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GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEKO ESTRATEGIAREN IKUSPUNTUA  

 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak XI. legegintzaldirako darabilen 

egungo lan-esparruak berariazko 11 konpromiso biltzen ditu. Kultura eta 

Hizkuntza Politikako sailburuak, Bingen Zupiria Gorostidik, konpromiso horiek 

hartu zituen bere gain 2017ko urtarrilaren 27an, Kultura, Euskara eta Kirol 

Batzordearen aurrean egin zuen agerraldian. 

 

 LEGEGINTZALDIKO KONPROMISOAK  

1 KIROL-EREDUARI BURUZKO HAUSNARKETA 

2 GIZARTE AKTIBOAGOA 

3 KLUB ETA FEDERAZIOEN INGURUKO HAUSNARKETA 

4 GOI-MAILAKO EUSKAL KIROLA INDARTZEA 

5 DOPINAREN AURKA ZERO TOLERANTZIA 

6 SEKTOREAREN PROFESIONALIZAZIOA INDARTZEA 

7 BENETAKO BERDINTASUNA LORTZEA 

8 KIROL EGOKITUARI AUKERA BERRIAK EMATEA 

9 GURE KIROLEI LAGUNTZEA 

10 KIROLEAN EUSKARARI BIDEAK ZABALTZEA 

11 EUSKAL SELEKZIOEN ALDEKO POLITIKA BULTZATZEA 
 

Zazpigarren konpromisoa (kirolaren arloan benetako berdintasuna lortzea) 

garatzeko, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak bere gain hartu 

behar du erantzukizuna, bai barnekoa bai soziala, bere plan, programa eta 

jarduketa guztietan genero-ikuspegia txertatzeko eta bermatzeko, eta harekin 

bat datorren kirol-arloko politika garatu behar du. 

Legegintzaldiko estrategia bat ezarri behar da, berdintasuna ardatz izango 

duena, eta lan-ildoak planteatu behar dira aipatutako konpromiso horietako 

bakoitzerako. 

Horren haritik, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzaren emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunerako estrategiak bi zerumuga planteatuko ditu:  

• Berdintasunaren arloan gobernu onerako jardunbideak sendotzea, laster 

onartuko den EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. 

Planak proposatutako lan-ildoei jarraituz, enuntziatutako konpromiso 

guztietan. 

• Berdintasunerako VII. Planak berak emakumeen ahalduntzeari buruzko 

ardatzetan kirolaren eta jarduera fisikoaren arloan planteatzen dituen 

berariazko helburuei nahita arreta jartzea. 

 

 

GOBERNU ONERAKO HELBURUAK ETA JARDUNBIDEAK 
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EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planerako 

proposamenean gobernu onari begira seinalatu diren helburuak administrazio 

publiko guztiek bete behar dituzte. Bada, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zuzendaritzaren konpromisoak helburu horietako batzuekin gurutzatu dira; hain 

zuzen ere, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzaren eta BAT Basque 

Team Fundazioaren eskumenekoak diren helburuekin. Zuzendaritzaren 

eskumenetik kanpo dauden helburuak, beraz, ez dira jaso estrategia honetan. 

Hala, bada, hurrengo ataletan ikusiko denez, gobernu onerako honako helburu 

hauek gurutzatuko dira Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzaren 

konpromisoekin:  

 

GOBERNU ONERAKO HELBURUAK 

BG3. Berdintasunerako plangintza eta horren ebaluazioa areagotzea 

eta hobetzea. 

BG5. Zuzendaritzako eta Fundazioko langile guztiak eta kanpoko 

lankideak trebatzea/inplikatzea berdintasunaren alde hartutako 

konpromisoa aurrera ateratzeko. 

BG6. Sortzen diren estatistika, azterlan eta materialetan genero-ikuspegia 

txertatzea. 

BG8. Sexismorik gabeko komunikazioa egitea, estereotipoak gaindituta. 

BG9. Berdintasun-printzipioa araudian txertatzea, eta txerta dadin 

arduratzea. 

BG10. Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzea. 

BG11. Genero-ikuspegia barneratzea plan estrategikoetan, sektoreetako 

planetan eta zeharkako planetan. 

BG12. Berdintasunerako klausulak sartzea kontratuetan, diru-laguntzetan 

eta hitzarmenetan. 

BG13. Berdintasunerako koordinazioa eta elkarlana indartzea. 

