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 AURKEZPENA 

 

Dokumentu honetan jasota dago Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 

Sailak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan duen 

benetako konpromiso politikoa. Horretarako, aurrekontu-baliabideak, giza 

baliabideak eta baliabide teknikoak abiarazi dira, eta plana garatzeko 

beharrezkoak diren egiturak sortu.   

Plangintza honen helburua da Sailaren konpromisoen berri ematea 

herritarrei; eta, era berean, legegintzaldi honetako lehentasunak biltzen 

dira. Lehentasun horiek urteko planetan garatuko dira, ezarritako 

helburuak lortzeko ekintzak eta neurriak zehaztuta. Plan honetako helburu estrategikoak bat datoz 

gobernu-programarekin, Emakunderen VII. Planarekin, Sailaren plan estrategikoarekin eta, azkenik, 

Euskadin soldata-arrakala murrizteko estrategiarekin.  

Legegintzaldi honen ardatz nagusiak, batetik, gobernu onerako neurriak izango dira; eta, bestetik, izaera 

ekonomiko eta sozialeko politika publikoak, helburu dutenak emakumeentzako lanpostu gehiago eta 

hobeak sortuta soldata-arrakala murriztea.  

Horiek dira, hain zuzen, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren erronka eta betebehar nagusiak, eta, 

hori dela eta, gogor egingo dugu lan, gizarte bidezko eta berdinzaleagoa lortzeko. 

 

 

Stua. Isabel Muela López 
Turismo eta Merkataritzako sailburuordea 
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 SARRERA 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Plana 

XI. Legealdian 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. – Legealdi 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 herri-administrazio 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 jarduketa–

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 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila lehengo Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailetik dator, 

eta, horren ondorioz, 2017an, berdintasunerako unitate berri bat sortu zen Turismo, Merkataritza eta 

Kontsumo Sailaren barruan. Hala, emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan hau 2017. urterako egin 

zen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Planaren ondoriozkoa da, zeina, era berean, 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak X. legegintzaldirako egin zuen planean baitago oinarrituta.  



 

 

4 | EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO PLANA 

 

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE TURISMO, 
COMERCIO Y CONSUMO 

 
Dokumentu planifikatzaile honek badu desberdintasun bat, aurreko dokumentuekin alderatuta; izan ere, 

legegintzaldiko lehentasunak zehazteko, gobernu-programako eta EAEko Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako VII. Planeko ekimenen nahasketa bat egin da, arreta jarrita, batez ere, Turismo, 

Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eskumenekoak diren ekimenetan eta helburuetan. Hala, ahalegindu 

gara dokumentuari koherentzia ematen, edukia Sailaren errealitatera egokitu eta operatiboagoa izatea 

eginda. 

DOKUMENTUAREN EGITURA 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana euskal herri-aginteen jarduera zuzentzeko 

dokumentua da, legegintzaldi honetan emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan aurrera egiteko. 

Alde horretatik, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari dagokio esku hartzeko estrategiak definitzea, 

berdintasun-politikak gauzatzeko bere eskumen-esparruan, dela zuzendaritzetan, dela erakunde 

autonomoetan, dela sozietate publikoetan edota atxikitako erakundeetan.  

Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasun Planak eduki hauek ditu:  

 Lehenik eta behin, gobernu-programaren barruko konpromisoak laburbilduko dira, eta 

legegintzaldi-plangintza honen bidez sustatuko diren emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunerako konpromisoak zehaztuko dira. 

 Bigarrenik, VII. planaren arabera, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren 

eskumenekoak diren programak eta helburuak azalduko dira. 

  Hirugarrenik, Sailaren plangintza estrategikoa azalduko da, xehe-xehe. Horretarako, 

gobernu onarekin eta Sailak esku hartzen duen eremuekin lotutako alderdi garrantzitsuen laburpen 

bat egingo da. Ondoren, XI. legegintzaldirako helburuak zerrendatuko dira. 

 Eta, azkenik, berdintasunerako urteko plangintzari erreferentzia egiten dion plana 

kudeatzeko sistema deskribatuko da, legegintzaldiko lehentasunetan, berdintasunerako egituretan 

eta jarraipen-, komunikazio- eta aurrekontu-sistemetan oinarrituko dena. 
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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 parte hartu dute, baita berdintasunerako neurriak sustatzen parte 

hartzen duten organismo atxiki batzuek ere.  

Esandako partaidetza-prozesua 2018ko ekainean hasi zen, eta  2019ko apirilean amaitu. Hain zuzen ere, 

honako zati hauek izan ditu:  

LANAREN FASEAK DATAK 

 Berdintasunerako Saileko Talde Teknikoaren lehen bilera. 

 

2018ko ekainaren 6a 

 Legegintzaldiko lehentasunak zehaztea 

 

2018ko ekaina 

   Sailarteko Batzordearen berdintasunaren alorreko legegintzaldiko     

lehentasunak aurkeztea 

2018ko uztailaren 3a 

 Aldebiko bilerak, Berdintasunerako Saileko Taldeko teknikari guztiekin, 

helburuak zehaztu eta ekintzak diseinatzeko 

 Emakundera helaraztea, planari buruzko informazioa emateko eta 

proposamenak txertatzeko: 

 

uztaila 

 Zirriborroaren kontraste politikoa  

 

2018ko iraila 

 Emakundera helaraztea, planari buruzko informazioa emateko eta 

proposamenak txertatzeko: 

 

2018ko urria 

 Zuzendaritza Kontseiluaren onarpena: 

 

2019ko apirila 
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ESKUMEN-EGITURA 

Jarrain, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eskumen-esparrua azalduko da eskema moduan, 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko jarduerak non txertatuko diren zehaztuz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO

Laguntzak, turismo-produktuak, 
Araudia, Lehiakortasuna

MERKATARITZA

Eusko Jaurlaritzako 2004-2016 
aldirako Jarduera Plana, Laguntzak 
eta bekak, Merkataritzako Bulego 

Teknikoak...   

KONTSUMOBIDE- Kontsumoko 
Euskal  Institutua

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen 
defentsa eta babesa
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1 GOBERNU-PROGRAMA 

Eusko Jaurlaritzaren XI. Legealdirako 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 Erkidegoa 69,3 puntutan zegoen 1 eta 100 arteko 

eskala batean. Horrek konfirmatzen digu modu progresiboan hobetu dela puntuazioa, izan ere, 2010ean 

68,8ekoa izan zen puntuazioa eta 2012an 69,1ekoa.  

Jarraian, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari dagozkion konpromisoak eta ekimenak xehatuko 

ditugu, Gobernu Programan bildutakoak.  

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILAREN KONPROMISOAK ETA EKIMENAK XI. 
LEGEALDIRAKO 

 
Turismoa, tokiko merkataritza eta kontsumo arduratsua sustatu 

 
28. Konpromisoa 

Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu EAEko turismo-jardueran 
 

Ekimena 1  
2017-2020 urteetarako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Planaren esparruan, Turismoaren Plan 
Gidaria egin 

 

Ekimena 2  
Produktu turistiko lehiakorrak sortzea bultzatu, eta turismo-jardueraren esparruan ekimen berritzaileak 
sustatu 
 

Ekimena 3  
Sektorearen pertsonalizazioa bultzatu, eta turismo-lanbideak babestu 
 

Ekimena 4  
EAEko turismo-baliabideen sustapena bultzatu 

 

Ekimena 5  
Turismo-eskaintzaren merkaturatzea sustatu, bai formatu konbentzionaletan, bai proposamen 
berritzaileetan; teknologia berriak erabiltzea sustatuko dugu, eskaintza turistikoan proposamen berri 
baliotsuak prestatzeko. 
 

