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1. Sarrera
Diagnostiko honek epe laburrean Hondarribiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako I.
Plana garatzeko oinarriak ezartzen ditu. Berdintasun-planak beharrezko tresnak dira esparru
horretan esku-hartze koordinatua eta eraginkorra egiteko, eta 4/2005 Legeak, otsailaren
18koak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, autonomia-erkidegoan, forualdundietan eta udalerrietan horrelako planak egiteko derrigortasuna ezartzen du.
Hondarribiko I. Berdintasun Planak esparru horretan Udalaren bidez garatu beharreko ekintzaildoak ezarriko ditu eta, planari esker, udalerrian genero-ikuspuntua begirada zabalaz
txertatuko da. Horrek berekin ekarriko du errealitate berezitua, baldintzak eta emakumeen eta
gizonen beharrak sistematikoki kontuan izatea, tokiko politikek desberdintasunak errotik
desagertzea xede duten ekintzak eta berariazko helburuak bideratzea laguntzeko.
Beraz, diagnostiko horrek udalerriaren erradiografia orokorra eskaintzen du berdintasunaren
esparruari buruz, begirada bikoitzarekin. Alde batetik, barnera begiratzen du, udal zerbitzuak
eta programak genero-ikuspuntuaren bidez ebaluatzeko, eta udalaren egitura ere aztertzen
du. Eta beste aldetik, kanpora begiratzen du, udalerrian zenbait gaikako arlotan zer
berdintasun-testuinguru dagoen jakiteko.
Horrez gainera erreferentziatzat hartzen dira, diagnostikoan nahiz planean, EAEko Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planean1 ezarritako irizpideak. Plan horrek esku hartzeko lau
esparru zehatzetan jardutea funtsezkoa dela zehazten du:
-

Erakundeen barne-funtzionamendua hobetzea.
Emakumeen ahalduntzea sustatzea.
Ekonomia eta gizarte-antolaketa eraldatzea.
Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak bermatzea.

Diagnostiko hori, egingo den plana bezala, lau jarduketa-esparru horiek aintzat izanda
egituratuta dago. Era berean, analisiak udalbatzaren barne-begirada eta Hondarribia
1

EMAKUNDE. EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana Hemen kontsulta daiteke:
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/emakunde7plan/
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udalerriaren kanpo-begirada eskainiko ditu. Era berean, herritarrek hautatutako gai
garrantzitsuak biltzen dituen atal bat ere badu txostenak; eta beste bat, prozesuan
hautemandako ahuleziei, mehatxuei, indarguneei eta aukerei buruzkoa.

2. Esparru juridikoa eta teknikoa
Erreferentziazko askotariko dokumentu juridikoek eta teknikoek ezartzen dute diagnostiko
honen esparrua, berdintasunaren esparruan egun jokatzeko irizpideak zehazten baitituzte.
Ondoren, esanguratsuenak azalduko dira:

4/2005 Legea, otsailaren
berdintasunerakoa2.

18koa,

emakumeen

eta

gizonen

EAEn Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea da berdintasun-politiken
arloan erreferente nagusia. Bertan, gai horretan ahalmen publikoen jarduera zuzendu behar
duten printzipio orokorrak ezartzen dira, baita bizitzako arlo guztietan gizon eta emakumeen
tratua eta aukera-berdintasuna sustatzera eta bermatzera zuzendutako neurri multzoa arautu
behar dutenak ere, eta bereziki, autonomia sustatzera eta horien posizio soziala, ekonomikoa
eta politikoa sustatzera zuzendutakoak. 4/2005 Legea Euskadiko administrazio publiko
guztietan da aplikagarria: Autonomia Erkidegoko Administrazioa, Foru Administrazioa eta
Tokiko Administrazioa, baita erakunde autonomoak eta horien mendekoak diren edo horiekin
lotutako eragile publikoak ere. Bertan, emakumeen eta gizonen berdintasun arloan
administrazio maila bakoitzari dagozkion konpetentziak eta funtzioak definitzen dira. Tokiko
Administraziori dagokionez, legeak honako hau ezartzen du 7. artikuluan:
1.

Emakumeen eta gizonen berdintasun arloan Euskal Autonomia Erkidegoko udalei dagokie,
banaka edo parte hartzen duten edo lege honen helburuekin bat egiten duten
mankomunitateen bidez, honako funtzio hauek:
a) Administrazioan genero-perspektiba txertatzeko egituren, programen eta prozeduren
egokitzapena eta sorkuntza.
b) Ekintza positiboko neurrien exekuzioa tokiko arloan.
c) Programazioa tokiko arloan, Gobernuaren plangintza orokorraren testuinguruan eta
dagozkien foru aldundien programazioa.
d) Estatistika eguneratuen egokitzapena eta mantentzea, tokiko esku-hartze arloetan
emakumeen eta gizonen egoera bereizlearen ezagutza ahalbidetzen dutenak.
e) Tokiko arloan emakumeen eta gizonen egoerari buruzko azterketa eta ikerketa egitea.
f) Toki-eremuan emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun-egoerari buruzko eta
berdintasuna sustatzeko beharrezko neurriei buruzko sentsibilizazio-jarduerak egitea.
g) Toki-araudia eta horren aplikazioa jarraitzea, emakumeen eta gizonen berdintasunprintzipioarekin bat etorriz.
h) Herritarrei eta batez ere emakumeei emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko
baliabideen eta programen gaineko informazioa eta orientazioa ematea. Horrez gain,
bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeen oinarrizko eskubide sozialetarako
sarbidea bermatzera zuzendutako programei edo zerbitzuei buruzko informazioa
eskaintzea.
i) Duten izaeragatik, udalak eman behar dituen programak edo zerbitzuak eskaintzea,
bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeen oinarrizko eskubide sozialetarako
sarbidea bermatzeko helburuarekin.
j) Duten izaeragatik udalak eman behar dituen eta emakumeei eta gizonei bizitza
pertsonala, lan-bizitza eta bizitza familiarra bateratzera bideratuta dauden baliabide
eta zerbitzu sozio-komunitarioak ezartzea.

2

4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa. Hemen kontsulta daiteke:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17779-consolidado.pdf
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k)

2.

Erakunde publikoekin eta pribatuekin parte hartzeko eta elkarlaneko harremanak eta
bideak ezartzea, beren helburuak eta funtzioak direla eta, tokiko arloan emakumeen
eta gizonen berdintasuna lortzen lagunduko dutenak.
l) Tokiko arloan gertatuko diren sexu-arrazoiagatiko bereizkeria-egoerak antzematea eta
hori errotik kentzeko neurriak hartzea
m) Bere konpetentzia-eremuan egotz lekiokeen beste edozein funtzio.
Tokiko administrazioek aurreko paragrafoan adierazitako funtzioen gauzatze eraginkorra
errazteko, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren laguntza teknikoa eta dagozkien foruadministrazioak sustatzeko neurri egokiak izango dituzte.

Berdintasun-politiken plangintzari dagokionez, 4/2005 Legeak II. Tituluan, I. Kapituluan, 15.3.
artikuluan, hau xedatzen du: “(…)udalek berdintasunerako planak edo programak onartuko
dituzte Eusko Jaurlaritzaren plangintza orokorrean ezarritako esku-hartze ildoak eta
jarraibideak kontuan hartuta eta beharrezko diren baliabide material, ekonomiko eta giza
baliabideen bidez bermatu egin beharko dutela haien sail, erakunde autonomo edo haiekiko
mendekotasuna edo lotura duten erakunde publikoetan aipatutako planetan eta Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Legean ezarritako neurriak eraginkortasunez eta koordinatuta
gauzatzen direla (…)”.

3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasun Eragingarria lortzeko3
2007an onartutako estatu arloko legea Espainian politika publikoek duten orokortasunaz ari
da, bai estatukoek, bai autonomikoek eta tokikoek, Konstituzioaren babesean (9.2 eta 14
artikuluak), Estatua konpetente bihurtzen duena pertsona guztien berdintasuna bermatuko
duten oinarrizko baldintzak arautzeko. 21.1. artikuluak honako hau adierazten du: “tokiko
erakundeek berdintasun-eskubidea txertatuko dute bere konpetentzietan, eta horretarako,
gainerako Administrazio Publikoekin elkarlanean arituko dira”. Horrela, 3/2007 Legeak Tokiko
Administrazioen berezko konpetentzietara bideratzen du, 1985eko apirilaren 2ko 7/1985
Legean modu orokorrean emanda, tokiko Erregimeneko Oinarrien Arautzailea, eta Euskadiko
udalerrien kasuan 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 legean zehaztuta.

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Foru Plana4. 2012-2020
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Foru Planak esparru estrategikoa eskaintzen du
2012-2020 aldian Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasunaren esparruko politika publikoak
garatzeko.
Plan horren ardatza gobernu ona, sare eta praktika feministak, zainketa duinak eta
unibertsalak, bizitzaren jasangarritasunerako ekonomia, ingurune jasangarria eta indarkeria
matxistari gabeko bizitzak dira.

2/2015 Foru Araua, martxoaren 9koa, emakumeen eta gizonen
berdintasunerakoa5.
Gipuzkoako Lurralde Historikoan emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiketan
aurrera egiteko, politika horiek sendotzeko eta politika horiei jasangarritasuna emateko,
Berdintasunerako Foru Araua inskribatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko foru-esparruan
berdintasunaren arloan sortutako lehen tresna arauemailea. Tresna arauemaile hori, modu
3

3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirakoa Hemen kontsulta daiteke:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
4
Gipuzkoako Foru Aldundia Emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Foru Plana. 2012-2019. Hemen kontsulta daiteke:
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna/lineas-de-trabajo/politicas-forales-para-la-igualdad
5
2/2015 Foru Araua, martxoaren 9koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa. Hemen kontsulta daiteke:
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001052c.pdf
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osagarrian eta berdintasunerako foru-planekin batera, plangintza-tresna bat den aldetik,
bizitza eta bizitzaren zainketa Gipuzkoako ekonomia- eta gizarte-antolaketaren ardatz gisa
kokatzeko sortu da.
Araudi horrek Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduna bideratzeko printzipioak eta helburuak
finkatzen ditu, eta lortzeko esku hartzeko ildo nagusiak zehazten eta hori egin ahal izateko
barne-antolaketako baldintzak sortzen ditu.

Aurre! Emakumeen aurkako indarkeria gainditzeko Gipuzkoako I. Foru
Plana6 2016-2019
Planaren helburu orokorra da indarkeria matxistaren forma guztiak agerian uztea eta
eskumen-esparruetan politika eta, estrategia berritzaileak oinarri hartuta, indarkeria sexistari
heltzea, Gipuzkoa emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko lurralde bihurtzeko
aurrerapausoak emateko azken xedearekin.
Helburu estrategikoak zenbait esparruren arabera antolatzen dira: prestakuntza, ikerketa,
prebentzioa eta sentsibilizazioa eta arreta.

Gipuzkoako Kontziliazio Erantzunkiderako I. Foru Plana7. 2017-2020
Plan honek Gipuzkoan erantzunkidetasunerako ibilbide-orria zehazten du. Ekonomia
erantzunkideko lurralde bat, emakumeentzako eta gizonentzako aukerak sortzen dituen
herritartasun aktiboa eta administrazio-ekosistema publiko erantzunkide bat eta tokiko
esparruan planaren bisioa eta ekintzak besterentzea sustatzen ditu.

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana8. 2018-2021
Euskal administrazio publikoen maila desberdinetako eskumenek berdintasunerako politikak
egiteko erreferentziazko agiri teknikoa da Plan hau. 2018an onartu zen, eta 2021era arte
egongo da indarrean. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren esparruan, euskal botere
publikoen jarduna bideratzeko esku hartzeko ildoak eta irizpideak ezartzen dira planean. Lau
esku hartzeko esparrutan egituratuta dago: gobernu ona, emakumeen ahalduntzea,
ekonomien eraldaketa eta gizarte-antolaketa eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko
bizitzak.
Berdintasun politikak izugarri arautzen eta zehazten ari dira eta eskaintzen duten aukerari
esker, gero eta errazagoa da politika horiek garatzea, planifikatzea eta ezartzea; era berean,
administrazio publikoko maila guztiak partaide egiten dituzte eta aurrerapen horien partaide
bihurtzen dituzte, aldaketa honen eragile baitira. Toki-administrazioen inplikazioa
ezinbestekoa da, herritarrengandik gertuen dagoen maila bera baita; hori dela eta,
beharrezkoa da udalerri mailako berdintasun politikak gehiago garatzea eta udaleko sail
guztiek inplikazio handiagoa izatea.

6

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA Aurre! Emakumeen aurkako indarkeria gainditzeko Gipuzkoako I. Foru Plana Hemen kontsulta
daiteke: https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna/lineas-de-trabajo/politicas-forales-para-la-igualdad
7
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA Gipuzkoako Kontziliazio Erantzunkiderako I. Foru Plana. Hemen kontsulta daiteke:
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587844/Plan+Foral+Conciliacio%CC%81n+Corresponsable+de+Gipuzkoa.pdf
8
EMAKUNDE. EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana Hemen kontsulta daiteke:
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/emakunde7plan/

7

3. Metodologia eta lan-plana
Diagnostiko honek metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa uztartzen ditu, parte-hartze
sozialeko tekniken bidez. Teknika horiei esker, eztabaida eta alderaketa oso aberasgarria
sustatu ahal izan da. Metodologia kuantitatiboari esker, egoeraren argazki orokor bat atera
daiteke, kuantifikagarriak izan daitezkeen alderdien datuak adieraziz Metodologia
kualitatiboari esker, parte hartzen duten eragileen subjektu arteko esanahiak uler eta
interpreta daitezke, berdintasunari buruz duten ikuspuntua, bai eta tokiko administrazioan
genero-politikak zenbateraino garatuta dauden ere.
Diagnostikoan zenbait eragilek hartu duten parte, hainbat teknikaren bidez:

TEKNIKA

DESKRIBAPENA

Udaletxeko
ordezkari
politikoekin eta
teknikariekin
elkarrizketa
sakonak

4 pertsona (bi gizon eta bi emakume) elkarrizketatu dira, eta Hondarribian
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko ikuspuntu
estrategikoa eta teknikoa eskaini dute: alkatea (gizonezkoa da), Gizarte
Zerbitzuak eta Euskara arloko zinegotzia (emakumezkoa da), eta Gizarte
Zerbitzuetan lan egiten duten eta berdintasunarekin lotutako gaien ardura
duten bi profesional.
Hauek ziren elkarrizketa horien helburuak:
1. Berdintasunaren alorrean, egungo egituraren eta bitartekoen berri
izatea.
2. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean zer sentsibilizazio-,
konpromiso- eta ezagutza-maila dagoen aztertzea.
3. Berdintasun-politikak aplikatzen ote diren egiaztatzea, eta Udalean
genero-ikuspegia txertatuta ote dagoen ikustea.
4. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko gobernantza
hobetzeko neurrien betetze-maila neurtzea.
5. Plana egin ondoren, zer espero den, erronkak eta etorkizuneko ikuspegia
aztertzea.
Zenbait udal arlotako 9 teknikarik (5 emakume eta 4 gizon) hartu duten parte
guztira lan-saioan.
Saioak helburu hauek izan ditu:
1. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko zer
sentsibilizazio- eta ezagutza-maila dagoen aztertzea.
2. Zenbait arlotan/sailetan/zerbitzutan genero-ikuspuntuarekin zer
neurritan lan egiten den neurtzea.
3. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko gobernantza
hobetzeko neurri batzuen betetze-maila neurtzea.
4. Barruko mailan, ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak
identifikatzea.
Espazio ireki bat antolatu da, herritarrei entzuteko eta berdintasunaren
esparruan udal proposamenak identifikatzeko helburuarekin. Partehartzaileek interes handieneko arlo tematikoak aukeratu dituzte, proposamen
zehatzak horiek oinarri hartuta egiteko. Guztira 32 pertsonak hartu dute parte
espazioan (30 emakume eta 2 gizon).

Eztabaidataldea
udaletxeko
teknikariekin

Herritarrekin
saio partehartzailea (Open
Space)

Open Spacen parte hartzeko deialdia irekia izan da eta zenbait bideren bidez
egin zen. Diagnostikoa abian jarri eta Plana egingo zela jakinarazteko
prentsaurrekoan herritarrei zuzendutako saioaren berri eman zen. Udalaren
webguneak prozesuaren urratsak jakinarazi ditu, batez ere Open Spaceari
buruz. Tokiko aldizkarian herritarrei parte hartzera gonbidatzeko artikulu bat
8

Bigarren
mailako
iturrien eta
bibliografian
ateratarako
informazioaren
analisia

egin zen. Horrez gainera, elkarteei gutun bat bidali zitzaien, herritarrei
zuzendutako saioaren berri emateko.
Hainbat estatistika-iturri aztertu dira, udalerriko informazio kuantitatiboa
lortzeko (biztanleriari buruzko datuak, jarduera-tasak eta abar). Udaletxeko
zenbait arlotako arduradunei ere datu kuantitatibo interesgarriak eskatu
zaizkie, arlokako analisi bat egiteko (Gizarte Zerbitzuak, Kultura, Kirola eta
abar).
Horrez gainera, dokumentuak, memoriak eta txostenak kontsultatu ziren,
berdintasunaren esparruan udalaren egungo egoera testuinguruan jartzeko
informazioa ematen baitute.

Lan-planari buruzko ohar batzuk:
-

Berdintasunaren talde eragilea: Berdintasunaren talde eragilea sortu da, prozesua eta
prozesuaren emaitzak (diagnostikoa eta plana) egiaztatzeko, ondo funtzionatu duela
ziurtatuz. Talde horrek prozesuaren zenbait atal garatzen lagundu du, eta diagnostikoa
eta plana egiaztatu ditu, zenbait lan-saioren bidez. 6 pertsonaz osatuta egon da:
Gizarte Zerbitzuen zinegotzia (emakumezkoa da), udalean esparru horri lotutako bi
teknikari eta erreferentziazko tokiko elkarteetako, zehazki, Emeki, Nagusilan eta Gazte
Xaia (Mugiri Kultur Elkartea) elkarteetako, hiru kide.

-

Ikerketa-talderako erreferenteak: Gizarte Zerbitzuen zinegotziarekin, prozesu
honetarako udal erreferentearekin, harremana etengabea izan da, era askotako
informazioa eskatzeko nahiz zenbait ekintzaren egiaztatze zehatza egiteko. Halaber,
lan-saioak egin dira gobernu-taldearekin.

-

Udalbatzari aurkezpenak: Lan-saioa prozesuaren hasieran aurkeztu zitzaien
udalbatzako ordezkariei. Ondoren, diagnostikoaren eta planaren zirriborroak aurkeztu
zaizkio udalbatzari, prozesuaren informazioa eta bi agirien edukia izan dezaten.

-

Talde politikoen ekarpenak: Udal talde politikoen ekarpenak biltzeko epea abiatu zen.
Bakoitzarentzako agiri bat egin zen, ekarpen horiek nola txertatu ziren eta
bideraezintzat jotako puntuak azalduz.

-

Herritarrei informazioa ematea eta aurkeztea: Herritarrei prozesuaren berri eman
zitzaien prentsaurreko baten bidez, diagnostikoa abian jarri zela jakinaraziz. Udalaren
aldizkariaren, webgunearen eta sare sozialen bidez ere eman zen horren berri.

-

Iraupena: Diagnostikoa eta plana egiteko lan-prozesua gutxi gorabehera bederatzi
hilabetekoa izan zen. Martxotik abendura egin ziren agiri horiek.

Lan-prozesuaren laburpena
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Prozesua abian
jartzea

•Udalbatzari
prozesua
aurkezteko
saioa.
•Talde
eragilearekin
lehen saioa.
•Prentsaurrekoa,
udal aldizkaria
eta sare
sozialak.

Martxoa

Informazioa
biltzea

•Elkarrizketak.
•Eztabaidataldea
teknikariekin.
•Open
Space/Eremu
irekia
herritarrentzat.
•Iturrien eta
bibliografiatik
ateratako
informazioaren
analisia.

Apirila

Diagnostikoa eta
plana egitea

•Kabineteko lana
diagnostikorako
.
•Diagnostikoa
egiaztatzeko
saioa talde
eragilearekin.
•Kabineteko lana
planerako.
•Plana
egiaztatzeko
saioa talde
eragilearekin.

Maiatza-ekaina

Egiaztatzeak,
ekarpenak eta
diagnostikoaren
eta planaren
amaiera
•Aurkezteko
saioa gobernutaldeari.
•Gobernutaldearen eta
beste udal talde
politikoen
ekarpenak
biltzea.
•Emakunderen
egiaztatzea.
•Dokumentuak
amaitzea.

Iraila-Azaroa
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4. Testuinguru soziodemografikoa
Edozein diagnostiko egiteko, gaia edozein izanda ere, beharrezkoa da biztanleriaren
ezaugarrien hasierako aurkezpen bat egitea, biztanleria horren inguruan hausnartu beharko
baita edo etorkizuneko politiken, kasu honetan, berdintasun esparrukoen, hartzaileak izango
baitira.
<<Euskal

kostaldean Bidasoa ibaiaren ahoan dago Hondarribia, eta oso ondo komunikatutako
hiria da. Aireportua du, 2-3 kilometrotara Irungo nazioarteko geltokia du eta errepide-sare ona
du, Europa osoarekin komunikatzen dutena.
Klima ozeanikoaren bereizgarri dira negu eta uda leunak. Hondartzarekin eta hotel- eta kirolazpiegitura ederrekin batera, horri esker, oso hiri erakargarria da turismoarentzat. Turismoak
tradizio luzea du XIX. mendearen amaieratik, eta izugarri baldintzatu du hiriaren fisionomia,
bizitegi-txaletak eta urbanizazioak txukun hartzen dituzten zabalguneak egitea lagundu baitu.
Hondarribiko ekonomia batez ere zerbitzuena da, baina, arrantzak eta familia-estiloko
nekazaritzak hondarribiarren eguneroko zereginetan leku handia dute. Arrantza-portua –
baxurako arrantzakoa soilik- Gipuzkoako nagusienetakoa da Getariakoarekin batera, nahiz eta
jarduera horrek hiriko ekonomia osoaren % 5 soilik bildu. Hondarribiko industria izarra, gaur
egun, turismoaren inguruko zerbitzuak garatzea eta eskaintzea da. Espezializazio horrek hiriko
enpresa-ehunaren zati handi bat biltzen du, eta sortzen den enpleguaren % 80 baino gehiago
9
>> .
Erroldako datuek10 biztanleriaren
ezaugarriak hiru ildoren arabera
jakinarazten dituzte: sexua, adina
eta nazionalitatea.
Azken
bi
hamarkadetan,
Hondarribiko
biztanleriak
pixkanaka
gora
egin
du,
emakumeen eta gizonen arteko
proportzio orekatuari eutsiz.

1. GRAFIKOA: HONDARRIBIAN BIZI DEN BIZTANLERIAREN BILAKAERA.
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Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

1. TAULA: BIZTANLERIAREN BANAKETA, SEXUAREN ETA ADINAREN ARABERA.
HONDARRIBIA 2018 (absolutuak)

2018an,
udalerrian
17.018
pertsona
bizi
ziren:
8.556
emakume (% 50,28) eta 8.462
gizon (% 49,72).