BG14. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea arlo 

guztietako batzorde edo lantaldeetan. 

BG15. Parte hartzeko guneetan genero-ikuspegia sartzea. 
 

 

 

 

 

EAE-KO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO VII. PLANAREN 

ZIRRIBORROAN KIROLAREN ETA JARDUERA FISIKOAREN ARLOAN JASO 

DIREN HELBURUAK  

 



   

 

 

   

3 

“Emakumeen ahalduntzea” ardatzean kirolaren arloko bi helburu espezifiko 

jaso dira. Gainera, 2.2.1 eta 2.2.2 helburuetan Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 

ageri da, berariaz, lorpenean zuzenean inplikatutako erakunde gisa. 

Hauek dira programa eta helburu espezifikoak:  

• 2.2 programa: Emakumeek gizartean parte har dezaten sustatzea, 

eremu eta gune guztietan.  

o 2.2.1.- Kirolean dagoen generoen arteko desoreka murriztea 

modalitate eta diziplina guztietan, emakumeen parte-hartzea 

handituz.  

o 2.2.2.- Emakumeek eta gizonek ikaskuntzako eta aisiako 

baliabideetan, kulturan eta jaietan duten parte-hartzean dagoen 

genero-desoreka murriztea. 

• 2.3 programa: Erabaki- eta zuzendaritza-eremuetan emakumeen 

presentzia eta eragina handitzea.  

o 2.3.3.- Elkarte-mugimenduko, irabazi asmorik gabeko 

erakundeetako —kulturaren, kirolaren eta aisialdiaren arlokoak 

barne—, erakunde politikoetako, sindikatuetako eta enpresa-

erakundeetako erabaki postuetan eta guneetan dauden 

emakumeen kopurua handitzea.  

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana –hots, XI. 

legegintzaldirako plana– onartzen denean, helburu horiek erkatu egingo dira, 

aldaketaren bat izango balute ere. 

Ondoren azalduko den estrategiak eragin positiboa izan behar du aipatutako 

helburuetan eta zehaztutako ebaluazio-adierazleetan.  
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EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNAREN ARLOKO 2017-2020 BITARTEKO POLITIKAK, PROGRAMAK ETA 

BESTE JARDUKETA BATZUK BERMATZEKO ZEHARKA HEDATU BEHAR DIREN HELBURUAK 

 

1. KONPROMISOA: KIROL-EREDUARI BURUZKO HAUSNARKETA 

Aplikatu beharreko helburuak, 1. konpromisorako: 7. konpromisoaren bitartez (“Emakumeen eta gizonen berdintasuna”). 
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2. KONPROMISOA: GIZARTE AKTIBOAGOA 

GOBERNU ONERAKO PROGRAMAK EKINTZAK 

BG3. Berdintasunerako plangintza 

eta horren ebaluazioa areagotzea 

eta hobetzea. 

• Jarduera fisikoa sustatzeko garatzen diren jarduketetan edo estrategian genero-ikuspegia 

sartzea. 

o Helburuetan genero-ikuspegia sartzea. 

• Jarduera zehatzak sartzea: komunikazioa, datu xehakatuak, berariazko azterlanak, 

genero-ikuspegitik ekin behar zaien kanpoko jarduketa espezifikoak… 

BG5. Zuzendaritzako eta Fundazioko 

langile guztiak eta kanpoko 

lankideak trebatzea/inplikatzea 

berdintasunaren alde hartutako 

konpromisoa aurrera ateratzeko. 

 

BG6. Sortzen diren estatistika, 

azterlan eta materialetan genero-

ikuspegia txertatzea. 

• Jarduerak garatzeko fasean zehar eta jarraipen-fasean sexuaren aldagaia txertatzea, 

ahal den guztietan.  

• Lan-ildo/konpromiso horretan sustatzen diren azterlan eta argitalpenetan genero-

ikuspegia sartzea. 

BG8. Sexismorik gabeko 

komunikazioa egitea, estereotipoak 

gaindituta. 

• Jarduera fisikoa sustatzeko lan-ildoko/konpromisoko programa, zerbitzu edo jardueretan, 

oro har, sexismorik gabeko komunikazioak egitea. 

• Komunikazio-zerbitzuak emateko kontratatzen diren enpresa edo pertsonei hizkuntza eta 

irudiak sexismorik gabe erabiltzeko eta jarduera fisikoan emakumearen figura ikusarazteko 

eskatzea. 

