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• Testuingurua 

• Laneko metodologia eta helburuak 

• Diagnosiaren ondorioak 

• Lanerako ardatzak 

• Martxan jartzeko ekintzak 

AURKIBIDEA 
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TESTUINGURUA 
 

EUSKALDUNA BILBAO bere lan lerroa formalizatzeko konpromisoa betetzen ari da emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren eta aniztasunaren arloan, Bizkaiko Foru Aldundiaren estrategia zuzentarauak betez: 

 
• Ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua, Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunarena. 

 
• 2021-2024 urteetako Bizkaiko Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako VI. Foru Plana. 

 
Era berean, erantzukizuna hartu du Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako plan bat izateko eta bertan 

jasotzeko beste erakunde batzuek beren plantillaren tamainaren arabera dituzten legezko betebeharrak. 

 
EUSKALDUNA BILBAOK azken hamarkadetan kudeaketa aurreratuko eredu bat garatu du eta bere xedea da 
etengabeko hobekuntza ezartzea eta kudeaketaren elementu guztiei eta beraien emaitzei arreta integrala ematea. 

 
Gaur egunera arteko kudeaketa ereduak pertsonak kudeatzeko hainbat praktika izan ditu, eta guztien helburua izan 

da diskriminaziorik ezaren printzipioa modu formalean betetzea. 
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Helburuak eta ekintzak zehaztea 

zeharka genero ikuspegia 
sartzeko askotariko politika, 
estrategia eta zerbitzuetan 

barneko kudeaketa ereduaren 
arabera, eta osatzea nolakoa 

izan beharko litzatekeen 
Emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunerako plana. 

Emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako plana sortzeko 

parte-hartze prozesua. Berdintasun 
Batzorde bat egongo da lan eremu 

guztiekin eta plantillako legezko 
ordezkariekin. 

EUSKALDUNA BILBAOK 
berdintasunaren arloan izan 

ditzakeen hobekuntza alderdiak 
identifikatu eta lehenestea. 

 

Aztertzea gaur egun zein 

den EUSKALDUNA 
BILBAOREN egoera lan 

arloan emakumeen eta 

gizonen arteko berdintasun 

errealari dagokionez eta 

bere jarduerek sortutako 

inpaktua aztertzea baita ere. 

 
 
 
 

LANEKO METODOLOGIA ETA HELBURUAK 
 

 
 

Egin diren lanen erreferente nagusia izan da Emakunde-Emakumeen Euskal Institutuak proposatutako metodologia egitura. Egitura hori 

nagusiki osatzen dute diagnosia egiteko metodologiak eta Enpresa eta erakunde pribatuetarako berdintasunerako planak eta Plantillako 

adierazle nagusiak analizatzeko tresnak. 



DIAGNOSIAREN ONDORIOAK 

I PLAN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD | 5 

 

 

 

 

 

EUSKADUNA BILBAOREN BERDINTASUNERAKO I. PLANAREN DISEINU ETA EZARPEN EREMUA 

• I. Plana gauzatzeko, Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko batzorde bat eratuko da. Batzorde horrek legezko 

betekizunak beteko ditu (nagusiki, batzordea paritarioa izateari dagokionez), eta jarraipena egiteko urteko lana 

sistematizatuko du: urtean bi bilera egingo ditu, eta bi ebaluazio egingo dizkio Planari (bata erdialdean, eta bestea 

amaieran). 

 
• EUSKALDUNA BILBAOK gaur egun duen lan-kulturan, parte hartzeko dinamika eta erantzukizun partekatua 

nagusitzen dira. Bada, batzorde paritarioak erakundeko beste profil batzuetara jo ahalko du, eta pertsona horiek, 

nahiz eta erabakiak hartzeko ahalik izan ez, lantalde bat osatu ahalko dute, non berdintasuna eta aniztasuna 

zeharkako lan-ildotzat hartuko baitira, erakunde osoak partekatzeari begira. 

 
• Idatzizko testuetan eta ikus-entzunezko komunikazio-bitartekoetan, erakundea tentuz aritzen da hizkuntza sexista 

ez erabiltzeko; halere, hizkuntzaren erabilera ez-sexista EUSKALDUNA BILBAO osoan orokortu behar dela ikusi 

dugu, eta interesgarriak izan daitezkeen informazioetan (web orrian, memorietan eta reporting-ean, adibidez) 

sexuaren arabera bereizitako adierazleak sortu behar ditugula. 
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LANGILEAK KUDEATZEKO BARNE-EREMUA 

• Zuzendaritzan eta tarteko eremuan, osaera orekatua dago eta gaur egun, ez dago segregazio bertikalik (kristalezko 
sabaia ere esaten zaio). 

