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EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA: INDARREKO 
LEGEAK ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN BETEBEHARRAK. 

 

1. EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUN PRINTZIPIOAREN 
NORAINOKOA ETA ESANAHIA 

Berdintasunaren oinarria estatu demokratiko modernoen oinarrizko zutabea da, eta haren 

planteamendua eta helmena filosofia, ekonomia, politika eta zuzenbidearen alorretan sartzen da; 

horregatik, berdintasunaren printzipioa sozietate antolakuntzarako ideal gisa hartzen da.  

Berdintasunaren printzipioa interpretatu ahal izateko ezinbestekoa da haren adierazpenak 

identifikatzea: arrazen arteko berdintasuna, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, 

bertakoen eta atzerritarren arteko berdintasunak, "ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaioterri, 

arraza, sexu, erlijio, iritzi, ezgaitasun orientazio sexual nahiz bestelako inguruabar edo egoera 

pertsonal zein sozialak aintzat hartuta" adierazpenean zehaztuta dagoela ulertu ahal izateko.  

Hau da, berdintasunaren printzipioa labur daiteke —hasierako hurbilketa eginda— dimentsio bikoitz 

baten bidez:  

 

 

 

 

 

 

Frantziako Iraultzatik emakume askok sexuen arteko berdintasuna erreibindikatu dute, hau da, 

gizonezkoei “naturalki” eman zaizkien eskubide eta betebehar berdinak izatea behin eta berriz 

eskatu dute.  

Harrezkero, XX. mendean batez ere, emakumeek hainbat eskubide eskuratu dituzte, besteak beste: 

bozkatzeko eta bozkatuak izateko eskubidea, beren burua kargu publikoetara aurkezteko 

eskubidea, ordaindutako lana izateko eskubidea eta ondasunak izateko eta haiek administratzeko 

eskubidea. Hala ere, eta asko aurreratu den arren, emakumeek bizitzeko eta haien bizitzak 

kontrolatzeko duten eskubideak oztopo handiekin egiten du topo oraindik ere.  

Guztiok berdinak gara (dimentsio positiboa) 

Edozein bereizkeria-mota beren beregi debekatzea (Dimentsio 

negatiboa). 
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Eta horrexegatik, hain zuzen, ezin dira orain arte lortutakoarekin konformatu; aldiz, ezinbestekoa 

da lorpen horiek abiapuntutzat hartzea emakumeen eskubideak finkatu eta egonkortzeko.   

Eta emakumeen eta gizonen eskubide eta baldintzak berdinak izatea lortzeak berdintasun-

printzipioa sozietate-aurreratuen balio nagusi gisa finkatzea esan nahi du, emakume eta gizonen 

egoeren desoreka gainditzeko erronka bere gain hartuz, erantzukizun partekatuan eta ekitatean 

oinarriturik.  

Ikuspuntu horretatik, arautegia eta gomendio zein proposamen politikoak bideratu dira, Europar 

Batasunetik nahiz nazioarte mailan ere; horrela, gaur egun, ia erakunde publiko guztiak, denak ez 

esatearren, bat datoz emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunaren aldeko argumentazio-

ildo hauekin:  

 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna emakumeekiko justizia kontua da. Izan 

ere, emakumeak munduko biztanleriaren erdia baino gehiago izan arren, giza-eskubideak 

ukatu zaizkie mendeetan zehar.  

 Aukera-Berdintasuna garatzeak sozietate justuagoak eta demokratikoagoak 

eraikitzen laguntzea esan nahi du, eta horretarako, lehenbailehen hautsi behar dute 

emakumeek egitura sozial, politiko eta ekonomikoetan ordezkaritza txikia izateak dakarren 

demokrazia gabeziarekin.  

 Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunak emakumeak eremu sozial, politiko 

eta ekonomikoetan sartzea ekarriko du berarekin, eta sozietate osoaren eraginkortasun 

ekonomikoa sustatzen lagunduko du, herritarren ezagutza, gaitasun eta trebetasunei 

etekinik handiena ateratzean.  