• Sortzaile taldeetan bi sexuetako kideak izatea. 

BG9. Berdintasun-printzipioa 

araudian txertatzea, eta txerta dadin 

arduratzea. 

 

BG10. Genero-ikuspegia 

aurrekontuetan txertatzea. 

• Genero-ikuspegiaren integraziora bideratzen den urteko aurrekontua identifikatzea, eta 

planifikatutako jarduketak aurrekontu horrekin hornitzea. 

 

BG11. Genero-ikuspegia 

barneratzea plan estrategikoetan, 

• Zeharkako proiektuei dagozkien bileretan helburu gisa sartzea proiektu eta plan horietan 

genero-ikuspegia txertatzea, eztabaidatu eta inplementatu dadin. 
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sektoreetako planetan eta 

zeharkako planetan. 

• Lan-sareen sustapenera batzea genero-berdintasunarekin eta -ikuspegiarekin lotutako 

eragileak: Emakunde, berdintasunerako toki-eragileak, beste erakunde batzuetako 

berdintasun-arloak eta abarrekoak.   

BG12. Berdintasunerako klausulak 

sartzea kontratuetan, diru-

laguntzetan eta hitzarmenetan. 

• Konpromisoari lotutako diru-laguntzetan elementu zehatzak sartzea, erakunde eskatzaileek 

genero-berdintasuna eta -ikuspegia berma ditzaten. Ikus adibideak 1. oharrean.  

• Diru-laguntza jasotzen duten jarduerei buruzko informazioa sexuka eman dadin eskatzea, 

ahal denean (orientazio-zerbitzuak, jarduera fisikoaren dinamizazioa, talde edo segmentu 

jakinentzako jarduerak…) 

BG13. Berdintasunerako 

koordinazioa eta elkarlana 

indartzea. 

• Kirol-arloko berdintasunaren aldeko lan-ildoarekin/konpromisoarekin 

elkarlanean/koordinatuta aritzeko mekanismoak ezartzea, helburuak finkatzeko eta 

ekintzak hedatu eta ebaluatzeko. 

o Jarraipenerako/koordinaziorako bilerak egitea urtero (2).  

BG14. Emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua sustatzea arlo 

guztietako batzorde edo 

lantaldeetan. 

 

BG15. Parte hartzeko guneetan 

genero-ikuspegia sartzea. 
 

 

1. oharra: beren proiektua genero-ikuspegiarekin defini dezatela eskatuz/exijituz; lehentasunezko premia nabarmena duten talde 

jakinei arreta jar diezaietela eskatuz, edo lantaldeek generoari buruzko sentsibilizazio/prestakuntza berariazkoa izan dezatela; 

prestakuntza hori eskainiz, diru-laguntza eskuratzeko bide gisa; lantalde mistoak iradokiz, hala behar denean… 
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3. KONPROMISOA: KLUB ETA FEDERAZIOEN INGURUKO HAUSNARKETA 

GOBERNU ONERAKO PROGRAMAK EKINTZAK 

BG3. Berdintasunerako plangintza 

eta horren ebaluazioa areagotzea 

eta hobetzea. 

 

BG5. Zuzendaritzako eta Fundazioko 

langile guztiak eta kanpoko 

lankideak trebatzea/inplikatzea 

berdintasunaren alde hartutako 

konpromisoa aurrera ateratzeko. 

 

BG6. Sortzen diren estatistika, 

azterlan eta materialetan genero-

ikuspegia txertatzea. 

• Aplikazio informatikoa aldatzea, kirol-klub eta -elkarteen eraketa-akten erregistroan 

lehendakaritzaren eta zuzendaritza-batzordeen sexuaren aldagaia jaso dadin. 

• EAEko kirol-federazioek eta -klubek berdintasun-kontuetan nola eboluzionatzen duten 

aztertzea. 

BG8. Sexismorik gabeko 

komunikazioa egitea, estereotipoak 

gaindituta. 

 

BG9. Berdintasun-printzipioa 

araudian txertatzea, eta txerta dadin 

arduratzea. 

 

BG10. Genero-ikuspegia 

aurrekontuetan txertatzea. 

• Genero-ikuspegiaren integraziora bideratzen den urteko aurrekontua identifikatzea, eta 

planifikatutako jarduketak aurrekontu horrekin hornitzea.  

