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2013-14 ikasturte berriarekin jarriko da abian. Planak ikastetxeetan hezkidetza eta 
genero-indarkeriaren prebentziorako arduradunak izendatzea proposatzen du. 

  
 
Cristina Uriarte Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak Hezkuntza-Sisteman 
Hezkidetza lantzeko eta genero indarkeriari aurrea hartzeko Plan Estrategikoa aurkeztu 
du gaur goizez Bilbon. Ikasgela bereko neska eta mutilen artean harreman berdintasuna 
bilatu nahi du plan honek, eta eskola eredu hezkidea lortzeko helburuz jaio da, pertsonen 
garapen osoan oinarritua, estereotipo eta sexuaren araberako roletatik haratago. Diskriminazio 
mota oro eta genero-indarkeria arbuiatuz heztea ere bada plan honen helburua, eta ikasleari 
generoak markatu gabeko norabide akademiko eta profesionala ahalbidetzea.   
 
Gizon eta emakumeen arteko berdintasunean aurrera egiteko eskolak duen erantzukizun 
saihestezinarekin jakitun, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailak 2013-14 
ikasturtean ipiniko du abian. Plan berri honek ikastetxeetan hezkidetza eta genero-
indarkeriaren prebentziorako arduradunak izendatzea proposatzen du, bai eta Eskola 
Kontseiluan berdintasun ordezkari bat ere. Berritzeguneek (Prestakuntzan eta hezkuntzaren 
berrikuntzan laguntzeko zentroak) funtsezko betekizuna izango dute arduradun hauen 
formazioan, eta hezkidetza eta genero-indarkeriarekiko irakasleen sentsibilizazioan. Ikasturte 
hasieran, irailean, 50 ikastetxerentzat deialdia egingo da, zentroetan ekintza planak martxan 
jar ditzaten, tutore batek gidatuta. Deialdi horri beste bat gehituko zaio, 10 ikastetxetan 
proiektu integralak gauzatzeko.  
  
Datuak, kezkagarriak dira, eta argi uzten dute genero-indarkeria kasuen portzentaia oso 
altua gazteen artean gertatzen dela. Euren bikotekidearen edo bikotekide ohiaren 
biolentziaren biktima izan ziren emakumeen %35,  18 eta 30 urte bitartekoak ziren. Bestetik, 
DBHko ikasleen %23,6-k dio bere begiz ikusi duela ikaskideren bat, mutil nahiz neska, nola 
izan den behin eta berriz baztertua, gaytzat hartzen zutelako. 
 
Aurkezpenean, Hezkuntza sailburuorde Arantza Aurrekoetxea eta Emakundeko zuzendari 
nagusi Izaskun Landaida ere izan dira. Azken honek, hezkuntzak errespetuzko eta 
berdintasun balioetan oinarritutako gizartea eraikitzeko duen garrantzia azpimarratu du. Izan 
ere, Emakunde izan da Plan Estrategikoa garatzeko lehen fasean elkarlanean aritu den 
hezkuntza, gazteria eta berdintasun arloetako eragile edo erakundeetako bat. Uztailaren 
erdi aldera bigarren faseari ekingo zaio, eta planak eragile gehiagoren ekarpenak jasoko ditu. 
Azkenik, urriaren 30ean  eskola komunitateari aurkeztuko zaio Bilbon, Emakundek antolatzen 
duen Berdintasun Foroaren baitan. 
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Plan Estrategikoaren oinarriak 
 

   

-Arduradunak izendatzea: Plan Estrategikoak ikastetxetan arduradunak izendatzea eta parte 
hartze eta koordinazio egitura bat sortzea proposatzen du: 

• Hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentziorako arduraduna. 
• Berdintasun ordezkari bat Eskola Kontseiluan 
• Hezkidetza landu eta genero-indarkeriari aurre hartzeko batzorde bat sortzea 

(senitarteko, irakasle, ikasle eta bestelako gizarte eragileek osatua). Ikastetxeetan 
dagoeneko abian diren bestelako egitura batzuetan integratu daiteke (Elkarbizitza 
behatokia, edo batzorde mistoak)  

Ikastetxe publiko guztiei zuzentzen zaien ikasturte hasierako Ebazpenak, izendapen hauek 
egiteko premia jasoko du. Pertsona hauen eskura ipiniko da formazioa, lan materiala eta 
esperientziak trukatzeko aukera. 

