prozesuetan diraute bizirik: ausardia eskatzeko jokalarien genitalei buruz hitz egitea, aurkako taldeko jokalarien
aurka ekintza biolentoak egitea, jokalari eta ikusleek hizkuntza sexista erabiltzea, bai ahoz, bai gorputzaz, aipamen
sexistak edo/eta homofoboak dituzten abestiak kantatzea («maritxu», etab.), jokalarien neska-lagunei edo emazteei
buruzko esankizunak ahotan erabiltzea (bikotekideak genero-indarkeriagatik salatu duen jokalariaren aldeko
pankartak edo abestiak).
Kirol maskulinoetan arbitro dabiltzan emakume gutxiek ere irain sexistak jasaten dituzte ikusleengandik: «Francok
burua altxatu eta zuen tokira, sukaldera, bidaliko ahal zaituzte!», «Zoaz harrikoa egitera, hau ez da zure tokia»,
«urdanga, emagaldu, puta».
Gutxi dira generoaren ikuspegitik kirol-ikuskizunetako indarkeria desagerrarazteko egindako hurbilpenak. Fenomeno
hori kirolari lotutako maskulinotasun-rol baten erreprodukzio sozialari lotuta dago. Rol horrek agresibitatea

20

«Kirol-ikuskizunak, indarkeriak eta genero-ikuspegia» jardunaldiak baloratzeko txostena, Segurtasun Saila, 2016.
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azpimarratzen du eta kirolarien eta ikuskizunetan parte hartzen duten emakumeen aurkako (arbitro, kirolari eta
ikusle) jarrera sexista forman dirau. Dena den, kasu gutxitan zehatu dira jarrera horiek.

MUGIKORTASUNA ETA BIDE-SEGURTASUNA
ALDERDI AIPAGARRIAK
Mugikortasun-patroia: Autoa da gizonek gehien erabiltzen duten garraiobidea; emakumeak, aldiz,
gehiago mugitzen dira oinez.
Emakumeek joan-etorri luze gutxiago egiten dituzte beren lanengatik eta hiriko joan-etorri labur
gehiago etxeko lanengatik eta laguntza-lanengatik.
Istripu-tasa: Istripuetan nahasita dauden gehienak gizonak dira, % 70 - % 30 proportzioan.
ausarkeriaz gidatzen duten gehienak gizonak izaten dira, arriskuarekiko eta minarekiko
axolagabetasuna identitate maskulinoarekin lotzen delako. Emakumeek jarrera arduratsuagoak dituzte.
HERRITARREN SEGURTASUNA21
ALDERDI AIPAGARRIAK
Hautemandako segurtasuna: Emakumeen segurtasun-faltaren sentsazioa ez dator beti bat
kriminaltasun-indizeekin. Beldurrarekin lotutako eta generoak baldintzatutako espazio publikoaren
murriztapenak jasaten dituzte (genero-harremanetan duen posizioagatik, rolen eraikuntzagatik, gizonen
eta sexu-erasoen beldur izateagatik).
Egindako delituak eta emakumeen aurkako indarkeria: Delituak egiten dituzten pertsonen zein
delituen biktima gehienak gizonakizaten dira. Joera hori aldatu egiten da emakumeek jasaten dituzten
etxeko eremuko edo sexu-askatasunaren aurkako delituen kasuetan. 2017an emakumeen aurkako
indarkeriaren odorioa eraildako 3 emakume izan dira eta 4.999 biktimizazio (2016an baino gehiago).
Hondamendi-egoeren eta zorigaitz publikoen eragina herritarrengan: Hondamendiek eragin
negatibo handiagoa dute emakumeen bizi-itxaropenean. Genero-ikuspegia ezartzea zaildu egiten da
ez dagoelako sexuen arabera bereizitako daturik. Larrialdien kudeaketan, arretan eta koordinazioan
genero-ikuspegia txertatzeko, Arrisku eta Larrialdietako teknikareien gaikuntzan eta prestakuntzan
aurrerapenak egitea funtsezkoa da.
Segurtasunerako kolektibo profesionalak: ERTZAINTZA
Gizonen eta emakumeen arteko genero-zulo bat dago kolektibo horretan dauden emakumeen
presentziaren ehunekoan zein kategoria profesionaletan:
2017 bukaeran Ertzaintzan dauden emakumeen ehunekoa % 12,3koa da. % 10,9koa zen 2014an.
Hazkundea oso motela da. Aprobetxatu egin behar da Ertzaintza «belaunaldi ordezkapen» garaian
dagoela deialdien iragarkietan emakumeak ikusgai jartzeko eta kanpaina espezifikoak egiteko.
Emakumeen gehiengoa oinarrizko eskalan dago (segregazio bertikala): 2017an emakumeen % 86,8.
Segregazio horizontala ere badago: emakume ertzainen destinoen %79,1 Herritarrak Babesteko
Dibisioarekin lotuta daude; babeseko misio espezifikoak dituzten unitateetan eta baliabide
operatiboetako unitateetan, ordea, gehienak gizonak izaten dira..