BG11. Genero-ikuspegia 

barneratzea plan estrategikoetan, 

sektoreetako planetan eta 

zeharkako planetan. 

• Federazioetan berdintasun-planak egin daitezen eta haien kudeaketan eta 

funtzionamenduan genero-ikuspegia txerta dadin sustatzea. 

o Gogoetarako eta ekintzarako gida posta elektronikoz hedatzea. 

o Berariazko prestakuntza egitea.  

• EAEko federazioetan sexu-jazarpenari edo sexuan oinarritutako jazarpenari aurrea 

hartzeko mekanismoak ezartzea. 

• Jazarpen hori erauzteko edo berari aurrea hartzeko berariazko konpromisoa sinatzea. 

BG12. Berdintasunerako klausulak • EAEko kirol-federazioekiko harremanen/eskakizunen eredu bat definitzea, 
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sartzea kontratuetan, diru-

laguntzetan eta hitzarmenetan. 

berdintasunerako planen diseinua eta ezarpena sustatuko dituena; eskakizun hori 

erakunde horiei diru-laguntzak ematearekin/baloratzearekin lotuta egon daiteke. 

BG13. Berdintasunerako 

koordinazioa eta elkarlana 

indartzea. 

 

BG14. Emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua sustatzea arlo 

guztietako batzorde edo 

lantaldeetan. 

 

BG15. Parte hartzeko guneetan 

genero-ikuspegia sartzea. 
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4. KONPROMISOA: GOI-MAILAKO EUSKAL KIROLA INDARTZEA 

GOBERNU ONERAKO PROGRAMAK EKINTZAK 

BG3. Berdintasunerako plangintza 

eta horren ebaluazioa areagotzea 

eta hobetzea. 

• Genero-ikuspegia txertatzea BAT Basque Team Fundazioaren estrategia edo kudeaketa-

planean, bai eta haren jarduketetan ere: 

o Haren jarduketen helburuetan generoa sartzea. 

o Jarduera zehatzak sartzea: komunikazioa, datu xehakatuak, berariazko azterlanak, 

genero-ikuspegitik ekin behar zaien kanpoko jarduketa espezifikoak… 

o Barneko lan-prozesuak berrikustea eta horietan genero-ikuspegia sartzea/egokitzea. 

• Emakumeen eta gizonen berdintasunerako erakunde laguntzaile izatearen aitorpena 

eskatu eta lortzea. 

BG5. Zuzendaritzako eta Fundazioko 

langile guztiak eta kanpoko 

lankideak trebatzea/inplikatzea 

berdintasunaren alde hartutako 

konpromisoa aurrera ateratzeko. 

• BATeko langile guztientzako berariazko sentsibilizazioa eta prestakuntza, beren prozesu eta 

jarduketetan genero-ikuspegia sartzeko. 

BG6. Sortzen diren estatistika, 

azterlan eta materialetan genero-

ikuspegia txertatzea. 

• Jarduerak garatzeko fasean zehar eta jarraipen-fasean sexuaren aldagaia txertatzea, 

ahal den guztietan. Baita kanpoko komunikazio-ekintzetan ere. 

BG8. Sexismorik gabeko 

komunikazioa egitea, estereotipoak 

gaindituta. 

• Hizkuntzaren, irudien eta osagai subjektiboen erabilera ez-sexista balidatzea komunikazio-

euskarri guztietan (erreportajeak, prentsa-oharrak, kirolarien bideoak…) 

• Kirolariak berdintasunaren balioarekin lotzea, balio hori isla dadin haien azalpen 

publikoetan, BATekin lerrokatuta. 

o Kontu horren aipamen berariazkoak kontratuak sinatzeko saioan… 

• Kirolariei komunikazio- eta genero-gaietan berariazko laguntza emateko zerbitzua 

eskaintzea, neurrira. 

• Goi-mailako kirolaren emakumezko erreferenteak sustatzea. 

 

BG9. Berdintasun-printzipioa 

araudian txertatzea, eta txerta dadin 
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arduratzea. 

BG10. Genero-ikuspegia 

aurrekontuetan txertatzea. 

• Genero-ikuspegiaren integraziora bideratzen den urteko aurrekontua identifikatzea, eta 

planifikatutako jarduketak aurrekontu horrekin hornitzea. 

BG11. Genero-ikuspegia 

barneratzea plan estrategikoetan, 

sektoreetako planetan eta 

zeharkako planetan. 