 
• Gaur egungo kudeaketa-taldea bost emakumek, gizon batek eta bi staff-ek osatzen dute, eta horietako bat gizona 

da, eta bestea emakumea. 

 
• Antolakundean eta antolakundearen funtzionamenduan, berdintasun-arloan, ez da zuzeneko nahiz zeharkako 

diskriminazio-egoerarik identifikatu. 
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• Foru Arauak adierazi bezala, generoak negoziazio kolektiboko prozesuetan duen inpaktuaren aurreikuspen- 

txostenak egiteko ohitura hartu behar dugu, nahiz eta ez den identifikatu zeharkako diskriminaziorik eragin 

dezakeen kudeaketa-politikarik langileen eremuan. 

 
• Emakumeen eta gizonen asebetetze-inkestetan, ez da alde nabarmenik hauteman. Ezta inkestak berariaz aztertzen 

duen berdintasunaren arloan ere. 

 
• Kontziliazio-politika erantzunkideari ere balorazio ona egin diote, zeinak erreferentetzat baitu BFAk arlo horretan 

garatutako politika. Dirudienez, kontziliazioak eta malgutasunak ez diote kalterik egiten langileen garapen 

profesionalari. 

 
• Zuzendaritzan eta tarteko eremuan, osaera orekatua dago eta gaur egun, ez dago segregazio bertikalik (kristalezko 

sabaia ere esaten zaio). 

 
• Plantillak osaera orekatua dauka. 
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• Gaur egungo kudeaketa-taldea bost emakumek, gizon batek eta bi staff-ek osatzen dute, eta horietako bat gizona 
da, eta bestea emakumea. 

 
• Antolakundean eta antolakundearen funtzionamenduan, berdintasun-arloan, ez da zuzeneko nahiz zeharkako 

diskriminazio egoerarik identifikatu. 

 
• Foru Arauak adierazi bezala, generoak negoziazio kolektiboko prozesuetan duen inpaktuaren aurreikuspen- 

txostenak egiteko ohitura hartu behar dugu, nahiz eta ez den identifikatu zeharkako diskriminaziorik eragin 

dezakeen kudeaketa-politikarik langileen eremuan. 

 
• Emakumeen eta gizonen asebetetze-inkestetan, ez da alde nabarmenik hauteman. Ezta inkestak berariaz aztertzen 

duen berdintasunaren arloan ere. 

 
• Kontziliazio politika erantzunkideari ere balorazio ona egin diote, zeinak erreferentetzat baitu BFAk arlo horretan 

garatutako politika. Dirudienez, kontziliazioak eta malgutasunak ez diote kalterik egiten langileen garapen 

profesionalari. 
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ZERBITZUEN ERAGINAREN ETA GIZARTEAN DUGUN ERAGINAREN EREMUA 

• EUSKADUNA BILBAOREN kontratazio-politikak emakumeen eta gizonen berdintasunarekin zerikusia daukaten 
administrazio-klausula sozialak jasotzen ditu. 

 
• Bada, kontrataziorako administrazio-orriek berdintasun- eta aniztasun-arloan biltzen dituzten irizpide sozialak 

eguneratu behar direla ikusi dugu. 

 
• EUSKALDUNA BILBAOK ematen dituen zerbitzuetan inpaktua izango duten jarduketak garatu behar ditugu. 

Genero- eta aniztasun-ikuspegia txertatzeko neurriak identifikatu behar dira. 

 
• Erakunde publikoek eta, horien artean, foru-erakundeek gizartean eragileak izan behar dutela onartuta, gizartean 

eragiteko jarduketak abiatu behar ditugu, erakundeak eta bertako langileek emakumeen eta gizonen 

berdintasunarekin duten konpromisoaren erakusle izango direnak. Hala, Euskaldunak bere gain hartzen du 

sentsibilizazio-kanpainetan modu aktiboan parte hartzeko konpromisoa, baita sareekin nahiz egitasmoekin 

lankidetzan aritzekoa edota kulturaren eremuan nahiz ekitaldien kudeaketan berdintasuna eta aniztasuna 

sustatzeko programazioak eta ikuskizunak antolatzekoa ere. 



I ARDATZA – Gobernu ona 
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1.1. HELBURUA 

 
• Emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasuna zabaltzeko 

plangintza eta antolamendua 

garatzea eta jarraipena eta 

ebaluazioa egitea 

1.2. HELBURUA 

 
• Emakumeen eta gizonen 

berdintasunerako politikan 

eragin positiboa ahalbidetuko 

duten mekanismoak eta 

tresnak garatzea. 

1.3. HELBURUA 

• I. planaren edukien eta 

ezarpen mailaren berri 

ematea. 



