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AURKIBIDEA
ZER DA EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO PLANA?
ZERGATIK EGIN DA?
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Zer da emakumeen eta gizonen berdintasunerako Plana?

Hezkuntza Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Plana da XI.Legealdian sail honek berdintasunaren alorrean
sustatzen dabilen eta sustatuko dituen politiken gidalerroak biltzen
dituen esparru-agiria.
Plan hau, Emakundek egindako EAEko Emakumeen eta
gizonen berdintasunerako VII Planak ezarritako lan ildo
eta jarraibideen garapena da. Hezkuntza Sailak plan
honekin esku-hartze estrategiak definitu nahi ditu bere
eskumen eremuan berdintasun politikak eraginkorrak
izateko.

Zergatik egin da?
4/2005 Legea, otsailaren 18koaren 15. artikulua betetzeko.
Emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak gutxitzeko.
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Plana beste programa-esparru batzuekin
eta beste plan batzuekin partekatzea
https://bit.ly/2RXdrBB

Gobernu Programaren konpromisoak, Eusko
Jaurlaritzaren XI. Legegintzaldirako.

https://bit.ly/2XteMWD

Estrategia eta ekintza-plan eragilea
Euskadin soldata-arrakala murrizteko.

EAEko emakumeen eta gizonen
https://bit.ly/2RUcqtS
berdintasunerako VII Plana.
EAEko Hezkuntza sistemarako
II Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta
tratu onaren bidean (2019-2023).

https://bit.ly/2wnqv9c
https://bit.ly/2XBM29t

Lanbide Heziketako V Plana 2019-2023.

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/uni_planes_universitarios/eu_def/adjuntos/Plan_del_Sistema_Universitario_2019-2022_eusk.p
Unibertsitate
Sistemaren IV Plana 2019-2022.
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Planaren xedea, printzipioak eta bermeak:
Xedea. Balio aldaketa
Printzipioak:
-Paradigma feminista.
-Genero ikuspegia.
-Intersekzionalitatea.
-Emakumeen ahalduntzea.
-Giza garapen jasangarria.

Bermeak:
-Konpromiso politikoa.
-Aurrekontu-baliabideak, giza baliabideak eta
baliabide teknikoak.
-Gardentasuna eta kontuak ematea.
-Emakumeen eta herritarren parte-hartzea eta solaskidetza.
-Erantzukidetasuna eta lankidetza.
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Saileko planifikazio estrategikoa:
GOBERNU ONA

3 Programa. Genero-ikuspegia
lan-prozeduretan:

Sail barnean egin beharreko lan arloa.
Sailburuordetza guztien ardura da.

1 Programa. Konpromiso politikoa:
-Berdintasun-politikak
gehitzea.

garatzeko

-Araudian berdintasunaren printzipioa
txertatzea.
-Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzea.

aurrekontuak

-Sektorekako eta zeharkako planetan genero-ikuspegia sartzea.

-Berdintasunerako unitate administratiboa indartzea
eta ikusaraztea.

-Estatistika eta azterlanetan genero-ikuspegia
txertatzea.

-Berdintasunerako plangintza eta horren ebaluazioa
hobetzea.

-Enplegu publikoko lanpostuak lortzeko eta
sustatzeko hautaketa-prozesuetan berdintasunari buruzko edukiak sartzea.

2 Programa. Berdintasunerako
trebakuntza:
-Prestakuntza ematea erakunde publikoetako langile guztiei, baita politikariei ere.

-Komunikazioan berdintasuna txertatzea.
-Kontratu, diru laguntza eta hitzarmenetan
berdintasunerako klausulak sartzea.
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4 Programa. koordinazioa
eta elkarlana:
-Berdintasunerako koordinazioa eta elkarlana indartzea.