 

BG12. Berdintasunerako klausulak 

sartzea kontratuetan, diru-

laguntzetan eta hitzarmenetan. 

 

BG13. Berdintasunerako 

koordinazioa eta elkarlana 

indartzea. 

• Zuzendaritzako lantalde teknikoan berdintasunaren arloko ekintzen hedapenaren 

arduradun baten presentziari eustea eta horren balioa nabarmentzea.  

• Kirol-arloko berdintasunaren aldeko lan-ildoarekin/konpromisoarekin 

elkarlanean/koordinatuta aritzeko mekanismoak ezartzea, helburuak finkatzeko eta 

ekintzak hedatu eta ebaluatzeko. 

o Jarraipenerako/koordinaziorako bilerak egitea urtero (3).  

BG14. Emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua sustatzea arlo 

guztietako batzorde edo 

lantaldeetan. 

 

BG15. Parte hartzeko guneetan 

genero-ikuspegia sartzea. 
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5. KONPROMISOA: DOPINAREN AURKA ZERO TOLERANTZIA 

GOBERNU ONERAKO PROGRAMAK EKINTZAK 

BG3. Berdintasunerako plangintza 

eta horren ebaluazioa areagotzea 

eta hobetzea. 

 

BG5. Zuzendaritzako eta Fundazioko 

langile guztiak eta kanpoko 

lankideak trebatzea/inplikatzea 

berdintasunaren alde hartutako 

konpromisoa aurrera ateratzeko. 

• Dopinean gertatzen den genero-inpaktua txertatzea dopina errotik erauzteko 

sentsibilizazio- edo prestakuntza-ekintzetan. 

BG6. Sortzen diren estatistika, 

azterlan eta materialetan genero-

ikuspegia txertatzea. 

• Sexu aldagaia sartzea dopinaren analisian, izan daitezkeen genero-inpaktuak identifikatu 

ahal izateko dopinaren eraginean, motibazioetan eta kontsumitzen diren substantzia 

dopatzaileetan. 

BG8. Sexismorik gabeko 

komunikazioa egitea, estereotipoak 

gaindituta. 

•  

BG9. Berdintasun-printzipioa 

araudian txertatzea, eta txerta dadin 

arduratzea. 

 

BG10. Genero-ikuspegia 

aurrekontuetan txertatzea. 

• Genero-ikuspegiaren integraziora bideratzen den urteko aurrekontua identifikatzea, eta 

planifikatutako jarduketak aurrekontu horrekin hornitzea. 

BG11. Genero-ikuspegia 

barneratzea plan estrategikoetan, 

sektoreetako planetan eta 

zeharkako planetan. 

 

BG12. Berdintasunerako klausulak 

sartzea kontratuetan, diru-

laguntzetan eta hitzarmenetan. 

 

BG13. Berdintasunerako 

koordinazioa eta elkarlana 
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indartzea.  

BG14. Emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua sustatzea arlo 

guztietako batzorde edo 

lantaldeetan. 

 

BG15. Parte hartzeko guneetan 

genero-ikuspegia sartzea. 
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6. KONPROMISOA: SEKTOREAREN PROFESIONALIZAZIOA INDARTZEA 

GOBERNU ONERAKO PROGRAMAK EKINTZAK 

BG3. Berdintasunerako plangintza 

eta horren ebaluazioa areagotzea 

eta hobetzea. 

• Kirol Eskolako irakaslerian presentzia orekatuaren sustapenari arreta jartzea urteko 

prestakuntza-planaren diseinuan. 

• Emakumezko ikasleen sustapenari arreta jartzea.  

BG5. Zuzendaritzako eta Fundazioko 

langile guztiak eta kanpoko 

lankideak trebatzea/inplikatzea 

berdintasunaren alde hartutako 

konpromisoa aurrera ateratzeko. 

• Kirolari eta berdintasunari buruzko eduki espezifikoak jorratzen dituen urteroko jardunaldia 

egiten jarraitzea. 

• Berdintasunaren arloko berariazko prestakuntza-ekintza bat gehitzeko aukera baloratzea. 

• Langile formalei beren prestakuntzan genero-ikuspegiko edukiak sar ditzatela eskatzea. 

BG6. Sortzen diren estatistika, 

azterlan eta materialetan genero-

ikuspegia txertatzea. 

 

BG8. Sexismorik gabeko 

komunikazioa egitea, estereotipoak 

gaindituta. 