Ekimena 6  
Kongresu, konbentzio eta azoken segmentuaren alde apustu egiten jarraitu, MICE turismoaren helmuga 
direnez gero, eta turismo enogastronomikoaren alde ere bai, EAE mundu mailako erreferente 
bihurtzeko xedez 
 

Ekimena 7  
Hainbat turismo-eskaintza sustatu, bikaintasunezko tartean dagoen turistaren “target”-aren arabera 
dagoen eskaera espezializatuari kasu eginez 
 

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9185/Gobernu_Programa_XI_Legegintzaldia.pdf?1487934074
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Ekimena 8  
Arau-esparrua eguneratu, Turismoaren Lurralde Antolamenduko Plana idatzi, eta neurketa-sistemak 
ezarri, sektoreko estrategia publikoen eta pribatuen ikuspegi egokia izateko. 
 

Ekimena 9  
Euskal turismoaren, merkataritzaren eta sukaldaritzaren arteko sinergiak sustatu, eta ekimen 
arrakastatsuen balioa azpimarratu (Basque Culinary Center, kasurako) 
 

Ekimena 10  
Turismo-sektoreko laguntzak egokitu, jasangarritasunaren irizpidea sartuta. 
 

Ekimena 11  
Euskadiren turismo-irisgarritasunaren eredua eguneratu. 
 

Ekimena 12  
Herri osoan seinale modernoak, ulergarriak eta integratuak ezarri 
 

Ekimena 13  
Turismo-arloan inguruko lurraldeekin edo gure herriaren antzekoak direnekin lankidetza-harremanak 
izatea bultzatu 
 

29. Konpromisoa 
Turismo esperientzialaren aldeko apustua. 

 

Ekimena 1  
Turismo-baliabide eta -esperientzia nagusiak lehenetsi eta definitu. 

 
Ekimena 2  

Eskaintza esperientziala hobetu, turismo-sektoreari egindako deialdien bidez, eta sektore horri 
informazioa eman, kudeaketa hobetzeko. 

 Ekimena 3  
Turismo-eskaintza esperientziala kudeatu, jarraipena, kontrola eta balorazioa egiteko sistema baten 
bidez. 

 Ekimena 4  
EAEko eskaintza esperientziala hedatzen eta garatzen lagundu, sustapen-ekintzen bidez. 

 
30. Konpromisoa 

Herriaren turismo-marka: Euskadi Basque Country 
 

Ekimena 1  
Gure helmuga berezi egiten duten elementuak sustatu, Euskadi Basque Country marka turistikoa 
kokatzeko oinarrizko erreferentzia gisa 

 Ekimena 2  
Gure turismo-enpresen nazioartekotze-proiektuetan lagundu, turismo-jarduera erakartzen laguntzeko. 

 
Ekimena 3  

Euskadi marka sustatu nazioarteko foroetan eta azoketan, Euskadi Basque Country nazioartekotzeko 
estrategiari jarraikiz 

 Ekimena 4  
Euskadi Basque Country herri-marka gisa proiektatu, erakundeen eta agente publiko zein pribatuen 
kudeaketa-estrategia koordinatua baliatuz. 

 
Ekimena 5  

Euskadi Basque Country helmuga sustatu, euskal turismo-administrazioaren elementu integratzaile eta 
harmonizatzaile gisa 

 31. Konpromisoa 
Euskal merkataritza-sektorearen lehiakortasuna sustatu 

 

Ekimena 1  
Euskal Merkataritzaren Gida Plana egin, 2017-2020 urteetarako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 
Planaren ezarpen esparruan 
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Ekimena 2  
Tokiko merkataritza bultzatu eta bere lehiakortasuna sustatu, funtsezko elementua baita enplegua 
finkatzeko eta herriak eta hiriak dinamizatzeko, eta, horrekin batera, hiri-espazioak modu eraginkorrean 
kudeatu 

 Ekimena 3  
Merkataritza-sektorea informazioaren teknologietan sar dadin bultzatzen jarraitu, eta sektorea 
kontsumo- eta erosketa-modu berrietara egokitzeko bitartekoak areagotu. 

 
Ekimena 4  

Merkataritza-sektorean modernizazio-programak eta kalitatearen, teknologiaren eta jardunbide egokien 
arloko prestakuntza bultzatu 

 Ekimena 5  
Euskal merkataritza-sarea osatzen duten enpresen ekintzailetza eta talentua sustatu, eta 
nazioartekotzen eta berrikuntzan lagundu. 

 Ekimena 6  
Merkataritza-lankidetza sustatu, merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zona-
estrategiak sustatuta eta merkataritzako enpresarien elkarteak indartuta 

 Ekimena 7  
Ekintzaile berrien prestakuntza eta gaitasuna hobetu, bai eta merkataritza-sektoreko profesionalen 
trebetasunak ere, sektoreari laguntzeko zerbitzua eta jakintzaren transmisioa indartuta. 

 
32. Konpromisoa 

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua 

Ekimena 1  
Herritarrei informazio eta prestakuntza arina eta eraginkorra eman, talde bakoitzaren beharrei eta 
kontsumo-joera berriei zuzendutakoa, hartara kontsumitzaile konprometituagoak eta arduratsuagoak 
lortzeko. 

 Ekimena 2  
Kontsumo-gatazkak modu eraginkor eta efizientean konpondu, eta erreklamazioak kudeatzeko eta 
ebazteko prozedura erraztu. Horretarako, bitartekaritza sustatuko da gatazkak konpontzeko bide gisa, 
baita Kontsumoko Arbitraje Sistemari atxikitzea ere, eta hobetu egingo da erreklamazioen eta arbitraje-
eskaeren izapidetze telematikoa 

 Ekimena 3  
Enpresek kontsumo-ekintzetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideekiko errespetu handiagoa 
izan dezaten sustatu. Horretarako, Kontsumobideren kontrol-ekintzek aitorpen handiagoa eduki dezaten 
sustatuko da, eta alertak arinago kudea daitezen bultzatuko da. 

 Ekimena 4  
Sail arteko eta erakunde arteko lankidetza-sare bat sendotu: batetik, kontsumitzaileen eskubideak 
defendatzeko ekintza eraginkorragoak bermatzeko; eta, bestetik, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 
eskubideak defendatzeko entitateekin sinergiak sortzeko. 

 Ekimena 5  
Kontsumobide ikusgarriagoa egin, kontsumo arloko gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko bitarteko 

erabilgarritzat har dadin. Komunikazio-ekintzak planifikatuko dira, eta areagotu egingo da sarean duen 

ikusgarritasuna eta estatuko zein nazioarteko foroetan duen parte-hartzea. 

  

Bestetik, honako taula honetan berdintasuna sustatzeko XI. Legealdirako Gobernu Programan jasotako 

beste hainbat konpromiso eta ekimen jasotzen dira, eta, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren 

eskumen zuzenak ez badira ere, gure planarekin betetzen lagunduko dugu:  
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EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA SUSTATZEKO GOBERNU-PROGRAMAKO 

KONPROMISOAK ETA EKIMENAK  

10 
Lanean osasuna eta segurtasuna sustatzea eta berdintasuna 

 10.1 
Soldata-diskriminazioari aurre egin, eta gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna bultzatu 

lan-eremuan. 

 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 
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzea, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea 

den aldetik 

 
145.1 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. 

146.2 
Ordainsari-berdintasunean aurrera egiteko, enpresetako soldaten gardentasuna sustatzeko eta soldata-

diskriminazioari aurre egiteko neurri ekonomikoak eta sozialak bultzatzea. 