21

Grisez azpimarratuta daude legegintzaldirako oinarrizko gaiak direnak.
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Segurtasunerako kolektibo profesionalak: UDALTZAINGOAK
Genero-arrakala dago: 2018an, % 88,54 dira gizonak eta % 11,46 emakumeak.
Segregazio bertikala: goreneko kategoriako lanpostuen % 93,15 gizonek hartzen dituzte, eta
emakumeek gainerako % 6,85 baino ez.
Asko dira udaltzaingoan emakumerik ez duten udalerriak.
SOS-DEIAK: ez dago 112ra deitzen duten gizon eta emakumeen portzentajeak ez daude sexuaren
arabera banatua, ezta zerbitzu hori jaso dutenenak ere.
112 SOS DEIAK APP berriak komunikazio geolokalizatua eskaintzen du, eta arin identifikatzen dira
sexu-erasoak eta genero-indarkeria. Behera kargatzeen % 33 bakarrik egin dute emakumeek, eta
horrek arrakala digitala dagoela erakusten du eta beraz, desberdintadunei aurre egiteko neurri
zuzentzaileak hartu behar direla.
EI/GIen biktimei arreta eskaintzea: EI/GIan espezializatutako 25 talde daude, bat ertzain-etxe
bakoitzeko, eta guztira 74 langile daude horietan. Arreta emateko tresnak: Larrialdietan arreta ematea;
24 orduko salaketak jasotzeko zerbitzua; interpretazio-zerbitzua; arriskua balioesteazea; arreta
pertsonalizatua; babes-aginduen eta eskumuturreko elektronikoen eskaerak izapidetzea; Bortxa
telefonoa, babes-neurri polizialak: etengabeko zaintzak, kontrazaintzak, epaitegietara laguntzea.
AUSAZKO JOKOAK
ALDERDI AIPAGARRIAK
Joko-ohiturak: Gizonek emakumeek baino gehiago eta maizago jolasten dute. Biek dituzte nahiago
makina txanponjaleak, baina emakumeek bingora eta loteria mota desberdinetara jotzen dute. Sareko
jokoari dagokionez , jokalari aktibo gehienak gizonak dira.
Enpresa fabrikatzaile eta operadoreak: Ez dago bereizitako daturik, baina oso maskulinizaturik
dagoen sektorea da. B makinek irudi sexista eta estereotipatuak dituzte.
Joko arduragabeari lotutako arazoak: Jokoarekiko mendekotasuna duten pertsonen % 30
emakumeak dira, eta horietatik % 10ek bakarrik bilatzen du laguntza terapeutikoa. Gizartearen eta
familiaren babesa alderantziz proportzionala da jokoarekiko mendekotasuna duen pertsona gizona edo
emakumea bada. Horrexegatik egiten zaie zailagoa emakumeei laguntza bilatzea.
Gizonen kasuan beren joko-ohiturak sentsazio jakin batzuk bilatzeari lotuta daude, eta emakumeak
jokoarekiko mendekotasunean erortzeko kausa nagusiak bakartasuna eta arazo pertsonalak saihestea
dira.
PARTAIDETZA SOZIAL ETA POLITIKOA
ALDERDI AIPAGARRIAK
Erakunde publikoetan parte hartzea: Eusko Legebiltzarrean emakumeek duten presentzia apurkaapurka handituz joan da.
Egungo Eusko Jaurlaritzako goi-karguek parte-hartze orekatua dute sailetan lanpostu guztietan,
