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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  

 

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. 

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. 
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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. 

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 