146.3 Bizitza pertsonala, familiakoa eta profesionala uztartzea. 

147 Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea. 

 
147.2 

Indartzea emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztera bideratuta dauden sentikortze- eta prebentzio-

jarduketak, zeinak gizarte osorako diren, baina bereziki gazteetan duten eragina. 

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

147.4 
Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimenganako arretaren efizientzia eta eraginkortasuna sustatzea, 

erakundearteko koordinazioaren bidez. 

147.5 
Emakumeen aurkako indarkeria den gizarte-izurri horri aurrea hartzeko hautemate goiztiarreko planak 

ezartzea. 

 

Horrenbestez,Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 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. Legealdirako 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 berdintasun-teknikarien 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. 

 

 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde7plana/eu_def/adjuntos/vii_plana_2_zirriborroa.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9185/Gobernu_Programa_XI_Legegintzaldia.pdf?1487934074
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz/eu_3818/adjuntos/Sexu-berdintasunari%20buruzko%20arauak/23.4-2005_LEGEA_%20EMAKUMEEN_ETA_GIZONEN_BERDINTASUNERAKOA.pdf
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz/eu_3818/adjuntos/Sexu-berdintasunari%20buruzko%20arauak/23.4-2005_LEGEA_%20EMAKUMEEN_ETA_GIZONEN_BERDINTASUNERAKOA.pdf
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XEDEA  

OINARRI-
IRIZPIDEAK 

ETA 

BERMEAK 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XEDEA 

OINARRI-
IRIZPIDEAK 

ETA 

BERMEAK 

XEDEA 

 Balioak aldatzea 

OINARRI-IRIZPIDEAK 
• Paradigma feminista 
• Genero-ikuspegia 
• Intersekzionalitatea 
• Emakumeen ahalduntzea 
• Giza garapen jasangarria 

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 
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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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak VII. Planaren arabera eskumenak dituen 

programak eta helburuak aurkezten dira. 

 

GOBERNU ONA  

 

 

ESKU HARTZEKO 
ARDATZAK 
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Gobernu Onerako programak eta neurriak1 

I. PROGRAMA: 
KONPROMISO 

POLITIKOA. 

BG.1. Berdintasunaren 
gaiari buruzko berariazko 
araudia onartzea eta 
garatzea. 

BG1.1  Berdintasunerako berariazko araudia duten erakunde publikoen 
kopurua handitzea. 

BG.2. Berdintasun-
politikak garatzeko 
aurrekontua handitzea.  
 

BG2.1  Berdintasunerako berariazko aurrekontuak dituzten erakunde 
publikoen kopurua handitzea. 
BG2.2  Berdintasunera bideratutako aurrekontua handitu duten 
erakunde publikoen kopurua handitzea. 

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

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. 
BG3.6 Berdintasunaren arloko kudeaketa publikoan kontuak ematea 
sustatzea, politiken ebaluazioaren emaitzetatik abiatuta. 

BG.4. Berdintasunerako 
organo eta unitate 
administratiboak sortzea 
eta indartzea. 

BG4.1  Berdintasunean trebatutako teknikariak dituen unitate 
espezializatua duten sailen, erakunde autonomoen eta Eusko Jaurlaritzari 
atxikitako erakunde publikoen kopurua handitzea. 
BG4.2  Berdintasunean trebatutako teknikariak dituen unitate 
espezializatua duten sailen, erakunde autonomoen eta Eusko Jaurlaritzari 
atxikitako erakunde publikoen kopurua handitzea. 
BG4.3 Berdintasunean trebatutako teknikariz osatutako berdintasun-
organismo espezializatua duten sailen, erakunde autonomoen eta Eusko 
Jaurlaritzari atxikitako erakunde publikoen kopurua handitzea. 
BG4.4  Berdintasuneko teknikarien egoera eta maila profesionala 
hobetzea. 
BG4.5  Posizio organiko egokia eta beharrezko aurrekontuko zuzkidura 
duten berdintasunerako unitateen kopurua handitzea. 

II. PROGRAMA: 
BERDINTASUNE

RAKO 
TREBAKUNTZA. 

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

BG5.1 Beren prestakuntza-planetan berdintasunerako prestakuntza 
txertatzen duten erakunde publikoen kopurua handitzea. 
BG5.2 Jarduera politiko eta teknikora egokitutako berdintasunerako 
prestakuntza-ibilbideak diseinatzen dituzten erakunde publikoen kopurua 
handitzea. 
BG5.3 Berdintasunera berariaz bideratzen ez diren baina genero-
ikuspegia txertatzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa handitzea. 

III. PROGRAMA: 
GENERO-

IKUSPEGIA 
LAN-

PROZEDURETA
N. 

BG.6. Estatistika eta 
azterlanetan genero-
ikuspegia txertatzea.  

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. 

                                                

1 Erakunde guztien eskumenekoak diren helburuak nabarmentzen dira, eta,  baita ere, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko eskumen 

eskumen espezifikokoak direnak. Berdez legegintzaldirako ezarritako lehentasunak. 

 



 

 

15 | EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO PLANA 

 

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE TURISMO, 
COMERCIO Y CONSUMO 

 

BG.7 Enplegu publikora 
sartu eta bertan mailaz 
igotzeko hautaketa-
prozesuetan 
berdintasunarekin lotutako 
edukiak txertatzea. 

BG7.1 EAEko berdintasuneko teknikariak hautatzeko prozesuak, 
berdintasun arloko berariazko prestakuntza eskatzen dutenak: ehunekoa 
handitzea. 
BG7.2 Emakumeen ordezkaritza txikia denean berdinketa hausteko 
emakumeen aldeko klausula bat duten enplegu publikoa lortzeko, 
hornitzeko eta sustatzeko hautaketa-prozesuen ehunekoa handitzea. 
BG7.3 Beren gai-zerrendan berdintasunari buruzko edukiak dituzten 
enplegu publikoa lortzeko eta sustatzeko hautaketa-prozesuen ehunekoa 
handitzea. 

BG.8 Komunikazioan 
berdintasuna txertatzea. 

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. 

BG.9. Araudian 
berdintasunaren printzipioa 
txertatzea. 

BG9.1 Generoaren araberako eraginaren ebaluazioak egiten dituzten 
foru- eta toki-administrazioen kopurua handitzea. 
BG9.2  Generoaren araberako eraginari buruzko aldez aurretiko 
ebaluazioa duten arauen ehunekoa handitzea. 
BG9.3  Berdintasuna sustatzeko neurriak dituzten arauen ehunekoa 
handitzea. 

BG. 10 Aurrekontuetan 
genero-ikuspegia 
txertatzea. 

BG10.1 Aurrekontuak berdintasunean duen eraginaren aurretiko 
balorazioa egiten duten herri-administrazioen kopurua handitzea. 
BG10.2 Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzeko jarduerak egiten ari 
diren herri-administrazioen kopurua handitzea. 

BG. 11 Genero-ikuspegia 
txertatzea sektorekako eta 
zeharkako planetan. 

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. 

BG.12. Kontratu, diru-
laguntza eta hitzarmenetan 
berdintasunerako klausulak 
sartzea. 

BG12.1 Kontratu eta/edo diru-laguntzetan berdintasunerako klausulak 
txertatzen dituzten eta betetzen diren ala ez kontrolatzen duten erakunde 
publikoen kopurua handitzea. 
BG12.2 Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten kontratuen 
ehunekoa handitzea. 
BG12.3 Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten diru-laguntzen, 
hitzarmenen eta beken ehunekoa handitzea. 

IV. PROGRAMA: 
KOORDINAZIOA 

ETA 
ELKARLANA. 