sailburuordetzetan izan ezik.
Alkate kopurua oso urruti dago parekotasunetik: oso motel hazi da; % 13koa zen 2003an eta % 25era
igo zen 2015ean.
Babes zibileko eta larrialdietako boluntariotzan parte hartzea: Gizonek presentzia handiagoa dute
profesionalak ez diren erakundeetan emakumeek baino.
Babes zibileko udal-boluntariotzan % 20 emakumeak dira eta % 80a gizonak. Ez dago erakunde
kolaboratzaileei buruzko sexuaren arabera bereizitako daturik.
Larrialdien kudeaketa eta koordinaziorako langileen artean maskulinizazio handia dago, eta, aldiz,
feminizazio handia 112 zenbakian arreta ematen duten langileengan.
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Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jardueretan parte hartzea: Pertsonek aisia eta astialdiko
jardueretan parte hartzen dute, beren laneko, familiako eta gizarteko betebeharrak egin ondoren
geratzen zaien denboran. Zaintza-erantzukizunean dagoen aldeak sexuen arteko aldea handitzen du,
eta, beraz, gizonek denbora gehiago ematen dute batez beste aisialdi aktiboko ekintzetan.
Ikuskizunetara edo jolasetara joateari dagokionez, emakumeen eta gizonen arteko aldea murrizten
joan da, gizonek aisialdi mota horretan oraindik denbora gehiago ematen badute ere. Alderik handiena
kontzertuetarako asistentzian ikus daiteke, mutikoek neskatoek baino 9 puntu diferentzial baitituzte.
Emakumeek eta gizonek jaietan duten parte hartzean ere alde handia dago, bai eta antolaketaegituretan ere; izan ere, emakumeek ez dute gizonek adina sartzeko aukerarik. Jaietan gertatzen den
indarkeria sexista ez da zuzenean jaiei loturiko zerbait, baina testuinguruak indarkeria hori ahalbidetu
egiten du.
Kiroletako indarkeria: Arrazoi horregatik ezarritako zehapenak handituz doa urtetik urtera, eta
zehapen-kasuen %90ean gizonak dira zehatuak. Fenomeno hori kirolari lotutako maskulinotasun-rol
baten erreprodukzio sozialari lotuta dago. Rol horrek agresibitatea azpimarratzen du eta kirolarien eta
ikuskizunetan parte hartzen duten emakumeen aurkako (arbitro, kirolari eta ikusle) jarrera sexista
edo/eta homofobo forman dirau.
Kirol-erakundeen, kirol-txapelketen, txapelketa horien babesaren, federatutako ekintzetan dauden
gizon eta emakumeen proportzioaren eta komunikabideek kirolariei emandako trataeraren analisiak
berdintasunezkoa ez den trataera bizirik dirauela erakusten du. Are gehiago, desberdintasun hori kirolikuskizunetako indarkeriaren garapenarekin zerikusia duen zeharkako faktorea da.
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3.2. HELBURU ESTRATEGIKOAK
BERDINTASUN-GAIETAN ESKU HARTZEKO ARDATZAK
Bateragarritasuna VII. Planarekin
GOBERNU ONA