• Kirol Eskolaren material eta kanpo-komunikazio guztietan sexismorik gabeko komunikazioa 

egitea. 

• Hezitzaileei beren prestakuntza-materialetan hizkuntza eta irudiak sexismorik gabe 

erabiltzeko eskatzea. 

BG9. Berdintasun-printzipioa 

araudian txertatzea, eta txerta dadin 

arduratzea. 

 

BG10. Genero-ikuspegia 

aurrekontuetan txertatzea. 

• Genero-ikuspegiaren integraziora bideratzen den urteko aurrekontua identifikatzea, eta 

planifikatutako jarduketak aurrekontu horrekin hornitzea. 

BG11. Genero-ikuspegia 

barneratzea plan estrategikoetan, 

sektoreetako planetan eta 

zeharkako planetan. 

• Kirol-erakundeen kudeaketa aurreraturako Euskalit ereduarekin lotuta dauden Kirol 

Eskolako jardueretan genero-ikuspegia txertatzea. 

• Kudeaketa aurreratuaren ereduan hezitako pertsonak edo kirol-erakundeak genero-

ikuspegia beren erakundeetan sartzearekin lotzea. 

BG12. Berdintasunerako klausulak 

sartzea kontratuetan, diru-

laguntzetan eta hitzarmenetan. 

 

BG13. Berdintasunerako  
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koordinazioa eta elkarlana 

indartzea. 

BG14. Emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua sustatzea arlo 

guztietako batzorde edo 

lantaldeetan. 

 

BG15. Parte hartzeko guneetan 

genero-ikuspegia sartzea. 
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7. KONPROMISOA: EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BENETAKO BERDINTASUNA LORTZEA 

GOBERNU ONERAKO PROGRAMAK EKINTZAK 

BG3. Berdintasunerako plangintza 

eta horren ebaluazioa areagotzea 

eta hobetzea. 

• Berdintasunaren arloko berariazko estrategia bat definitzea, IX. legegintzaldian indarrean 

egongo dena, bultzagarri izango dena Zuzendaritzaren gainerako konpromisoek 

berdintasunerako txertatzen dituzten neurrien ezarpenean, jarraipenean eta ebaluazioan, 

eta, aldi berean, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planak 

planteatutako berariazko helburuei erantzungo diena. 

• Zuzendaritzak kirolaren arloan emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde duen 

konpromisoa hedatzea bai EAEn bai Estatuan eta nazioartean, elementu bultzagarria eta 

erreferentea den aldetik. 

• Mekanismoak zehaztu eta ezartzea sexu-jazarpenari edo sexuan oinarritutako jazarpenari 

aurrea hartzeko eta aurka egiteko kirolaren esparruan, emakumeen aurkako indarkeria 

errotik erauzteko. 

BG5. Zuzendaritzako eta Fundazioko 

langile guztiak eta kanpoko 

lankideak trebatzea/inplikatzea 

berdintasunaren alde hartutako 

konpromisoa aurrera ateratzeko. 

• Zuzendaritzako langileei prestakuntza ematea emakumeen eta gizonen berdintasunaren 

alderdi orokorrei buruz eta bakoitzaren jarduera-arloko alderdi espezifikoei buruz. 

• Kirolaren Euskal Eskolak eskaintzen duen prestakuntzan genero-ikuspegia sartzen 

laguntzea. 

• Figura prestatzaile gisa parte hartzea prestakuntza-jardueretan, foro espezializatuetan edo 

Estrategiaren zabalkundean. 

BG6. Sortzen diren estatistika, 

azterlan eta materialetan genero-

ikuspegia txertatzea. 

• Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzan pertsonei buruz dauden erregistro guztiak 

identifikatzea, sexu aldagaia sartzeko eta ondoren analisia egiteko. 

• Zuzendaritzak bultzatzen dituen azterlan eta argitalpenetan genero-ikuspegia txertatzen 

laguntzea. 

• EAEko kirol-eremuan emakumeen eta gizonen egoerari buruzko diagnostiko kuantitatiboa 

eta kualitatiboa egitea eta ezagutaraztea, alderdi guztiak kontuan harturik. 

• Zuzendaritzaren jarduketek, programek edo proiektuek sortzen duten genero-inpaktuaren 

diagnostikoa egitea, azter dadin eta, behar izanez gero, berdintasun benetakoa eta 

eraginkorra lortzeko doikuntzak egin daitezen. 