Guztira

16 urtetik
beherakoak:

16-64
urte

Guztira

17.018

2.695

Gizonak
Emakumeak

8.462
8.556

1.409
1.286

10.
549
5.375
5.174

65
urtetik
gorakoak
3.774
1.678
2.096

Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

2. GRAFIKOA: BIZTANLERIAREN BANAKETA, SEXUAREN
ARABERA. HONDARRIBIA 2018 (%)
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3. GRAFIKOA: BIZTANLERIAREN BANAKETA, ADINAREN ARABERA.
HONDARRIBIA 2018 (%)

Hemen kontsulta daiteke: http://www.hondarribia.eus/es/hondarribia-hoy
EIN-Errolda Jarraituaren Estatistikako datuak hartu ziren erreferentziatzat, 2018ko urtarrilekoak.
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22,18 15,84

Menores de 16 años

Hombres

50,28

49,72

De 16 a 64 años

Mujeres

De 65 y más años

61,99
Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

16
urtetik
beherako
pertsonak biztanleriaren %
15,84 dira (emakumeen %
47,72).
Biztanleriaren
%
22,18k 65 urte edo gehiago
ditu eta emakumeen pisua
talde horretan handiagoa da
gizonezkoena baino (% 55,54
emakumeak dira eta % 44,46
gizonak).

4. GRAFIKOA: BIZTANLERIAREN BANAKETA, SEXUAREN
ADINAREN ARABERA. HONDARRIBIA 2018 (%)
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Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

Taula honetan, biztanleriari buruzko informazioa dago, zenbait adin-tarteren arabera
banatuta. Lehen adierazi den bezala, 65 urtetik gorako tartean hauteman da alde handiagoa
sexuaren araberako biztanleria-banaketan, adinean aurrera egin ahala, handitu egiten baita.
85 urtetik gorako taldean, emakumezkoak biztanleriaren % 65 dira eta % 70 baino gehiago,
90 urte edo gehiagoko pertsonei erreparatzen badiegu.
2. TAULA: BIZTANLERIAREN BAKETA, SEXUAREN ETA ADIN-TARTEEN ARABERA ETA ADINTARTE BAKOITZEAN EMAKUMEEN PISUA. HONDARRIBIA 2018 (ABSOLUTUAK ETA %)

Guztira
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 eta
gehiago

GUZTIRA

GIZONAK

EMAKUMEAK

17.018
621
913
981
844
763
738
891
1.042
1.425
1.464
1.288
1.193
1.081
1.061
1.042
670
513
322
129
33
4

8.462
312
496
505
444
387
389
467
525
702
759
678
587
533
493
496
301
233
111
34
9
1

8.556
309
417
476
400
376
349
424
517
723
705
610
606
548
568
546
369
280
211
95
24
3

Emakumeen %
guztizkoarekiko
50,28
49,76
45,67
48,52
47,39
49,28
47,29
47,59
49,62
50,74
48,16
47,36
50,80
50,69
53,53
52,40
55,07
54,58
65,53
73,64
72,73
75,00

Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila
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5. GRAFIKOA: ATZERRITARREN PISUA. HONDARRIBIA, BIDASOA
BEHEA, GIPUZKOA ETA EAE 2018

Hondarribian,
atzerritarrak
biztanleriaren % 5,55 dira.
Pisu
hori
euskal
batezbestekoaren (% 6,89)
azpitik dago, eta atzerritarrek
Bidasoa
Behean
duten
pisuaren (% 8,72) nabarmen
azpitik.

8,72
5,55

Hondarribia

Comarca

7,1

6,89

Gipuzkoa

CAPV

Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

2003tik 2013ra, atzerritarren
kopurua nabarmen handitu
zen
udalerrian.
Azken
bosturtekoan, kopurua pixka
bat txikitu da, eta gaur egun
945 pertsona (482 gizona eta
463
emakume)
daude
erroldatuta.

6. GRAFIKOA: ATZERRITARREN BILAKAERA. 2003-2018
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Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

7. GRAFIKOA: ATZERRITARREN BILAKAERA. 2003-2018

Emakume
eta
gizon
atzerritarren
pisuak
aldakuntza
batzuk
ditu.
2003an,
gizonen
pisua
handiagoa da emakumeena
baino (% 43,15 emakumeak
eta % 56,85 gizonak). Alde
hori txikituz joan da, eta gaur
egun atzerritar jatorriko
emakumeen eta gizonen
pisua antzekoa da (% 48,99
emakumeak eta % 51,01
gizonak).
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Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila
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8. GRAFIKOA: ATZERRITARREN BANAKETA, ADINAREN
ARABERA. HONDARRIBIA 2018 (%)

9. GRAFIKOA: ATZERRITARREN BANAKETA, SEXUAREN ETA
ADINAREN ARABERA. HONDARRIBIA 2018 (%)
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44,19
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Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko
urtarrila

Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

Hondarribian bizi den atzerritarren % 80
inguru lan egiteko adinean dago. 16 urtetik
beherako pertsonak % 5,71 dira eta 65
urteko edo 65 urtetik gorako pertsonak, %
13,65 (biztanleria osoaren datuak aztertzen
direnean adin-talde horiek dutena baino
pisu txikiagoa).

Biztanleriarik gazteenaren artean (16
urtetik beherakoak), mutilen pisua
handiagoa da neskena baino (% 55,81
mutilak eta % 44,19 neskak). Beste adintaldeetan, sexuaren araberako banaketa
orekatuagoa da.

Hondarribian, hamar atzerritarretatik ia lau (% 38,41) Europakoa da, hamarretik hiru (% 30,37)
Amerikakoa, eta laurden bat (% 24,66) Afrikakoa. Datu horiek funtsean aldatzen dira, sexuaren
arabera aztertzen badira. Emakume atzerritarren artean, batez ere Amerikakoak dira (%
41,68), eta haren atzetik, Europakoak (% 35,21) eta Afrikakoak (% 16,20). Gizonezkoen
artean, jatorrizko kontinente nagusia Europa da (% 41,49), eta haren atzetik, Afrika (% 32,78)
eta Amerika (% 19,50). Beraz, afrikarren artean, hamarretik ia zazpi (% 67,81) gizonezkoak
dira, eta Amerikatik datorren biztanleriaren artean, berriz, datuak alderantzikatu egiten dira
(emakumeak % 67,25 dira).
3. TAULA: ATZERRITARREN BANAKETA, JATORRIZKO KONTINENTEAREN ARABERA. HONDARRIBIA 2018

Absolutuak
Europa
Afrika
Amerika
Asia
Ozeania eta
apatridak
GUZTIRA

% bertikala

% horizontala

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Guztira

Gizonak

Emakumeak

Guztira

Gizonak

Emakumeak

363
233
287
60
2

200
158
94
29
1

163
75
193
31
1

38,41
24,66
30,37
6,35
0,21

41,49
32,78
19,50
6,02
0,21

35,21
16,20
41,68
6,70
0,22

100,00
100,00
100,00
100,00

55,10
67,81
32,75
48,33

44,90
32,19
67,25
51,67

945

482

463

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

50,00
51,01

50,00
48,99

Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

Europatik datorren biztanleriaren artean, errumaniarrak eta frantziarrak dira nagusi; afrikarren
artean, senegaldarrak. Amerikarren artean, ez dago nabarmenki nagusi den talderik, jatorri
askotakoak baitaude (Brasil, Kolonbia, Kuba, Peru, Txile eta abar); eta Asian, berriz, Pakistan
eta Txina dira jatorri nagusiak. Senegal, Errumania, Frantzia eta Maroko dira nazionalitate
nagusiak, eta atzerritarren erdia herrialde horietako batekoa da: % 57 gizonezkoen kasuan;
eta % 42, emakumezkoen kasuan. Emakumeei dagokienez, zenbait jatorritako pertsonak
nabarmen ugariak dira, hala nola Brasilgoak, Kolonbiakoak eta Kubakoak (emakumeen % 60
14

Senegalekoak, Errumaniakoak, Frantziakoak, Marokokoak, Brasilgoak, Kolonbiakoak edo
Kubakoak dira).

5. Berdintasun-politiken bilakaera
Analisia EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Planak gomendatutako
oinarrizko lau ardatzetan bideratu aurretik —erakundeen barne-funtzionamendua,
emakumeen ahalduntzea, ekonomia eta gizarte-antolaketa, eta emakumeen aurkako
indarkeriarik gabeko bizitzak—, udalerri mailan berdintasun-politikek eta -estrategiek izandako
bilakaera aztertu behar da.
Azken urteetan, Hondarribiko Udalak berdintasunaren alde egiteko edo emakumeen eta
gizonen arteko desberdintasun-egoerak zuzentzeko eta konpentsatzeko programa eta proiektu
zehatzen alde egin du.
Orain arte ez da Berdintasun Planik izan, nahiz eta 1997an udalbatzan Ekintza Positiboaren
Plana onartu berdintasunaren arloan egingarriak ziren ekintzak lantzeko. Hala ere, azkenean ez
zen plan hori abian jarri. Hala ere, aipatu behar da, planik izan ez arren, tokiko zenbait
eragilerekin batera prozesuak egin direla, ekimenak garatuz batez ere sentsibilizazioaren
esparruan.
Gizarte Zerbitzuek kudeatzen dituzte berdintasunarekin lotutako urteko maiztasuneko
jarduerak. Ez dago berdintasun teknikaririk, ez eta Berdintasunaren Zinegotzigorik ere. Gaur
egun arte, ez da izan arlo horretan berariazko aurrekonturik, nahiz eta azken urteetan
berariazko partidak aurkeztu indarkeriaren aurkako protokoloari heltzeko, I. Berdintasun Plana
garatzeko (diagnostiko honen fruitua) edo “Emakumea eta Itsasoa” literatura-bekak egiteko.
Oro har, tokiko eragileren batek berdintasunaren esparruan proiektu zehatzen bat planteatu
duenean edo horri buruzko mozioren bat izan denean, berariazko aurrekontuak onartu dira,
dagozkion partidak ordaintzeko.

4. TAULA: BERDINTASUNAREN ESPARRUAN GARAPENAREN BERRI EMATEN DUTEN ADIERAZLEAK. 2019

Berdintasunaren adierazleak
Berdintasun Plana
Berdintasunaren esparruan eginiko ekintza zehatzak
Berdintasun-teknikaria
Berdintasunarekin lotutako ekintzak egiteko arduraduna
Berdintasuneko Zinegotzigoa
Berariazko aurrekontua berdintasunean
Ekintza zehatzetarako berariazko partidak
Berdintasun Kontseilua/mahaia

Egungo egoera
EZ
BAI
EZ
BAI
EZ
EZ
BAI
EZ

Tokiko emakumeen elkartearekin, Emekirekin, batera, urtero antolatzen dira Emakumearen
Astea, Puntu Lilaren kanpaina saltokietan, Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako
Nazioarteko Eguna, martxoaren 8ko ekintzak, zaindariaren jaietarako sentsibilizazioa eta
informazioa edo Bularreko Minbiziaren Eguneko jarduerak. Halaber, zenbait ekintza egin dira
Hirigintza Sailarekin batera, udalerriko eremu arriskutsuenak egokitzeko, hala nola puntu
ilunen mapa. Era berean, Emekik jasotzen duen ekonomia-partida izenduna udalbatzak
emakumeen entitateekin lankidetza izatearen eta entitate horiek gizartean sendotzearen
aldeko apustu bat da.
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5. TAULA: BERDINTASUNAREKIN BERARIAZKO LOTUTAKO EKINTZAK, UDALAK ANTOLATUTAKOAK. 2019

Ekintza

Maiztasun
a

Martxoaren
8a/Emakumearen Astea
Urtean
behin
Emakumeenganako
aurkako
Indarkeriaren
aurkako
Nazioarteko
Eguna
Beldur barik
Zaindariaren
jaietarako
sentsibilizazio-kanpaina,
“Jaietan ere indarkeriarik
ez”.
Puntu Lila

Bularreko
Minbiziaren
aurkako Eguna
Indarkeria
matxistako
kasuak artatzea

Koordinazioa Emekirekin

Urtean
behin
Urtean
behin

Urtean
behin
Gaur
egun,
geldituta
dago.
Urtean
behin

Maiztasu
n
zehatzik
gabe
Maiztasu
n
zehatzik
gabe

Ekintza mota eta parte-hartzearen maila

Arlo
sustatzailea

Parte-hartze zabala: udalerriko emakumeek
egindako esku-lanen aurkezpena, udalerriko
emakume bati omenaldia, dokumental baten
edo film baten proiekzioa, antzerkia, martxa
eta abar.
Salaketaren adierazpena, hitzaldiak, antzerkia
eta abar.
Askotariko parte-hartzea jardueraren arabera:
140/300 pertsona.
Indarkeria matxistaren aurkako bideo baten
grabaketa. 2018an 20 gaztek hartu zuten parte.
Informazio-karpa,
liburuxken
banaketa
dendetan eta tabernetan, kartelak, pegatinak,
arreta-telefonoak eta abar.
Azken urtean 500 lagun gerturatu ziren
karpara.
Saltoki guztiei puntu lila bat eman zitzaien,
indarkeriari uko egitearen seinale. Parte-hartze
zabala izan du.

Gizarte
zerbitzuak

Konferentziak, liburuxkak banatzea, xingolak,
ekitaldi sinbolikoak (puxikak jaurtitzea), etab.

Gizarte
zerbitzuak

Erasotako emakumeari bere defentsarako eta
babeserako abiatu nahi dituen ekintzak
eskuratzeko eta garatzeko aukera eskaintzea.
Legeak ezarritako prozedura betetzen da,
emakumearen interesari lehentasuna emanez.
Emekik jarduera gehienetan laguntzen du:
Puntu Lila banatzen du, jardueren urteko
programazioan parte hartzen…
Ekonomia-partida izenduna jasotzen du.

Gizarte
zerbitzuak

Gizarte
zerbitzuak

Gazteria
Gizarte
zerbitzuak

Gizarte
zerbitzuak

Gizarte
zerbitzuak

Udalbatzak aitortzen du, ekintza ugari egin diren arren, ez dagoela ideologikoki euskarria
emango dien egiturarik, berdintasunaren esparruan egin beharreko ekintzei lehentasuna
eman edo bideratuko dituen planik ez dagoela. Ez dago sistematizaziorik, ez eta irizpide
homogeneorik, ez kanpoko ekintzetan, ez barnekoetan (egiten diren komunikazioetan,
jardueretan, pleguetan, argitaratzen diren materialen idazketan eta abar).
Diagnostiko hau eta egingo den Berdintasun Plana udalbatzan gai hori udalerri mailan
antolatzeko esparru baten beharraren inguruan sortutako hausnarketa politiko baten emaitza
da. Udalean ordezkaritza duten alderdi guztiek berdintasunari sistematikoki eta
zeharkakotasunez heltzeko konpromiso politikoa dute, arlo horretan ildo estrategikoak
eraikitzeko erreferentziazko marko bat izateko. Konpromiso hori egiaz gauzatzea da
garrantzitsuena.
Hala ere, horretarako, teknikariek eta klase politikoak ezagutzak eskuratu behar dituzte
berdintasunari buruz, sentsibilizazioaren mailan nahiz izaera teknikoagoko kontuetan (legedia
eta abar). Egindako elkarrizketetan eta saioetan, ezagutza urria edo aldizkakoa dela aitortu da,
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premia zehatzei erantzuten saiatzeko ahalegina egin dela, premia horiek sortu ahala. Halaber,
aldaketa arauemaileekin betera kontzientziazio-lanak egitea beharrezkotzat jotzen da, udalerri
mailan berdintasun-politikek inpaktu erreala izan dezaten.
Udalbatzak berdintasunaren esparruan izandako lorpenen artean, elkarrizketatuek batez ere
indarkeria matxistarekin lotutako kontuak nabarmentzen dituzte. Politikariek gai horietan
adierazi dute adostasun handiena orain arte, eta horrez gainera, gizarteak zalantzan gutxien
jarri dituenak izan dira:
- Zaindarien jaietan indarkeria sexistako kasuak errotik desagerrarazteko ekintzak, Jaietan
ere indarkeriarik ez programaren baitan: liburuxkak, merchandisinga, informazio-karpa
eta abar. 2017an abiatu zen ekimen hori, eta jarraitzeko asmoa dago.
- Genero-indarkeriaren aurkako protokoloa, udalerrian kasuren bat izaten denean,
udalbatzak jarraitu beharreko urratsak ezartzeko. 2019an onartu zen agiri hori, eta
genero-indarkeriako kasuetan sartutako eragileen arteko koordinazio-protokoloa izango
denarekin lotzea aurreikusita dago.
Halaber, emakumeen tokiko elkartearekin, Emekirekin, lortutako koordinazioa balioesten da,
edo diagnostikoa edo plana izango dena abian jartze hutsa.
Azken urteetako zailtasunek, dirudienez, batez ere Alardearen arazoa izan dute bereizgarri.
Gizartean eta politikan, Alardeak berdintasunarekin lotutako edozein gune baldintzatu du, gai
horrekin lotura zuzenik izan ez arren. Lan teknikoak aurrera egitea mugatu du edo esparru
horretan ekintza sakonak abian jartzea. Hausnarketa horrekin bat datoz elkarrizketatutako
guztiak:
“Batzuentzako
herri
honetan
Berdintasunaz hitz egitea Alardeaz hitz
egitea bakarrik da. Premisa hori hartuta,
nik uste dut gaia oso nahasia dagoela,
jendea oso nahasia dagoela (…)Teorikoki
beharrezkoa da ezberdintze hori, baina
jendea oso minduta dago, sensible dago
alde batetik eta bestetik, eta oso
korapilatsu bihur daiteke berdintasunaz
hitz egitea ez bada ondo kokatzen eta
delimitatzen”. (Prozesuan parte hartu duen

“Hau da gai bat (Berdintasuna) udalean
eta herrian apenas existitzen ez zena…
Politika mailan, maila teknikoan eta
herritarren artean ez zen ukitzen
Alardearengatik.
Oso
mediatizatuta
dagoen kontua da”. (Prozesuan parte hartu
duen pertsona baten hausnarketa).

pertsona baten hausnarketa).

“Berdintasunaz hitz egiten hasten zara
eta Alardeari buruz bukatzen duzu
eztabaidatzen,
eta
oso
postura
zurrunetan gainera. Zaila da bereiztea”.
(Prozesuan parte hartu duen pertsona baten
hausnarketa).

“Ebidentea da… Berdintasuna aipatu
orduko herri honetan eta herri honetatik
kanpo berehala Alardearen gaia aipatzen
dela eta horrek berak lanketa mugatu
egiten du”. (Prozesuan parte hartu duen
pertsona baten hausnarketa).
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6. Tokiko administrazioaren barne-funtzionamendua
ESKU-HARTZE EREMUAK
EAEn Emakumeen eta gizonen berdintasunerako
VII. Planak (EMAKUNDE) esku hartzeko esparru
nagusitzat ezartzen du Gobernu Ona, hau da,
herri-administrazioen
barne-funtzionamendua
hobetzea.

ZEHAZTAPENA
Legedia eta politika publikoak gobernu-ildo,
aurrekontu-esleipen,
erakunde-akordio,
kudeaketa gardeneko prozedura eta zaintzasistema bihurtzea, konpromisoak betetzen direla
bermatzeko.

Erakunde publikoen egunerokoan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren gaia
txertatzean datza, udal errealitatearen analisian eta diagnostikoan soilik ez —politika
publikoak aukeratzeko eta formulatzeko oinarritzat erabiltzen dira—, baizik eta politika horien
jarraipen-, ebaluazio- eta inpaktu-prozeduretan ere bai. Funtsean, emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna erakunde-mekanismoetan —formaletan eta informaletan— sartzean
datza, zehazki, aukeren esleipena eta gizarte-kargen banaketa esleitzen dutenetan, ekonomiaeta gizarte-politikako eta eskubideen politikako estrategiei eta programei dagokienez nahiz
botere-banaketan.
Genero-ikuspuntua erabaki publikoak hartzeko ereduetan erakundetzeak berekin dakar
emakumeen gizarte- eta ekonomia-aldagai batzuk, erakunde publikoen eta eredu politikoen
funtzionamendutik baztertuta egon ohi direnak, agerian jartzea, zenbagarri eta ebaluagarri
egitea. Hala, EAEko udalerrietako politika publikoen ereduak egiturazko moduan eraldatu nahi
dira.
Horregatik, garrantzitsua da tokiko administrazioaren funtzionamenduaren analisia bi
norabidetan bideratzea, udalak esparru horretan egun zer egoera duen diagnostikatzeko:
-

Udal langileen ezaugarriak (korporazioa eta kontratatutako langileak) generoikuspuntutik.
Udalerrian emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko gobernantza
hobetzeko neurrien betetze-maila neurtzea.

Udal langileen ezaugarriak (korporazioa eta kontratatutako langileak)
genero-ikuspuntutik.
Tokiko administrazioaren funtzionamenduak funtsezko bi oinarri ditu: korporazioa edo udal
gobernua (kargu politiko hautetsiak) eta udaleko sailetan eta zerbitzuetan lan egiten duten
teknikari kontratatuak. Atal honetan, bi taldeen ezaugarriei buruzko informazioa eskaintzen
da, udalerria zer eratako pertsonak gobernatzen eta administratzen duen jakiteko.

6.1.1. Korporazioa
Diagnostiko honen garapenaren azken fasea bat etorri da 2019-2023 legegintzaldirako udal
hauteskundeekin, eta horren ondorioz, tokiko gobernuaren aldaketarekin. Horregatik, 201518

2019 legegintzaldirako aztertutako datuei diagnostikoa amaitzeko unean 2019-2023
legegintzaldiari buruz zeuden datuak gehitu zaizkio.

2015-2019 LEGEGINTZALDIA ETA 2019-2023 LEGEGINTZALDIA

2015-2019
legegintzaldiko
korporazioak ez du
betetzen sexuaren
araberako
ordezkaritza
orekatuaren
betekizuna
(60/40)11.
6
emakumez
(%
35,19)
eta
11
gizonez (% 64,71)
osatuta zegoen.

2019-2023
legegintzaldian,
emakumeen pisua
handitu da: % 47,06
dira.
Beraz,
legegintzaldi
honetan,
ordezkaritzaren
betekizuna bete da.

10. GRAFIKOA: UDAL KORPORAZIOAREN BANAKETA, SEXUAREN ARABERA.
HONDARRIBIA, 2015/19 LEGEGINTZALDIA ETA 2019/23 LEGEGINTZALDIA

35,29

MUJERES
HOMBRES

64,71

11. GRAFIKOA: UDAL KORPORAZIOAREN BANAKETA, SEXUAREN ARABERA.
HONDARRIBIA, 2019/23 LEGEGINTZALDIA

47,06

52,94

MUJERES
HOMBRES

6. TAULA: UDAL KORPORAZIOAREN BANAKETA SEXUAREN ARABERA, AZKEN
LEGEGINTZALDIETAN. HONDARRIBIA

2007/11
legegintzaldia

2011/15
legegintzaldia

2015/19
legegintzaldia

2019/23
legegintzaldia

EMAKUMEAK

6

7

6

8

GIZONAK
GUZTIRA

11
17

10
17

11
17

9
17

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an eta 2019/06/28an.