BG.13 Berdintasunerako 
koordinazioa eta elkarlana 
indartzea. 

BG13.4 Nazioarteko lankidetzako guneak ugaritzea. 

V. PROGRAMA: 
PARTE-

HARTZEA ETA 
ERAGINA. 

BG. 14 Emakumeei eta 
gizonei ordezkaritza 
orekatua bermatzea 
pertsona anitzeko 
zuzendaritza-organoetan. 

BG14.1 Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten kide 
anitzeko zuzendaritza-organoen ehunekoa handitzea. 
BG14.2 Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten 
epaimahaien edo antzeko organoen ehunekoa handitzea. 
BG14.3 Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua duten hautaketa-
epaimahaien ehunekoa handitzea. 

BG. 15 Kontsultarako eta 
parte hartzeko guneetan 
genero-ikuspegia 

BG15.1 Berdintasunerako herritarren partaidetzako batzorde edo organo 
bat duten herri-erakundeak gehitzea. 
BG15.2 Herritarrek parte hartzeko batzordeak eta organoak, beren 
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txertatzea. osaeran eta beren funtzio eta helburuen artean berdintasuna txertatzen 

dutenak, gehitzea. 
BG15.3 Emakumeek politika publikoetan parte hartzeko batzordeen, 
organoen, plataformen eta beste modu berrien eragina handitzea. 

I. ARDATZA. Emakumeak ahalduntzeko programak eta helburuak  

1. PROGRAMA. 
EMAKUMEEN 
AHALDUNTZE 

PERTSONAL ETA 
KOLEKTIBORAKO 

LAGUNTZA. 

1.1 Giza garapen 
jasangarrirako emakumeek 
eta feminismoak duten 
zereginaren onarpena 
sustatzea. 

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. 
1.1.4 Emakumeek eta feminismoak gizartean eta historian 
egindako ekarpenak beren hezkuntza-proiektuen edukietan txertatzen 
dituzten ikastetxeen kopurua handitzea. 

2. PROGRAMA. 
EMAKUMEEN 
AHALDUNTZE 
SOZIAL ETA 

POLITIKORAKO 
LAGUNTZA. 

2.1. Gizarte- eta herri-
mugimenduetatik 
berdintasuna sustatzea. 

2.1.1 Emakumeen berdintasuna lortzearen alde lan egiten duten 
emakume-elkarteen kopurua handitzea. 
2.1.2 Egitarauetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari 
buruzko helburuak dituzten erakunde sozialen kopurua handitzea. 
2.1.3 Munduan emakumeen eta gizonen eskubide berdintasuna 
eta, bereziki, emakume errefuxiatuen eta migratuen eskubideak 
sustatzen dituzten emakume-elkarteen eta gizarte-erakundeen kopurua 
handitzea. 

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

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. Erabaki- eta 
zuzendaritza-eremuetan 
emakumeen presentzia eta 
eragina handitzea. 

2.3.1 Emakumeen presentzia indartzea ordezkaritza eta/edo ardura 
politiko publikoko postuetan. 
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. 

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. 

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

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. 
3.1.4 Berdintasuna gizarte-balio modura sustatzearekin konpromisoa 
duten komunikabideen kopurua handitzea. 
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. 

3.3. Antolaketan eta 
enpresan 
oinarritutako kultura 
berdintasunaren 
alde kokatzea. 

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 
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pribatuen kopurua handitzea. 
3.3.3 Berdintasunera bideratutako aldaketarako gogoeta- eta eragin-
guneetan parte hartzen duten erakundeen eta enpresen kopurua 
handitzea. 

4. PROGRAMA. 
AUTONOMIA 
EKONOMIKOA 
EMAKUMEENTZAT. 

4.1. Lanpostu 
gehiago eta hobeak 
sortzea 

4.1.1 Emakumeen jarduera- eta okupazio-tasa handitzea, kalitatezko 
lanpostuetan parte hartuz. 
4.1.2 Enplegua eta autoenplegua sustatzen duten emakumeen kopurua 
handitzea. 
4.1.3 Emakumeek sustatutako enpresa-proiektu finkatu, lehiakor eta 
nazioartekoen kopurua handitzea. 
4.1.6 Prekarietate-baldintza berezietan gauzatzen diren lan feminizatuen 
lan-baldintzak eta gizarte-estaldura hobetzea; besteak beste, zainketako 
lan ordainduetan eta lehenengo sektorean egiten direnetan. 
4.1.7 Generoen arteko desoreka murriztea emakumeek eta gizonek lan 
ordaindurako eta prestakuntzarako ematen duten denboran, osoko lan 
zama handitu gabe. 
4.1.8 Emakumeen eta gizonen batez besteko urteko soldata gordinen 
arteko aldea txikitzea, batez ere alde handiena duten sektoreetan. 
4.1.10 Lantokietan sustapen profesionala izaten duten emakumeen 
ehunekoa handitzea, jakinarazitako prozesu gardenen bidez. 

5. PROGRAMA. 
ZAINKETEN 
EKONOMIA 
FEMINISTA. 

5.1. Zainketa 
bizitzaren 
jasangarritasunerako 
ezinbesteko 
baldintza dela 
sozialki onartzea. 

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. 
5.1.2 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. 
5.1.3 Gaur egun zainketarako dagoen arreta-eredua hazten ari den 
zainketen askotariko eskarira egokitzea aztertzea, erantzuna hobetzeko 
xedez, erantzunkidetasuneko eta zainketa-lanen onarpen sozial eta 
ekonomikoko ikuspegi batetik. 
5.1.4 Eztabaida publikoa sustatzea, zertarako eta, gaur egungo eredu 
ekonomikoaren bidez, bizitzaren jasangarritasunean oinarritutako 
garapen-eredu bat bultzatzeko. 

5.3. Zainketen 
antolakuntza sozial 
berri bat babestea, 
horien hornikuntza 
birbanatzeko. 

5.3.1 Generoen arteko desoreka murriztea emakumeek eta gizonek 
ordaindu gabeko zainketa-lanetan ematen duten denboran. 
5.3.2 Haur eta gazteek zainketa-lanak egiten ematen duten denbora 
handitzea, mutilei arreta berezia jarriz. 
5.3.3 Bateratze erantzunkideko neurriei heltzen dieten gizonen kopurua 
handitzea. 
5.3.4 Bateratze-neurriei heltzeko gizonek eta emakumeek hautematen 
duten zailtasun-maila murriztea. 
5.3.5 Amatasuneko eta aitatasuneko baimenak parekatzeko aukera 
sustatzea, berdinak eta besterenezinak izan daitezen. 
5.3.6 Sektore pribatuko enpresen zainketako erantzunkidetasuna 
handitzea. 
5.3.7 Administrazio eta enpresa publikoek hartutako bateratze 
erantzunkideko neurrien kopurua handitzea. 
5.3.9 Herritarrei zuzendutako zerbitzu publikoen ordutegi-malgutasuna 
handitzea. 
5.3.10 Bateratze erantzunkidea eta pertsonen autonomia erraztuko duten 
hirigintza-plangintzako eta etxebizitzen, gune publikoen eta garraiobide 
jasangarrien diseinuko irizpideak aplikatzea. 
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III. ARDATZA: Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak lortzeko Programak eta Helburuak 

6. PROGRAMA. 
SENTSIBILIZAZIOA 
ETA PREBENTZIOA. 

6.1. Indarkeria 
estrukturala eta 
kulturala murriztea. 

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. 
6.1.3 Emakumeen kontrako indarkeriaren informazio-trataera 
hobetzea, genero-desberdintasuna indarkeria sortzen duen elementu gisa 
ikus eta aurkez dadin, eta emakumeak 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. 
6.1.5 Emakumeen aurkako indarkeria-motei eta horiek 
desberdinkeriarekin duten harremanari buruzko gizarte-pertzepzioa 
areagotzea, batik bat indarkeriaren modu zorrotz eta ezkutukoenei 
buruzkoa. 