• Berdintasunaren arloko material espezifikoak prestatu eta hedatzea, EAEko kirol-

erakundeei beren estrategia eta jardunbidea zehazten lagunduko dietenak. 



   

 

 

   

16 

BG8. Sexismorik gabeko 

komunikazioa egitea, estereotipoak 

gaindituta. 

• Zuzendaritzaren kanpo-komunikazio osoan genero-ikuspegia kontuan hartzea: hizkuntza, 

irudiak, mezuen konnotazioak, estereotipo eta aurreiritzien ezabaketa… 

• Zuzendaritzaren webgunea sustatzea intereseko materialen erreferentziako gordailu gisa 

(azterlan, gida, argitalpen eta abarrena). 

• Zuzendaritzari berdintasun-gaiei buruz egiten zaizkien kontsulta publikoei erantzutea. 

BG9. Berdintasun-printzipioa 

araudian txertatzea, eta txerta dadin 

arduratzea. 

• Zuzendariaren menpeko araudi osoa berrikustea eta Zuzendaritzaren eskumeneko 

eremuan benetako berdintasuna sustatzeko beharrezkoak izan litezkeen neurriak 

baloratzea. 

BG10. Genero-ikuspegia 

aurrekontuetan txertatzea. 

• Zuzendaritzaren aurrekontuetan berariazko partidari eustea emakumeen eta gizonen 

berdintasuna sustatzeko, eta Zuzendaritzaren konpromiso edo zerbitzuetako bakoitzerako, 

berariazko zuzkidura gero eta handiagoak sustatuz. 

BG11. Genero-ikuspegia 

barneratzea plan estrategikoetan, 

sektoreetako planetan eta 

zeharkako planetan. 

• Zuzendaritzaren zerbitzu/konpromiso guztiek estrategia honetan jasotako ekintzei edo 

berau garatu bitartean sor litezkeen beste batzuei ekin diezaieten arduratzea. 

• Jarduera fisikoa sustatzeko 2013-2020ko aldirako Mugiment Planean eta egiten diren 

tarteko ebaluazioetan genero-ikuspegia txertatzen laguntzea. 

BG12. Berdintasunerako klausulak 

sartzea kontratuetan, diru-

laguntzetan eta hitzarmenetan. 

• EAEko federazioekin batera berariazko konpromiso edo hitzarmen bat ezartzea. 

• Zuzendaritzak egiten dituen kontratu guztietan berariazko berdintasun-klausulak jasotzea. 

• Diru-laguntzak emateko egungo 3 aginduetan eta sor litezkeen gainerakoetan berariazko 

berdintasun-klausulak sartzea. 

BG13. Berdintasunerako 

koordinazioa eta elkarlana 

indartzea. 

• Zuzendaritzako lantalde teknikoan berdintasunaren arloko ekintzen hedapenaren 

arduradun baten presentziari eustea eta horren balioa nabarmentzea.  

• Estrategiako proiektuak gidatu behar dituen barneko lantaldeari aktibo eustea. 

• Beharrezkoak diren elkarlanak mantentzea Emakunderekin eta Saileko berdintasun-

unitate teknikoarekin, helburuak eta ekintzak koordinatzeko. 

• Beharrezkoak diren elkarlanak ezartzea berdintasunaren arloan diharduten eragile 

espezifikoekin, foro espezializatuekin eta abarrekin. 

• Koordinaziorako estrategiak indartzea, erakunde hornitzaileek berdintasunaren 

sustapenerako eskatzen zaizkien ekintzak ezar ditzaten. 

BG14. Emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua sustatzea arlo 

guztietako batzorde edo 

• Kirolaren Euskal Kontseiluaren osaeran emakumeen eta gizonen presentzia orekatua 

ezartzea. 
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lantaldeetan. 

BG15. Parte hartzeko guneetan 

genero-ikuspegia sartzea. 
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8. KONPROMISOA: KIROL EGOKITUARI AUKERA BERRIAK EMATEA 

GOBERNU ONERAKO PROGRAMAK EKINTZAK 

BG3. Berdintasunerako plangintza 

eta horren ebaluazioa areagotzea 

eta hobetzea. 