Azken
lau
legegintzaldiak
aztertzen
badira,
ordezkaritzaren
betekizuna lehen aldiz
bete dela ikusten da.
Edonola ere, gizonak
11

4/2005 Legeak, otsailaren 18koak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, ezartzen du botere publikoek neurri egokiak
onartu behar dituzte, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lortzeko. Lege horren xedeetarako, ordezkaritza orekatutzat
jotzen da, baldin eta bi sexuen ordezkaritza gutxienez % 40koa bada.

19

dira gehiengoa.

2015-2019
legegintzaldian, guztira 6
emakume
izan
ziren
gobernuko kide, denak
EAJ taldekoak. Alderdi
horretan
soilik
ziren
emakumeak gehiengoa (%
60).

12. GRAFIKOA: UDAL KORPORAZIOAREN BANAKETA, SEXUAREN ETA ALDERDI
POLITIKOAREN ARABERA. HONDARRIBIA, 2015/19 LEGEGINTZALDIA
100%
80%

6

60%

3

40%
20%

2

1

1

EH BILDU

PP

PSE-EE-PSOE

4

0%
ABOTSANITZ EAJ-PNV

Hombre

Mujer

13. GRAFIKOA: UDAL KORPORAZIOAREN BANAKETA, SEXUAREN ETA ALDERDI
POLITIKOAREN ARABERA. HONDARRIBIA, 2019/23 LEGEGINTZALDIA

100%

0

80%

2019-2023
legegintzaldian,
alderdi
gehienetan
aldaketa
hauteman da. Abotsaniz
eta PSOE alderdietan,
banaketa 50/50 da, eta
EAJ alderdian emakumeak
gehiago dira gizonak
baino (5 emakume eta 4
gizon).

2015-2019
legegintzaldian,
gobernatzen
duten
emakumeak gazteagoak
ziren gizonezkoak baino.
% 83k 50 urte baino
gutxiago zituzten (eta
zehazki, % 33k, 40 urte
baino gutxiago). Gizonek
ez bezala, emakumeen
artean ez dago 60 urteko
edo 60 urtetik gorako inor
(gizonezkoen artean, %
36,36
adin-talde

2

1

5

60%
2

40%
2

4

ABOTSANITZ

EAJ-PNV

20%

1

0%

Hombre

EH BILDU

PSOE

Mujer

14. GRAFIKOA: UDAL KORPORAZIOAREN BANAKETA, SEXUAREN ETA ADINAREN
ARABERA. HONDARRIBIA, 2015/19 LEGEGINTZALDIA
100%
80%
60%
40%
20%
0%

36,36
27,27
36,36
0,00
Hombres

0,00
16,67
50,00
33,33
Mujeres

Menos de 40

Entre 40 y 49

Entre 50 y 59

60 o más años

15. GRAFIKOA: UDAL KORPORAZIOAREN BANAKETA, SEXUAREN ETA ADINAREN
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horretakoa da).

ARABERA. HONDARRIBIA, 2019/23 LEGEGINTZALDIA

100%
80%
60%

2019-2023
legegintzaldian,
joera
bera
da.
Emakume
guztien % 37,50ek 40 urte
baino
gutxiago
ditu
(gizonezkoen
artean,
%22k).
Gainerako
emakumeek (% 62,50) 40
eta 49 urte artean dituzte.
Gizonen artean, % 44,44k
50 urte edo gehiago ditu.

2015-2019
legegintzaldian,
alkatetza gizon baten
esku zegoen. Lehen
alkateordea gizona zen,
eta
bigarren
eta
hirugarren
alkateordeak,
emakumezkoak.

2019-2023
legegintzaldian,
alkatetza gizon batek
zuen.
Lehen
alkateordea gizona zen,
eta
bigarren
alkateordea,
emakumezkoa.

Hondarribiko historian
emakume bakar bat
izan
da
alkatea.
Mercedes
Iridoyk
1973tik 1977ra bete
zuen
bere
kargua.
Urrezko Intsignia jaso
zuen,
gizartearen
ongizateari
egindako

40%
20%
0%

0,00

22,22

62,50

22,22
33,33

37,50

22,22
Hombres

Mujeres

Menos de 40

Entre 40 y 49

Entre 50 y 59

60 o más años

7. GRAFIKOA: UDAL KORPORAZIOAREN BANAKETA SEXUAREN ARABERA,
HONDARRIBIAN. 2015/19 LEGEGINTZALDIA

1. alkateordea
2. alkateordea
3. alkateordea
4. alkateordea
5. alkateordea
Alkatea
Zinegotzigoa
Guztira, oro har

Gizona
1

Emakumea
1
1

1
1
1
8
11

3
6

Guztira
1
1
1
1
1
1
11
17

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

8. GRAFIKOA: UDAL KORPORAZIOAREN BANAKETA SEXUAREN ARABERA,
HONDARRIBIAN. 2019/23 LEGEGINTZALDIA

1. alkateordea
2. alkateordea
3. alkateordea
4. alkateordea
5. alkateordea
Alkatea
Zinegotzigoa
Guztira, oro har

Gizona
1

Emakumea
1

1
1
1
1
5
9

6
8

Guztira
1
1
1
1
1
1
11
17

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/06/28an.
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ekarpenagatik.
Lan arloei dagokienez,
genero-rolak oinarri
dituen
nolabaiteko
esleipena
dagoela
antzeman da. Izan ere,
tradizioan
gizonek
bete dituzten arlo
batzuk
oraindik
gizonezkoek zuzentzen
dituzte (Hirigintza eta
Ondarea, Ogasuna eta
Zerbitzu
Orokorrak,
Herritarren
Segurtasuna eta Udal
Kontuak)
eta
emakumeei tradizioan
eman zaizkien arloak
ematen
zaizkie
oraindik
(Gizarte
Zerbitzuak, Euskara,
Gazteria eta Osasuna).

9. TAULA: GOBERNU-TALDEAREN LAN-ARLOEN ESLEIPENA, SEXUAREN ARABERA. HONDARRIBIA,
2015/19 LEGEGINTZALDIA

Arloa

Sexua

Hirigintza eta Ondarea
Ogasuna eta Zerbitzu Orokorrak
Herritarren segurtasuna
Gizarte zerbitzuak
Euskara
Merkataritza eta Turismoa
Nekazaritza, Ingurumena eta Agenda 21
Kultura
Hezkuntza
Kirola
Gazteria eta Komunitatearen prebentzioa
Langileak eta Antolaketa
Zergak, Aurrekontuak eta Udal kontuak
Osasuna eta Kontsumoa

Gizona
Gizona
Gizona
Emakumea
Emakumea
Emakumea
Gizona
Gizona
Gizona
Gizona
Emakumea
Gizona
Gizona
Emakumea

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

10. TAULA: GOBERNU-TALDEAREN LAN-ARLOEN ESLEIPENA, SEXUAREN ARABERA.
HONDARRIBIA, 2019/23 LEGEGINTZALDIA

Arloa

2019-2023
legegintzaldian,
gobernu-taldearen
lan-arloen banaketa
berari
eutsi
zaio.
Beraz, nolabaiteko rolesleipenari
eusten
zaio.

Sexua

Hirigintza eta Ondarea
Ogasuna eta zerbitzu orokorrak
Herritarren segurtasuna
Gizarte zerbitzuak
Euskara
Merkataritza eta Turismoa
Nekazaritza, Ingurumena eta Agenda 21
Kultura
Hezkuntza
Kirola
Gazteria eta Komunitatearen prebentzioa

Gizona
Gizona
Gizona
Emakumea
Emakumea
Emakumea
Gizona
Gizona
Gizona
Gizona
Emakumea

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/06/28an.

9. TAULA: GOBERNU-BATZARRAREN BANAKETA SEXUAREN ARABERA, AZKEN
LEGEGINTZALDIETAN. HONDARRIBIA

2015-2019
legegintzaldian,
gobernu-batzarraren
banaketa
orekatua
izan zen, 3 emakume

EMAKUMEAK
GIZONAK
GUZTIRA

2007/11
legegintzaldia

2011/15
legegintzaldia

2015/19
legegintzaldia

2019/23
legegintzaldia

3
3

3
3

3
3

2

6

6

6

4
6
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Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

eta 3 gizon. Horrela
izan
da
azken
legegintzaldietan.
2019-2023
legegintzaldian,
gizonezkoak
dira
gehiengoa
(2
emakume eta 4 gizon).

2019-2023
legegintzaldian,
4
batzorde daude, eta
banaketa
orekatua
dute.
Arduradunei
dagokienez,
lau
batzordetatik hirutan,
arduraduna gizona da.

10. TAULA: UDAL BATZORDEEN BANAKETA SEXUAREN ARABERA, 2019/23
LEGEGINTZALDIAN. HONDARRIBIA

Udalerriko
batzordea
Herritarren
batzordea
Udalaren
batzordea
Ogasunaren
batzordea

Gizonak
55.55

Emakumeak
44.45

Guztira
100

Arduradunaren
sexua
Emakumea

44.45

55.55

100

Gizona

55.55

44.45

100

Gizona

55.55

44.45

100

Gizona

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

6.1.2 Kontratatutako langileak
Bloke honetan, langileen profil soziodemografikoari buruzko informazioa eskainiko da, bai eta
zer sailetan, zerbitzutan eta postutan dauden, zer lan-baldintza dituzten, lansariaren politika
eta zaintza-erantzukizunak eta langileek hartutako bateratze-neurriak ere.
Datu soziodemografikoak
Gaur egun, guztira 108 pertsonak
dute kontratua udalean, hau da,
ordainduta egiten dute lan. % 51,85
emakumeak dira eta % 48,15
gizonak.

16. GRAFIKOA: KONTRATATUTAKO LANGILEEN BANAKETA,
SEXUAREN ARABERA. 2019

Hombre
% 51,85
% 48,15

Mujer

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

Langileen % 13,89k 36 urte baino

17. GRAFIKOA: ADINA SEXUAREN ARABERA. 2019
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gutxiago
ditu,
eta
adin-tarte
horretako gehienak gizonak dira
(gizonen guztizkoaren % 21,15 eta
emakumeen guztizkoaren % 7,14).
Langileen heren batek baino gehiagok
51 urte baino gehiago ditu; hau da,
guztizkoaren % 33,93k eta % 38,46k.
Adin-tarte ohikoena 36tik 51 urtera
artekoa da: guztizkoaren % 58,93
emakumeak dira; eta % 40,38,
gizonak.

% 1,92
% 5,77

100%
90%
80%

% 32,69

70%

% 7,14
% 26,79

Menos de 28
60-67

60%
50%

% 23,08

% 28,57

52-59
44-51

40%
30%

% 17,31

20%

% 19,23

10%
0%

Hombre

% 30,36

36-43
28-35

% 7,14
Mujer

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

18. GRAFIKOA: IKASKETA MAILA, SEXUAREN ARABERA. 2019
100%

Langileen emakumeen % 42,86k
unibertsitateko
ikasketak
ditu.
Gizonen artean, unibertsitateko
ikasketen pisua % 19,23ra murrizten
da; gehiengoak, lehen hezkuntzako
ikasketak ditu (% 50ek). Bigarren
hezkuntzako ikasketak edo Lanbide
Heziketakoak dituen gizonen pisua
ere handiagoa da emakumezkoena
baino (% 15,38 gizonena eta % 7,14
emakumeena).

90%

% 19,23

80%

% 42,86
Universitarios

70%
60%
50%

% 50,00

40%
30%

Primarios

% 37,50

20%

% 15,38

10%

% 15,38

% 12,50
% 7,14

Hombre

Mujer

0%

Otros
FP o estudios
secundarios

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.
*Beste batzuk: Eskolatzea dutenak, baina titulurik gabe.

Antolaketa eta lanpostuak
Udal sail eta zerbitzu batzuk feminizatuagoak daude beste batzuk baino, tradizioan
emakumeen genero-rolei lotu zaizkien arloekin bat. Idazkaritzan eta Gizarte Zerbitzuetan,
esate baterako, han lan egiten dutenen % 80 emakumeak dira. Interbentzioan ere emakume
gehiago daude gizonak baino, zehazki, % 77,78 emakumeak dira. Aitzitik, Hirigintza eta Obrak
eta Udaltzaingoa maskulinizatuagoak daude: % 70,59 eta % 67,5 gizonak dira, hurrenez hurren.
19. GRAFIKOA: SAILAK ETA ZERBITZUAK, SEXUAREN ARABERA. 2019
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100%
90%
80%
70%

% 29,41

% 32,50
% 50,00

% 63,16

% 77,78

60%

% 84,62

50%
40%
30%
20%

% 85,71

% 100,00
% 70,59

% 67,50
% 50,00

% 36,84

% 22,22

10%

% 15,38

0%

ALCALDÍA

EDUCACIÓN Y
CULTURA

GUARDIA INTERVENCIÓN SECRETARÍA
MUNICIPAL

Hombre

% 14,29
SERVICIOS
SOCIALES

% 0,00
SERVICIOS
TÉCNICOS

URBANISMO Y
OBRAS

Mujer

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

Udaleko gizonezko langileen erdia (% 51,92) Udaltzaingoan dago, eta % 23,08 Hirigintza eta
Obretan. Bestalde, emakumeak zenbait arlotan banatuago daude: % 23,21 Udaltzaingoan; %
21,43 Hezkuntza eta Kulturan; % 19,64 Idazkaritzan; edo % 10,71 Gizarte zerbitzuetan.
20. GRAFIKOA: SAILAK ETA ZERBITZUAK, SEXUAREN ARABERA. 2019
100%
90%

% 8,93
% 23,08

80%

% 10,71

% 1,92
% 3,85
% 3,85

70%

% 19,64

60%

% 12,50

50%

% 51,92

40%

% 23,21

30%
20%
10%

% 21,43

% 13,46

0%

Hombre

Mujer

ALCALDÍA

EDUCACIÓN Y CULTURA

GUARDIA MUNICIPAL

INTERVENCIÓN

SECRETARÍA

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS TÉCNICOS

URBANISMO Y OBRAS

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

Udalean lan egiten duten pertsonen profilaren inguruan egon daitekeen pertzepzioa
desitxuratua dago, segregazio horizontal horren ondorioz. Emakumeak langile guztien % 51
dira, nahiz eta a priori pisu handiagoa dutela eman, arloetan gizonek baino neurri handiagoan
baitute presentzia. Are gehiago, Udaltzaingoaren analisia baztertuko balitz, emakumeak
langileen % 63 izango lirateke.
Udalaren barruan, lanpostuen tipologia era askotakoa izan daiteke. Zehazki, guztira 42
lanpostu identifikatu dira: itzultzailea, informatikaria, kirol-laguntzailea, peoia, liburuzaina,
diruzaina, etab. Lanpostu arruntenen zerrenda (langileen % 61ek biltzen du lanpostu
horietakoren bat) erreferentziatzat hartuta, ikusten da genero-rolen araberako banaketa
dagoela nolabait, segregazio horizontala. Beraz, emakumeak eta gizonak emakumezkoenak
25

edo gizonezkoenak izan ohi diren zereginekin lotutako jardueretan biltzen dira, lanaren sexubanaketaren arabera:
-

Lanposturik ugariena Udaltzaingoko agentearena da: % 71,43 gizonezkoak dira.
Ondoren, administrazio-laguntzailearen postua dago. Emakumezkoak dira
gehiengoa, zehazki, % 86,67.
Aparkaleku- eta TAO-zaindarien lanpostuan ere emakume gehiago daude gizonak
baino (% 62,50).
Euskara irakasleen artean, emakumeak % 57,14 dira, eta gizonak, % 42,86.
Administrazioko lanpostuetan edo gizarte-langileen artean, emakumeak berriz
gehiengoa dira (% 75).
11. GRAFIKOA: LANPOSTURIK ARRUNTENAK, SEXUAREN ARABERA. 2019

Lanpostu arruntenak

Gizonak

Emakumeak

Guztira

Udaltzaingoko agentea
Administrazio-laguntzailea
Aparkaleku- eta TAO-zaindaria
Euskara irakaslea
Administraria
Gizarte-langilea

% 71,43
% 13,33
% 37,50
% 42,86
% 25,00
% 25,00

% 28,57
% 86,67
% 62,50
% 57,14
% 75,00
% 75,00

% 100,00
% 100,00
% 100,00
% 100,00
% 100,00
% 100,00

Pertsona
kopurua
28
15
8
7
4
4

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

21. GRAFIKOA: ERANTZUKIZUNEKO LANPOSTUETAN SEXUAREN
ARABERAKO PRESENTZIA. 2019

Emakumeek
eta
gizonek
erantzukizuneko lanpostuetan zer
presentzia duten aztertzen bada,
presentzia nahiko orekatuta dagoela
ikusten da. Langileen % 9 inguruk
erantzukizuneko
lanpostua
du
(zuzentzen du, estrategia markatzen
du eta abar), eta ez dago sexuaren
araberako desberdintasun handirik.

100%
90%

% 9,62

% 8,93

% 90,38

% 91,07

Hombre

Mujer

80%
70%
60%
50%
40%

Si
No

30%
20%
10%
0%

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.
22. GRAFIKOA: EGOERA ADMINISTRATIBOA SEXUAREN ARABERA.

Egoera administratiboari dagokionez,
barne-funtzionarioen profilak dira
nagusi (gizonen % 57,69 eta
emakumeen % 48,21). Karrerako
funtzionarioak dira ondoko talderik
ugariena (gizonen % 34,62 eta
emakumeen % 39,29). Aldi baterako
langile gehiago daude emakumeen
artean.

2019
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

% 1,92

% 1,79

% 34,62

% 39,29

% 5,77

% 57,69

Otros

% 10,71
% 48,21

Funcionariado de
carrera
Personal laboral
temporal
Funcionariado
interino

Hombre

Mujer

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.
*Beste batzuk: Konfiantzako pertsonen behin-behineko karguak
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Langileak diren gizonen erdia (% 50)
eta hamar emakumetatik lau inguruk
(% 39,29) C2 kategoria akademikoa
dute,
eskola-graduatuaren
baliokidea. Emakumeen artean,
bigarren talde ugariena A2 kategoria
da, erdi mailako teknikariaren
profilari lotutakoa (% 30,36), eta
ondoren, A1 kategoria, lizentziaturei
edo
goi
mailako
teknikariei
dagokiena (% 12,5).
Bestalde, gizonen artean C2 da
nagusia, eta haren atzetik, C1
kategoria. Bi taldeek gizonen % 15,38
biltzen dituzte.

23. GRAFIKOA: KATEGORIA PROFESIONALA SEXUAREN ARABERA. 2019
100%

80%
70%

Lanaldi
motari
dagokionez,
emakume gehiagok dute lanaldi
etena. Zehazki, emakumeen %
17,86k egiten du lan modalitate
horretan, eta gizonen % 7,69k.

% 50,00

60%

40%
30%

% 39,29

Agrupación de
profesionales (AP)

% 15,38

% 30,36

Técnico/a medio
(A2)

% 13,46
% 5,77

% 12,50

Hombre

Mujer

LicenciaturaTécnico/a superior
(A1)

% 15,38

20%
10%
0%

Bachiler o estudios
secundarios (C1)

% 7,14
% 10,71

50%

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

24. GRAFIKOA: LANALDI MOTA SEXUAREN ARABERA. 2019

Lan-baldintzak
Ia-ia langileen % 100ek lanaldi osoan
egiten dute lan.

Graduado escolar
(C2)

90%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

% 92,31

% 82,14

Continua
Partida

% 7,69

% 17,86

Hombre

Mujer

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

25. GRAFIKOA: KONTRATU MOTA SEXUAREN ARABERA. 2019
100%
90%

Langileen % 62k aldi baterako
kontratua du: gizonen % 65,38k eta
emakumeen % 60,71k.

80%
70%
60%

% 65,38

% 60,71

50%

temporal

40%

indefinido

30%
20%
10%

% 34,62

% 39,29

Hombre

Mujer

0%

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.
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Ordainsari-politika
Langileen % 58 inguruk 30.000 € eta
39.999 € artean irabazten du.
Gizonen artean, % 65,38 tarte
horretan dago, eta emakumeen
artean, aldiz, % 51,79 baino ez,
emakumeen % 33,93k 30.000
eurotik beherako soldata baitu (%
21,15ek
gizonezkoen
kasuan).
Soldata handiagoko (50.000 € edo
gehiago) gizonen pisua ere pixka bat
handiagoa da emakumeena baino
(gizonen % 5,77 eta emakumeen %
3,57).

Hamarretik
zazpi
inguruk
antzinatasun-osagarria
du.
Emakumeen artean pisua handiagoa
da (% 76,79). Kasu horretan, gizonak
% 67,31 dira.

26. GRAFIKOA: SOLDATA SEXUAREN ARABERA. 2019
100%

% 3,57

% 5,77

80%
60%

% 51,79

% 65,38

40%
20%

% 33,93

% 21,15

0%

Hombre
Menos de 30.000€

Mujer
Entre 30.000€-39.999€

50.000€ o más
Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

27. GRAFIKOA: ANTZINATASUN-OSAGARRIA SEXUAREN
ARABERA. 2019
100%
80%

% 32,69

% 23,21

% 67,31

% 76,79

Hombre

Mujer

60%

No

40%

Sí

20%
0%

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

Arduraldi
berezia
eskakizun
bereziekin
lotutako
zenbait
lanposturen baldintza bereziekin bat
dator:
ohikoa
baino
lanaldi
handiagoa egitea, arduraldi bereziak
izatea, libre egotea eta abar. Osagarri
hori gizonen artean ohikoena da,
langileen gehienek kobratzen ez
duen arren. Gizonen % 17,31k
kobratzen du, eta emakumeen
artean, % 7,14k soilik.

28. GRAFIKOA: ARDURALDI BEREZIAREN OSAGARRIA IZATEA,
SEXUAREN ARABERA. 2019
100%
80%
60%

% 82,69

% 92,86

40%

No
Sí

20%
0%

% 17,31

% 7,14

Hombre

Mujer

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.
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Gizonezko langileen % 51,92k beste
osagarri batzuk kobratzen dituzte
(jaietan lan egitearekin eta gauez lan
egitearekin lotuta). Emakumeen %
23,21ek soilik kobratzen dituzte.
Osagarri mota horiek, kasu guztietan,
Udaltzaingoaren arloan biltzen dira.

29. GRAFIKOA: BESTE OSAGARRI BATZUK IZATEA
(gauekotasuna, jaiak, etab.) SEXUAREN ARABERA. 2019
100%
80%

% 48,08

60%

% 76,79

40%

Sí

% 51,92

20%

No

% 23,21

0%

Hombre

Mujer

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

Zainketa-ardurak
neurriak

eta

bateratze-

Udalean
lan
egiten
duten
emakumeen % 78,57k seme-alabak
dituzte kargura, eta gizonen kasuan,
% 63,46k. Udalean lan egiten duten
pertsonetako bakar batek ere ez
ditu hartu bateratze-neurriak.