Baina hori guztia ezerezean geldituko da emakumeen eta gizonen ekintza zuzenak eta 

norbanakoak behar duen legitimizazioa ematen ez badio; hala, gu guztiok funtsezkoak gara 

berdintasunean oinarrituta lan egiteak dakarren aldaketa prozesuan, sektore publiko, pribatu edo 

hirugarren sektoreko langileak edota herritar xumeak garen aldetik eta orokortasunetik 

pentsatzeko eta gure ingurune gertuenean jarduteko gaitasuna dugun aldetik. Eta, hain zuzen ere, 

norberaren jarrera aktiboak ahalbideratuko du egiazko kultura demokratikoa garatzeko sozietate 

balioak finkatu ahal izatea, negoziazioaren bitartez. Halaber, ahalbideratuko du gizonek eta 
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emakumeek erantzukizunak, eginbeharrak eta funtzioak partekatzea jarduketa eremu 

desberdinetan, bizitza partekatzea azken finean.  

Eta horretarako, beharrezkoa izango da aukera-berdintasunetik lan egitea justifikatzen duten 

hainbat arrazoi ulertzea, hauek:  

 Emakumea izatea oraindik ere diskriminazio eta indarkeriarako arrazoi bat delako, eta 

arrisku mehatxatzailea etxean, lanean nahiz kalean.  

 Sozietate honetako pertsonen arteko eta taldeko harreman-sistema botere-desorekan 

oinarriturik dagoelako, hain zuzen ere oraindik bizirik dirauten eta eredu patriarkala 

definitzen duten balio androzentrikoekin zuzenean lotuta dagoen botere-desorekan. 

 Giza Eskubideen Aitorpen Unibertsalak emakumeen eskubideak ere barne hartzen 

dituelako.  

 Gure erronka delako elkartasunari, errespetuari, bizikidetzari, berdintasunari eta sortzeko 

gaitasunari lehentasuna ematen dien sozietatea lortzea, sozietatea eraldatzeko, sozietate-

justizian hazitzeko, berdintasunetik"  

Horregatik guztiagatik, Aukera Berdintasunaren printzipioa modu eraginkorrean aplikatzen dela 

bermatzeko ez da soilik borondate politikoa behar; aldiz, emakumeen eta gizonen partehartze 

orekatua jarduketa eremu publiko eta pribatuetan bermatu behar da horretarako.  

Genero Berdintasunak emakumeek eta gizonek desberdinak izateko duten eskubidea hartzen du 

barne, baina horrek ez du esan nahi maila sozial, politiko edo ekonomikoan bereizkeriazko tratua 

emango zitzaienik.  

Hala ere, berdintasunaren printzipioa aintzat hartzea, doktrina juridikotik, ez du ezinbestean 

ekarriko diskriminazio guztiak desagertzea.  

Horregatik, kontuan hartu behar dugu tratu-berdintasunaren printzipioa bermatzea; izan ere, 

ezinbesteko baldintza izan arren, ez da nahikoa egiazko berdintasuna lortzeko, ez baitu gutxitzen 

gizartean dauden desberdintasunak. Hala adierazi zuen Europako Kontseiluak duela hamarkada 

bat:  “Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, giza-arrazoiaren eskaera den arren, ez da 

ematen, ez eta ideal demokratikoak aldarrikatzen dituzten gizarteetan ere"  
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2. BERDINTASUNERAKO ARAU-ESPARRUA ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN 
BETEBEHARRAK:  

NAZIO BATUEN ERAKUNDEA: Giza Eskubideen Aitorpen Unibertsala (1948): "pertsona orok 

ditu Aitorpen honetan aldarrikatzen diren eskubide eta askatasun guztiak, inolako bereizkuntzarik 

gabe, ez arrazazkorik, ez koloreari dagokionik edo sexuzkorik" 

NAZIO BATUEN ERAKUNDEA: 1979an onetsi zen Emakumeen aurkako bereizkeria mota guztiak 

ezabatzearen aldeko Nazio Batuen Konbentzioa. Bertan argi eta garbi ezarri zen emakumeen giza 

eskubideen barnean sartu behar direla sozietate bat eratzen duten eskubide zibil, politiko, 

ekonomiko, sozial eta kultural guztiak. Hortik abiatuta, Nazio Batuen Erakundeak gobernu guztiei 

eskatuko die eskubideen berdintasuna ezartzeko eta aukera desberdintasunari aurre egiteko, 

horrela bermatuz, hain zuzen ere, eskubide eta askatasun guztiak emakume eta gizon guztiei. 