• Kirol Egokituari buruzko EAEko Planean genero-ikuspegia sartzea, desberdintasun 

funtzionala duten emakumeen aurkako arlo anitzeko bereizkeriari ekiteko. 

o Haren jarduketen helburuetan generoa sartzea. 

o Jarduera zehatzak sartzea: komunikazioa, datu xehakatuak, berariazko azterlanak, 

genero-ikuspegitik ekin behar zaien kanpoko jarduketa espezifikoak… 

BG5. Zuzendaritzako eta Fundazioko 

langile guztiak eta kanpoko 

lankideak trebatzea/inplikatzea 

berdintasunaren alde hartutako 

konpromisoa aurrera ateratzeko. 

 

BG6. Sortzen diren estatistika, 

azterlan eta materialetan genero-

ikuspegia txertatzea. 

 

BG8. Sexismorik gabeko 

komunikazioa egitea, estereotipoak 

gaindituta. 

 

BG9. Berdintasun-printzipioa 

araudian txertatzea, eta txerta dadin 

arduratzea. 

 

BG10. Genero-ikuspegia 

aurrekontuetan txertatzea. 

• Genero-ikuspegiaren integraziora bideratzen den urteko aurrekontua identifikatzea, eta 

planifikatutako jarduketak aurrekontu horrekin hornitzea. 

BG11. Genero-ikuspegia 

barneratzea plan estrategikoetan, 

sektoreetako planetan eta 

zeharkako planetan. 

 

BG12. Berdintasunerako klausulak 

sartzea kontratuetan, diru-

laguntzetan eta hitzarmenetan. 
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BG13. Berdintasunerako 

koordinazioa eta elkarlana 

indartzea. 

 

BG14. Emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua sustatzea arlo 

guztietako batzorde edo 

lantaldeetan. 

 

BG15. Parte hartzeko guneetan 

genero-ikuspegia sartzea. 
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9. KONPROMISOA: EUSKAL KIROLEI LAGUNTZEA 

GOBERNU ONERAKO PROGRAMAK EKINTZAK 

BG3. Berdintasunerako plangintza 

eta horren ebaluazioa areagotzea 

eta hobetzea. 

• Genero-ikuspegia txertatzea euskal kirolaren esparru horretan garatzen diren plan 

estrategikoetan edo berariazko jarduketetan. 

o Haren jarduketen helburuetan generoa sartzea. 

• Jarduera zehatzak sartzea: komunikazioa, datu xehakatuak, berariazko azterlanak, 

genero-ikuspegitik ekin behar zaien kanpoko jarduketa espezifikoak… 

BG5. Zuzendaritzako eta Fundazioko 

langile guztiak eta kanpoko 

lankideak trebatzea/inplikatzea 

berdintasunaren alde hartutako 

konpromisoa aurrera ateratzeko. 

 

BG6. Sortzen diren estatistika, 

azterlan eta materialetan genero-

ikuspegia txertatzea. 

 

BG8. Sexismorik gabeko 

komunikazioa egitea, estereotipoak 

gaindituta. 

 

BG9. Berdintasun-printzipioa 

araudian txertatzea, eta txerta dadin 

arduratzea. 

 

BG10. Genero-ikuspegia 

aurrekontuetan txertatzea. 

• Genero-ikuspegiaren integraziora bideratzen den urteko aurrekontua identifikatzea, eta 

planifikatutako jarduketak aurrekontu horrekin hornitzea. 

BG11. Genero-ikuspegia 

barneratzea plan estrategikoetan, 

sektoreetako planetan eta 

zeharkako planetan. 

 

BG12. Berdintasunerako klausulak 

sartzea kontratuetan, diru-

laguntzetan eta hitzarmenetan. 
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BG13. Berdintasunerako 

koordinazioa eta elkarlana 

indartzea. 

 

BG14. Emakumeen eta gizonen 

ordezkaritza orekatua sustatzea arlo 

guztietako batzorde edo 

lantaldeetan. 

 

BG15. Parte hartzeko guneetan 

genero-ikuspegia sartzea. 
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10. KONPROMISOA: KIROLEAN EUSKARARI BIDEAK ZABALTZEA 

Ez da helburu zehatzik identifikatu konpromiso honetarako. 
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11. KONPROMISOA: EUSKAL SELEKZIOEN ALDEKO POLITIKA BULTZATZEA 

Aplikatu beharreko helburuak, 11. konpromisorako: 7. konpromisoaren bitartez (“Emakumeen eta gizonen berdintasuna”). 

 

 

 