3. GRAFIKOA: KARGURA ONDORENGOAK IZATEA SEXUAREN ARABERA.
2019
100%
90%
80%

% 36,54

% 21,43

70%
60%

No

50%
40%
30%

% 63,46

% 78,57

Sí

20%
10%
0%

Hombre

Mujer

Iturria: Udalak emandako datuak, 2019/05/13an.

Ondoren, udal langileen (korporazioa eta kontratatutako langileak) profilari buruzko ondorio
orokor batzuk azalduko dira, generoaren ikuspuntutik:
KORPORAZIOA:
2015-2019 legegintzaldiko korporazioan emakumeen eta gizonen presentziak ez zuen betetzen
sexuaren araberako ordezkaritza orekatuaren betekizuna (60/40). Aurreko bi legegintzaldietan
ere ez zuten bete. Hala ere, orain abiatu berri den 2019-2023 legegintzaldian bete dute
betekizuna, emakumeak korporazioaren % 47 baitira.
Behin baino ez da izan emakume bat Hondarribiko alkate.
Gizonezkoek dituzte lehen bi postu garrantzitsuak (alkatetza eta 1. alkateordea), eta hurrengo
bi postu garrantzitsuak (2. eta 3. alkateordeak) emakumeek dituzte.
Gobernu-taldeak ordezkaritza orekatuarekin betetzen du, 60/40 proportzioaren gainetik
baitago, gizonezkoak erdia eta beste erdia emakumeak direnez.
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Hautagaitza bakoitza ordezkatzen duten arloei dagokienez, genero-rolen araberako esleipen
tradizionala dago: Hirigintza eta Ondarea, Ogasuna eta Zerbitzu orokorrak, Herritarren
segurtasuna edo Udal kontuak gizonen eskuetan daude; eta Gizarte zerbitzuak, Euskara,
Gazteria edo Osasuna, emakumeen eskuetan.
KONTRATATUTAKO LANGILEAK:
Unibertsitateko ikasketak dituzten emakumeen pisua nabarmen handiagoa da gizonena baino.
Arlo feminizatuak eta maskulinizatuak daudela antzeman da: Idazkaritzan eta Gizarte
zerbitzuetan langile gehienak emakumeak dira; eta Hirigintza eta Obretan edo Udaltzaingoan,
kontrako joera dago, gizonak baitira nagusi. Horrez gain, gizonen hiru laurdenak arlo horietan
biltzen dira, eta emakumeen presentzia, berriz, banatuagoa dago. Halaber, lanpostuen
araberako segregazio horizontala dago: gizonak gehiengoa dira Udaltzaingoko agenteen
artean; emakumezkoak, aldiz, administrazio-laguntzaileen, administrarien edo gizartelangileen lanpostuetan.
Dirudienez, erantzukizuneko lanpostuak nahiko orekatuta daude. Beraz, ez da hauteman
segregazio bertikalik.
Emakume gehiago daude soldata-tarterik txikienean (30.000 € baino gutxiago) eta soldatatarte handienetan emakumeen pisua txikiagoa dago gizonena baino.
Arduraldi bereziaren osagarria ohikoagoa da gizonen artean emakumeen artean baino, beste
osagarri batzuk (gauekotasuna, festak eta abar) bezala, soil-soilik Udaltzaingoko agenteekin
lotuta baitaude.

6.2. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko gobernantza
hobetzeko neurrien betetze-maila
Atal honen hasieran adierazi den bezala, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Planak
(EMAKUNDE) zehazten ditu zein diren Eusko Jaurlaritzak eta haren sailek, foru-aldundiek eta
udalek elkarrekin eta modu koordinatuan lortu beharreko esku hartzeko helburu nagusiak,
zeinek bere ekintza-planak garatuta. Gobernu onaren bidez, VII. Plana egituratzen duen esku
hartzeko lau esparruetako lehenaren bidez, alegia, erakundeak barrutik aldatu nahi dira.
Zentzu horretan, dokumentuak 15 helburu estrategiko ezartzen ditu, administrazioen barnefuntzionamendua hobetzeko.
Hondarribiko udalbatzaren egungo egoera neurtzeko, helburu horiek hartu dira
erreferentziatzat, bakoitzean betetze-maila neurtzeko eta egingo den udal Berdintasun
Planean ekintza-ildo nagusiak zehazteko. Halaber, beste bi bloke gehitu dira, barnefuntzionamenduari buruzko informazioa osatzeko.
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Gai hauen analisia egin da:
KONPROMISO
POLITIKOA

BERDINTASUNERAKO
TREBAKUNTZA
GENERO-IKUSPEGIA
LAN-PROZEDURETAN

KOORDINAZIOA
ELKARLANA
PARTE-HARTZEA
ERAGINA

ETA

1. Berdintasunaren gaiari buruzko berariazko araudia onartzea eta garatzea.
2. Berdintasun-politikak garatzeko aurrekontua handitzea.
3. Berdintasunerako plangintza eta horren ebaluazioa areagotzea eta
hobetzea.
4. Berdintasunerako organo eta unitate administratiboak sortzea eta
indartzea.
5. Erakunde publikoetako langile guztiak prestatzea, baita politikariak ere.
6. Estatistiketan eta ikerketetan genero-ikuspegia txertatzea.
7. Enplegu publikora sartzeko eta bertan gora egiteko hautaketa-prozesuetan
berdintasunari buruzko edukiak sartzea.
8. Komunikazioan berdintasuna txertatzea.
9. Araudian berdintasunaren printzipioa txertatzea.
10. Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzea.
11. Genero-ikuspegia txertatzea sektorekako eta zeharkako planetan.
12. Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak
sartzea.
13. Berdintasunerako koordinazioa eta elkarlana indartzea.

ETA

14. Emakumeek eta gizonek zuzendaritza-organo eta/edo pluripertsonaletan
ordezkaritza orekatua izatea bermatzea.
15. Kontsultarako eta parte hartzeko guneetan genero-ikuspegia sartzea.
BATERATZEA ETA ERANTZUNKIDETASUNA
LANEKO OSASUNA ETA JAZARPEN SEXUALA

6.2.1 Konpromiso politikoa
Politikariei eta teknikariei egindako elkarrizketetatik ondorioztatu da berdintasunaren gaiari
heltzeko konpromisoa eta apustua dagoela, bai eta egingo den udal planaren bidez
antolatzekoa ere. Baten batek adierazi du agian apustua berandu datorrela edo kanpoeragileen presioaren ondoriozkoa dela, baina, aldi berean, ausarkeria bat dela, udalerriak
Alardearen inguruan bizi duen testuingurua dela eta. Edonola ere, elkarrizketatutako
pertsonak bat datoz: egoera horrek zaildu egin du berdintasunaren esparruan estrategiak
abian jartzea eta berdintasunarekin lotutako gaiei heltzeko garaia da, Alardeaz haratago.
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

1. Berdintasunaren gaiari
buruzko berariazko
araudia onartzea eta
garatzea.
2. Berdintasun-politikak
garatzeko aurrekontua
handitzea.

3. Berdintasunerako
plangintza eta horren
ebaluazioa areagotzea eta

EGUNGO EGOERA

Gaur egun, ez dago berariazko araudirik edo dokumentaziorik
berdintasunaren esparruan, arlo horretan lan-estrategiak
bideratzeko. Egingo den plana urrats garrantzitsua izango da
emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde egiteko ekintzak
sistematizatzen eta lehenesten.
Oraingoz ez dago berdintasunaren esparruko berariazko
aurrekonturik. Gizarte zerbitzuen aurrekontuan kokatzen da.
Hala ere, azken urteetan, berariazko partidak aurkeztu dira
zenbait ekintza lantzeko: protokoloa, plana eta abar.
Aurrekontua handitzea aurreikusita dago, Berdintasun Plana
ezartzearekin bat.
Gaur egun, Gizarte zerbitzuek kudeatzen dituzte, tokiko Emeki
elkartearen lankidetzarekin, berdintasunaren esparruan
egindako ekintzak. Erreferentziatzat hartzen dira egun
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hobetzea.

4. Berdintasunerako
organo eta unitate
administratiboak sortzea
eta indartzea

seinalatuak eta aurrez egindako ekintzak jarduerak
planifikatzeko, baina ez dago plangintza estrategikorik
berdintasunaren esparruan. Bestalde, ez dago koordinaziorik
berdintasunarekin lotutako gaietan lanean egon daitezkeen
gainerako udal arloekin.
Oro har, elkarrizketatutako pertsonen ustez, orain arte jorratu
gabeko gaiak antolatu, planifikatu eta garatzeko modua izan
daiteke plana: langileak eratzea eta abar.
Oraingoz, ez dago aurreikusita berdintasunerako arlo edo
unitate administratiborik sortzea, ez eta berdintasunteknikaririk izatea ere. Gizarte zerbitzuetako langileen eskuetan
egon daitezke funtzio horiek, hasieran behintzat, eta denboraz,
hori nahikoa den aztertu. Hala ere, aurreikusita dago
berdintasun gaietarako aurrekontua handitzea.
Teknikarien artean, batzuek azpimarratu dute beharrezkoa dela
teknikari bat izatea, estrategia koherentziaz antolatzeko. Beste
batzuek, aitzitik, sailek eta zerbitzuek zeharkako jorratze bat
egitearen alde daude.

6.2.2 Berdintasunerako trebakuntza
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

EGUNGO EGOERA

5. Erakunde publikoetako
langile guztiak prestatzea,
baita politikariak ere

Ez dago langileek duten berdintasunaren esparruko
prestakuntzari buruzko informaziorik. A priori, litekeena da
inork ez izatea prestakuntza hori edo baten batek borondatez
IVAPen bidez ikastaro zehatzen bat egin izana. Hala ere,
prozesuan informazioa eman duten pertsonen pertzepzioa
oinarri duen informazioa da.
Orain arte, udalak ez die berariazko prestakuntzarik eskaini
langileei, eta Berdintasun Planaren bidez egin beharreko ekintza
garrantzitsutzat jotzen da. Teknikariek aitortzen dute
interesgarria izan daitekeela, nahiz eta prestakuntzarako
denbora falta dutela adierazi. Zalantzak dituztela aitortzen dute:
nola txertatu praktikan genero-ikuspegia, zer klausula mota
sartu kontratazioetan, nola erabili egoki hizkuntza eta abar.

6.2.3 Genero-ikuspegia lan-prozeduretan
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

6. Estatistiketan eta
ikerketetan generoikuspegia txertatzea

EGUNGO EGOERA

Udalbatzak eskainitako estatistikek edo azterlanek ez dute
betetzen informazioa sexuaren arabera banatuta izatearen
premisa edo ez dute informazioa genero-ikuspegiarekin
aztertzen.
Lehiaketen edo diru-laguntzen pleguetan, oro har, ez da aintzat
hartzen datuak sexuaren arabera banatzeko edo informazioa
genero-ikuspegiaren arabera aztertzeko egokitasunik.
Oro har, ez dago irizpide partekaturik eta homogeneizaturik
sexuaren arabera banatutako informazioaren bilketari
dagokionez. Arlo eta pertsona bakoitzaren borondate kontua da
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informazio hori biltzea edo ez, egituratzea, aztertzea, partekatzea
eta abar.
Teknikariak ados daude zenbait informazio banatzea
garrantzitsua izatearekin, estatistika mailan izan dezakeen
interesagatik edo, baita diru-laguntzak eskatzeko beharrezkoa
izateagatik ere. Hala ere, ez datoz bat beti programak edo
jarduera zehatzak banatzeak zerbitzuetan hobekuntza bat
ekartzearekin edo emakumeengan eragin positiboa izatearekin
(“Berdintasuna nahi badugu, zertarako galdetuko dugu sexua
programa batean?). Arlo mota erabakigarria izan daiteke zentzu
horretan. Biztanleriarekin jarduerak antolatu ohi dituen
(haurrentzako jarduerak eta abar) arloak direnean, erabilgarria
izan daiteke eskaintza parte-hartzaileei egokitzeko eta partehartzea sustatzeko. Halaber, udalerriaz gaindiko entitateek
(aldundiak eta abarrek) arlo bakoitzari eskatzen dioten
desagregazio mailak baldintzatu egiten du desagregazioa izatea
eta gai horrekiko kontzientziazioa. Zentzu horretan, udalaz
gaindiko beste entitate batzuekin, hala nola Eusko
Jaurlaritzarekin edo aldundiekin informazioa partekatzen duten
beste sail edo zerbitzu batzuetan (Gizarte zerbitzuak, liburutegia
etab.) ohikoagoa da informazioa banatua izatea. Izan ere,
erabiltzen dituzten programek edo tresnek bilketa berezitua
ezartzen dute.
Memoria edo plan batzuek datuak banatuta eskaintzen dituzte,
beste batzuek, aldiz ez. Batzuetan zehaztapena eta
sistematizazioa handiagoa da, beste batzuetan, badirudi ez
dagoela irizpide homogeneizaturik:
 Gazte Zerbitzuaren 2018ko Memoriak sexuaren arabera
banatzen zituen datuak, eta nesken presentzia handiagoa izan
zuten jarduera batzuk aipatzen zituen. Excel formatuko tresna
batek egiten diren jarduerei eta programei buruzko datuak
(arreta zuzena, telefono bidezkoa, berariazko programak, eta
abar) sexuaren eta adinaren arabera banatuta biltzen ditu.
 Gaztelekuaren 2018ko Memoriak erabilerari buruzko atal
kuantitatibo bat du, eta atal horretan informazio osoa sexuaren
arabera banatuta dago.
 Udal Liburutegiaren 2018ko Memoriak ez du sexuaren arabera
banatutako daturik eskaintzen.
 2018-2022 aldirako Euskararen Normalizaziorako Planean
udalean euskarak duen egoerari buruzko analisi kuantitatibo bat
eskaintzen da, baina informazioa ez da sexuaren arabera
banatzen, eta planean ez dago erabilera berezitu posibleei,
hizkuntzaren erabilera ez-sexistari eta abarri buruzko aipamenik.
 Kiroldegiaren 2018ko Memoriak bazkideen kopuruari buruzko
banatutako datuak eskaintzen ditu, eta jardueren partehartzaileei buruzkoak ere, emakumeen eta gizonen artean
ohikoenak diren jarduerak aipatuz.
 Kirolaren 2018ko Plan Estrategikoak sexuaren, kirol motaren,
kategorien eta abarren arabera banatutako datu multzo zabala
eskaintzen du.
Oro har, ez dago erreferentziazko irizpiderik datuen bilketaren
sistematizazioan, ez eta informazioa aurkezteko garaian ere.
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7. Enplegu publikora
sartzeko eta bertan gora
egiteko hautaketaprozesuetan
berdintasunari buruzko
edukiak sartzea
8. Komunikazioan
berdintasuna txertatzea

Halaber, ez dago gakorik informazioa genero-ikuspegiaren bidez
aztertzeko eta adostasun ez posibleak berriz bideratzeko.
Ez dago berdintasunari buruzko edukirik enplegu publikoan
sartzeko eta sustatzeko hautapen-prozesuetan: zer kanaletatik
zabaltzen den informazioa, hautaketa-talde mistoak, zer
probatan ez diren gehiago balioesten gaitasun maskulinoak
femeninoak baino eta abar.
Ez da sistematikoki egiten eta pertsona bakoitzaren esku dago
hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista barneratzea.
Politikarien artean, badirudi barneratuta dagoela hizkuntzaren
erabilera egokiaren garrantzia kanporantz komunikatzeko garaian
(prentsa-oharrak, jakinarazpenak, prentsaurrekoak), nahiz eta
komunikazio modu hori barne-espazioetan edo informaletan ere
gertatzea garrantzitsua iruditu.
Teknikarien ustez, euskaraz errazagoa da hizkuntzaren erabilera
ez-sexista zaintzea. Gaztelaniaz zailagoa izatearen ustea dago, eta
mesfidantza batzuk daude: ahalegin bat eskatzen du, hizkuntza
ekonomizatzea zailtasun bat da, testu luzeegiak sortzen dira eta
abar. Baten batzuen ustez, erabilera batzuk irrigarriak izan
daitezke eta gaztelaniaz “los eta las” edo “vascos y vascas”
etengabe erabili behar izateak irakurketa zailtzen du. Kasu
horietan,
betebeharraren
ondoriozkoa
da
erabilera,
kontzientziaren ondoriozkoa baino.
Oro har, denak bat datoz: udalak ez du ildo horretan irizpide
bakar bat ere. Baliteke noizbait dokumenturen bat igorri izana,
baina egun ez dago erreferentziarik. Interesgarritzat jotzen da
erreferentziazko gida bat izatea, zalantza batzuk baitituzte
oraindik: gaztelaniaz “niñas y niños” idaztean lehenik neskatxak
ala mutikoak aipatu behar diren, komenigarria al den barra
(niños/as) erabiltzea, sexuen sailkapenean binario sartu behar al
den, etab. Horregatik, teknikariek irizpideak eta tresnak eskatzen
dituzte, erabilera ez-sexista egoki barneratzeko. Hala ere,
badirudi aurretik horren inguruko sentsibilizazioa landu behar
dela, zenbait mesfidantza eragiten baititu gaiak, eta batzuetan,
derrigortasunez bizi da. Badirudi irudien erabilera ez dagoela
horren barneratuta edo, gutxienez, ez zaio arretarik jartzen.
Udalak sortutako tresna eta dokumentu publiko batzuk berrikusi
dira ausaz, zenbait erakundek, hala nola Emakundek,
gomendatutako hizkuntzaren erabilera ez-sexista aztertzeko:
 Webguneak, oro har, hizkuntzaren eta irudien erabilera ezsexista egiten du.
 Jaien 2018ko Programak12 oraindik genero maskulinoa
desegoki erabiltzen du gaztelaniaz batzuetan (comida para los
jóvenes, los participantes), nahiz eta, alkatearen hasierako
agurrean, esaterako, erabilera zuzena izan (todas y todos, las y
los hondarribiarras, etc.)
 Legegintzaldiaren Planak barren baliabidea erabiltzen du
emakumeak eta gizonak aipatzeko (los/las ciudadanas, todos/as),

12

Hemen kontsulta daiteke: http://www.hondarribia.eus/documents/124308/2923520/programa+fiestas+2018/65ad1776-b0b2b643-798e-4075196f55d1
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9. Araudian
berdintasunaren
printzipioa txertatzea
10. Aurrekontuetan
genero-ikuspegia
txertatzea
11. Genero-ikuspegia
txertatzea sektorekako
eta zeharkako planetan

nahiz eta egokiagoa izan artikulu femeninoa eta maskulinoa
batera (las y los vecinos) edo forma generikoak (la ciudadanía)
erabiltzea.
 Udal Liburutegiaren 2018ko Memorian hizkuntzaren erabilera
sexista egiten du gaztelaniaz (socios, usuarios, etc.)
 Lanpostuen Zerrendaren 2017ko Dokumentuan13 lanpostuen
zerrenda gaztelaniaz genero maskulinoan idatzita dago:
secretario, interventor, tesorero, técnico superior, etab.
 Hiri bizikidetzari, ondasun publikoak errespetatzeari eta
eremu publikoaren garbiketa, okupazioa eta erabilera
arautzeari
buruzko
Ordenantzan14 genero maskulinoa
erabiltzen da gaztelaniaz dokumentu osoan (los ciudadanos,
etab.) eta ez dago berdintasunari, puntu ilunei eta abarri buruzko
aipamenik.
Ez dago informaziorik.

Orain arte, aurrekontuak prestatzean ez da genero-begirada
aintzat izan. Ez dago berdintasunerako berariazko partidarik,
nahiz eta azken urteetan partida zehatzak izan diren arlo horrekin
lotutako gaietarako.
Teknikariekin batera, arlo bakoitzak genero-ikuspegia nola
txertatzen duen hausnartu da:
• Gazteria: Denbora daramate genero-ikuspegia barneratzen,
Gaztematikak ezartzen dituen irizpideekin koordinatuta. Adibide
askok adierazten dute nola barneratzen den ikuspegi hori:
hizkuntzaren erabilera ez-sexista, kontratazioak, espazioen
erabilera, interes berezituen analisia, nesken parte-hartzea
sustatzea eta abar. Zehazki: gaztelaniazko dokumentuetan
sistematikoki “chicos y chicas” erabiltzeko ahalegina egiten da;
aisialdiko jardueretan hezitzaileen profila mistoa izateko (gizona
eta emakumea), berdintasunaren inguruko prestakuntza izateko
edo enpresak berak kontratatuko dituenei gaikuntza hori
emateaz arduratzeko eskatzen da; nesken eta mutilen interesak
aintzat hartzen dira Gaztelekuko aldizkariak erostean;
Gaztelekuaren eremuak sortzeko garaian, neskek nahiz mutilek
espazioa erabiliko dutela kontuan hartzen da (neskek ez zuten
ping-pongerako eta billarrerako eremua erabiltzen, eta
horregatik, beste eremu lasaiago bat sortu zen, beste joko
batzuekin, etab.).
Gaztematikarentzat, berdintasuna, euskara edo aniztasuna
zeharkako gaiak dira, eta horregatik, asko zaintzen dira eta
barneratuta daude.
• Liburutegia: heldu erabiltzaile asko emakumeak dira, eta
horregatik, gizonak ere gerturatzera animatzen dira. Sexuen
artean
desberdintasunak
daude
irakurketa-ohituretan.