Espainiak 1981n berretsi zuen.  

EUROPAR BATASUNA: Erromako Ituna (1957). Europan emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren printzipioa Erromako Itunan aipatu zen 

lehendabiziko aldiz. Itunaren 119. artikuluak dio emakumeek eta gizonek eskubide bera dutela, 

lana bera edo balio bereko lana eginda ordainsari berbera jasotzeko. 

Agiri hau aurrerapauso handia izan zen emakumeen eskubideen berdintasunerako 

unibertsalizazioan (eskubide ekonomiko, lan-eskubideak, politikoak, sozialak eta zibilak).  

ESTATU ESPANIARRA: Espainiako Konstituzioa (1978). Konstituzioaren 14. artikuluak 

honakoa dio: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira, eta ezin da inolako bereizkeriarik egin, 

jaioleku, arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera pertsonal zein sozialak 

aintzat hartuta"  Eta 9.2. artikulua: “Botere publikoei dagokie inguruabar zehatzak sustatzea, 

gizabanakoaren eta berak osatzen dituen taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta 

eragingarriak izan daitezen” 

Hauei 10.2 artikulua gaineratu behar zaie. Artikuluak honakoa dio: "Konstituzioak jasotzen dituen 

funtsezko eskubide eta herri-askatasunen gaineko arauak Espainiak berretsiriko giza eskubideei 

buruzko nazioarteko hitzarmenen arabera interpretatuko dira”  

ESTATU ESPANIARRA: Martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasun Eragingarrirako. Legearen xedea da tratu- eta aukera-berdintasunaren eskubidea 
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eragingarri egitea emakumeen eta gizonen artean, batez ere, emakumeak bere sexua dela-eta 

pairatzen duen bereizkeria ezabatuz.  

Nolanahi ere, lege honen berrikuntzarik handiena da bereizkeriazko jokabide horiek prebenitzea eta 

berdintasun printzipioa eragingarri egiteko politika aktiboak ezartzea. Aukera horrek berarekin 

dakar berdintasun-printzipioa nahitaez hedatzea errealitate sozial, kultural eta artistikoaren 

antolamenduko edozenbat esparrutara, horietan desberdintasuna sortu edo iraunaraz 

daitekeenean. Hortik, bada, testu honetako oinarrizko printzipiotzat hartzea berdintasunaren 

zeharkako dimentsioa, bereizkeriaren aurkako eskubide garaikidearen ikurra.   

Gainera, Legeak kontuan hartzen ditu Espainiako politika publiko guztiak, estatukoak eta 

autonomia erkidegokoak nahiz toki-administraziokoak. Zentzu honetan, 14. artikuluak, Botere 

publikoen jardute-irizpide orokorrak, esaten du botere 

publikoek beste jardute-irizpide batzuen artean, hauekin lan egin behar dutela. 

 Konpromisoa, emakuemeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko konstituzio-

eskubideraren. 

 Tratu eta aukera berdintasunaren printzipio barneratzea, ekonomia, lan gizarte, nahiz 

kultura politiketara eta politika artistikoetara. 

 Emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua hauteskunde zerrendetan eta erabakiak 

hartu behar direnean… 

 Genero-indarkeria, familia-indarkeria eta sexu jazarpen nahiz sexuan oinarritutako jazarpen 

era guztiak ezabatzeko behar diren neurriak hartzea. 

 Kontuan hartzea ahulezia berezia duten kolektiboetako emakumeen zailtazun zehatzak; 

emakume horien artean daude gutxiengoetara bildutako emakumeak, emakume 

emigranteak, haurrak, desgai diren emakumeak, adineko emakumeak, emakume alargunak 

eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak, Orobat, botere publikoek ekintza 

positiboko neurriak hartu ahal izango dituzte emakume horiei begira. 