 
 
 
 
7. PROGRAMA. KALTEA 
DETEKTATZEA, 
ARTATZEA ETA 
KONPONTZEA. 

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

7.2.3 Beren lantokian sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko 
jazarpenaren aurkako prebentzio- eta laguntza-protokoloen estaldura 
duten pertsonen kopurua areagotzea. 
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3 SAILAREN PLANGINTZA 

ESTRATEGIKOA 

3.1. DIAGNOSTIKOAREN DATU GARRANTZITSUAK  

3.1.1. GOBERNU ONA 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 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): 

Aipatu beharra dago, sortu berri den saila denez, diagnostikoa egiterakoan, ez dela kontuan izan 

aurreko legegintzaldia, baizik eta 2017. urtea (saila sortu zen urtea); izan ere, sail hau Ekonomiaren 

Garapen eta Lehiakortasun Sailetik dator, gaur egungo eremuekin ez ezik, beste eremu batzuekin ere 

bat egiten zuena.  

 

I. PROGRAMA: KONPROMISO POLITIKOA 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren konpromiso politikoaren diagnostiko xehatua egin da, 

eta honako alderdi hauek aztertu dira. 

Alderdi garrantzitsuak 

► Berdintasunerako Administrazio Unitateari dagokion kostua, 2018. urtean, 56.708 eurokoa izan 

da. 2019. urterako, BAUri aurrekontu propioa jartzea aurreikusten da, saileko zeharkako jarduketak 

gauzatzeko. Gobernu ona lortzeko berdintasunaren aldeko neurrietara bideratutako aurrekontu hori 

urtero handituko da, legegintzaldi hau amaitzen den arte. 

► Era berean, aurrekontu bat emango zaie saileko zuzendaritzei, berdintasunarekin lotutako ekintza 

espezifikoak gara ditzaten. 

 

 

►  
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► Berdintasunerako Sailaren plangintzari dagokionez, saila duela gutxi sortu zenez (2017ko apirila), 

honako plan hau da orain arte onartu den I. legegintzaldi-plana. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak 

berdintasunaren aldeko plangintzen arloan izan duen ibilbidea luzea izan da, eta, horregatik, plangintza 

hau prestatzeko, aintzat hartu dira aurreko berdintasun-planak. 

 ► Azkenik, berdintasunerako administrazio-unitateak sortu eta indartzeari dagokionez, nabarmendu 

behar da Kontsumobidek, erakunde autonomo den heinean, eta Basquetourrek, erakunde publiko den 

heinean (Sailari atxikita daude biak), oraindik ez badaukate ere berdintasunaren alorreko unitaterik 

eta/edo langile tekniko propio eta aditurik, BAUrekin batera lan egin dutela, dokumentu honetatik 

eratorritako urteko plan propioak zehaztu eta garatzeko. 

II. PROGRAMA: BERDINTASUNERAKO TREBAKUNTZA. 

Alderdi garrantzitsuak 

► Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko langileek berdintasunaren arloan duten prestakuntza-

mailaren diagnostiko xehatua egin da, eta honako alderdi hauek aztertu dira:  

Saila 2017ko apirilean sortu zenetik, nabarmen hazi da HAEEk antolatutako ikastaroetan parte hartzen 

duten teknikarien kopurua. 2017an, pertsona bakar batek parte hartu zuen HAEEk antolatutako 

berdintasunaren arloko ikastaroetan, eta, 2018an, aldiz (2018ko abuztura arte), 7 lagunek parte hartu 

zuten; alegia, langileen % 10,6k. Kopuruak gora egin duen arren, legegintzaldi honetako erronketako bat 

da Saileko langile guzti-guztiek izatea berdintasunaren arloko prestakuntza. Hori lortzeko, ikastaroetan 

parte hartzea sustatuko da. 

 

►  

►  

 

III. PROGRAMA: GENERO-IKUSPEGIA LAN-PROZEDURETAN. 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren lan-prozeduretan genero-ikuspegia txertatuta ote 

dagoen aztertzeko diagnostiko xehatua egin da, eta honako alderdi hauek aztertu dira. 
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Alderdi garrantzitsuak 

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

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren 3 estatistika ofizialetatik 2k nolabait ustiatzen eta 

interpretatzen dutela sexuaren arabera banakatutako informazioa (taula batzuetan bakarrik); Turismo, 

Merkataritza eta Kontsumo Sailaren 3 estatistika ez-ofizialetatik 1ek, berriz, informazioa sexuaren 

arabera banakatuta ustiatzen eta interpretatzen dute. Hori da, hain zuzen, hobetu behar den 

legegintzaldiko lehentasunetako bat. 

 

 

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

lotutako edukiak txertatzeari dagokionez, nabarmendu behar da Gobernantza Publiko eta Autogobernu 

Sailak duela enplegu publikoa eskuratzeko hautaketa-prozesuen eskumena, Eusko Jaurlaritzaren 

barruan. Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren ardura barne-promozioko kasuetara bakarrik 

mugatzen da, baita zerbitzu-eginkizunak eta izendapen askeko postuak hornitzera ere.  

 
► Dena dela, sailaren mendean enplegu publiko eskuratzeko edota promozioko prozesuak garatzen 

dituzten enpresa publikoek ardura duen sailarekin batera zehaztu beharko dute jarduerak bilduko 

dituzten ala ez. 

► Berdintasuna komunikazioan txertatzeari dagokionez, nabarmendu behar da lan egin dela EAEko 

dokumentu ofizialetan, Sailaren webgunean eta beste komunikazio-euskarri batzuetan, hizkuntza eta 

gainerako komunikazio-elementu guztiak sexistak izan ez daitezen. 

 ► 2017. urtean araudian berdintasun-printzipioa txertatzeari dagokionez, generoaren araberako 

eraginari buruzko 2 txosten egin dira Sailak prestatutako araudiaren gainean (bat, Turismo 

Zuzendaritzan; eta, beste bat, Kontsumobiden).  

 

 

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

azken ekitaldian, 2018ko aurrekontuetan, 4 aurrekontu-programatan egin dela generoaren araberako 

eraginaren aldez aurreko balorazioaren analisia; horietako hiru egokitasunaren arabera azter daitezke. Bi 

programa garrantzi ertainekotzat jo dira, eta bat, garrantzi handikotzat. Era berean, hainbat neurri 

zuzentzaile proposatu dira: 

 Egoeraren inguruko ezagutza zuzenagoa izateko aukera ematen diguten ikerketak eta 

azterketak bultzatzea, egoera benetan aldatzen lagunduko duten neurriak ezarri ahal izateko.   

 Genero-ikuspegia txertatzea, aurrekontu-programak prestatzerakoan. Horretarako, genero-

ikuspegia duten aurrekontuen arloan prestakuntza eman behar diegu aurrekontu-programa 

bakoitzeko arduradunei.  

 Aurrekontu-memoria berregitea, kontuan izanik berdintasunaren alorreko mandatuak, eta 

berariaz aipatuta dagozkien helburuetan eta ekintzetan.  
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► Sailaren zeharkako plan sektorialetan genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez, adierazi behar da 

Saila 2017an sortu zenetik, honako plan hauek onartu direla:  

 Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko 2017-2020rako Plan Estrategikoa. 