II ARDATZA - Langileen kudeaketa 
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2.1. HELBURUA 

• Hautaketa, kontratazio, 

prestakuntza eta lanbide 

sustapeneko prozesuetan 

berdintasun printzipioari 

erreparatzea. 

2.2. HELBURUA 

• Ordainsarien politikan 

langileen sailkapen sisteman 

berdintasunaren printzipioari 

erreparatzea. 

 
 
 
 

 

2.3. HELBURUA 

• Lan baldintzak zehazteko 

orduan berdintasun 

printzipioari erreparatzea, lan 

denborari eta laneko 

segurtasun eta osasunari 

dagokienez. 

2.4. HELBURUA 

• Euskalduna Bilbaoko langileen 

bizitza pertsonala, familiakoa 

eta lanekoa erantzukizunez 

kontziliatzen laguntzea. 
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2.5. HELBURUA 

 
• Emakume gutxi dauden 

espazioetan emakume gehiago 

egoten laguntzea, dauden 

oztopoak murriztuz. 

2.6. HELBURU ESTRATEGIKOA 

• Euskalduna Bilbaoko lan 
eremuan sexu-jazarpena eta 

sexuarengatiko jazarpena 

prebenitzea eta jazarpen horien 

aurka jardutea. 
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III ARDATZA - Foru esparru publikotik gizartean 

duen inpaktua 
 
 
 

 

3.1. HELBURUA 

• Emakumeen eta gizonen 

berdintasun arloko foru esparru 

publikoa aintzat hartzea eta 

zerbitzuak genero 

ikuspegiarekin ematea. 

3.2. HELBURUA 

• Kontratazioan emakumeen 

eta gizonen berdintasun 

arloko gizarte klausulak 

garatzea. 

 
 
 
 

 

3.3. HELBURUA 

• Kanpoan emakumeen eta 

gizonen berdintasunarekiko 

konpromisoaren berri ematea 

eta intereseko sare eta 

foroetan parte hartzea. 

3.4. HELBURUA 

• Gizartea emakumeen eta gizonen 

berdintasun arloan sentsibilizatzea, 

sektore teknologikoan gero eta 

emakume gehiago egon daitezen. 
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IV ARDATZA – LGTBI aniztasuna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1. HELBURUA 

 
• Euskalduna Bilbaoren kudeaketan 

LGTBI aniztasuna sartzea. 

4.2. HELBURUA 

• Euskalduna Bilbaok ematen 

dituen zerbitzuetan LGTBI 

aniztasuna sartzea. 



I PLAN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD | 15 

 

 

 
 
 

 

MARTXAN JARTZEKO EKINTZAK 

• EUSKALDUNA BILBAOREN kanpo- eta barne-komunikazioak egokitzea, darabilten 

hizkuntza sexista izan ez dadin; lehentasunez, honako euskarri edo dokumentu 

hauek egokituko dira: 

 
• Kontratazio-orriak 

 
• Barne-/kanpo-komunikazioak 

 
• Sare sozialak 

 
• Gizonek berdintasunaren eraikuntzan dituzten parte-hartze aktiboa eta 

konpromisoa sustatzea, ekimenen bidez sentsibilizatuz (adibidez, Gizonduz 

programarekin). 

 
• Hautaketa-probetan edo merezimenduak baloratzeko probetan ez diskriminatzea: 

prozesu itsuak eta konnotazio sexistadun galderak kentzea. 
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MARTXAN JARTZEKO EKINTZAK 

• Parte hartzeko, langileak ordezkatzeko edo erabakiak hartzeko organo nahiz guneetan emakumeen eta 
gizonen kopurua orekatua izan dadin saiatzea, organook pertsona ugarikoak direnean eta ahal denean. 

 
• Eskaintza artistiko eta kulturalean dauden emakumeen eta gizonen kopurua urtero aztertzea. 

 
• EUSKALDUNA BILBAOREN inguruko gune zaurgarri eta beltzak detektatzeko plan bat egitea, prebentzio- 

ekintzak zehazteko 

 
• Diskriminaziorik ezaren irizpideak zehaztea, langileak kudeatzeko prozesuetan nahi gabeko bazterketak 

saihesteko, eta sexu-joeran edo -identitatean oinarritutako diskriminazio-egoerak prebenitu eta 

jorratzeko tresnak zehaztea: 

 
• Lan-eskaintzak argitaratzea, baita plataforma zehatzetan ere, LGTBI pertsonak enplegatzeko. 

 
• Langileak hautatzeko prozesuetan bazterketak saihesteko curriculumak erabiltzea (argazkirik eta 

generorik gabe, adibidez). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