-Ikastetxeei formaziorako deialdia: Irailean 50 ikastetxerentzat deialdia zabalduko da, eta 
beste hainbesterentzat hurrengo urteetan, formazio prozesu batean sar daitezen. Kasu hauetan, 
ikastetxeko hezkidetza arduradunak asteko 3 orduko baimena izango du, eta formazio 
mintegietara joateko aukera. Beste 10 ikastetxerentzat ere deialdia egingo da, ikastetxeko 
proiektu integralak garatzeko. Ikastetxe hauen esperientzia gainerakoentzat gidari izango da. 

-Berritzeguneen zeregina: 19 Berritzeguneek (Prestakuntzan eta hezkuntzaren berrikuntzan 
laguntzeko zentroak) funtsezko zeregina izango dute Plan Estrategikoan. Formazioaz eta 
mintegiak koordinatzeaz arduratuko dira. Berritzegune bakoitzak berdintasun gaietarako 
erreferentziazko pertsona bat izendatuko du. Hauek, Plan Estrategikoa koordinatzeko eta 
dinamizatzeko Berritzegune Nagusiak antolaturiko mintegietara joango dira; ondoren, beraiek 
antolatu eta dinamizatuko dituzte eskualdeetako mintegiak. Gainera, arlo honetan jarduerak 
burutu nahi dituzten ikastetxeei laguntza emango diete. Irailean hasiko da Berritzegune 
Nagusiaren mintegia, eta urriaren amaieran irakasleentzat eskualdeetako mintegiak.  

-Erakunde eta sailen arteko koordinazioa: Hezkidetzan eta genero-indarkeriaren 
prebentzioan aurrera egiteko, beste erakunde batzuekiko koordinazio sistematikoa bultzatuko 
da. Emakunderekin, Osasun sailarekin (emakumezkoen ablazio kasuei aurrea hartzeko), 
EUDELekin, Aldundiekin, Berdindurekin, beste kultura batzuetako emakumeen elkarteekin…  

-Irakasleak sentsibilizatzea: Hezkidetza eta genero-indarkeriarekiko irakasleen 
sentsibilizazioan egingo da azpimarra berezia. Horretarako, 10 orduko aholkularitza moduloa 
eskainiko zaie ikastetxeei Berritzeguneetatik. 

-Ikasgeletan kasuak hauteman eta prebenitzea: Berebiziko garrantzia ematen zaio 
ikasgeletan genero-indarkeriazko edozein kasu hauteman, prebenitu eta berehalako erantzuna 
emateari. Hauetan sartzen dira zenbait ikaslek euren aukera sexualagatik jasaten dituztenak 
ere. Ikuskaritza arloak kasuen erregistroa egingo du. 
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Plan Estrategikoak lortu nahi duen eskola eredua 
 
 
 

• Neska eta mutilen arteko harremanean berdintasuna bultzatuko duen eskola. 
 
• Curriculumean emakumeen jakintza eta emakumeen ekarpen sozial eta historikoak 

jasoko dituen eskola. 
 
• Ikasleei, neska izan nahiz mutila izan, autonomia emango dien eskola. 

• Ikasle guztiek hezkuntza sisteman jarraitzea sustatuko duen eskola, euren jatorrizko 
kultura edo etnia dena delakoa izanik ere. 

• Aukera akademikoak libreki hautatzeko orientazioa emango duen eskola. 

• Indarkeria eta jazarpen sexitari aurrea hartzeko lan egingo duen eskola, 
emakumeenganako indarkeria batez ere. 

• Genero-indarkeria kasuak garaiz hautematen engaiatuko den eskola. 

• Aniztasunean, gizon eta emakumeen eskubide eta aukera berdintasunean oinarritutako 
elkarbizitza-eredua bultzatuko duen eskola;  eta identitatearekiko eta sexu-
orientaziorekiko errespetua sustatuko duena. 