13

Hemen kontsulta daiteke:
file:///D:/AYUNTAMIENTO%20DE%20HONDARRIBIA/DOCUMENTOS%20DE%20TRABAJO/DIAGNOSTIKOA/erabilera%20sexista%20
aztertzeko%20dokumentuak/Relacion%20de%20puestos%20de%20trabajo%202017.pdf
14

Hemen kontsulta daiteke:
file:///D:/AYUNTAMIENTO%20DE%20HONDARRIBIA/DOCUMENTOS%20DE%20TRABAJO/DIAGNOSTIKOA/Dokumentazioa/ORDCO
NVIVENCIABehinbetikoaGAO.pdf
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Horrenbestez, liburuak eta aldizkariak erostean, emakumeen
nahiz gizonen interesak aintzat hartzen dira.
• Euskara: Genero-ikuspegia aintzat hartzen da klausula
zehatzeko programetan, hala nola Mintzalaguna eta bertsolaritza
programetan.
• Urbanismoa: Genero-ikuspegia plangintzaren prozesuetan
barneratu behar izatearen kontzientzia dago, legea betetzeko
beharrezkoa izateaz gain. Plangintza kanpora ateratzen da. Beraz,
pleguetan genero-ikuspegia barneratu behar dela zehazten da.
Hala ere, ez da espresuki eskatzen enpresek berdintasunziurtagiririk izatea, oro har, enpresa handiek soilik izaten baitute,
eta txikiek, ez. Kontratatutako enpresek genero-ikuspegia
barneratzen dute, datuak sexuaren arabera banatuta eskainiz,
planifikatzeko garaian puntu ilunak kontuan izanda, espazioen
erabilera aintzat hartuz, argiztapenean eta abar.
• Gizarte-zerbitzuak: Badirudi genero-ikuspegia oso barneratuta
dagoela, batez ere, erabiltzaile ugari emakumeak baitira.
Lehentasuna ematen zaio egoera jakinean dauden emakumeei
arreta emateari; zenbait profil sartzeko betekizun bereziak daude
(indarkeria matxista, familia-kargak dituzten emakumeak, guraso
bakarrekoak eta abar); erabiltzaileen banatutako datuak daude
eta abar.
• Idazkaritza: Ez dago ekintza zehatz bakar bat ere.
• Kultura: Ez da biltzen sexuaren arabera banatutako daturik.
Oro har, genero-ikuspegia zenbait arlotan barneratzeko
ahaleginak egiten dira. Batzuetan garatuagoa dago eta ekintzak
anitzagoak dira. Sentsibilizazioa funtsezkoa da ikuspegi hori
barneratzeko garaian, betebehar arauemaile bati soilik
erantzuten dioten ekintzak baztertzeko. Aipatu behar da
teknikariak ados daudela: ez dituzte genero-ikuspegia
barneratzeko irizpideak eta sarritan ez dakite nola egin.
Oro har, sektoreko eta zeharkako planek ez dute generoikuspegia beti barneratzen edo ez dute berdintasuna aipatzen.
Ohikoagoa da datuak banatzea soilik (batzuetan hori ere ez dute
egiten), analisi sakonik gabe edo berdintasunaren arloko
berariazko lan-ildorik gabe. Errealitatea anitza da:
Turismoaren 2018ko Plan Estrategikoak hau adierazten du:
“turismoaren garapena soldatak hobetzeko beste bide bat da,
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna hobetzekoa". Hala
ere, ez du zehazten zer modu jakinetan egingo duen
berdintasunaren alde. Segmentazio-estrategien baitan, turistak
izan daitezkeen profil berrien artean emakume bidaiariak,
elkarrekin bidaiatzen duten emakumezkoen lagun taldeak
identifikatu dira.
 Kirolaren 2018ko Plan Estrategikoak, estatistika-datu banatuak
eskaintzeaz gain, emakumeen parte-hartzea hobetzeko beharra
azpimarratzen du, eskola-kirolean nahiz kirol federatuan. Ildo
estrategikoetako bi berdintasunarekin lotuta daude: neskentzako
eskola-kirola ugaritzeko beharra, eta kirol federatuan
emakumeentzako kalitateko eskaintza eta eskaintza irisgarria.
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12. Kontratu, dirulaguntza eta
hitzarmenetan
berdintasunerako
klausulak sartzea

 2018-2022 aldirako Euskararen Normalizaziorako Planean
udalean euskarak duen egoerari buruzko analisi kuantitatibo bat
eskaintzen da, baina informazioa ez da sexuaren arabera
banatzen, eta planean ez dago erabilera berezitu posibleei,
hizkuntzaren erabilera ez-sexistari eta abarri buruzko aipamenik.
Oro har, badirudi ez dela ohikoa, gero eta garrantzia gehiago
ematen zaion arren. Ez dago nola egin behar den azaltzen duen
gidarik, eta badirudi horrek kezka sortzen duela. Eskuarki,
erreferentziatzat beste erakunde batzuetako dokumentazioa edo
materiala erabiliz egiten da.
Prozesuan, erreferentzia zehatz batzuk bildu dira egun dauden
berariazko klausula batzuei buruz: puntuazio handiagoa ematea
berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea sustatzen duten
GKEen
proiektuei
diru-laguntzetan
eta
urbanismoko
kontratazioetan eta abar.

6.2.4 Koordinazioa eta elkarlana
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

EGUNGO EGOERA

13. Berdintasunerako
koordinazioa eta elkarlana
indartzea

Ez dago berariazko koordinazio-espaziorik berdintasunari
heltzeko. Parte-hartzaileek teknikariekin egindako eztabaidataldea hartu dute ildo horretan hausnartzeko lehen espaziotzat.
2018tik Kontseilu Operatiboa dago. Sail eta zerbitzu guztiek
dute ordezkaritza kontseilu horretan, eta 13 teknikarik
(gizonezkoak eta emakumezkoak) eta gobernu-batzarreko bost
karguek osatzen dute. Kontseilu horren helburua da
koordinazioa hobetzea eta ezagutza partekatzea. Urte
honetarako, hilero gai jakin batzuei heltzea erabaki da, besteak
beste, berdintasunari.

6.2.5 Parte-hartzea eta eragina
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

14. Emakumeek eta
gizonek zuzendaritzaorgano eta/edo
pluripertsonaletan
ordezkaritza orekatua
izatea sustatzea
15. Kontsultarako eta
parte hartzeko guneetan
genero-ikuspegia sartzea

EGUNGO EGOERA

Ez dago mekanismo bakar bat ere ordezkaritza orekatua
sustatzeko, alderdi politikoek legegintzaldi bakoitzean
hautagaitzak aurkezteko aplika ditzaketenak izan ezik.
Jada aipatu da gizonen pisua handiagoa dela udal korporazioan
eta langileen proportzioa orekatua dela, kopuruan nahiz
emakumeek erantzukizuneko postuetan duten presentzian.
Ez dago berariazko mekanismorik emakumeen parte-hartzea
sustatzeko edo genero-ikuspuntua sartzeko parte hartzeko eta
kontsultarako espazioetan.
Emakumeak gizonak baino parte-hartzaileagoak izatearen
sentipen orokorra dago, nahiz eta parte-hartzea jardueretara
bertaratzearekin lotuago egon daitekeen (kulturalak, tailerrak,
hitzaldiak eta abar) parte-hartze aktiboarekin baino.
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6.2.6 Bateratzea eta erantzunkidetasuna
EGUNGO EGOERA

16. Bateratzea eta
erantzunkidetasuna

Gaur egun, ez dago idatzizko dokumentu bakar bat ere, langileei
bateratzearen arloko neurriei buruz informazioa (legeak
zehaztutakoak nahiz erakundeak ezartzea erabaki dituen beste
batzuk) edo neurri horiek hartu ahal izateko ezarri diren
prozedurei buruzkoa emateko.
Gaur egun, bateratze-neurriei buruzko informazioa izateko,
Langileen sailera joan behar da eta han legeak zehaztutakoaren
berri ematen da.
Badirudi teknikariek ez dutela argi zer aukera mota dituzten
esparru horretan. Lanaldia murrizteko aukera aipatu da, baina
arazoa honakoa da: "gaur egiten ez den lana bihar egin beharko
da". Izan ere, ez da beti beste pertsona bat jartzen, lanaldiaren
beste zatia egiteko. Beraz, irizten dute gutxiago kobratuko
luketela eta lan bera egiten jarraituko. Beren ustez, eskubidea
izan arren, eskubide hori ez da gauzatzen beste pertsona bat
kontratatuz. Halaber, ez dute argi bateratzea seme-alaben
zainketarekin soilik lotzen den edo adineko senide baten kasuan
ere neurri horiek har daitezkeen. Oro har, denek sentipen bera
dute: ez dute informaziorik udalean lanean denbora bat
daramaten pertsonek nahiz orain hasi berri direnek.
Zerbitzu zehatzetan (udaltzainak, liburuzainak etab.) izan ezik,
ordutegia malgua da: 7:00etatik 9:00etara sartu behar dute, eta
14:15etik aurrera atera. Zerbitzu batzuek ez dute ordutegimalgutasunik, arreta zuzenean egiten baita edo goizezarratsaldez-gauez irekita egon behar baitute. Zerbitzu horiek
malgutasun handiagoa eskatzen dute.

6.2.7 Laneko osasuna eta jazarpen sexuala
EGUNGO EGOERA

17. Laneko osasuna eta
jazarpen sexuala

Ezin izan da datu kuantitatiborik jaso langileen lan-osasunari
buruz genero-ikuspegitik. Adibidez, sexuaren araberako bajak
edo laneko istripuak.
Barneko indarkeria-egoerei dagokienez, alegia, laneko jazarpen
sexualtzat edo sexistatzat15 hartutako egoerei dagokienez, ez
dago haiek saihesteko lan-baldintzak sustatzen dituzten
neurriak: jardunbide egokien kodeak, informazio-kanpainak edo
prestakuntza-ekintzak, jazarpen sexuala eta sexu-arrazoiagatiko
jazarpena prebenitzeko eta tratatzeko ekintza-protokoloak eta
abar.
Teknikariek aitortzen dute, oro har, ez dakitela nola jokatu
beharko luketen jazarpen sexualeko egoera batean
(“alkatearekin hitz egitea”, “lankideren bati aipatzea” eta abar).
Langileek, a priori, ez dute jazarpen-egoerak izatearen
pertzepziorik (gutxienez, muturreko egoerak), baina sexistatzat

15

Jazarpen sexuala edo sexista lanean: lanean, nahi ez duen pertsona batekin eta horren sexua dela-eta, hitzez, hitzik gabe edo
fisikoki edozein jokabide izatea, eta horren helburua edo ondorioa pertsona horren duintasunari erasotzea edo kikilduta, etsai,
makurrarazita, irainduta edo laidoztatua sentiarazteko giroa sortzea bada Jokabide horrek sexuarekin zerikusia duenean, jazarpen
sexista izango da. (4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa).
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jo daitezkeen zenbait jokabide hautematen dituzte:
erabiltzaileek zenbait zerbitzutan arreta zuzena eskaintzen
duten emakumezko langileei eginiko komentario zuzenak (“zer
polita zauden”, “a ze gonatxoa daramazun”…); langileei
emakumezko lankide bati buruzko zeharkako komentarioak
(“nola jartzen ari zareten, e!”). Egoera horren aurrean, nola
jokatu behar duten argi ez dutela aitortzen dute, batez ere
ohiko erabiltzaileak direnean.
Emakumezko langile batzuek nabaritzen dute beraiei zuzentzen
zaizkienean hitz egiteko erabiltzen diren tonu edo modu batzuk
desberdinak izango liratekeela gizonak balira. Hori batez ere
tratuarekin lotuta dago, ez komentario zehatzekin. Halaber,
sumatzen dute gizonek ez dituztela emakumeen aginduak
gizonezkoenenak bezala ontzat hartzen. Eta emakume
gazteenen kasuan, sexuaren aldagaiari adinarena gehitzen zaio,
batez ere tradizioan gizonezkoenak izan diren postuetan
(Urbanismoa eta abar). Kasu horietan, solaskideak harritu edo
nahasi egiten dira, eta batzuetan tratamendu paternalistak edo
desadostasuna sumatzen dira, arduraduna emakume gazte bat
izate hutsagatik.
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7

Emakumeen ahalduntzea

ESKU-HARTZE EREMUAK
EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako
VII. Planak (EMAKUNDE) ekintza-ardaztzat
ezartzen
du
emakumeen
ahalduntzea,
emakumeak soilik ardatz dituen esparru bat.

ZEHAZTAPENA
Emakumeen banakako eta taldeko ahalduntzeko,
eta gizarte- eta politika-ahalduntzeko prozesuak
eta haien mugimenduak sustatzea, prozesu
horiek ageria jarri eta eusteaz gain.

Emakumeari buruzko Munduko IV. Konferentzia, Beijingen 1995ean egina, inflexio-puntu bat
izan zen berdintasun-agenden garapenean, eta giza eskubideen eta emakumeen
ahalduntzearen aitortza ekarri zuen. Beijingeko Adierazpenak hau zehazten du: berdintasuna,
garapena eta bakea lortzeko, gizartearen zenbait arlotan (osasuna, politika, kultura, kirola,
aisialdia, gizarte- eta kultura-partaidetza, sexualitatea, mugikortasuna, segurtasuna eta abar)
emakumeen ahalduntzea eta gizarte- eta politika-partaidetza izatea ezinbestekoa da.
Banakako ahalduntzea lortzeko, desberdintasunaren kontzientzia izan behar da, nork bere
buruarengan konfiantza handiagoa izan behar du, gizartearen zenbait espaziotan parte hartu
behar da eta abar. Bestalde, ahalduntzeko kolektiboak berekin dakar antolatzea,
desberdintasunen aurkako elkarrekin borrokatzea, taldeko kontzientzia sortzea eta abar.
Emakumeen gizarte- eta politika-ahalduntzea lortzeko, gizartearen zenbait arlotan
emakumeen eta gizonen behar berezituak identifikatu behar dira, emakumeen presentziaren
alde egin behar da erabakiak hartzeko espazioetan, botere mailak bete behar dituzte, sektore
maskulinizatuetan emakumeen presentzia sustatzeko politikak aktibatu behar dira eta abar.
Atal honetan, Hondarribiko zenbait gizarte- eta politika-espaziotan (politika, kirola, kultura eta
abar) emakumeen presentziari eta parte-hartzeari buruzko datu kuantitatibo batzuk jasotzen
dira. Atalaren amaieran, udalerriaren egungo egoera aztertzen da, EAEko emakumeen eta
gizonen berdintasunerako VII. Planak planteatutako ahalduntze-ekintza nagusiei dagokienez.
Politika-partaidetza
Azken urteetan, emakumeen politika-partaidetzak bilakaera izan du, eta gero eta emakume
gehiago daude euskal erakunde publikoetan, tokikoetan nahiz udalaz gaindikoan. Batzar
Nagusietarako 2015eko hauteskundeetan, esaterako, emakumezko hautagaien pisua
handiagoa izan zen gizonezko hautagaiena baino (hautagaien % 51,3 emakumeak izan ziren,
eta % 48,7, gizonak). Hala ere, emakumeak ez dira ageriko aurpegi nagusiak. Emakumeak
zerrendaburuen % 34,4 izan ziren, eta gizonak, % 65,5.
Udalaren barne-funtzionamenduari buruzko atalean adierazi den bezala, Hondarribian
2015/19 legegintzaldian, 6 emakumek (% 35,29) eta 11 gizonek (% 64,71) osatu zuten udal
korporazioa. Bi kargu garrantzitsuenak (alkatetza eta 1. alkateordea) gizonezkoenak izan dira.

Kirol-partaidetza
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Egiaztatuta dago emakumeen artean kirol-praktika txikiagoa dela gizonen artean baino, eta
kirol feminizatuak eta maskulinizatuak daudela. Hondarribi ez da salbuespena. Hondarribiko
Kirolaren 2018ko Plan Estrategikoak askotariko informazioa bildu zuen udalerrian egiten diren
kirolen zenbait modalitatetan eta kirol kategoriatan emakumeen eta gizonon presentziari
buruz, eskola mailan nahiz kirol federatuan.
Eskura dauden azken
datuen arabera, 1.300
neska-mutil
inguruk
egiten dute eskolakirola,
eta
neskak
guztizkoaren % 22 dira.
Horrez
gain,
kirol
maskulinizatuak
eta
feminizatuak
daude.
Futbola, mahai-tenisa,
errugbia edo eskubaloia,
batez
ere,
mutilen
kirolak dira. Bestalde,
gimnasia neskena da
soil-soilik.
Banaketa
orekatuagoa
dago
atletismoan
edo
piraguismoan.

12. TAULA: PARTE-HARTZEA ESKOLA-KIROLEAN SEXUAREN ARABERA. 2016/17

Futbola
Futbol 11
Atletismoa
Gimnasia
Igeriketa
Judoa
Karatea
Mahai-tenisa
Mendia
Piraguismoa
Errugbia
Saskibaloia
Waterpoloa
Zesta-punta
Eskubaloia

NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

63
0
45
19
8
1
1
1
6
3
47
60
1
0
47

213
41
42
0
13
2
2
7
8
3
218
232
1
7
228

276
41
87
19
21
3
3
8
14
6
265
292
2
7
275

Emakumeen
%
22,83
0,00
51,72
100,00
38,10
33,33
33,33
12,50
42,86
50,00
17,74
20,55
50,00
0,00
17,09

Iturria: Hondarribiko Kirolaren 2018ko Plan Estrategikoa

13. TAULA: LIZENTZIAK KIROL FEDERATUAN, SEXUAREN ARABERA. 2016/17

Kirol
federatuari
dagokionez,
joera
antzekoa da. Lizentzia
guztien % 25 dira gutxi
gorabehera
emakumeenak.
Emakumeek atletismoa
eta
saskibaloia
praktikatzen
dituzte
gehien;
eta
xakea,
eskubaloia,
futbola,
pilota, errugbia, triatloia
edo
bela
kirol
maskulinizatuagoak dira.

Xakea
Atletismoa
Saskibaloia
Eskubaloia
Futbola
Karatea
Pilota
Arrauna
Errugbia
Triatloia
Bela
Guztira

Gizonak

Emakumeak

GUZTIRA

42
100
25
65
167
27
23
124
51
36
91
751

5
70
63
0
36
15
0
32
9
2
18
250

47
170
88
65
203
42
23
156
60
38
109
1001

Emakumeen
%
10,64
41,18
71,59
0,00
17,73
35,71
0,00
20,51
15,00
5,26
16,51
24,98

Iturria: Hondarribiko Kirolaren 2018ko Plan Estrategikoa

Hondartza kiroldegiaren erabileran desberdintasun hauek daude: gizonak bazkideen % 56 dira,
eta emakumeak, % 44. Kirolak helduentzat eskainitako jardueretako (mantentze-gimnasia,
aerobica, yoga, cyclinga, eskalada, zunba eta abar) parte-hartzeari dagokionez, joera
alderantzikatu egiten da, gehienak emakumeak baitira (eskainitako jardueren bat egiten
dutenen % 73 dira). Emakumeek neurri handiagoan aukeratzen dituzte zuzendutako jarduerak,
cyclingaren kasuan izan ezik. 16 urtetik beherakoentzako jarduerak orekatuagoak daude: % 57
mutilak dira eta % 43 neskak.
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Nesken presentzia kirol-jardueran txikiagoa izateaz eta sexuaren arabera kirol desberdinak
egiteaz gain, diagnostikoan instalazio gabeziak neskei mutilei baino neurri handiagoan eragiten
diela hauteman da. Egiaz, gaur egun, ez dago baimenduta beste talderik sortzea (ez mutilena
ez neskena), espazio faltaren ondorioz. Hala ere, sortzear dauden talde gehienak batez ere
neskenak dira (adibidez, eskubaloia), eta horrenbestez, neskei eragiten die erabaki horrek.
Halaber, badirudi mutilek lehentasuna dutela partidak jokatzeko ordutegiak esleitzean, nahiz
eta aipatu behar federazioak jartzen dituela. Lehenik mutilek jokatu ohi dute, eta ondoren,
neskek. Beraz, nesken ordutegiak ordu txarragokoak izan ohi dira (arratsaldeko hirurak eta
abar). Era berean, neskek Zubietan jokatu ohi dutela kritikatu da.
Dirudienez, garrantzitsua da kirol-klubekin genero-ikuspegiari heltzea, espazio horietan
berdintasuna espazioetako zuzendarien araberakoa soilik ez izateko.
Gizarte- eta kultura-partaidetza
Gizarte- eta kultura-partaidetza hainbat modutan defini daiteke: jardueretara bertaratzea,
elkarteen bidez ekimenak antolatzea, gizarte- edo kultura-izaerako erakunderen bateko kide
izatea, etab. Atal honetan, parte-hartze mota horri buruzko ñabardura batzuk aipatuko dira,
eskuratu ahal izan diren datuek baldintzatuta.
Elkarteetan emakumeek duten presentzia eta zuzendaritza-karguetan duten pisua bi
adierazle esanguratsu dira, parte-hartzea eta duten eragin estrategikoa neurtzeko garaian. Ezin
izan da kuantifikatu zenbat emakume eta gizon diren gaur egun gizarte- edo kultura-elkarteren
bateko kide, ez eta emakumeak zenbat elkartetan diren buru ere. Hala ere, aipatu behar da
udalerrian guztira dauden kirol elkarteetako (18) hirutan soilik (% 16) dutela emakumeek
presidentetza.
Gaur egun, Hondarribian emakumeen elkarte bat dago, Emeki. Udalarekin batera Emakumeen
Eguneko jarduerak, Indarkeria Matxistaren aurkako Nazioarteko Eguna eta abar kudeatzen
dituzte. Horrez gain, badirudi feminismoaren inguruko prestakuntza jasotzen ari diren
emakume gazteen talde bat aktibatzen ari dela, eta emakumeen ahalduntzea oinarri hartuta
egiten dute lan.
Dirudienez, emakumeek gizonek baino gehiago parte hartzen dute udalak antolatutako
kultura-jardueretan. Nahiz eta datu kuantitatiborik ez izan, prozesuan parte hartu dutenek
hauteman dute emakumeak gehiago joaten direla hitzaldietara, antzerkira, urteko
ikastaroetara (pintura, eskulanak eta abar).
Liburutegian, bazkideen % 55 emakumeak dira, eta espazio horrek helduentzat antolatzen
dituen tailerretan % 90 dira. Halaber, emakumeen eta gizonen artean irakurketa-ohitura
desberdinak daudela hauteman da: gizonek ez dute nobela arrosa irakurtzen eta emakumeek
bai; emakumeek saiakera gutxiago irakurtzen dute gizonek baino, eta gizonek nobela gutxiago.
Oro har, emakumeek eskatzen dituzte autoestimuko liburuak...
Euskara arloak antolatzen dituen jardueretan (Mintzalaguna, Euskaltegia) ere emakume
gehiago dago. Mintzalaguna jardueran, % 70 emakumeak dira; Kalean Kantuzen, % 70; Txiste
Grafikoen Lehiaketan, % 60; Bertso Jaialdian, % 80; eta diru-laguntzetan, eskaeren % 60.
Ikastetxeekin egiten diren jarduerak orekatuagoak daude, ikasgelaren taxutzearen
araberakoak baitira.
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Hondarribiko gazteek eskura dute Gazteleku (Saindua) eta Gazte Zerbitzuaren bulegoa. Bi
kasuetan, berdintasuna zeharka lantzen da, eta zerbitzuak neska-mutilen beharrei erantzutera
ardaztuta eta bideratuta daude.
Saindua Gaztelekuan, bazkideen % 59 emakumeak dira. Hala ere, urtean zehar mutilek
espazioa gehiago erabiltzen dutela hauteman da. Neguko oporretan eskura zeuden azken
datuen arabera, esate baterako, erabiltzaileen % 56 mutilak ziren; Pazkoko oporretan, % 62;
eta udan, % 76. Gaztelekuaren erabilera bilakatu egin da urteen joanean. Hasieran, mutil
gehiago joaten ziren, baina gero eta neska gehiago gerturatzen dira, eskaintzaren aldaketa
dela eta neurri batean, nesken interesei egokituagoa baitago.
Gazte Zerbitzuaren bulegoak zuzeneko
arreta eman die 1.035 pertsonari (% 52
neskak) eta telefono bidezkoa 217
pertsonari (% 62 neskak). Espazio
horretan
gazteentzat
eskainitako
jardueretan eginiko izen-emateetan
banaketa orekatuagoa da.

14. TAULA: GAZTE ZERBITZUAREN BULEGOAREN JARDUERA, SEXUAREN
ARABERA. 2018

Arreta zuzena
Telefono
bidezko arreta
Txartelak
Izen-emateak:
Udalekuak
Graffiti
lehiaketak
GazteTEK
ikastaroan

Gizonak
494
83

Emakumeak
541
134

Guztira
1035
217

31
247
174
20

34
225
197
20

65
472
371
40

1

18

19

Iturria: Gazte Zerbitzuaren 2018ko Memoria.