 Turismoaren 2017-2020 aldirako Gida-Plana 

  Merkataritzaren 2017-2020 aldirako Gida-Plana 

 Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Dirulaguntzen 2017rako Plan Estrategikoa 

 Kontsumobideren 2018-2020rako Plan Estrategikoa 

► Turismoaren Gida Planean, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako VII. Plana 

aipatzen da, eta bertan adierazten da Berdintasunerako Planarekin erlazionatu eta koordinatuko dela 

Turismoaren Gida Plana. Sailak legegintzaldi honetarako dituen erronketako bat izango da genero-

ikuspegia txertatzea onartuko diren plan sektorial eta zeharkako plan berrietan, berdintasun-diagnostikoa 

txertatuta, BAUrekin batera parte hartuta eta ebaluazioan genero-adierazleak sartuta. 

► Kontratuetan, dirulaguntzetan eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak txertatzeari 

dagokionez, nabarmendu behar Sailak 2017. urtean egindako kontratazio guztiek dituztela berdintasun-

klausulak, kasu honetan, egikaritze-baldintzei lotuta. Era berean, hitzarmenen kasuan, % 81ek baldintza 

berezien atalean dituzte berdintasunerako klausulak sartuta, eta, dirulaguntzen kasuan, berriz, % 43k 

balorazio-prozesuetan dituzte sartuta. 

 

 

 

 

IV. PROGRAMA: KOORDINAZIOA ETA ELKARLANA. 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren koordinazio- eta lankidetza-prozesuen diagnostiko xehatua egin 

da, berdintasun-politikak ezartzeko honako auzi hauek aztertuta: 

Alderdi garrantzitsuak 

► Berdintasunerako koordinazioa eta elkarlana indartzeari dagokionez, nabarmendu behar da 

2017an Berdintasunerako Saileko Talde Teknikoa (STT) sortu zela.  STT zuzendaritza bakoitzeko 

(Turismo Zuzendaritza eta Merkataritza Zuzendaritza) ordezkari batek, Kontsumobideko ordezkari batek, 

Basquetourreko beste ordezkari batek eta Saileko berdintasunaren alorreko teknikari batek osatzen dute. 
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V. PROGRAMA: PARTE-HARTZEA ETA ERAGINA. 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren zuzendaritza-organoetan eta partaidetza-espazioetan 

emakumeen eta gizonen partaidetza-prozesuari eta intzidentziari buruzko diagnostiko xehatua egin 

da, eta honako alderdi hauek aztertu dira: 

Alderdi garrantzitsuak 

► Partaidetza- eta kontsulta-espazioetan genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez, aipatu behar da, 

2017an zehar, epaimahai bakar bat deitu zela (Euskal Turismo Sariak), non sexuen araberako 

ordezkaritza orekatua baitzen.  

 

 

► Aurrerantzean ere, epaimahaietan edo organoetan, ordezkaritza orekatuko klausulak txertatzen 

jarraitzea aurreikusi da, eta abiarazten diren kide anitzeko organoetan nahiz zuzendaritza-organo 

pluripertsonaletan ordezkaritza orekatua egon dadin ahaleginduko gara. 

 

►   

3.1.2  BERDINTASUN GAIETAN ESKU HARTZEKO ARDATZAK 

                                                

2 Berdez, legealdirako garrantzi bizikoak izango diren alderdiak nabarmendu daitezke, gobernu onerako lehentasunarekin koherentzian.  

3 Diagnóstico del Comercio minorista vasco. Euskadiko Merkataritza Egokitzeko 2015eko plana. http://www.euskadi.eus/web01-
s2ekono/es/contenidos/actuacion/act_34/es_act_34/act_34.html  

 

MERKATARITZAKO AZPIEREMUA 2 

ALDERDI AIPAGARRIAK 

» Merkataritza-sektorean, emakumezkoen presentzia nabarmena dago: 3 pertsonatik 2 dira 

emakumeak. 3 

» Emakumeek, gizonekin alderatuta, laneko egonkortasun txikiagoa dute, merkataritza-sektorean; aldi 

baterako kontratazioetako genero-arrakala % 5ekoa da. Egoera hori, hala ere, ez da merkataritza-

sektorean bakarrik gertatzen, emakumeen aurkako egoera hori EAEko ekonomia osoan zabalduta 

dago eta.  

» Merkataritza-sektorean, emakumezkoek gizonek baino lanaldi partzial gehiago gauzatzen dituzte; 12 

http://www.euskadi.eus/web01-s2ekono/es/contenidos/actuacion/act_34/es_act_34/act_34.html
http://www.euskadi.eus/web01-s2ekono/es/contenidos/actuacion/act_34/es_act_34/act_34.html
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4Global Entrepreneurship Monitor Informe GEM España 2013. http://www.gem-spain.com/wp-
content/uploads/2015/03/Informes%202013/GEM2013.pdf 

5 Eustat 

6 Lanbide 

7 Ibiltur (132612)Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko estatistika ofiziala. 

portzentaje-puntuko aldea dago bien artean.  

» Ezkutuko ekonomiak garrantzi handia dauka merkataritza-sektorean. Kontraturik gabeko pertsona 

landunen ehunekoa lan-merkatuan erregistratutako ehunekoaren ia bikoitza da, eta gizonei eragiten 

die gehiago.  

»  Soldata-bereizkeria egotea, genero-arrazoiengatik. Gizonezkoek, lanordu bakoitzeko, emakumeek 

baino % 25,3 gehiago irabazten dute, batez beste.  

» Merkataritzan lan egiten duten emakumeek, gainerako ekoizpen-sektorekoekin alderatuta, baliabide 

ekonomiko gehiago eskuratu eta hobeto kontrolatzen dituzte, enplegatzaileen eta autonomoen % 53 

emakumezkoak baitira (ekonomia osoan, % 32 dira).  

» Ez da arazorik hautematen karrera profesionalaren garapenean. Emakumeek presentzia handia dute 

establezimenduaren kudeatzaile (% 60,7) eta denden arduradun (% 58) moduko roletan. Errorea! 

Laster-marka definitu gabe. 

» Prozesu ekintzaileei dagokienez, aipatu beharra dago 42 hilabete baino gutxiagoko enpresetako 

ekintzaileen % 34 direla emakumeak; enpresa kontsolidatuetan, % 36; eta, azkenik, enpresa 

indartsuetan, % 42. Beraz, esan daiteke, EAEn, emakumeen jarduera ekintzailea gizonezkoena baino 

txikiagoa dela.4 

TURISMO ETA OSTALARITZAKO AZPIEREMUA 

ALDERDI AIPAGARRIAK 

 

» Zerbitzuen sektorearen barruan, biztanleria aktiboan eta lanean dauden emakumeen ehunekoa 

gizonezkoena baino handiagoa da. 5 

» Prestakuntza-maila handiagoa izan ahala, emakumezkoen ehunekoa, gizonezkoenarekin alderatuta, 

handiagoa da, baita ere.6 

» Baina, emakumeen prestakuntza-maila handiagoa izan arren, batez besteko soldata gizonezkoena 

baino txikiagoa da.  Emakumeen hileko soldata garbia 851 eurokoa da, eta gizonezkoena, berriz, 1.046 

eurokoa.  

»  Emakumeek joera handiagoa dute turismo kulturalean eta touring-ean jarduteko, eta gizonezkoek 

nahiago dute hiriko turismoaren eta sukaldaritza eta ardoen alorretan lan egin. 7 

»  Emakumeen presentzia handiagoa da erosketa-jardueretan, eta gizonena, ordea, otorduetatik kanpo 

http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/Informes%202013/GEM2013.pdf
http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/Informes%202013/GEM2013.pdf
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9 R Manzano Antón, G Martínez Navarro, D Gavilán Bouzas (2018): “Identidad de género, consumo y discriminación a través del precio”. 
Revista Latina de Comunicación Social, 73, 385-400. 