 Amatasun egoera babestea, arreta berezia jarriz, gizarteak beregana ditzan 

haurdunaldiaren, erditzearen eta edoskialdiaren ondoreak. 
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 Emakumeen eta gizonen artean lana, norberaren bizitza eta familiabizitza uztzartzea 

ziurtatzen duten neurriak ezartzea, bai eta etxeko zereginak gauzatzean nahiz familiari 

arreta eskaintzean bi-bien ardura suspertzea ere. 

 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun printzipioaren eragingarritasuna suspertzea 

subjetu pribatuen arteko harremanetan. 

 Administrazio esparruan sexista ez den hizkera ezartzea, eta hizkera hori suspertzea 

harreman social, cultural eta artistiko gueztietan. 

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA: 14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, Emakumeen 

kontrako Indarkeriari aurre egitekoa  

Legearen sarrera horrela hasten da: Emakumeen kontrako indarkeria, emakume izaeraren 

diskriminazioan oinarritutakoa, giza eskubideen urraketa bat da, egungo gizartean gertatzen diren 

urratze ohikoenetako bat. Funtsezko eskubideak, hala nola bizia, osotasun fisikoa eta mentala edo 

osasunerako eskubidea, zuzenean kaltetzen dituzten abusu horiek emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren oinarrizko printzipioa ere urratzen dute.  

Foru lege honen ondorioetarako besteak beste honakoak dira emakumeen kontrako indarkeria 

motak, aurreko idatz-zatian indarkeriaz emandako definizioa mugatu gabe, betiere: 

a) Indarkeria bikotean edo bikote ohian: indarkeria fisikoa, psikologikoa, ekonomikoa edo sexuala, 

bikotekide duen edo izan duen gizonak edo berarekin antzeko harreman afektiboak izan dituenak, 

batera bizi direla nahiz ez, emakumearen kontra erabilitakoa, indarkeriazko ingurunean bizi diren 

haurrengan duen eragina barne hartuta. 

b) Sexu-indarkeriaren agerpen ezberdinak: emakume eta nesken kontrako sexu-indarkeriak bere 

baitan hartzen ditu sexu erasoa, sexu abusua, sexu jazarpena lanean edo hezkuntzan eta sexu 

abusua familian, komunitatean, hezkuntzan, lanean eta esparru publikoan. 

c) Feminizidioa: bikotean edo bikote ohian eginiko homizidioak, eta generoak eragindako 

diskriminazioan oinarritutako indarkeria erakusten duten beste krimen batzuk, hala nola sexu-

indarkeriarekin loturiko hilketak, prostituzioaren eta emakumezkoen salerosketaren eremuko 

hilketak, ohoreagatiko hilketak, neskatoen infantizidioa eta ezkonsariagatiko hilketak. 

d) Emakumeen eta nesken salerosketa: emakumeak eta neskak erakarri, eraman, lekuz aldatu, 

hartu edo jasotzea, barne hartuta pertsona horien gaineko kontrola trukatzea edo eskualdatzea, 
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mehatxuekin edo indarra edo bestelako hertsamen bideak erabiliz, bahituz, iruzur eginez, 

engainatuz, botere abusuaren bidez edo egoera ahul batez baliatuz, edo emakume edo nesken 

gaineko kontrola duen pertsonaren baimena lortzeko dirua edo onurak emanez edo jasoz, helburua 

delarik sexu-esplotazioa, laneko esplotazioa edo menpekotasunezko ezkontza. 

e) Sexu-esplotazioa: emakumeak eta neskak prostituzioan, sexu morrontzan edo beste sexu 

zerbitzu batzuetan aritzetik, ekintza pornografikoak edo material pornografikoak egitea barne, 

finantza onurak edo bestelakoak lortzea, bortxaz, mehatxuaz, engainuaz edo nagusitasunezko 

egoera batez edo biktimaren egoera ahulaz baliatuz. 

f) Gazteegitan ezkontzea, ezkontza hitzartua edo behartua: baimen libre eta erabatekorik izan ez 

duen ezkontza, hirugarrenen arteko akordio baten emaitza izan delako, emakumearen borondatea 

kontuan hartu gabe, edo mehatxupean edo bortxaz egiten delako, edo baimena emateko legez 

aurreikusitako adina baino gazteagoa delako emakumea. 

g) Emakumeen genitalen mutilazioa: emakumearen genitalak osorik edo zati batean kentzea 

dakarren edo ekar dezakeen edo haietan lesioak eragiten dituen edozein prozedura, emakumearen 

edo neskaren baimena izanda ere, berariazkoa nahiz esan gabekoa. 

h) Emakumeen duintasuna, osotasuna edo askatasuna kaltetzen duen edo kalte dezakeen beste 

edozein indarkeria mota, nazioarteko itunetan, Espainiako Zigor Kodean edo Estatuko nahiz Foru 

Komunitateko araudian aurreikusirik dagoena. 