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☒

☐ ☐ ☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐ ☐

☒ ☐ ☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒ ☒

☐ ☒ ☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒ ☒

☒ ☐ ☐

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

p.5

☒

p.4

☒

p.3

☒ ☐ ☒

p.2

P.3

3. ARDATZA

P.2

2. ARDATZA

☐ ☐

p.1

2021

1. ARDATZA

P.1

1 Ertzaintzan dauden emakumeen
kopurua handitzea

Kabineteko
Zuzendaritza
Komunikazio
Zuzendaritza

2020

Arduraduna

2018

ESTRATEGIKOAK

2019

SEGURTASUN SAILEKO HELBURU

Kronograma

Ertzaintzaren
Zuzendaritza

LEHENTASUNA DUTENAK

Zuzendaritza
guztiak
2.Berdintasunaren eta generoikuspegiaren arloko sentsibilizazioa
eta prestakuntza sustatzea

Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia
Zuzendaritza
guztiak

3. Komunikazioan eta antolatzen
diren ekitaldietan genero-ikuspegia
txertatzea

4. Zuzendaritzetan berdintasunforoak indartzea edota sortzea eta
GTDren eta haren kideen lana
aitortzea.
5. Polizia eta Larrialdietako Euskal
Akademiaren I. Berdintasun Plana
ezartzea

Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia
Zuzendaritza
guztiak
Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia
Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia
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AJZHP
Zuzendaritza
Kudeaketa
Ekonomikoa
Zuzendaritza

6.Berdintasun–politiken
arloko
prestakuntza eta horiek garatzeko
aurrekontu-partidak gordetzea

Trafiko
Zuzendaritza
☒ ☒

☐ ☐ ☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☒ ☐ ☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒ ☐

☒ ☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒ ☒

☐ ☐ ☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☒ ☐ ☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☒ ☐ ☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

Larrialdi eta
Meteorologia Z.
Joko eta Ikuskizun
Zuzendaritza
Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia

GAINERAKO HELBURUAK

Segurtasuna
koordinatzeko
Zuzendaritza
Giza Baliabideen
Zuzendaritza
7.Estatistika
guztietan
sexualdagaia ager dadin sustatzea eta
modu
desagregatuan
ustia
daitezela, eta azterlanetan generoikuspegia
eta
ikuspegi
intersekzionala txertatzea.

Trafiko
Zuzendaritza
Larrialdi eta
Meteorologia Z.
Joko eta Ikuskizun
Zuzendaritza
Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia

8. Aurretik genero-inpaktuaren
gaineko
ebaluaketa
eginda
daukaten arauen kopurua handitzea
eta Emakunderen gomendioak
txerta daitezela sustatzea.
9. Aurrekontuetan genero-ikuspegia
txertatzeari
dagokionean,
Zuzendaritza guztien hausnarketa,
prestakuntza
eta
inplikazioa
sustatzea.
10.
Berdintasuneko
adituen
laguntzarekin, plan sektorialetan
genero-ikuspegia txertatzea.

11.Prestakuntza eta inplikazioa
sustatzea,
kontratu
eta
hitzarmenetan
berdintasunklausulak txerta daitezen.

AJZHP
Zuzendaritza

Zuzendaritza
guztiak
Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia
Ertzaintzaren
Zuzendaritza
Larrialdi eta
Meteorologia Z.
AJZHP
Zuzendaritza
Kudeaketa
Ekonomikoa
Zuzendaritza
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Zuzendaritza
guztiak
12.Berdintasunaren
koordinazioa indartzea

arloko

Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia

☒ ☐

☐ ☒ ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐ ☒

☒ ☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐ ☐

☐ ☒ ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☒ ☐

☐ ☒ ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

AJZHP
Zuzendaritza
13. Zaintzak aitortzea eta gizon eta
emakumeen
artean
modu
ekitatiboan banatzeko aukera
ematea.

14.Ertzaintzako
langileek
emakumeen aurkako indarkeriari
buruz
daukaten
informazioa,
prestakuntza eta ikerketa hobetzea.