10 V Borrás Catalá (2007): “Las desigualdades en el consumo a través del género”. Revista Española de Sociología,8, 139-156 

pintxoak jatera joatean.  

»  Biltzar- eta konbentzio-turismoaren kasuan, errenta-mailari dagokionez, errenta altuetan edo 

ertain/altuetan dauden gizonen kopurua % 51koa da; eta, emakumeena, kategoria berean, % 30ekoa.  

»  Biltzar- eta konbentzio-turismoaren kasuan, egoera jarduerarekin alderatuta aztertuz gero, 

gizonezkoen % 31 dira zuzendariak, eta emakumeen % 11; enpresaburuak, aldiz, gizonen % 7 dira, 

eta emakumeen % 1.  

»  Biltzar- eta konbentzio-turismoaren kasuan, ikusten da garraio publikoa (autobusa eta trena) 

bidaiatzeko bitarteko nagusia izatea ohikoagoa dela emakumeengan (% 15), gizonengan baino (% 9). 

Helmugara iritsitakoan, nabarmena da taxiaren erabileraren desberdintasuna, gizonen kasuan (ia 

% 20) eta emakumeen kasuan (% 9).  

»  Biltzar- eta konbentzio-turismoaren kasuan, 4 izarreko hoteletan ostatu hartzeak batezbestekoa 

gainditzen du gizonengan (% 51); kategoria txikiagoko ostatuetan, emakumeen presentzia handiagoa 

aurkitzen da. Emakumeen % 25 1 edo 2 izarreko hoteletan ostatatzen dira; baina gizonezkoen kasuan, 

erdiak bakarrik hartzen du ostatu horrelako hoteletan. 

»  Euskadin dauden eskualdeko lankidetza turistikorako entitateen % 56 emakumezkoek zuzentzen. 

dituzte.8 

KONTSUMOKO AZPIEREMUA  

ALDERDI AIPAGARRIAK 

»  Kontsumoan gertatzen diren desberdintasunen azterketen bereizgarria izan da klase soziala erabili 

dela desberdintasun horiek azaltzeko kontzeptu nagusi gisa. Azterlan gutxitan sartzen da generoaren 

kontzeptua, kontsumitzaileen jokabidea azaltzeko. Arrazoietako bat da, tradizioz, familia kontsumo-

unitate bakartzat hartu dela, eta horregatik dago datu gutxi maila indibidualean.  9 10 

» Ekonomia feministak generoak arazo ekonomikoen eta politika publikoen proposamenen barruan 

duen garrantzia aztertzeko kezka agertu du. Ekonomista feministen arabera, diziplina honen barruko 

korronte tradizionala edo paradigma nagusia dualismo hierarkikoaren gainean eraikia dago, eta horrek 

maskulinoaren ikuspegia goraipatu eta femeninoaren balioa ezkutatzen du. Giza izaeraren ikuspegi 

androzentriko eta estereotipatua, eguneroko kontsumo-ohitura txikietan egon liteke, beraz. 

»  Azterlan batzuek adierazten dute desberdintasun handia dagoela enpresek generoa tratatzen duten 

eran. Zaintza pertsonaleko produktuen eskaintza gehienbat emakumeei zuzenduta dago; gizonei baino 

soluzio-proposamen askoz gehiago eskaintzen zaizkie emakumeei, eta prezio handiagoetan. 

Eskaintzaren bitartez, onura espezifikoagoak dituzten produktuak proposatzen dira; 

kontsumitzailearentzako balio handiagoa dute, eta, beraz, prezio handiagoa.  
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»  Produktuak generoaren arabera banatzea eta emakumeei zuzendutako bertsioek gainkostua izatea 

ikuspuntu feminista batetik azter daiteke; enpresek errealitate androzentrikoari ematen dioten 

erantzuna izan daiteke, maskulinoari neutroa esleitzen diona eta femeninoari, berriz, espezifikoaren eta 

desberdinaren balioa. Horren ondorioz, emakumeei zuzendutako eskaintza gero eta handiagoa izan, 

orduan eta gehiago lagunduko dio gizartean bi generoen estereotipoak birsortzeari.    

»  Horregatik guztiagatik, legegintzaldi honetako erronketako bat da genero-diskriminazioa prezioaren 

bitartez aztertzea.   
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3.2. HELBURU ESTRATEGIKOAK 

BERDINTASUN-GAIETAN ESKU HARTZEA 

TURISMO, MERKATARITZA 

ETA KONTSUMO SAILAREN 

PLANGINTZA 

ESTRATEGIKOA 
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► 1. (BG.2)Berdintasun-
politikak garatzeko 
aurrekontuak gehitzea. 
 

 

Zuzendaritza 

guztiak 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

3 

 

 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 2.(BG.4)Berdintasuner
ako administrazio-
unitateak indartzea. 
 

 

Zuzendaritza 

guztiak 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

3 

  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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► 3.(BG.5) Erakunde 

publikoetako langile 
guztiak prestatzea, 
baita politikariak ere. 

 3.1. 
Berdintasunaren 
arloan 
prestakuntza 
espezifikoa 
jasotzen duten 
politikari eta 
teknikari 
profesionalen 
kopurua 
handitzea. 

 3.2. Saileko 
langileek 
berdintasunaren 
arloan duten 
ezagutza-maila 
handitzea. 

 

Zuzendaritza 

guztiak 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

1 

  ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 4. (BG.9) Araudian 
berdintasun-printzipioa 
txertatzea. 

 

 

Zuzendaritza 

guztiak 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

3 

 

 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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► 5.(BG10) 
Aurrekontuetan 
genero-ikuspegia 
txertatzea. 

 

Zuzendaritza 

guztiak 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒ 

 

14
5   ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 6.(BG.11) Sektorekako 
eta zeharkako 
planetan genero-
ikuspegia sartzea. 

Zuzendaritza 

guztiak 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

☒ ☒ ☒ ☒ 

 

14
5   ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 7. (BG.6) Estatistika 
eta azterlanetan 
genero-ikuspegia 
txertatzea. 

 

  

Zerbitzu 

Zuzendaritza 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5 

 

 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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► 8.Emakumeen 
profesionalizazioa 
sustatzea, turismoaren 
eta merkataritzaren 
eremuan, lan-
baldintzak hobetuta 
eta jarduera- eta 
okupazio-tasa 
areagotuta. 

 

 

Turismo eta 

Ostalaritzako 

Zuzendaritza 

Merkataritzako 

Zuzendaritza 

☐ ☒ ☒ ☒ 

10
.1

 

14
6   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

► 9.Eremu komertzialean 
enplegua sustatzen 
duten emakumeen eta 
emakume ekintzaileen 
kopurua handitzea. 

Merkataritzako 

Zuzendaritza 
☒ ☒ ☒ ☒ 

   
10

.1
   

  
 

   
   

   
   

  1
46

 

  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

► 10.(BG.8)Komunikazio
an berdintasuna 
txertatzea. 

Zuzendaritza 

guztiak 

Kabinete eta 

Komunikazio 

Zuzendaritza 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

☒ ☒ ☒ ☒  

14
5.

1 

  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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► 11.(BG.12) Kontratu, 
dirulaguntza eta 
hitzarmenetan 
berdintasunerako 
klausulak sartzea. 

 

Zuzendaritza 

guztiak 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒ 

   
55

   
 

   ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 12.Berdintasun-plana 
daukaten sektore 
turistikoko eta 
merkataritza-sektoreko 
enpresen kopurua 
areagotzea. 