17/2019 FORU LEGEA, apirilaren 4koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari 

buruzkoa. 12. artikulua. Nafarroako toki entitateak. 

1. Toki entitateek beren eskumenak betetzean txertatuko dute emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren printzipioa, eta, horretarako, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioarekin 

elkarlanean arituko dira. 

2. Zeini bere lurralde-eremuan eta ordenamendu juridikoak emandako eskumenak betez, toki 

entitateei eginkizun hauek dagozkie berdintasun arloko politiken gaian: 

a) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko politikaren arloko helburuak eta 

jarraibideak ezartzea beraien lurraldean, Nafarroako Foru Komunitatearen politikekin koordinatuta. 

b) Beraien jarduketa guztietan genero-ikuspegiaren zeharkakotasuna txertatzeko behar diren 

tresnak ezartzea. 
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c) Udal jardunaren eremu guztietan desparekotasuna eta diskriminazioak desagerrarazteko 

politikak gauzatzea. 

d) Emakumeen gabeziak eta beharrak aztertu eta atzematea, foru lege honen helburuak betetzeko 

kasuko lurralde-eremuan. 

e) Emakumeei arreta, informazioa eta orientabideak ematea eskura dituzten programa eta 

baliabideei buruz, beraien eskubideak egiaz erabil ditzaten laguntzeko. 

f) Herritarrak sentsibilizatzea, balio aldaketa sustatuz, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 

lortzen laguntzeko. 

g) Emakumeen autonomia pertsonala eta ekonomikoa sustatzea, emakumeen enplegua eta haien 

ahalduntze pertsonala, kolektiboa eta soziala bultzatuz. 

h) Emakumeen presentzia sustatzea parte hartzeko organoetan eta erabakiak hartzeko guneetan. 

i) Emakumeen elkarteei eta talde feministei laguntzea, eta sustatzea parte har dezaten 

berdintasunaren eta genero-zeharkakotasunaren politikak diseinatzen, egiten, garatzen eta 

ebaluatzen. 

j) Estatistika eguneratuak izatea, toki entitateen jardun eremuetan emakumeek eta gizonek 

dituzten egoera desberdinen berri izateko bide ematen dutenak. 

k) Ahaleginak eginen dira laneko eta familiako bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko 

tokiko baliabideak eta zerbitzuak ezarri eta egokitzeko. 

l) Bermatzea, Nafarroako Gobernuarekin koordinatuta, teknikarien eta politikarien berariazko 

prestakuntza dagozkien eginkizunak bete ditzaten foru lege honek ezartzen duenari dagokionez. 

 

ALTSASUKO UDALA: Gizonezkoen eta emakuzmezkoen arteko berdintasunerako II. 

Jarduera plana. 2016-2019, Altsasuko Udalak, 2008ko apirilaren 7ko osoko bilkuran 

onarturik., 2019ko abuztuaren 30eko Udalbatzak bere luzapena onartu zuen 2019-2023ko 

legealdirako 

II Plan hau 4 esku hartzeko arloetan banatzen da: Toki gobernamendua eta genero-

zeharkakotasuna; Emakumeen aurkako indarkeria; Zaintza, erantzunkidetasuna eta 

bateragarritasuna; Emakumeen ahalduntzea, haien partaidetza soziopolitikoa eta balio-aldaketa. 
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Honako helburu hauek planteatzen dira lehen esku-hartze arloan, hau da, administrazioari berari 

zuzendutako arloan:  

 Teknikariak eta politikariak gaitzea, haien alorretan genero-ikuspegia barneratzeko eta 

berdintasun-alorrarekin helburu horri begira lankidetzan aritzeko 

 Arauek, planek eta proiektuek ez dietela era diskriminatzailean emakumeei eta gizonei 

eragiten bermatzea, baita berdintasunerako eragin positiboa izatea ere 

 Aurrekontuaren banaketa aztertzea, emakumeei era diskriminatzailean ez eragiteko. 