5 Programa. Parte-hartzea
eta eragina:
-Emakumeek eta gizonek zuzendaritza-organoetan edo organo pluripertsonaletan
ordezkaritza orekatua izan dezaten
sustatzea.
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ESKU HARTZE
SEKTORIALAREN
HELBURUAK
ADMINISTRAZIO
ETA ZERBITZUEN
SAILBURUORDETZA
-Sustatu, aholkatu, koordinatu eta ebaluatu
saileko berdintasun politikak.
-Ikastetxeak genero-ikuspegitik erabili eta
bana (bereziki jolastokiak) daitezela sustatzea,
nesken eta mutilen beharrei eta interesei
erantzute aldera; eta ikastetxeetan indarkeria
matxistarik gabeko guneak sustatzea, hori
guztia Azpiegituren Planaren bidez.

HEZKUNTZA
SAILBURUORDETZA
Hezkuntza hezkidetzailea sustatu Hezkuntza
sistemarako II Hezkidetza-Planaren bidez:

-Hezkuntza
Saila
eta
Hezkuntza-sistema
prestakuntzaz, egiturez eta pertsonez hornitzea,
hezkidetzako eskola-eredua era koordinatuan eta
integralean bultzatzeko.
-Ikastetxeak beren kulturan, politiketan eta
jardunbideetan genero-ikuspegia txerta dezaten
sustatzea.
-Emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko,
garaiz detektatzeko eta hori erantzun eraginkorra
emateko mekanismoak abian jartzea.

LANBIDE HEZIKETA
SAILBURUORDETZA
Hezkidetzako eta
emakumeen aurkako
indarkeria
prebenitzeko
neurriak ezartzea
nahitaezkoa ez den
hezkuntzan.
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HEZKUNTZA ETA
LANBIDE HEZIKETA
SAILBURUORDETZAK
Soldata-arrakala murrizteko Estrategian eta
Plan operatiboan jasotako eta Sailari
dagozkion jarduerak garatzea:
-Hezkidetza sustatzea Hezkidetza ezartzeko
II. Plana landuta eta ezarrita.
-Emakumeen sarbidea sustatzea laneratzeko
aukera gehiago dituzten adar eta ikasketetan.
-Bokazio-orientazioaren jarduera indartu eta hobetzea, EAEko gazteek informazio gehiagorekin eta
genero-estereotiporik gabe hauta dezaten karrera
profesionala.

UNIBERTSITATE ETA
IKERKETA
SAILBURUORDETZA
-EAEko Zientzia Sistemarako estrategikoak
diren eremuetan emakume ikertzaileak sartzea,
atxikitzea eta finkatzea.
-Ekoizpen zientifikoan eta zientzia-dibulgazioan emakumeen presentzia bultzatzea.
-EAEko Unibertsitate Sisteman Berdintasun
Politikak indar daitezen sustatzea.
-EAEko
unibertsitate-sisteman
berdintasun-unitateak sendotu eta sortu daitezela
bultzatzea.

-Zientzia eta teknologia-hezkuntza sustatzea
hezkuntza-maila guztietan, arreta berezia jarrita
emakumezko ikasleetan STEAM – Euskadiko
Hezkuntza Estrategiaren esparruan.
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Berdintasunerako
urteroko plangintza
-Bi urtean behin urteko plana prestatuko da berdintasun-politikak ezartzeko. Plan horretan, helburuak,
ekintzak, kronograma, ekintzen arduradunak eta
aurrekontua zehaztuko dira bi urtetarako.

plana
ebaluatzeko sistema
-Urtero, Sailak datu xehatuak emango dizkio
Emakunderi “Agintari publikoen jardunari buruzko
memoria” egiteko.
-Sailak legealdiko bi unetan jakinarazi beharko du
Emakundek koordinatzen duen Emakumeen eta
Gizonen berdintasunerako Sail arteko Batzordean:
erdibidean eta amaieran izandako segimendua
legegintzaldiko lehentasunak ezartzen.

-Urtero sailburuordetza bakoitzak Saileko Zuzendaritza Kontseiluan azalduko du legealdirako
lehentasunak ezartzean izandako betetze maila.

EDOZEIN AHOLKULARITZA EDO
INFORMAZIO BEHAR IZANEZ GERO,
JARRI HARREMANETAN SAILEKO
BERDINTASUNERAKO ADMINISTRAZIO-UNITATEAREKIN:
huisl212@euskadi.eus
hezkuntza-berdintasuna@euskadi.eus
945018356

https://bit.ly/2xDdB7S
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