Zuzendaritza 

guztiak 

Sailari 

atxikitako 

erakunde 

autonomoak 

eta erakunde 

publikoak 

 

 

 

☒ ☒ ☒ ☒ 

 

14
6.

1+
14

6.
3 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

► 13.Emakumeen 
ekarpenak eta 
feminismoa 
ezagutzera eman eta 
aitortzen duten 
baliabide eta 
esperientzia turistikoak 
areagotzea. 

 

Turismo eta 

Ostalaritzako 

Zuzendaritza 

Basquetour 

 

☐ ☒ ☒ 

 

☒ 

 

 

14
5.

1 

  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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4 PLANA KUDEATZEKO EREDUA 

Ondoren, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 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.  

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planak ezartzen 

du berdintasunaren arloan zer esku-hartze ildo hartu behar dituzten kontuan XI. Legegintzaldian sailari 

atxikitako zuzendaritza eta organismoak.  Urte anitzeko dokumentu honetan helburu generiko eta 

estrategikoak aurreikusten dira eta horiek ondoren urteko plangintzan jasoko diren jarduerak orientatuko 

dituzte, izaera operatibo eta zehatzagoarekin. Atal honetan nabarmendu behar da bai Basquetour (Eusko 

Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren sozietate publikoa) bai Kontsumobide-Euskal 

Kontsumoko Euskal Institutua (Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren erakunde autonomoa) 

legegintzaldi honetako plangintzaren barruan sartzen diren arren, bakoitzak bere urteko plan espezifikoa 

izango duela, bai eta Sailak ere. Hala, legegintzaldiko plan honen ondorioz, urteko hiru plan egingo dira: 

► Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako urteko 

plana 

► Basquetourren emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako urteko plana 

► Kontsumobideren emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako urteko plana 

 

4.1. BERDINTASUNERAKO URTEKO PLANGINTZA 

Horrenbestez, urteko plan bat prestatuko da urtero berdintasun-politikak ezartzeko, eta hura bera 

ebaluatuko da ondoren.  Esandako plan horretan, helburuak, ekintzak, kronograma (hiruhilekoa) eta 

aurrekontua zehaztu beharko dira. Prozesu hori estandarizatzeko, plangintza-eredu bat izango da.  
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Gainera, urteko plangintzaren osagarri modura, urteko planari buruzko informazio laburtua jasotzeko 

aukera aurreikusten da, sailarteko eta sailen barruko koordinazio-egiturak jakinaren gainean ipintzeko.  

 

4.2. BERDINTASUNERAKO EGITURAK 

Ondoren, Sailak berdintasun-politiken alorrean zer oinarrizko egituratan parte hartzen duen azalduko da 

modu eskematikoan, planaren esparruan betiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAKUNDEARTEKO 
KOORDINAZIO-

EGITURAK 

BULTZATZEKO EGITURAK 
EMAKUNDE da EAEn berdintasun-politikak sustatzeaz, aholkularitza emateaz, plangintza egiteaz 

eta ebaluatzeaz arduratuko den den erakundea. 

SAILAREN BERDINTASUNERAKO ADMINISTRAZIO-UNITATEA plana 

egikaritzeaz, haren segimendua egiteaz eta ebaluatzeaz arduratuko da, eta Saileko 

organoei eta langileei aholkularitza eskainiko die 

ERAKUNDEARTEKO 
KOORDINAZIO-

EGITURAK 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO ERAKUNDEARTEKO 
BATZORDEA Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta toki-erakundeek berdintasunaren alorrean 

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

osatuta 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO ERAKUNDEARTEKO 
BATZORDEA Eusko Jaurlaritzaren berdintasun-jarduerak koordinatzeko organoa da eta 

berdintasunaren arloan aditua den Sailarteko talde teknikoaren babesa du. 

SAILARTEKO 
KOORDINAZIO-

EGITURAK 

SAILETAKO TALDE TEKNIKOAK  
Berdintasuneko unitateek eurek gidatuta eta koordinatuta, haien helburua berdintasun-

politikak modu efektiboan aplikatzen laguntzea da sailari atxikitako edo lotutako 
zuzendaritzetan, erakunde autonomoetan eta sozietate publikoetan; horretarako, 

informazioa eta laguntza jasoko dute berdintasun-politikak garatzeko prozesuaren fase 

bakoitzean. 
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4.3. SEGIMENDU-SISTEMA  

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren 

segimendu-sistema oinarrizko erreminta izango da; haren bidez, Sailak XI. Legealdian egindako 

berdintasun-politikaren jardunak, lorpenak eta inpaktuak hausnartu ahal izango dira. Alde horretatik, 

emaitza positiboak izan dituzten jardunbideak eta kudeaketa-ereduak 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 laguntzeko, berdintasuna Sailaren erakunde-kulturan, jardunean eta esku-hartzean 

biltzen dela bermatzeko.  

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak onartutako konpromisoei hiru segimendu mota egitea dago 

aurreikusita:  

► Lehenik eta behin, Sailak eta haren organismo publikoek 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 argitaratzeko 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.  

http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-

20021/eu/x57aEAIWar/comunJSP/x57ConsultaInOP.do?accion=idioma&lang=eu 

http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-

20021/es/x56aBbpiWar/x56aJSP/x56aCambioIdioma.do?idioma=eu  

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20021/es/x57aEAIWar/comunJSP/x57ainicio.do
http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/politika-ebaluazioak/
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20021/eu/x57aEAIWar/comunJSP/x57ConsultaInOP.do?accion=idioma&lang=eu
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20021/eu/x57aEAIWar/comunJSP/x57ConsultaInOP.do?accion=idioma&lang=eu
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20021/es/x56aBbpiWar/x56aJSP/x56aCambioIdioma.do?idioma=eu
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20021/es/x56aBbpiWar/x56aJSP/x56aCambioIdioma.do?idioma=eu
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► Bigarrenik, Sailak legealdiaren bi unetan jakinarazi beharko du Emakundek koordinatzen duen 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordearen bidez: legegintzaldiko 

lehentasunak ezartzen erdibidean eta amaieran izandako segimendua; horretarako 

diseinatutako txantiloiaren bidez eskumenak aintzat hartuta identifikatutakoak.  

► Azkenik, Sailak berak informazioa jasotzeko metodo soila eta arina aurreikusi du; haren bidez, 

urteko dokumentu labur batean Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren 

betetze-maila islatuko da. Esandako dokumentu horren bidez, Emakumeen eta Gizonen Sailarteko 

Batzordean urteko planaren egikaritze-maila adieraziko dute.  

 

Urteko Planaren 
jarraipena

 

 

4.4. KOMUNIKAZIO-SISTEMA 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 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. Era berean, 

garrantzitsua da gizarte-partaidetzarako prozesuak artikulatzea, emakumeen interesak defendatzen dituen 

elkarte-ehunari arreta berezia eskainita.   

Alde horretatik, planak komunikazio ona eskatu 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 ezartzeko garaiko komunikazioa.  

Komunikazio-plana
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4.5. AURREKONTU-SISTEMA 

Nabarmentzekoa da gogoraraztea plan hau txertatu ahal izateko ezinbestekoa dela beharrezko bitartekoak 

edukitzea.  

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 portzentaia. 

Horrenbestez, bitarteko horiek modu xeheagoan ipini beharko dira urteko planetan, legealdi honetan 

zehaztuetan. Nolanahi ere, nabarmentzekoa da adieraztea aurrekontua, batetik, berdintasunerako 

administrazio-unitate baterako partida espezifiko batean banakatuko dela, eta, bestetik, urteko planetan 

aurreikusitako ekintzak ezartzeko aurrekontu propio batean.  
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