Bukatzeko, Alardearekin lotutako parte-hartzeari buruzko aipamen berezi bat egin behar da.
Alardea Hondarribiko ezaugarri bereizgarrietako bat da, zaindariaren jaien elementu nagusia,
eta gertaera historiko bat du oinarri: frantses tropek XVII. mendearen erdialdean hiria setiatu
zuten, eta setio hartatik askatu izana ospatzen du. Ordutik, irailaren 8an antzeztu eta gogora
ekartzen da askapen hura.
Hala ere, 1996. urtean gatazka bat agerian jartzen hasi zen, ikuspuntu desberdinak azaleratzen
hasi baitziren, ordura arte, Alardea bizitzeko zegoen modu bakarraren inguruan. Tokiko
emakumeen eta gizonen talde batek eginiko aldarrikapenak ekarri zuen haustura: emakumeek
Alardea osatzen duten konpainietan presentzia izateko eta parte hartzeko eskatu zuten,
kantineraren figura soilik baitute (bakarra konpainia bakoitzeko).
Ondoko urteetan egoerak nabarmen egin zuen okerrera, jarreren polarizazioa zela eta
(Alardeak bere horretan eutsi zion, eta beste alderdiak, ezezkoa jaso zuenez, Jaizkibel
konpainia mistoa sortu zuen). Hurrengo urteetako tentsioa ez dago jaietan soilik agerian, baizik
eta urte osoan zehar, hondarribiarren harreman pertsonaletan, eta bizikidetza kaltetuz.
Hogeita bi urte horietan, herritarrengan, eguneroko harremanetan nahiz beste maila
batzuetan, hala nola politikoan (erakundeak inplikatuz) eta judizialean, eragin zuzena izan
duten gertaera ugari izan dira. Udalaz gaindiko administrazioak, eta azken urteetan, udalak,
gaiari heltzen saiatu dira, nahiz eta ez duten denentzako adostasuneko irtenbiderik aurkitu.
Gauzak horrela, Alardearen arazoak neurri handian baldintzatu ditu udalerrian
berdintasunaren esparruan garatu diren (edo garatu ezin izan diren) ekintza gehienak. Sozialki,
berdintasuna lotuta dago Alardearekin, eta horrek gai horrekin zerikusirik ez duten ekintzak
abian jartzea mugatzen du.
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Historian emakumeen presentzia
Mendeetan barrena, emakumeak baztertuta egon dira historian eta gizarteari eginiko
ekarpena etengabe ikusezin bihurtu da. Emakumeen eta gizartearen esparrutan erreferente
izan ziren emakumeen zeregina agerian jartzea, gaur egun, aitortza-ariketa argi bat da.
Hondarribiak horrelako zenbait adibide ditu, nahiz eta ez diruditen araututako ekintzak edo
ekintza sistematikoak:
- 2016an, Lurdes Zubeldiak eta Mercedes Iridoyk Urrezko Intsignia jaso zuten,
Hondarribiko emakumeek XX. mendean eta XXI. mendearen hasieran gizarteari
eginiko ongiaren ekarpenagatik.
- 2019an, udalak “Emakumea eta Itsasoa" gaia jorratzeko beka bat eman zuen,
arrantza-jardueran emakumeen presentzia agerian jartzeko.
Ahalduntzerako berariazko kolektiboak
Emakumeen kolektibo batzuk zaurgarritasun handiagoa izateagatik dira bereizgarri, eta
horrenbestez, ahalduntze-prozesu espezifikoagoak behar dituzte. Edozein arrazoi direla eta,
adineko emakumeen, emakume etorkinen edo gazteen berariazko ezagutza izatea
beharrezkoa da, etorkizuneko ekintzak ezartze aldera.
15. TAULA: 65 URTEKO EDO GEHIAGOKO BIZTANLERIAREN BANAKETA, SEXUAREN ETA ADIN-

TARTEAREN ARABERA. HONDARRIBIA 2018 (ABSOLUTUAK ETA %)
65 urte edo gehiagoko
GUZTIRA
GIZONAK
EMAKUMEAK Emakumeen %
pertsonak
guztizkoarekiko
Hondarribiko
65-69
1061
493
568
53,53
biztanleriaren % 22,18
70-74
1042
496
546
52,40
dira, eta horien %
75-79
670
301
369
55,07
55,54
emakumeak
80-84
513
233
280
54,58
85-89
322
111
211
65,53
dira. Adinean aurrera
90-94
129
34
95
73,64
egin
ahala,
95-99
33
9
24
72,73
emakumeen
pisua
100 eta
4
1
3
75,00
handitu egiten da. 85
gehiago
urteko edo gehiagoko
55,54
65 edo
pertsonen
artean,
gehiago
3774
1678
2096
Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila
hamarretik
zazpi
inguru
emakumeak
dira.
Emakume adinekoenen bizi-ibilbideak, sozializazio-prozesua edo egungo berariazko beharrak
direla eta, beharrezkoa da talde horri arreta jartzea, etorkizuneko ahalduntze-ekintzetarako.

Berdintasunari txiki-txikitatik heltzea eta
haurrei
berdintasunezko
eremuak
eskaintzea ere funtsezkoa da bereizketarik
gabe
haz
daitezen.
Gaur
egun,
Hondarribiko biztanleriaren % 14,78k 0 eta
14 urte artean ditu, 2.500 neska-mutil
daude, ahalduntzeko eta hezkidetzako
estrategiak lantzeko.

16. TAULA: 0 ETA 14 URTEKO BIZTANLERIAREN BANAKETA
SEXUAREN ETA ADIN-TARTEAREN ARABERA. HONDARRIBIA 2018
(ABSOLUTUAK)

0-4
5-9
10-14
0-14 urte

Guztira

Gizonak

621
913
981
2515

312
496
505
1313

Emaku
meak
309
417
476
1202

Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila
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Gazteek —15 eta 29 urte artekoak
gaztetzat hartuta— biztanleriaren % 13,77
biltzen dute. Beste adin-talde batzuenak ez
bezalako beharrei egiten die aurre
kolektibo horrek (komunikazioaren eta
informazioaren teknologiak, aisialdia,
etab.). Arrazoi hori dela eta, funtsezkoa da
tarte horretan banakako nahiz taldeko
ahalduntze-prozesuak lantzea.

Halaber, Hondarribian bizi diren emakume
atzerritarrei ere erreparatu behar zaie:
besteak beste, Senegal, Errumania,
Frantzia, Maroko, Brasil, Kolonbia eta
Kubako 463 emakume inguru daude.

17. TAULA: 15 ETA 29 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN BANAKETA,
SEXUAREN ETA ADIN-TARTEAREN ARABERA. HONDARRIBIA 2018
(absolutuak)

15-19
20-24
25-29
15-29 urte

Guztir
a
844
763
738
2345

Gizonak
444
387
389
1220

Emaku
meak
400
376
349
1125

Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

18. TAULA: BIZTANLERIA ATZERRITARRAREN BANAKETA,
SEXUAREN ETA ADINAREN ARABERA. HONDARRIBIA
2018 (ABSOLUTUAK ETA %)

Gizonak
482
% 51,01

Emakumea
k
463
% 48,99

Guztira
945
% 100

Iturria: EIN. Errolda Jarraituaren Estatistika. 2018ko urtarrila

Hizkuntza ez jakitea, sare sozialik ez izatea, edo sozializazio eta ohitura desberdinak izatea
zaurgarritasun-faktoreak izan daitezke emakume atzerritarrentzat. Beren ahalduntzeprozesuetan egokia da intersekzionalitateari erreparatzea, elkarrekin lotutako kategoriak
gurutzatzen baitira bertan (emakume izatea, atzerritarra izatea eta abar).
Gogora ekarri behar da banakako eta taldeko ahalduntze-prozesuek udalerriko emakume
guztiengana iritsi behar dutela, nahiz eta zenbait sektorek behar espezifikoagoak izan.
Bestalde, atal honetan egokitzat jo da udalerriaren egoera bi norabidetan aztertzea:
Emakumeen
ahalduntze pertsonala
eta kolektiboa
babestea
Emakumeen
ahalduntze sozialari
eta politikoari babesa

Giza garapen jasangarrirako emakumeen eta feminismoaren zeregina.
Genero-kontzientzia, emakumeen autoestimua eta autonomia.
Adin guztietan emakumeen autozainketa eta osasuna.
Baliabideak hobetzea, batez ere, desberdintasun handiena dagoen horiek.
Gizarte-mugimenduen eta herritarren berdintasuna.
Esparru eta eremu guztietan emakumeen gizarte-partaidetza.
Emakumeen presentzia eta eragina erabaki- eta zuzendaritza-esparruetan.

7.2 Emakumeen ahalduntze pertsonala eta kolektiboa babestea
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

1. Giza garapen jasangarrirako
emakumeen eta feminismoaren
zeregina
2. Genero-kontzientzia,
emakumeen autoestimua eta
autonomia.
3. Adin guztietan emakumeen
autozainketa eta osasuna
4. Baliabideak hobetzea, batez
ere, desberdintasun handiena
dagoen horiek

EGUNGO EGOERA

Udalak “Emakumea eta Itsasoa” beka abian jarri du,
arrantza-sektorean lan egin duten emakumeen zeregina
agerian jartzeko. Azkenik, beka ez da gauzatuko
irabazleak uko egin duelako.
Ildo horretan ez da berariazko ekintzarik identifikatu.

Ildo horretan ez da berariazko ekintzarik identifikatu.
Ildo horretan ez da berariazko ekintzarik identifikatu.
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7.3 Emakumeen ahalduntze sozialari eta politikoari babesa
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

5. Gizarte-mugimenduen eta
herritarren berdintasuna
6. Esparru eta eremu guztietan
emakumeen gizarte-partaidetza
7. Emakumeen presentzia eta
eragina erabaki- eta zuzendaritzaesparruetan

EGUNGO EGOERA

Emeki babestea emakumeen ahalduntze kolektiboaren
aldeko apustua da. Horrez gain, ez da beste ekintzarik
identifikatu.
Ildo horretan ez da berariazko ekintzarik identifikatu.
Ildo horretan ez da berariazko ekintzarik identifikatu.
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8

Ekonomien eta gizarte-antolaketaren eraldaketa

ESKU-HARTZE EREMUAK
EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako
VII. Planak (EMAKUNDE) ekintza-ardaztzat
ezartzen
du
ekonomiaren
eta
gizarteantolaketaren eraldaketa. Ardatz horren muina
gizarte- eta ekonomia-ingurunea da.

ZEHAZTAPENA
Hiru
arlo
nagusitan
ekin
behar
da:
emakumeentzako lan dezentea, genero-ikuspegia
duten gizarte-politikak eta eskubideak oinarri
dituzten politika makroekonomikoak. Egungo
ekonomia-ereduari buruzko eztabaida publikoa
sustatzea dakar eta emakumeen artean
enpleguaren
prekarietatea,
pobreziaren
feminizazioa edo zainketa-lanak emakumeen
inguruan naturalizatzen direla ageria jartzea.

Etengabeak dira emakumeen lan- eta ekonomia-prekarietatea agerian uzten duten Europako
nahiz autonomia-erkidegoetako datuak eta txostenak. Europan, emakumeek gizonen bi halako
probabilitate dituzte ordainsari baxua izateko; oraindik gizonek baino % 16 gutxiago kobratzen
dute; gizonei soldata-igoerak emateko aukera gehiago daude, aukerako pizgarrien eta pizgarri
aldagarrien eta soldata-osagarrien ondorioz; diru-sarrera handieneko biztanleriaren % 20
baino ez dira emakumeak; nahi ez den lan partzial bat izateko kasuak bikoizten dituzte
emakumeek eta abar.16
Pobreziaren feminizazioa mundu osoan aitortuta dago. Emakumeek pobrezia-tasa altuagoak
dituzte, estatuan nahiz autonomia-erkidegoan. Euskadin, 2017. urtean 169.386 emakume
identifikatutako pobrezia-egoeran edo pobrezia-arriskuan egon ziren AROPEren17 tasaren
arabera; % 15eko pobrezia-tasa, gizonezkoen tasaren puntu bat gainetik. Halaber, neurri
handigoan eskatzen dituzte prestazio ekonomikoak diru-sarrerak ez izateagatik edo dirusarrera txikiak izateagatik. Adibidez: diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenen % 57
dira18.
Gizartean zaintza lanak emakumeen inguruan antolatzen diren testuinguruan kokatzen da
errealitate hori. Erantzukizun hori ezkutuan dago eta ez da behar adina balioesten, nahiz eta
emakumeen ordaindu gabeko etxeko lanek munduan urtean 10 bilioi dolarreko balioa izan,
hau da, gutxi gorabehera munduko BPGren % 1319.
Udalerrian gizarte- eta ekonomia-testuinguruari eta gizarte-antolaketari buruzko datu horren
zehatzak ez badaude ere, tokiko egoera ez da autonomia-erkidegoan edo Europan emakumeek
bizi duten errealitatearen oso desberdina. Ondoren, udalerrian dauden adierazle batzuk
aurkeztuko dira, gizarte- eta ekonomia-ingurunean zaurgarritasun-egoeren berri eman
baitezakete (langabezia-tasak, udal gizarte-laguntzen onuradunak edo eskuragarri dagoen
errenta pertsonala) eta gizarte-antolaketaren egungo egoera gutxi gorabehera deskribatu
(zainketa-lanen banaketa).

16

OXFAM. Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa. Nazioarteko Oxfam, 2018ko iraila.
Hiru kontzeptu uztartzen dituen adierazle erantsia: pobrezia-arriskua, materialik ez izatea eta lanean enpleguaren intentsitate
txikia.
18
Hiru kontzeptu uztartzen dituen adierazle erantsia: pobrezia-arriskua, materialik ez izatea eta lanean enpleguaren intentsitate
txikia.
19
OXFAM. Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa. Nazioarteko Oxfam, 2018ko iraila.
17
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Langabezia-tasak eta enplegu-eskatzaileen profila
Gaur egun, emakumeak dira oraindik langabezia-egoerek kaltetutako kolektiboetako bat,
Hondarribian ere bai. Lanbideren datuen arabera, 2018ko 4. hiruhilekoan udalerrian % 7,25eko
langabezia-tasa erregistratu zen, eskualdean erregistratutakoa (% 10,79) edo lurraldean (%
9,09) erregistratutakoa baino baxuagoa. Emakume langabeen pisua handiagoa da
gizonezkoena baino, lurralde osoan gertatzen den bezala. Hondarribian egoera aktiboan
dauden emakume guztien % 9,12 langabezian daude; gizonengan, aldiz, tasa % 5,48ra
murrizten da.
19. TAULA: LANGABEZIA-TASAREN BILAKAERA, SEXUAREN ARABERA. HONDARRIBIA. 2018

HIRUHILEKOAK
2018ko 1. hiruhilekoa
2018ko 2. hiruhilekoa
2018ko 3. hiruhilekoa

Gizonak

Emakumeak

Guztira

% 5,81
% 4,56
% 5,31

% 9,64
% 8,00
% 9,29

% 7,67
% 6,23
% 7,25

2018ko 4.
hiruhilekoa

% 5,48

% 9,12

% 7,25

Iturria: Lanbide. 2019ko martxoa.

20. TAULA: ENPLEGU-ESKATZAILEEN ADINA, SEXUAREN
ARABERA. HONDARRIBIA. 2019
Gizonak
Emakumea
Guztira
k
30 urtetik
% 20,32
% 13,43
% 16,27
beherakoak
30 eta 54 urte
% 58,87
% 64,45
% 62,15
artean
55 urte edo
% 20,81
% 22,12
% 21,58
gehiago
Iturria: Lanbide. 2019ko martxoa.

21. TAULA: ENPLEGU-ESKATZAILEEN JATORRIA, SEXUAREN
ARABERA. HONDARRIBIA. 2019
Gizonak
Emakumea
Guztira
k
Atzerria
% 12,3
% 7,4
% 9,4
Estatua
% 87,7
% 92,6
% 90,6
Iturria: Lanbide. 2019ko martxoa.

Enplegua eskatzen duten hamarretik sei
inguruk 30 eta 54 urte artean dituzte.
Gizonen artean enplegua eskatzen duten
gazteen pisu handiagoa dago: enplegua
eskatzen duten gizonen % 20,32k eta
emakumeen % 13,43k 30 urte baino gutxiago
dituzte.

Eskatzaileen % 10 inguru atzerritarrak dira.
Sexuaren araberako aldea dagoela hauteman
da, enplegua eskatzen duten emakume
atzerritarren pisua txikiagoa baita gizonena
baino (% 7,4 eta % 12,3, hurrenez hurren).

22. TAULA: ENPLEGU-ESKATZAILEEN MAILA AKADEMIKOA,
SEXUAREN ARABERA. HONDARRIBIA. 2019

23. TAULA: ENPLEGU-ESKATZAILEEN LANGABEZIAREN
IRAUPENA, SEXUAREN ARABERA. HONDARRIBIA. 2019
Gizonak
Emakum
Guztir
eak
a
Iraupen luzeko
% 31,6
% 38,1
% 35,5
langabezia
Iraupen
% 68,4
% 61,9
% 64,5
laburreko
langabezia
Iturria: Lanbide. 2019ko martxoa.

Gizonak

Emakume
ak

Derrigorrezko
% 53,2
% 41,3
ikasketak
Batxilergoa
% 9,0
% 9,4
LH
% 20,8
% 26,6
Unibertsitateko
% 16,9
% 22,7
ikasketak
Iturria: Lanbide. 2019ko martxoa.

Guztira

% 46,2
% 9,2
% 24,2
% 20,3

Enplegua eskatzen duten emakumezko
unibertsitateko gradudunen pisua (% 22,7)
handigoa da gizonena baino (% 16,9). LHko
ikasketak dituzten emakumeena ere bai (%

Iraupen
luzeko
langabezian
dauden
emakumezko enplegu-eskatzaileen pisua
handigoa da gizonena baino (% 38,1ekoa;
gizonena, % 31,6koa).
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26,6koa da, eta gizonena, % 20,8koa).

24. TAULA: ENPLEGU-ESKATZAILEEK ESKATUTAKO SEKTOREA,
SEXUAREN ARABERA. HONDARRIBIA. 2019
Gizonak
Emakum
Guztir
eak
a
Lehen
% 6,1
% 0,1
% 2,6
sektorea
Eraikuntza
% 6,8
% 1,6
% 3,7
Industria
% 13,2
% 5,1
% 8,4
Zerbitzuak
% 68,5
% 88,0
% 80,0
Aurreko
% 5,3
% 5,2
% 5,2
enplegurik
gabe
Iturria: Lanbide. 2019ko martxoa.

25. TAULA: ENPLEGU-ESKATZAILEEK ESKATUTAKO LANBIDEA,
SEXUAREN ARABERA. HONDARRIBIA. 2019

Zerbitzuen sektorean eskatzen da enplegu
gehien, batez ere emakumeen artean (% 88k,
eta gizonen % 68,5ek). Gizonek Industrian,
Eraikuntzan edo lehen sektorean ere asko
eskatzen dute.

Eskatutako lanbideei dagokienez, sexuaren
araberako zenbait desberdintasun daude.
Emakumeek,
gizonek
baino
neurri
handiagoan,
eskatzen
dituzte
administrazioko lanak, zerbitzuen beste
gaikuntza batzuk edo teknikari eta
zientzialari lanak. Alderantziz, gizonek batez
ere nekazaritzarekin, industriarekin edo
zuzendaritza-lanekin lotutakoak eskatzen
dituzte.

Gizonak

Emakum
eak

Guztira

Zuzendariak
% 6,3
% 1,9
% 3,7
Teknikariak eta
% 24,5
% 33,0
% 29,5
zientzialariak
Teknikari
% 36,3
% 31,5
% 33,5
laguntzaileak
Administrazioko
% 17,6
% 31,9
% 26,0
enpleguak
Beste gaikuntza
% 35,6
% 62,6
% 51,5
batzuk Zerbitzuak
Nekazaritza eta
% 14,5
% 1,0
% 6,6
arrantza
Industriako gaituak
% 31,5
% 3,4
% 14,9
Makinetako langileak
% 24,7
% 2,7
% 11,8
Gaitu gabeak
% 52,1
% 42,9
% 46,7
Indar armatuak
% 0,2
% 0,0
% 0,1
Iturria: Lanbide. 2019ko martxoa.
(*) Eskatzaile batek 6 lanbide eska ditzake gehienez; atal
honetan denak aintzat hartu dira. Horregatik guztizko batura ez
da 100.

Udal gizarte-laguntzen onuradunak
Emakumeak dira Gizarte zerbitzuetatik
datozen laguntzen hartzaile nagusiak, eta
horrenbestez,
bazterketa-arrisku
handieneko kolektiboetako bat:
- Hondarribian diru-sarrerak bermatzeko
errentaren onuradun guztien (184
pertsona) % 63 emakumeak dira.
- Gizarte-larrialdiko laguntza jasotzen
dutenen
artean
(72
pertsona),
emakumeak % 73 dira.
- Familia-laguntzak jasotzen dituztenen
artean (7 pertsona), emakumeak % 86
dira.
- Energiaren gastuak ordaintzeko laguntza
jasotzen duten pertsonen artean (37
pertsona), emakumeak % 65 dira.

28. GRAFIKOA: GIZARTE-ZERBITZUEN LAGUNTZEN
ONURADUNAK (Diru-sarrerak bermatzeko errenta, gizartelarrialdiko laguntzak eta familia-laguntzak), SEXUAREN
ARABERA. HONDARRIBIA. 2019
100%
80%

37%

27%

63%

73%

RGI

AES

14%

35%

60%
40%

86%

65%

20%
0%

Mujeres

Ayudas
familiares

Ayuda
energía

Hombres

Iturria: Hondarribiko Gizarte zerbitzuak. 2019ko maiatza.
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Emakumeek eta gizonek jasotzen duten
diru-sarrerak bermatzeko errenta moten
artean zenbait desberdintasun hauteman
dira. Bi kasuetan oinarrizko errenta nagusi
den arren, emakumeen artean % 69k du
laguntza hori (gizonen artean % 82,7k); eta
% 31k laneko diru-sarrerak osatzeko
errenta (gizonen artea % 17,3k).

26. TAULA: DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA MOTA, SEXUAREN
ARABERA. HONDARRIBIA. 2019

Gizonak
Oinarrizko errenta
Laneko diru-sarrerak
osatzeko errenta

Emaku
meak
% 69,0
% 31,0

% 82,7
% 17,3

Guztira
% 74,3
% 25,7

Iturria: Lanbide. 2019ko martxoa.