15.Bizirik atera diren biktimei arreta
osoa eta babesa bermatzea.

Giza Baliabideen
Zuzendaritza
Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia

Ertzaintzaren
Zuzendaritza

Ertzaintzaren
Zuzendaritza

Kabineteko
Zuzendaritza
16.Emakumeen
aurkako
indarkeriaren arloan, erakundeen
arteko esku hartze koordinatua
sustatzea.

Ertzaintzaren
Zuzendaritza
Segurtasuna
koordinatzeko
Zuzendaritza
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4

PLANA KUDEATZEKO EREDUA

Ondoren, Segurtasun Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana modu koordinatuan eta gardenean
ezartzea bermatuko duen kudeaketa-eredua aurkezten dugu; eredu horrek, aldi berean, Sailaren barruan
eskuratutako aurrerapenak eta lorpenak ebaluatzeko aukera emango du, baita gizartean eta herritarrekin izan
dituenak ere, emaitza horien gizarteratze aldera.
Segurtasun Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planak ezartzen du berdintasunaren arloan zer
esku-hartze ildo hartu behar dituzten kontuan XI. Legegintzaldian Saileko Zuzendaritzek eta Polizia eta Larrialdietako
Euskal Akademiak. Urte anitzeko dokumentu honetan helburu generiko eta estrategikoak aurreikusten dira eta horiek
ondoren urteko plangintzan jasoko diren jarduerak orientatuko dituzte, izaera operatibo eta zehatzagoarekin.
4.1.

BERDINTASUNERAKO BI URTEZ BEHINEKO PLANGINTZA

Horrenbestez, bi urtez behineko plan bat diseinatu da berdintasun-politikak ezartzeko, eta hura bera ebaluatuko da
ondoren. Esandako plan horretan, helburuak, ekintzak, kronograma (hiruhilekoa) eta aurrekontua zehazten dira.
Prozesu hori estandarizatzeko, Sail guztietarako plangintzaldi-eredu orokor bat izan dugu. Honekin batera bidaltzen
da Segurtasun Sailaren bi urtez behineko plana (2018-2019).

2018-19_Bi urteko
Plana Segurtasun Saila_eus_ZIRRIBORROA.xlsx
Gainera, bi urtez behin plangintzaren osagarri modura, urteko planari buruzko informazio laburtua jasotzen da,
sailarteko eta sailen barruko koordinazio-egiturak jakinaren gainean ipintzeko.
URTEKO PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA EMATEKO FITXA-EREDUA

Urteko Plana
Informatzea
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4.2.

BERDINTASUNERAKO EGITURAK

Ondoren, Sailak berdintasun-politiken alorrean zer oinarrizko egituratan parte hartzen duen azalduko da modu
eskematikoan, planaren esparruan betiere:

EMAKUNDE da EAEn berdintasun-politikak sustatzeaz, aholkularitza emateaz, plangintza egiteaz
eta ebaluatzeaz arduratuko den erakundea.

BULTZATZEKO EGITURAK
SAILAREN

BERDINTASUNERAKO ADMINISTRAZIO-UNITATEA plana
egikaritzeaz, haren segimendua egiteaz eta ebaluatzeaz arduratuko da, eta Saileko
organoei eta langileei aholkularitza eskainiko die
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO ERAKUNDEARTEKO
BATZORDEA Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta toki-erakundeek berdintasunaren alorrean
ERAKUNDEARTEKO
KOORDINAZIOEGITURAK

egiten dituzten politikak eta programak koordinatzeaz arduratzen den organoa da;
erakundearteko talde tekniko bat du, berdintasunean espezializatutako teknikariz
osatuta

ETXEKO TRATU TXARREN ETA SEXU-INDARKERIAREN EMAKUME
BIKTIMEI ARRETA HOBEA EMATEKO ERAKUNDEARTEKO AKORDIOAREN
SEGIMENDU-BATZORDEA Erakundearteko talde tekniko bat dauka, bertan parte
hartzen duten pertsonei laguntza emateko.