• Ikasleei euren harremanak berdintasunean eta errespetuan bizi izaten irakatsiko dien 
eskola; indarkeriazko jarrerak, matxismoa, homofobia, lesbofobia eta transbofobia 
gaindituz. 
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HEZKIDETZAN ETA GENERO-INDARKERIAREN PREBENTZIOAN ESKU HARTZEKO  

BEHARRA JUSTIFIKATZEN DUTEN DATUAK 

 

Genero-indarkeria kasuen portzentaia oso esanguratsua, gazteen artean gertatzen 

da (Ertzantzaren datuak, 2010)  

 

• Euren bikotekidearen edo bikotekide ohiaren biolentziaren biktima izan ziren emakumeen %35,  18 eta 30 

urte bitartekoak ziren 

• Ertzantzaren datuen arabera, egunean 3 eraso gertatzen dira 13 eta 30 urte arteko nesken aurka; euren 

bikotekide edo bikotekide ohiek egindako indarkeria da. 

• Erasogilerik gehienak bi adin tarte gazteenetan daude: 31 urtetik 40ra (%34) eta 18 urtetik 30era 

(%26,63)  

• Askatasun sexualaren kontrako erasoen kasuan, zenbat eta gazteago, orduan eta arrisku handiagoa. 
jasandako indarkeria publiko egin duten biktimen %68, 30 urtetik beherako neskak dira. 

• Sexu askatasunaren kontrako delituetan, erasotzaile gehieneko adin tartea 18tik 30era bitartekoa da (%37), 

eta ondoren dator 31tik 40ra bitartekoa adin tartea, erasotzaileen %28arekin. 

 
 

Gazteriaren artean, genero-indarkeria dakarten balore sexistek indarrean diraute. 
 

• Mutilen %13,1ek onartzen du noizbait irten izan duten neskei tratu  txarrak eman edo ematen saiatu izan 

direla; nesken %9,2-k dio, noizbait tratu txar egoeraren bat bizi izan dutela.  

• Mutilen %26k uste du ez dela tratu txarra “bikoteko harremanak kontrolatzea”;  %30,7-rentzat ez da tratu 

txarra bikoteari “ez duela ezertarako balio esatea”, eta %35-entzat ez da tratu txarra “egiten duen guztia 

kontrolatzea” (azken baieztapen hau nesken %26,2k ere bere egiten du). 

 
• Nagusitasun-menpekotasun patroiei dagokienez, mutilen %12,2 honako baieztapen honekin bat 

zetorren: “bikote harreman ona izateko, komenigarria da emakumeak gizonaren iritziari kontra egitea 

saihestea”. 

• Ageriko indarkeria fisikoaz ari garela, mutilen %6,8k uste du emakume bati bere senarrak eraso egin 

dionean, emakumeak zerbait egingo zuela hori probokatzeko. 

• Neska nahiz mutil gazteen arteko jarrera sexitak aintzat hartuz, mutilen %10,7-k eta nesken %7,4-k uste 

du, oldarkor agertzen den gizonezkoa erakargarriagoa dela. 

 
 

 

(Berdintasuna eta Genero-Indarkeriari aurrea hartzea Nerabezaroan Ikerketa (2010). Osasun, Politika 
Sozial eta Berdintasun Ministerioak burutua. Sailak parte hartu zuen, Euskadiko ikastetxeetarako sarrera 
baimenduz) 
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Heterosexualitatearen arau soziala urratzen duten aukera afektibo-sexualak ez 

daude normalizatuta ikasgeletan: 
 

• DBHko ikasleen %23,6-k dio bere begiz ikusi dutela ikaskideren bat, mutil nahiz neska, nola izan den 

une oro baztertua, gaytzat hartzen zutelako. Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan ere, ikasleen %12-

k dio horrelako egoeraren baten lekuko izan dela. 

• Lesbianatzat hartzen diren neska ikasleen kasuan, portzentaiek nabarmen egiten dute behera. DBHko 

ikasleen %7 pasatxok, eta Lehen Hezkuntzako hirugarren ziklokoen %5-ek diote euren begiz ikusi 

dituztela arrazoi horregatik gertaturiko bazterketa kasuak. 

• DBH-ko ikasleen %10-ek baino gehiagok diote ikusi dutela nola baztertzen ziren, neskak nahiz mutilak, 

euren orientazio sexualari buruzko edo harreman afektibo-sexualei buruzko txutxumutxuekin.  

 
 
(Irakas Sistema Ebaluatu eta ikertzeko erakundeak (ISEI-IVEI) burututako ikerketaren datuak. Berdinen 
arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn, 2012 ) 
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