Gizarte-zerbitzuek diru-laguntzez gain, programa eta zerbitzu ugari eskaintzen dituzte, eta
emakumeek ere presentzia handia dute haietan: mendekotasun-egoeran dauden
pertsonentzako ostatua, etxez etxeko laguntza, indarkeria pairatu duten emakumeentzako
larrialdiko etxebizitzak eta abar.
Errenta pertsonal erabilgarria
Eustaten datu berrienen arabera, Hondarribiko biztanleriaren errenta pertsonal erabilgarria20,
batez bestean 19.001 €-koa da, eta desberdintasun nabarmena dago sexuaren arabera.
Emakumeen kasuan, batez besteko errenta erabilgarria 15.129 €-koa da, gizonezkoena (23.015
€) baino ia 8.000 € gutxiago.
29. GRAFIKOA: ERRENTA PERTSONAL ERABILGARRIAREN BILAKAERA, SEXUAREN ARABERA. HONDARRIBIA 2013/16

24000,00
22000,00
20000,00

21931,00

20736,00

20520,00

13607,00

13654,00

23015,00

18000,00
16000,00
14000,00

15129,00

14490,00

12000,00
10000,00

2013

2014
Mujeres

2015

2016

Hombres

Iturria: Eustat. Errenta pertsonalaren eta familiako errentaren estatistika.

Testuinguru horretan, ez da ahaztu behar pentsiodunen errealitate zehatza, batez ere,
emakumeena. Hamar euskal pentsiodunetatik ia lauk lanbide arteko gutxieneko soldata baino
kopuru txikiagoa jasotzen dute.
EAEko emakume pentsiodunen ezaugarri nagusia da batez bestean 778 €-ko alarguntzapentsioak (% 46) jasotzea. Gizonak batez ere erretiro-pentsioen hartzaileak dira (% 82), eta
batez bestean 1.571 €-ko pentsioa jasotzen dute. Horrez gain, erretiro-pentsioetan sexuaren
araberako desberdintasunak agerikoak dira, emakumeen batez besteko erretiro-pentsioa 878
€-raino jaisten baita.
Zainketa-lanak

20

18 urteko eta gehiagoko pertsona bakoitzarentzat, honela lortzen da errenta pertsonala: laneko errenten, ekonomiajardueretatik eratorritako errenten, transferentzien edo gizarte-prestazioen eta kapitalagatik, higigarriagatik nahiz higiezinagatik,
jasotakoen arteko batuketa eginda. Bestalde, errenta erabilgarria lortzeko, errenta pertsonalari Gizarte Segurantzaren gastu
guztiak eta kuota likidoa edo kontura egindako atxikipenak kendu behar zaizkio.
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Udalerrian emakumeek eta gizonek beste pertsonen zainketari eskaintzen dioten denborari
eta arduraldiari buruzko daturik ez badago ere, EAEko datuak udalerrira erraz estrapolatzeko
modukoak izango lirateke. Gaur egun21:
-

Emakumeek amatasun-prestazioen % 95 eskatzen dute.
Seme-alabak zaintzeko lan-utzialdia eskatu duten pertsona enplegatu guztien %
92,6 dira emakumeak, eta senideren bat zaintzeko eskatu dutenen % 82,1.

Adierazgarri bezala aipatu behar da Hondarribian etxez etxeko laguntzaren udal zerbitzua
egiteko kontratutako pertsonen % 100 emakumeak direla. Horrez gain, Gizarte zerbitzuek
antolatutako zainketa-programetan, parte-hartzaileen % 100 emakumeak dira. Halaber, arlo
horrek adierazi du partikular baten zainketa-zerbitzu bat kontratatzen duenean (ez etxez
etxeko laguntza zerbitzuaren baitan), batez ere emakumeak bilatzen dituztela. Gizon bat
kontratatu nahi duten kasu zehatzetan, egin beharreko jarduerak paseatzearekin eta konpainia
egitearekin lotuta daude, ez laguntzarekin eta higiene-zainketarekin. Bestalde, Gizarte
Zerbitzuek familiekin lan egiten dutenean, profesional taldearekin harremanak dituen pertsona
emakumea izan ohi da (gizonak eskatzen zaienean soilik joaten dira).
Tradizioan emakumeekin eta gizonekin lotutako rolek eta abileziek eragina dute munduan
zainketen lan-banaketan eta gizarte-antolaketan. Sektorerik feminizatuenak gizarte-laguntza,
haurren zaintza, sukaldaritza, garbiketa-zerbitzuak edo bezeroarenganako arreta dira oraindik.
Eta sektore maskulinizatuenak baino okerrago ordainduta egotea dute bereizgarri.
Horrez gain, Emakunderen VII. Plana erreferentziatzat hartuta, udalerriaren egungo egoera bi
norabidetan aztertzea egokia da.
Berdintasuna aitortzea
gizarte- eta ekonomiaeraldaketarako
ezinbesteko balio gisa
Emakumeen
ekonomia-autonomia
Zainketen ekonomia
feminista

1. Emakumeen eta gizonen berdintasuna gizarte-balio gisa aintzatesten
laguntzea.
2. Herritarren eskubideen baliatzea sustatzea, hezkidetzaren bidez.
3. Antolaketa- eta enpresa-kultura berdintasunarekin lerrokatzea.
4. Enplegu gehiago eta hobeak sortzea.
5. Pobreziaren feminizazioa murriztea.
6. Gizartean zainketak bizitzari eusteko ezinbeste baldintzatzat aitortzea.
7. Ordaindu gabeko zainketa-lanak agerian jartzea eta balioa ematea.
8. Zainketen beste gizarte-antolaketa bat babestea, haien hornikuntza
birbanatuko duena.

8.2 Berdintasuna aitortzea gizarte- eta ekonomia-eraldaketarako balio gisa
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

EGUNGO EGOERA

1. Emakumeen eta gizonen
Ildo horretan ez da berariazko ekintzarik identifikatu.
berdintasuna gizarte-balio gisa
aintzatesten laguntzea
2. Herritarren eskubideen
Ildo horretan ez da berariazko ekintzarik identifikatu.
baliatzea sustatzea, hezkidetzaren
bidez
3. Antolaketa- eta enpresa-kultura Ildo horretan ez da berariazko ekintzarik identifikatu.
berdintasunarekin lerrokatzea

21

EMAKUNDE. 2018ko kopuruak. Emakumeak eta gizonak Euskadin. Urtarrila, 2018.

51

8.3 Emakumeen ekonomia-autonomia
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

4. Enplegu gehiago eta hobeak
sortzea
5. Pobreziaren feminizazioa
murriztea

EGUNGO EGOERA

Gizarte Zerbitzuen laguntzez gain, ez da beste ekintzarik
identifikatu.

8.4 Zainketen ekonomia feminista
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

6. Gizartean zainketak bizitzari
eusteko ezinbesteko baldintzatzat
aitortzea
7. Ordaindu gabeko zainketalanak agerian jartzea eta balioa
ematea
8. Zainketen beste gizarteantolaketa bat babestea, haien
hornikuntza birbanatuko duena

EGUNGO EGOERA

Ez da berariazko ekintzarik identifikatu.

Ez da berariazko ekintzarik identifikatu.

Udan, haurrentzako eta nerabeentzako jarduerak
antolatzen dira, aisialdi hezitzailea sustatzeko eta
gurasoen bateratzeari laguntzeko.
Ez da berariazko beste ekintzarik identifikatu.
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9

Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak

ESKU-HARTZE EREMUAK
EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako
VII. Planak (EMAKUNDE) ardatz gisa ezartzen du
emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko
bizitzak bermatzea. Ardatz horren muinak
sentsibilizazioa, prebentzioa, hautematea, arreta,
suspertzea eta erakundeen arteko koordinazioa
dira.

ZEHAZTAPENA
Politika eraginkorragoak eta efikazagoak
ezartzea, indarkeriaren biktimak (emakumeak eta
seme-alabak) erdigunean ezarriko dituztenak, eta
indarkeriaren inpaktuak beren bizitzetan
murriztuko dituztenak.

2018an, guztira 12 emakumek pairatu zuten indarkeria Hondarribian, erdia atzerritarra zen,
eta beste erdia, bertakoa. Kasuetako batean izan ezik, erasotzailea erasotuaren aita baitzen,
gainerako kasuetan, indarkeria bikotekideak edo bikotekide ohiak eragin zuen. Horrez gainera,
% 58k indarkeria fisikoa pairatu dute.
Hondarribian indarkeria pairatu duten emakumeak artatzeko askotariko zerbitzuak daude:
-

Informazio-, balorazio- eta diagnostiko-zerbitzu espezializatua.
Ostatu-zerbitzua/Abegi-etxebizitza
Etxeko tratu txarrei eta emakumeen aurkako sexu-erasoei buruzko aholkularitza
juridikoaren zerbitzua.
Etxeko tratu txarrei eta emakumeen aurkako sexu-erasoei buruzko arreta
psikologikoaren zerbitzua.

2018an, sei aldiz eskatu zuten laguntza psikologikoa, eta behin, laguntza sozio-juridikoa. Urte
horretan bertan, ez zen larrialdiko etxebizitzaren laguntza behar izan.
VII. Planean ezarritakoari erreparatuz, egokia da udalerriaren egungo egoera hiru norabidetan
aztertzea:
Sentsibilizazioa eta
prebentzioa

Hautematea, artatzea
eta suspertzea

Erakundeen arteko
koordinazioa

1. Egiturazko indarkeria eta indarkeria kulturala murriztea.
2. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazioa, ikerketa eta
prestakuntza hobetzea.
3. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa sustatzea eta sendotzea.
4. Emakumeen aurkako indarkeria gero eta goizago hautematea.
Arreta osoa ikuspuntu ahalduntzaile batetik bermatzea emakumeen aurkako
indarkeriatik bizirik atera diren biktimei, esku-hartze hori nazioarteko
estandarrekin lerrokatuz.
6. Kaltearen erreparazio pertsonalerako eta kolektiborako eskubidea
bermatzea.
7. Emakumeen aurkako indarkeriari heltzen dioten erakundeen arteko eskuhartze koordinatua sustatzea.

9.2 Sentsibilizazioa eta prebentzioa
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

1. Egiturazko indarkeria
eta indarkeria kulturala
murriztea
2. Emakumeen aurkako
indarkeriari buruzko

EGUNGO EGOERA

Martxoaren 8ko kanpainak eta bereziki azaroaren 25ekoak
helburu dute biztanleria indarkeria errotik desagertu beharraren
inguruan kontzientziatzea eta sentsibilizatzea.
2019an, emakumeen aurkako indarkeria sexistaren kasuetan
udalak erantzuteko protokoloa onartu zen. Dokumentu
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informazioa, ikerketa eta
prestakuntza hobetzea

3. Emakumeen aurkako
indarkeriaren prebentzioa
sustatzea eta sendotzea

horretan, erakundearen erantzunari buruzko irizpideak eta
indarkeria sexistaren kasuetan udalaren jarduna ezartzen dira.
Tresna baliagarria da egoera horietan adierazpen publikoak
egiteko garaian.
Martxoaren 8ko kanpainak eta bereziki azaroaren 25ekoak
helburu dute biztanleria indarkeria errotik desagertu beharraren
inguruan kontzientziatzea eta sentsibilizatzea.

9.3 Hautematea, artatzea eta suspertzea
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

4. Emakumeen aurkako
indarkeria gero eta
goizago hautematea
5. Arreta osoa ikuspuntu
ahalduntzaile batetik
bermatzea emakumeen
aurkako indarkeriatik
bizirik atera diren
biktimei, esku-hartze hori
nazioarteko estandarrekin
lerrokatuz
6. Kaltearen erreparazio
pertsonalerako eta
kolektiborako eskubidea
bermatzea

EGUNGO EGOERA

Ez dago ekintzarik ildo horretan.

Ez dago ekintzarik ildo horretan.

Ez dago ekintzarik ildo horretan.

9.4 Erakundeen arteko koordinazioa
VII. BERDINTASUN PLANAK
EZARRITAKO HELBURUAK
(EMAKUNDE)

EGUNGO EGOERA

7. Emakumeen aurkako
indarkeriari heltzen dioten
erakundeen arteko eskuhartze koordinatua
sustatzea

Aurreikusita dago etorkizunean emakumeen aurkako
indarkerian sartutako erakundeen arteko koordinaziorako
protokoloa abian jartzea.
Gaur egun, zailtasunak daude Ertzaintzak Gizarte zerbitzuei
indarkeria pairatu duten emakumeen kasuen, salaketen,
urruntze-aginduen eta abarren berri emateko. Oraingoz, Puntu
Lilaren kanpaina (kanpaina horretan, establezimenduak sinbolo
hori jartzeko inplikatzeaz gain, indarkeria pairatu zuten
emakumeen datuak ematen ziren) etenda dago, baina epe
laburrean kanpainari berriz heltzea aurreikusita dago.
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10 Herritarrek identifikatutako lehentasunak
Herritarrei zabaldutako partaidetza-espazioaren bidez, berdintasunarekin lotuta
hondarribiarrentzat garrantzi handiena duten gaiak identifikatu ahal izan dira. Partehartzaileek22, lehenik eta behin, batera hautaketa bat egin zuten, eta ondoren, aldibereko hiru
elkarrizketa-eremuetan ibili ahal izan ziren, egingo den Berdintasun Planari buruz
hausnartzeko eta proposamenak nabarmentzeko. Open Space espazioan, gai hauei eman
zitzaien lehentasuna:
1. Berdintasunean bizitzeko hezkuntza eta hezkidetza
2. Herritarren segurtasun-eza
3. Gizonen parte-hartzea berdintasunarekin lotutako alderdietan (planak eta
abar)
4. Emakumeak eta kirola
5. Sareak ehuntzen dituzten emakumeen lan-baldintzak
6. Prestakuntza osoa
7. Gazteak, sexualitatea, sare sozialak eta informazioaren teknologiak
8. Emakumeak jaietan-Alardea
9. Berdintasunaren negozioa
Identifikatutako lan-ildoetako bakoitzean, parte-hartzaileek egungo egoerari (abiapuntudiagnostikoa) buruz hausnartu zuten, eta ondoren, hobetzeko proposamenak bota zituzten23.

22

Guztira 32 pertsonak hartu zuten parte foro horretan: 30 emakumek eta 2 gizonek.
Ez ziren oso proposamen landuak lortu nahi, denboragatik ezinezkoa baitzen; baina bai egingo den Berdintasun Planeko
ekintzetako batzuetarako bidea gidatzeko edo adierazteko ideia batzuk, bai eta herritarrentzat interesgarriak gerta daitezkeen
gaiak zehaztea ere.
23
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1. Berdintasunean bizitzeko hezkuntza eta hezkidetza
Abiapuntudiagnostiko
a

Hobetzek
o
proposam
enak

Abiapuntutzat hauxe planteatu zen: berdintasun-kota handiak lortu badira ere,
oraindik desberdintasun handiak daude emakumeen eta gizonen artean. Beraz,
hezkuntzak, hezkidetzaren esparruan, haurtzarotik lanean jarraitu ahal izateko
bidea izan behar du. Hau da, pertsona bakoitzaren ahalak eta banakakotasunak
onartuz, eta balioen berdintasunean heziz, sexua gorabehera.
Hausnarketa horren aurrean, baten batek nabarmendu zuen gaur egun familien
berdintasunean hezten dutela eta desberdintasun horiek jada ez direla
agerikoak; edo arrantzaleen familietan emakumeek hartzen zituztela erabakiak.
Halaber, baten batek mahai gainera atera zituen laneko diskriminazioaren
egungo egoerak (emakumeei bikotekideari buruz galdetzen diotenean
elkarrizketetan, familia izateko interesari buruz eta abar).
- Hezkidetza, erreferentziazko eredu berriak eta abar sustatzen
dituzten tailerrak antolatzea.
 Familientzako hezkidetzari, amatasun- eta aitatasun-ereduei
buruzko tailerrak.

Emakumeentzako
ahalduntze-tailerrak,
hausnarketa
sustatzeko eta nork bere bizipenak beste emakume batzuei
azaltzeko.
 Maskulinitate-tailerrak, gizonek beraien artean hitz egiteko
espazio bat izan dezaten, dituzten erreferentzia-ereduei buruz
hausnartzeko, eta abar.
- Udaleko langileen artean izan daitezkeen desberdintasunak
aztertzea.

2. Herritarren segurtasun-eza
Abiapuntudiagnostiko
a

Hobetzeko
proposame
nak

Emakume batzuek aitortu zuten beldur zirela zenbait ordutan kaletik bakarrik
ibiltzean. Horrez gain, eremu zehatz batzuk oso estuak dira edo argi gutxi dute,
eta horrek segurtasun-gabezia handiagoa sentiarazten die. Batzuek beldurrari
aurre egiteko zenbait estrategia garatu dituzte: telefono mugikorra eskuetan
dutela itzultzea etxera, ibilbidean hitz egiteko norbaiti deitzea eta abar.
Hausnarketa hori lotuta dago, era berean, gazte batzuek dituzten jokabide
desegokiekin, batez ere taldean daudenean edo alkohola edo beste substantzia
batzuk kontsumitzen dituztenean. Testuinguru horretan, emakumeek
segurtasun-gabezia handiagoa dute.
- Autodefentsarako tailerrak antolatzea: nola jokatu zenbait
egoeraren aurrean, nola egin aurre sexu-eraso posibleei eta abar.
- Puntu ilunen mapa berrikustea berriz eta seguruak ez diren
eremuak berriz identifikatzea, kale batzuetan berriz argia jartzea,
kamerak jartzea, auzo berriak aztertzea eta abar.
- Garraio publikoa sustatzea: taxi bereziak, emakumeentzako
autobus-geltokiak, auzoetan barrena ibiliko diren taxien-minibuxen
gaueko zerbitzua eskaintzea etab.
- Maskulinitate-eredu ez osasungarriekin haustea.
- Eskolaren, kale-hezitzaileen, Gaztelekuaren eta abarren bidez
erreferentziazko eredu berriak sustatzea.
- Lekukotza-tailerrak eskaintzea gazteentzat drogei eta alkoholari
buruz. Kontsumoaren ondorioak pairatu zituzten gazteek emango
lituzkete tailerrak.
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-

Adingabeei alkohola saltzen dieten saltokien jarraipena egiten dela
eta isuna jartzen zaiela bermatzea.
Jaietarako muntatzen diren komunetan kamerak jartzea.
Mugikorretarako aplikazioak aktibatzea.

3. Gizonen parte-hartzea berdintasunarekin lotutako alderdietan (planak eta abar)
Abiapuntudiagnostiko
a

Hobetzeko
proposame
nak

Gizonak berdintasunaren eta generoaren gaietan gutxi inplikatzen direla
hausnartu da (horrez adierazgarria da foro honetan izan duten parte-hartze
txikia), emakumeak eta gizonak inplikatzen dituenean, ez emakumeak soilik
inplikatzen dituenean. Eredu- eta testuinguru-aldaketak bi alderdiri eragin
behar die. Horrenbestez, modu berean inplikatu behar dute. Aipatu da
pertsonek izan behar dutela Planaren muina.
Ideia horrek berekin ekarri zuen hausnartzea parte hartzeko espazio gutxi
daudela, partaidetza-espazioetan gazte gutxi daudela, herritarren inplikazio
eskasa eta abarri buruz.
- Berdintasun terminoaren ikuspegia berrikustea: zer den, nori
eragiten dion eta abar.
- Berdintasuna gizonentzat zer onuragarria izan daitekeen eta bi
alderdiek berdintasunarekin irabazten dutela adierazten duten
kanpainak sustatzea.
- Gizonen parte-hartzea eta inplikazioa sustatzea berdintasunarekin
zerikusia izan dezakeen orotan.
- Udalean teknikariaren figura sortzea, berdintasunaren aldeko
aldaketak sustatzeko.
- Zenbait espazioren bidez berdintasuna lantzea: komunitateko
prebentzioa, ikastetxeak eta abar.
- Adineko emakumeen egoera agerian jartzea eta haien parte-hartzea
ere sustatzea. Izan ere, berdintasunak ez die gazteei eta helduei
soilik eragiten.

4. Emakumeak eta kirola.
Abiapuntudiagnostiko
a

Kiroletan emakumeen eta gizonen presentzia desberdina da; gizonek presentzia
handiagoa dute: gehiago parte hartzen dute, maizago ateratzen dira telebistan,
gizonezkoen erreferente gehiago daude eta abar.
Haurtzaroan kirol baten aukeraketa baldintzatuta dagoen edo ez hausnartu zen.
Batzuen ustez, haurrek gogokoen dituzten kirolak hautatzen dituzte. Beste
pertsona batzuen ustez, gustuak ikasi egiten dira, eta mutilak txikitatik
baldintzatuta daude beren sexuarekin lotutako kirolak hautatzeko. Baldintzapen
hori ez du ezinbestean familiak eragiten, baizik eta baita gizarteak,
komunikabideek eta abarrek ere.
Gogora ekarri zen ez dela neskak gutxien diren kirolei buruz pentsatu behar
soilik, baizik eta baita mutikoek presentzia txikia duten kirolei buruz ere (dantza
etab.).
Zenbaitek kritikatu egin zuten emakumeek indar fisikoa eskatzen duten
lanpostu batzuk (Ertzaintza, suhiltzaileak etab.) eskuratzeko baremoak gizonen
desberdinak izatea, edo traineruetako emakumeek gizonek adina irabaztea,
ibilbide laburragoa egiten dutenean. Beste batzuek gogora ekarri zuten
emakumeen eta gizonen abiapuntua ez dela bera, ezarritako baremoak gizonen
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Hobetzeko
proposame
nak

gaitasunak zituztela oinarri, emakumeak eta gizonak fisikoki desberdinak direla
eta abar.
- Udalak eskola-kiroletik kanpo txapelketa mistoak antolatzea,
esaterako, udan.
- Neska-mutilek egin nahi duten kirolak genero-baldintzapenik gabe
aukeratzen dituztela bermatzea eta hori gertatu ahal izateko
baldintzak ezartzea (kirol horiek izatea etab.).
- Gutxienen kirolen presentzia sendotzea eta talde mistoak daudela
bermatzea.
- Mutikoak animatzea beren artean oso ohikoak ez diren kirolak
egitera.
- Kiroldegian ate irekien egun bat antolatzea, neska-mutilek kirol
guztiak ezagut ditzaten.
- Hondartzako kirolak sustatzea mutilen nahiz nesken artean.
- Neska-mutilek egiten dituzten kiroletan erreferenteak izatea
lortzea, gutxiengoen kirolak izan arren.

5. Sareak ehuntzen dituzten emakumeen lan-baldintzak
Abiapuntudiagnostiko
a

Sareak ehuntzen dituzten emakumeen egoera prekarioari buruz hausnartu zen:
- Erretiro-adina marinelen desberdina da, nahiz eta bi alderdiek
itsasoaren munduan lan egin.
- Autonomoak dira, beraz, soldataren zati bat autonomoaren kuota
ordaintzeko da.
- Lan-baldintza prekarioak dituzte oraindik: hezetasuna dute, pisu
handia mugitu behar dute, kanpoan egiten dute lan, gorputz-jarrera
ez da egokia ergonomiaren aldetik, zereginaren gogortasuna, lanorduak unean uneko beharretara egokitu behar izatea eta abar.
Berogailua jarri zaien arren, horrek ez du arazoa konpontzen, hezetasuna
gora igotzen baita.