ERAKUNDEARTEKO
KOORDINAZIOEGITURAK

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO ERAKUNDEARTEKO
BATZORDEA Eusko Jaurlaritzaren berdintasun-jarduerak koordinatzeko organoa da eta
berdintasunaren arloan aditua den Sailarteko talde teknikoaren babesa du.

SAILETAKO TALDE TEKNIKOA - GTD
Berdintasuneko unitateak gidatuta eta koordinatuta, eta Zuzendaritza guztietako eta
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako ordezkariez osatuta. Haren helburua da
zuzendaritzetan eta PLEAn berdintasun-politikak modu efektiboan aplikatzen laguntzea
eta lan-taldeak koordinatzea.

PLEA-KO BERDINTASUNREAKO LAN-TALDEA
Akademiako zuzendaria haren burua dela, lan-talde hori Polizia eta Larrialdietako Euskal
Akademiaren barruko I. Berdintasun Plana lantzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da.

SAILARTEKO
KOORDINAZIOEGITURAK

ERTZAINTZAKO BERDINTASUNERAKO LAN-TALDEA
Ertzaintzako zuzendaria haren burua dela, lan-talde hori Ertzaintzaren jarduerak
kudeatzeaz arduratzen da eta arlo desberdinetan lan egiten duten ertzainez osatuta dago.

UDALTZAINGOETAKO BERDINTASUNERAKO LAN-TALDEA
Koordinazioko zuzendaria haren burua dela, lan-talde hori Udaltzaingoetan berdintasunpolitikak sustatzeaz eta informazioa bideratzeaz arduratzen da.

4.3.

SEGIMENDU-SISTEMA
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Segurtasun Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren segimendu-sistema oinarrizko erreminta
izango da; haren bidez, Sailak XI. Legegintzaldian egindako berdintasun-politikaren jardunei, lorpenei eta inpaktuei
buruz hausnartu ahal izango da. Alde horretatik, emaitza positiboak izan dituzten jardunbideak eta kudeaketaereduak zein diren adieraziko du, baita hobetzeko beharra dutenak ere; aldi berean, hasieran aurreikusi gabeko
jarduerak baina ezarpen-prozesuak aurrera egin ahala egokitzat jotakoak zein diren ere identifikatuko du. Azkenik,
erabaki politikoak eta teknikoak hartzen lagunduko du, berdintasuna Sailaren erakunde-kulturan, jardunean eta eskuhartzean txertatzen dela bermatzeko.
Segurtasun Sailak onartutako konpromisoei hiru segimendu mota egitea dago aurreikusita:
► Lehenik eta behin, Sailak eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak urtero informazioa xehatua
emango diote Emakunderi, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana ebaluatzeko, erakunde
publiko guztietarako apropos diseinatutako segimendu mekanizatua eta telematikoa egiteko sistemaren
bidez: Berdintasunerako Planaren ebaluazioa eta segimendua egiteko aplikazioa.
Segimendu horren emaitza urtero islatuko da agintari publikoen jardunari buruzko memoria batean,
Emakundek argitaratzen duen berdintasun-plana egikarituz. Txosten horiek emandako informazioa biltzen
dute, eta EAEko administrazio publiko guztiaren jardueren analisi kuantitatiboa eta kualitatiboa biltzen dute:
Politika publikoen ebaluazioa
Horrez gain, informazioa biltzeko eta zabaltzeko beste sistema batzuk ere gaitu dira, EAEko
administrazioek egindako jarduerekin lotuta: Berdintasun-mapa eta jardunbide egokien bankua.
► Bigarrenik, Sailak legegintzaldian zehar bi unetan eman beharko du informazioa Emakundek koordinatzen
duen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordearen bidez: Sailaren eskumenak
aintzat hartuta legegintzaldirako identifikatu diren lehentasunak ezartzen diren bitartean, betetzemailaren jarraipena erdibidean eta amaieran; horretarako diseinatutako txantiloiaren bidez, alegia:
LEHENTASUNEI JARRAIPENA EGITEKO FITXA-EREDUA