Ekitate handiagoa bilatzea  

 Berdintasuna sustatzea, langileak aukeratzeko eta sustatzeko prozesuetan 

 Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista eta integratzailea egitea eta sustatzea  

 Genero-ikuspegia txertatzea kontratuetan, diru-laguntzetan eta hitzarmenetan  

 Ordezkaritza orekatuaren printzipioa txeratzea 3/2007 Legeak zehaztu bezala  

ALTSASUKO UDALA: Hizkera eta irudi ez-baztertzailea arautzen duen Ordenantza (238. 

ALDIZKARIA - 2011ko abenduaren 1a) 

4. artikulua. Administrazioari ahoz zuzentzen zaizkion herritarrei hizkera ez-baztertzailearekin 

eginen zaie harrera.  

IV Kapitulua, Udalaren kanpo irudia. 

5. artikulua. Altsasuko Udalak eta haren mendeko erakunde autonomoek hizkera eta irudi ez-

sexistak erabiliko dituzte herritarrei zuzentzen zaizkienean. 

Hizkera eta irudi ez-sexistak erabiliko dira dokumentu hauetan: 

a) Bandoak, ediktuak, kartelak eta informazio plakak. 

b) Zigiluak, tanpoiak, logotipoak, idazpuruak eta gisako elementuak. 

c) Eraikin, karrika eta eremu publikoetako errotuluak. 

d) Udal egoitza eta bulegoetako errotuluak, udal langileen arropak eta uniformeak. 

e) Interes turistikoko, zerbitzuen kontroleko eta trafikoko seinaleak, etzanak izan ala zutikakoak. 

f) Udal jardueren informazio eta propagandako eskuorriak, kartelak. 

g) Argitalpenak. Udalak egiten dituen argitalpenak eta herritarrei zuzentzen zaizkienak. 

h) Udalak prentsan argitaratzen dituen iragarkiak. 

i) Udalaren web-orria. 



 

11 

 

j) Kontratuak, hitzarmenak, fakturazioa etab. 

k) Beste edozein baliabide edo formatu, Udalaren irudia, kanpokoa edo instituzionala, adierazteko 

erabiltzen dena. 

Udalak publizitaterako agiriak edo gisakoak igortzen dituenean, haietan irudirik baldin bada, aldioro 

ahalegina eginen da emakumeen eta gizonen irudiak eginkizun anitzetan ager daitezen, eta rol eta 

estereotipo sexistak baztertuko dira. 
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1. GEHIGARRIA  

Berdintasunari buruzko estekak 

 

ORGANISMOS ESTATALES 
 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: https://www.msssi.gob.es/ 

 
ORGANISMOS AUTONÓMICOS 

 

Instituto Navarro para la Igualdad: https://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/ 

Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua. Servicio de Igualdad  

http://www.alsasua.net/es/ayuntamiento/servicios/object.aspx?o=7159 

Documentación de Emakunde/ Instituto Vasco de la Mujer: http://www.emakunde.es/indice_c.htm 

 
OTRAS ORGANIZACIONES 

 

Women Watch España, Naciones Unidas: http://www.un.org/spanish/womenwatch/about/ 

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional 

http://pdf.biblioteca.hegoa.efaber.net/ebook/15945/guia_mujeresc.pdf 

Boletín e-leusis, la ciudad de las mujeres en la red: http://www.e-leusis.net/ 

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género: http://www.ahige.org/folletos.html 

Creatividad Feminista: http://www.creatividadfeminista.org/ 

Marcha Mundial de las Mujeres: www.marchemundiale.org ; www.emakumemartxa.org (Marcha 

Mundial Euskadi) 

Mujeres en Red: www.mujeresenred.net 

LINKS LENGUAJE IGUALITARIO 
 

Guía sobre estrategias de comunicación incluyente. Gobierno de Navarra 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-

7934034AB5C6/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf 

www.nodo50.org/mujeresred/lenguaje.html 