Hobetzeko
proposame
nak

-

-

-

-

Sortzen zaizkien gaixotasunak gizonezkoenen desberdinak dira, eta
hezetasunarekin dute lotura: hezurretako arazoak etab.
Sareak ehuntzen dituzten emakumeen behar zehatzak aztertzea eta
udalak eta kofradiak elkarrekin irtenbideak bilatzen saiatzea.
Emakume horien laneko arriskuak aztertzea eta neurri zuzentzaileak
ezartzea: formula ergonomiko egokiak bilatzea, pisua mugitzeko
txirrikak etab.
Emakume horien erretiro-baldintzak hobetzea, soldatan nahiz
erretiro-adina gizonen adinarekin parekatzea.
Emakume ehuleen baldintzetara eta gaixotasunetarako egokitutako
osasun-zerbitzuak eskaintzea: fisioterapiarako bonuak eskaintzea,
urteroko doako mediku-azterketa etab.
Lanbide hori gizonen artean ere sustatzea.
Itsasoaren inguruan egiten den lana generoaren ikuspegitik
ezagutaraztea eta emakumeek sektore horretan izandako
presentzia agerian jartzea (ehuleak, bentariak etab.).
Oro har, emakume alargunen baldintzak hobetzea.

6. Prestakuntza osoa
Abiapuntu-

Gizarte osoaren prestakuntza eta hezkuntza egokiak berdintasuna berma
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diagnostiko
a

Hobetzeko
proposame
nak

dezake. Berez, beharrezkoa da eskola-uztea kontrolatzea, zaurgarritasun-egoera
handieneko haurrek hezkuntza izateko aukera dutela, baliabide gutxieneko
familiek prestakuntza jasotzezko aukera dutela bermatzea, bai eta gaixotasun
mentalak dituzten pertsonek ere, besteak beste.
Halaber, hausnartu zen zenbaterainoko garrantzia zuten berdintasunaren
esanahia adierazteak, terminoa ondo definitzeak, zeri buruzkoa den eta nori
dagokion azaltzeak, emakumeek eta gizonek modu berean ulertzen dutela
bermatzeak, gazteekin lantzeak eta abarrek. Eta, zehazki, Hondarribian,
berdintasuna beti Alardearekin ez lotzen saiatzea.
- Feminismoa, berdintasuna etab. azaltzeko berariazko prestakuntza
antolatzea.
- Berdintasuna ulertzeko eta berdintasunari buruz hitz egiteko
garaian, indar politikoek irizpideak bateratzen saiatzea, mezu bera
eskaintzea.
- Berdintasunari buruzko prestakuntza eskaintzea ordezkari
politikoei.
- Berdintasuna sustatzeko kultura sustatzea.
- Zenbait kolektibo zaurgarriren errealitatea genero-ikuspegitik
aztertzea: gaixotasun mentala, desgaitasuna eta abar duten
pertsonen sozializazio berezitua.
- Herriaren historia ezagutaraztea, ikuspuntu soziologiko eta
identitario batetik euskarri erakargarrien bidez. Udalak antolatu
beharko luke eta ez tokiko taldeek, “bandera” bakar batekin ere ez lotzeko
("Banderarik gabeko historia”).

-

Udalerriko emakumeen historia ezagutaraztea: itsasoaren munduan
izandako zeregina, nekazaritzan eta abarretan.
Haurtzaindegi-zerbitzua eskaintzea tailerrak eta jarduerak
antolatzean.
Balioekin, errespetuarekin eta abarrekin lotutako prestakuntza
eskaintzea.

7. Gazteak, sexualitatea, sare sozialak eta informazioaren teknologiak
Abiapuntudiagnostiko
a

Hobetzeko
proposame
nak

Gaztearen errealitatea lotuta dago mugikorrekin eta sare sozialekin, baina
badirudi ez direla ohartzen zer arrisku dauden eta ez dituzte egoki erabiltzen (ez
dakite haiek gabe bizitzen, haien mendean daude, etab.). Batez ere
sexualitatearekin eta eraikitzen diren bikote-harremanekin lotzen bada.
Mugikorra tresnatzat erabiltzen duten sexu-praktika batzuk modan jarri direla
aipatu zen, hala nola uniformea daramaten neskek kulerorik ez eramatea eta
frogatzeko argazki bat ateratzea. Neska gazte batzuk ez dira ausartzen jokabide
horiek ukatzera, taldearen gizarte-presioa dela eta.
Familiek ez dituzte tresnak eta ezagutzak sare sozialekin, komunikazioaren eta
informazioaren teknologien erabilerarekin eta abarrekin lotutako gai batzuei
aurre egiteko.
- Sare sozialen eta komunikazioaren eta informazioaren erabilerari
buruzko tailerrak antolatzea:
 Familientzako tailerrak sare sozialen erabilerari, IKTei,
erabileretan jarri beharreko mugei eta abarri buruz.
 Gazteentzako tailerrak, erabilera desegokiei, arriskuei eta
abarri buruz.
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-

Aisialdi hezitzailea sustatzea.
Wifirik eta mugikorrik gabeko espazioak sortzea, mugikorrik gabeko
espazioei buruzko kanpainak eta mezu baikorrak sortuz.
Edozein wifi sare publikora konektatu aurretik teknologiaren
erabilera egokiari buruzko mezuak botatzea.

8. Emakumeak jaietan-Alardea
Abiapuntudiagnostiko
a

Hobetzeko
proposame
nak

Udalerrian berdintasunarekin lotutako gatazketako bat Alardearena zela
adierazi zen. Parte-hartzaileek zalantzan jarri zuten udalak gaian ez parte
hartzea eta udalerriko emakumeei jaietan gizonen modu berean parte hartzea
ez bermatzea.
Ez zen ulertzen nola heldu nahi zaion berdintasunari Alardearen gaia konpondu
gabe.
Oharra: Jasotako ideiak Alardearen gaian sartutako alderdietako bati dagozkio
soilik, lan-taldean adierazi zen jarrera bakarra izan baitzen.
- Alardearen gaiari buruz hitz egiteko espazio pedagogikoak
eskaintzea eta beharrezko baliabideak bermatzea: pertsona adituak,
materialak, parte hartzeko espazioak, lana eskoletan etab.
- Bi alderdien adierazpen-askatasuna bermatzea eta ez kentzea ez
Jaizkibelen ez Alardea defendatzen dutenen kartelak.
- Alarde publikoa eta berdintasunezkoaren alde egitea, eta Udalak
babesa eskaintzea Jaizkibel konpainiari, irailaren 8an ongi etorri
emanez.
Oharra: Jasotako ideiak Alardearen gaian sartutako alderdietako bati dagozkio
soilik, lan-taldean adierazi zen jarrera bakarra izan baitzen.

9. Berdintasunaren negozioa
Abiapuntudiagnostiko
a

Hobetzeko
proposame
nak

Udalaz gaindiko zenbait erakunde publikok (batez ere Emakundek)
berdintasunean inbertitzen duen dirua eta, antza denez, inpaktu eraginkor eta
erreal gutxi izatea zalantzan jarri zen. Berdintasuna ez da negozio bihurtu behar.
Horren harira, aurpegiratu egin zen itxuraz berdintasunarekin zerikusirik ez
duten jarduera batzuetarako udalak dirua ematea (adibidetzat jarri zen Emekiri
adineko emakumeei bizikletan ibiltzen ikasteko eman zitzaion diru-laguntza).
Beste batzuk ideia horren aurka agertu ziren, eta iritzi zuten emandako dirulaguntzek berdintasuna sustatzen dutela.
Halaber, kritikatu zen berdintasunari buruzko legea betetzen ez dutenentzako
(emakumeei eta gizonei soldata desberdinak ordaintzen dizkieten enpresak)
ondoriorik ez izatea, eta horrenbestez, legeak zilegitasuna galtzen duela.
Orduz geroztik, kritikatu zen gaur egun ez dela Puntu Lilaren kanpaina egiten.
- Hondarribiko udalerriarentzat berdintasuna zer den garbi,
objektiboki eta publikoki argitzea.
- Diagnostikoan informazio gardena eskaintzea: Hondarribiko
errealitatea deskribatzen duten estatistika-datuak, gizonek
pairatzen duten genero-indarkeriari edo sexu berekoen artean
gertatzen den indarkeriari buruzko datuak ematea, etab.
- Feminismoaren ikuspegi desberdinak erakustea.
- Tokiko enpresek emakumeen eta gizonen arteko soldataberdintasuna betetzen dutela bermatzea.
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-

Udaltzaingoak prestatzea genero-indarkeriako kasuak artatzeko
(emakumeen aurkakoak, gizonen aurkakoak, etab.).
Berdintasunaren esparruan figura profesionala sortzea, herritarrei
gai horren inguruan aholkatzeko eta informatzeko.
Berdintasunaren esparruan eskainitako laguntzak horretarako
erabiltzen direla bermatzea.
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11 Ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak
Atal honetan, prozesuan identifikatutako ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak laburbiltzen dira. Elkarrizketatutako pertsonek edo dagokion
saioan parte hartu duten teknikariek adierazi dituzte batzuk; beste batzuk, analisi kuantitatibotik eta kualitatibotik datoz. Azpimarratu behar da diagnostikoa
zuzentzen duten eta EAEn berdintasun-politikak egituratzen dituzten lau erreferentzia-ardatzei erreparatuz antolatu dela informazioa.

1. Tokiko administrazioaren barne-funtzionamendua
BERDINTASUN
POLITIKA ETA ZER
EGITURA DUEN
OINARRI

KOORDINAZIOA,

AHULEZIAK ETA MEHATXUAK
- Ez dago berdintasunaren esparruan udal estrategiarik edo
politikarik. Urtero izaera ludiko-aldarrikatzaileko ekintza ugari
egiten dira, baina ez dira estrategia zabalago baten parte.
- Orain arte, batez ere kanpora bideratutako ekintzak antolatu dira,
baina ez da izan udalaren egituran ondorioak izango dituzten edo
langileei zuzenduta dauden barne-ekintzarik.
- Berdintasunean proiektu zehatzei heltzeko berariazko partidak
egiten dira, baina ez dago berdintasunerako berariazko
aurrekonturik.
- Ez dago berdintasun-teknikaririk, jorratze estrategiko bat
bermatzeko, nahiz eta Gizarte Zerbitzuen esparruko pertsona zehatz
baten esku egon egindako jarduerak.
- Ez da zehaztu nola jorratuko diren Berdintasun Planetik
eratorritako ekintzak. Oraingoz, badirudi ez dela izango
berdintasun-teknikaririk eta zehazteko dago nork eta nola helduko
zaien arlo horretako gaiei: Gizarte Zerbitzuetako langileak, kanpoko
enpresa, zeharka arloetan, etab.
- Egiturari eta estrategia egonkor bati koherentzia emateko
zailtasunak, neurri batean, lotuta daude Alardearen arazoaren
gizarte-presioarekin eta presio mediatikoarekin, azkenean
gainerako erabakiak baldintzatzen baititu.
-Ez dago arloen arteko koordinazio-espaziorik berdintasunari

INDARGUNEAK ETA AUKERAK
Berdintasunaren
esparruko
ekintzek,
orain
arte,
erreferentziazko pertsona zehatz bat izan dute. Pertsona horrek
koordinatuta egin du lan Emeki emakumeen elkartearekin.
- Azken urteetan, apustu ekonomiko garbia egin da
berdintasunera bideratutako ekintzen, programen edo
proposamenen alde (indarkeriaren protokoloa, egingo den Plana,
emakumeen lana agerian jarriko duten bekak, etab.).

- Duela gutxi, zenbait arlo biltzen dituen Kontseilu Operatiboa
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HARREMANAK

heltzeko.
- Ez dago udalerrian Berdintasunaren Kontseilurik/Mahairik.

SENTSIBILIZAZIOA,
KONPROMISOA,
EZAGUTZA

- Teknikariek, sentsibilizazio eta konpromiso handiagoa adierazi
arren, planak eragindako lan-karga handiagoa izango dutela
hautematen dute. Oraingoz, beste ahalegin bat gehiago balitz
bezala hartzen da, onura gisa baino.
- Teknikariek berdintasunaren esparruko ekintzak abian jartzeko
egungo ahalegina balioesten dute, baina zalantzan jartzen dute
etorkizunean garatuko diren. Izan ere, gai konplexua da, azkenik
garatzen ez diren plan asko egiten dira, politikoki ondo geratzeko
modu bat izan daiteke, kanpotik presioa baitago ekintza horiek ez
gauzatzeko eta abar.
- Arlo batzuek berdintasunaren esparruko ekintzen hedapen
handigoa dute, eta beste batzuek, aldiz, ez dute beharra identifikatu
edo ez dakite nola bideratu ekintza zehatzak.
- Errezeloak daude hizkuntza inklusiboaren inguruan (ez dago
adostasunik beti, ez da ulertzen arrazoia, etab.). Ez dago irizpiderik
hizkuntza ez-sexistaren erabilera egokirako, edo langileek,
behintzat, ez dute haren berri. Badirudi beharrezkoa dela hizkuntza
inklusiboa zergatik eta zertarako den azaltzea.
- Sexuen arabera banatutako datuen bilketa ez da sistematikoa,
pertsona bakoitzaren eskuetan dago eta ez da beti ulertzen zer
onura dakarren banatutako datuen bilketa batek eta analisi batek.
Beharrezkoa da sentsibilizatzea informazio bilketan nahiz
ebaluatzeko eta hobekuntzak ezartzeko baliagarriak izango diren
datuen analisian.
- Udalak orain arte ez du berariazko prestakuntzarik eskaini eta ez - Langileek berdintasunari buruzko gaietan prestakuntza
dago berdintasunari buruzko ezagutzak edo prestakuntza dituzten jasotzeko interesa dute. Izan ere, genero-ikuspegia egunerokoan

PRESTAKUNTZA

jarri da abian, barne-koordinazioa hobetzeko. Espazio hori bide
bat izan daiteke berdintasunaren esparruan koordinatzeko.
- Azken urteetan, harreman estua sortu da tokiko Emeki
elkartearekin, herritarren eta udalaren artean koordinatutako
ekintzak lantzeko indargunea.
-Korporazio osoak konpromiso politikoa du zenbait ildori helduko
dien Berdintasun Plana aktibatzeko. Egoera hori aukera bat da
berdintasunaren esparruan egingo den plangintzarako.
Badirudi
teknikariak
sentsibilizatuta
daudela
eta
berdintasunaren aldeko konpromisoa dutela. Arlo batzuetan,
sentsibilizazioa handia da, eta ekintza eta apustu zehatzetan
gauzatzen da (erabilera ez-sexista, datuen bilketa desagregatua
eta sistematikoa, emakumeen eta gizonen beharren
identifikazioa, etab.). Udalaz gaindiko erakundeekin (aldundiak
eta abar) lan egiten duten arloetan, dirudienez, berdintasunaren
zeharkakotasuna barneratuagoa dago.
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ORDEZKARITZA
ETA
ERANTZUKIZUNA

BARNE-TRESNAK

langileen erregistrorik. Halaber, ez dago berdintasunari buruzko
prestakuntza emateko Planik, langile bakoitzaren gaitasunen eta
funtzioen arabera gaitzeko.
-Langileek aitortu zuten berdintasunari buruzko prestakuntza behar
dutela, batez ere egunerokoan zalantza zehatzei erantzuteko: nola
txertatu genero-ikuspegia praktikan, zer klausula mota sar
daitezkeen kontratazioetan, nola erabili egoki hizkuntza euskaraz
eta gaztelaniaz, irizpide zehatzak, etab. Prestakuntza horrek
sentsibilizazioa nahiz arazo zehatzen konponbidea izan ditzake
ardatz.
- Halaber, politikariek berdintasunari buruzko prestakuntza behar
dute, gaiari ikuspuntu estrategikotik heltzeko.
- 2015-2019 legegintzaldiko korporazioak ez zuen bete sexuaren
araberako ordezkaritza orekatuaren betekizuna (60/40).
Emakumeak % 35,29 izan ziren. Aitzitik, 2019-2023
legegintzaldian, ordezkaritza hori lortu da, eta emakumeek
korporazioaren % 47 bildu dute.
- Zinegotzigoen esleipena bat dator genero-rolekin.
- Emakume bakar batek izan du alkatetza.
- Arloetan eta lanpostuetan emakumezko eta gizonezko langileen
presentzia bat dator genero-rol tradizionalekin.
- Ez dago barne-gidarik hizkuntzaren erabilera ez-sexistarako, edo
gutxienez, langileek ez dute haren berri. Teknikariek horrelako
tresnak eskatzen dituzte. Udalak egindako dokumentu batzuetan
hizkuntzaren erabilera ez-sexista hobetzea komeni dela identifikatu
da.
- Ez dago irizpide zehatzik udalean sortzen diren azterlanek edo
estatistikek (udalak egindakoak edo kanpora kontratatutakoak)
banatutako datuak eskaintzea premisatzat izan dezaten.
- Ez dago egungo bateratze-neurriak jasotzen dituen idatzizko
dokumenturik. Diotenez, teknikariek ez dakite zer bateratze-neurri

txertatzeko lagungarria izan daitekeela iruditzen zaie.
Garrantzitsua izango da prestakuntza hori lanaldian sartu ahal
izatea eta betebehartzat ez hartzea.

- Langileen artean, erantzukizuneko lanpostuetan emakumeen
eta gizonen presentzia orekatuta dago.
- Gero eta ohikoagoa da tradizioan gizonezkoenak izan diren
postu politikoetan eta arloetan emakume gazteak izatea.
- Emakumezko langileak zenbait arlotan banatuta daude. Horrek
pentsarazten du arloaren arabera ekintzak ezartzeko erraztasun
handigoa egon daitekeela, edo behintzat, berdintasunaren
begirada adieraztekoa.
- Arlo batzuek sexuaren arabera banatutako informazioaren
bilketa sistematizatzen duten tresnak dituzte.
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dituzten eta, haien ustez, oso zaila da bateratu ahal izatea, lanaldi
murriztuko langileak ordezkatzen ez badira. Malgutasuna eskubide
bat da langile batzuentzat, zerbitzu batzuen ezaugarriak direla eta
(publikoarentzat lan egitea, goiz eta arratsaldez irekita egon behar
izatea), zaila baita batzuentzat.
- Gaur egun, ez dago jazarpen sexuala edo sexista prebenitzeko
protokolorik edo tresnarik. Teknikariek ez dute identifikatu
muturreko sexu-erasoen edo eraso sexisten kasurik, baina jokabide
eta komentario sexistak bai, neurri batean, erabiltzaileenak edo
udaleko langileak ez direnenak. Egoera horien aurrean, langileek ez
dakite nola jokatu.
- Ez dago mekanismorik emakumeen parte-hartzea mesedetzeko
eta sustatzeko.

2. Emakumeen ahalduntzea
EMAKUMEEN
PARTEHARTZEA

AHULEZIAK ETA MEHATXUAK
INDARGUNEAK ETA AUKERAK
- Hondarribiko emakumeek presentzia politiko txikiagoa dute tokiko - Badirudi emakumeek neurri handiagoan parte hartzen
erakundean gizonek baino.
dutela kultura-jardueretan (hitzaldiak, tailerrak, partaidetza- Emakumeek kiroletan nabarmen gutxiago parte hartzen dute gizonek espazioak, etab.).
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baino.
- Udalerriko emakume batzuek jaietan sozialki parte hartzea
baldintzatzen zaiela uste dute, Alardearekin bizi den arazoaren ondorioz.
Gizonek bezala parte hartu ezina diskriminazio modu bat da.
UDALERRIAREN - Udalerria egoera zailean dago Alardearen ondoriozko arazoa dela eta.
GIZARTEKontrako jarrerak daude, eta oraindik ez da bi alderdiek adostutako
TESTUINGURUA irtenbiderik. Testuinguru hori dela eta, berdintasunarekin lotutako
edozein gai automatikoki gai horrekin lotzen da, berdintasunaren
esparruan beste edozein lan-eremu ezeztatuz. Halaber, alderdi
polarizatuek udalak zentzu horretan abian jar dezakeen edozein ekintza
zehaztasunez neurtzea lagundu dezake horrek, bai eta Alardearen
inguruko jarrerak baldintzatutako neurriak ere kritikatzea ere. Jendeak
mesfidantza du, horrekin lotutako interes alderdikoiak izan daitezkeela
eta abar uste dute. Testuinguru horretan, zaila da emakumeen
ahalduntzea eta desberdintasunak kentzea xede dituen edozein ekintza
lantzea.
- Diagnostikoan jasotako iritzi batzuen arabera, kanpoko erakundeek
berdintasunaren gaiari heltzeko presioa dela eta, zenbait erabaki ezar
daitezke, herritarren adostasunik ez dutenak.
- Beharrezkotzat jotzen da zenbait esparrutan tokiko mailan
sentsibilizazioa lantzea, gizonekin nahiz emakumeekin: feminismoaren
eta berdintasunaren esparru teorikoa, emakumeenganako bazterketaren
azpian dauden faktoreak, genero-rolak, erantzunkidetasuna eta abar.

- Udalak emakumeen sareak eta elkarteak sendotzearen
alde egiten du, ahalduntze kolektiboan eragina baitu.

- Duela gutxi, politikariekin eta herritarrekin lan-prozesu bat
abian jarri da, kanpoko langileek lagunduta, Alardearen
arazoa jorratzeko.

3. Ekonomien eta gizarte-antolaketaren eraldaketa
POBREZIAREN
FEMINIZAZIOA

AHULEZIAK ETA MEHATXUAK
INDARGUNEAK ETA AUKERAK
- Pobreziaren feminizazioa era badago Hondarribian: - Gizarte zerbitzuek modu berezian erreparatzen diote
emakumeek errenta txikiagoak dituzte, gizarte-laguntza errealitate horri.
gehiago behar dituzte eta abar.
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BATERATZEA ETA
- Gizarteak pertsonen zainketaren inguruko genero-rol
ERANTZUNKIDETASUNA tradizionalak behin betikotzen jarraitzen du. Esparru hori
etetea zaila da, eskema bera makro mailan birsortzen bada:
emakumeak gizonak baino neurri handiagoan arduratzen dira
zainketez, erantzunkidetasunerako zailtasunak daude oraindik
eta abar.

4. Indarkeriarik gabeko bizitzak
SENTSIBILIZAZIO ETA
BERARIAZKO
EKINTZAK

AHULEZIAK ETA MEHATXUAK
- Biztanleria (emakumeak eta gizonak) arlo horretan
sentsibilizatzen jarraitu behar da: indarkeria pairatzen duten era
askotako emakume profilak daudela ulertzea, egoera sexistak
identifikatzeko tresnak eskaintzea, dauden baliabideei buruzko
informazioa emate”, indarkeria matxista familia-girotik at
ulertzea eta abar.

INDARGUNEAK ETA AUKERAK
- Duela gutxi, emakumeen aurkako indarkeria sexistaren
kasuen aurrean Udalak erantzuteko Protokoloa sortu da.
Protokolo horrek egoera horietan erantzuteko eta jendeari
komunikatzeko irizpideak ezartzen ditu.
- Aurreikusita dago epe laburrean indarkeria matxistako
kasuetan inplikatutako erakundeen artean koordinazioprotokolo bat abian jartzea.
- Jaietan ere indarkeriarik ez programa arrakastatsua da, eta
aurreikusita dago programa hori lantzen jarraitzea.
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