Lehentasunei
jarraipena egiteko fitxa.docx

► Hirugarrenik, Sailak berak informazioa jasotzeko metodo soila eta arina aurreikusi du; haren bidez, urteko
dokumentu labur batean Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren betetze-maila
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islatuko da. Esandako dokumentu horren bidez, Emakumeen eta Gizonen Sailarteko Batzordean urteko
planaren egikaritze-maila adieraziko dute.
URTEKO PLANAREN JARRAIPENA EGITEKO FITXA-EREDUA

Urteko Planaren
jarraipena

► Azkenik, Segurtasun Sailak, bere eskumenen arabera, eta berdintasuna lortzearekin inplikatuta dauden
beste erakundeekin batera, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren adierazle
estrategikoen jarraipen eta garapenean lagunduko du. VII. Planaren ebaluazioak berdintasunerako politikek
epe ertain eta luzera duten eraginaren ebaluazioa egitea aurreikusten du, Europar Batasuneko berdintasunindizean oinarritutako adierazle estrategikoen sistema baten bidez.

4.4.

KOMUNIKAZIO-SISTEMA

Segurtasun Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren beste oinarrietako bat –diseinuaren,
kudeaketaren, ezarpenaren eta ebaluazioaren fasean– Saileko langileen inplikazioa lortzea da, dela politikoa, dela
teknikoa, sailarteko koordinazio bikain baten bidez.
Alde horretatik, planak komunikazio ona eskatuko du barruan zein kanpoan, Sailak, bere eskumen-esparruan,
emakumeen eta gizonen berdintasun-politikak sustatzeko hartzen dituen konpromisoak sozializatzeko. Esandako
komunikazio-plan horrek bi une garrantzitsu izango ditu egikaritzean: plana onartzeko faseko komunikazioa eta
plana ebaluatze garaiko komunikazioa.
KOMUNIKAZIO-PLAN BAT DISEINATZEKO EREDUA

Komunikazio-plana

4.5.

AURREKONTU-SISTEMA

Nabarmentzekoa da plan hau txertatu ahal izateko ezinbestekoa dela beharrezko bitartekoak edukitzea.
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Alde horretatik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (martxoaren 18ko 4/2005), hauxe dio 14.
artikuluan: «Administrazio autonomiko, foral eta lokalek, urtero, lege honetan jasotako eginkizunak
betetzeko eta neurriak egikaritzeko behar dituzten ekonomia-baliabideak izendatuko eta zehaztuko dituzte
bakoitzaren aurrekontuetan».
Horrez gain, administrazio autonomikoa eta foru-administrazioa ordezkatzen dituen Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Erakundearteko Batzordeak 2016ko uztailaren 21ean adostu zuen poliki-poliki handitu egin
beharko dela esandako administrazio horietan berdintasun-politiketara bideratutako aurrekontuen
portzentajea.
Horrenbestez, bitarteko horiek modu xeheagoan ipini beharko dira bi urtez behineko planetan, horietan zehaztuko
baita legegintzaldiko plan hau. Nolanahi ere, nabarmentzekoa da aurrekontua, batetik, berdintasunerako
administrazio-unitate baterako partida espezifiko batean banakatuko dela, eta, bestetik, urteko planetan
aurreikusitako ekintzak ezartzeko Zuzendaritzen eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren aurrekontu propio
batean.
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ERANSKINA
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren gizon eta emakumeen arteko
berdintasunerako I. Plana

2017-2021_Plan
para la Igualdad_ACADEMIA.pdf
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BERDINTASUNA
BULTZATZEN
DUEN
ADMINISTRAZIO
PUBLIKOA
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