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Azaroaren 8an, Vitoria-Gasteizko Artium Museoan ospatu zen jardunaldia.  
Izaskun Landaida Larizgoitia Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko

Zuzendariak, Jon Redondo Lertxundi, Eusko Jaurlaritzako Jarduera
Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaria. Kultura Saila, eta Igone Martinez de
Luna Unanue, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Foru Diputatuak zabaldu

zuten jardunaldia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdintasuna lantzen duten erakunde ezberdinen esperientziak entzuteko eta
ezagutzeko parada izan genuen.  Guztiak txalogarriak.   

2 arlotan banatu ziren hitzaldiak: esparru-hitzaldiak batetik, eta erakundeen
esperientziak bestetik. 

 
 



Berdintasuna lantzeko estrategiak martxan jartzeko bideak'- Arabako Foru Aldundia 
  Arantxa Cañamares Aguilar, Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzuburua 
  Gerardo Escarza Guridi, Euskara, Kultura eta Kirol Zuzendaritzako Kirol Zerbitzuburua. 
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Arabako erakundeei baerdintasun arauak betetzen dituzten planak martxan jartzeko tresnak ematea 
helburu zuten estrategiak sortu zituzten.
Federazio eta klubek berdintasun planak martxan jartzeko laguntzak jaso dezakete.
Saioteoriko-praktiko eta lan indibiduala duten aholkularitza lan a eskaintzen die federazio eta klubei.
Foru Aldundiak ematen dituen diru lagutnzetan, berdintasun planak eta eta martxan jartzeagatik ere 
diru-laguntzak ematen dituzte.

 

Justizia sozialagatik, desoreka ematen delako kirol esparru guztietan.
Araudia betetzeko. Administrazio publikoekin erlazionatzen diren erakunde denek berdintasun 
ekintzak martxan jarri behar dituzte.
Benetako berdintasuna emateko.Berdintasun legala lortu da, baina ez erreala.  Horregatik 
ebidentzien beharra dugu. 
Konpromiso honen egitura. Aukera ezberdinak daude, aipatzekoa, aldaketarako aukerak daudela, 
eta aldaketaren beharra ikustea lehenengo puntu positibo bezala ikusi behar dugula.
Ekintza positiboen erabilera.  Aldaketak egiteko laguntzen dute, praktikan eta gobernu organoetan, 
emakumeen ahalduntzea lortzeko.

 

Zergatik landu behar dut berdintasuna nire erakundean? 
  Silvia Muriel Gómez. Emakundek homologatutako kontsultora. 
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EMAKUMEA PELOTARI 
Helburua, emakumeen presentzia bultzatzea 
Lana 4 esparrutan banatu da: 
   -Eskola Kirola: pilota eskolak eta sustapen jarduerak antolatu. 
   -Aisialdi Kirola: emakume taldeak, txapelketak eta federatuen partiduak antolatu. 
   -Kirol federatua: lizentzia kopurua igo, egutegia hobetu eta joko maila hobetu. 
   -Egitura instituzionalean: emakumearen presentzia igo, emakume batzordea sortu, federatuen eta 
    aisirako foroak sortu. 
 
 

JOLASTOKIA AMESTEN 
 
Zergatik? Kanpo espazioan kirol eremuak zati gehien hartzen zuen eta honen erabileraren 
diagnostikoa egin zuten. 
Nola? Hau aldatzeko prozesu partehartzailea egin zuten, ikasle, guraso eta langileen artean, 
bakoitzak zein behar zuten galdetuz.  
Kirol esparruek zati handiena hartzetik, zati oso txikia hartzera pasatu da, patioaren espazioaren 
erabileran aldaketa emanez. Denbora gutxi daramate eta orain erabilpenaren azterketa egin behar da,
ohitura berriak finkatu… 

Berdintasuna lantzen federazio batetan. 
   Juan Carlos Etxeberria Conde,  
   Gipuzkoako Pilotako Federazioko Zuzendari Teknikaria 
 
 
 

Berdintasuna lantzen ikatetxetan. 
   Gaizka Uriarte Lizundia eta Erika Lagoma Pombar, Kurutziaga ikastolako kideak 
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Esperientziak



Arabako Foru Aldundiak eskainitako laguntzari esker, berdintasun plana garatu dute. 
Egindako ekintzak: 
• Lehengo pausua erakundean bertan desorekaren diagnosikoa egitea izan zen. Hemendik, datuak 
jasotzeko tresna baten beharra antzeman zen. 
• Zuzendaritza aldatu zuten, 3 pertsonatik 9ra pasatuz, emakumearen parte-hartzea bultzatuz. 
• Baliabideen berdintasunaren kontrola eramaten dute. 
• Kirol proiektua. Emakume taldeak sustatuz, teknikarietan berdintasun sustatuz. 
• Komunikazioa landu. Lengoaia ez sexista erabiliz, berdintasun plana ezagutarazi eta komunikazio 
atala sortuz. 
• Eskola kirola: garrantzi handiko atala, bere balio normatiboagatik, berdintasun plana mantentzen dute 
ekintza guztietan. 
 
 

'BELDUR BARIK' 
 
Helburua: berdintasun kultura baten sorrera barrura eta kanpora begira. Bisibilitatea beste klubek 
antzeko proiektuak martxan jartzeko. 
Baliabideak: barne pertsonak, kanpo laguntza eta dohaineko prestakuntzak. 
Arazoak: plan bat idaztea zaila da, horregatik beraien plana egin dute. 
Garrantzitsua, partekatutako proiektua dela, denek sinesten dutena eta lanean jarraitu behar dela. 
 

 

Berdintasuna lantzen klub batetan. 
   Marian Ibarretxe Goikuria, La Blanca Atletismo Elkarteko Eskolen Zuzendaria. 
   
 
 
 

Berdintasuna lantzen klub batetan. 
   Félix Blanco Neila, Lutxana Arraun Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko kidea  
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Zergatik? Donostiako Udala 2011 urtean II berdintasuna planaren barruan sortuta. 
Diagnostikoa martxan jarri zuen, prozesu partehartzaile baten bidez, aspektu kuantitatibo eta
kualitatiboak neurtzen. Emakumearen ahotsak entzun nahi dira, errealitatea ezagutzeko eta beraien
arazo eta oztopoak ezagutzeko. 
Berdintasuna bermatzeko hainbat neurri hartu dituzte, EMAK proiektua martxan jarriz. 
 
 
EMAK: 
Lau alor nagusietan lan egiten du: 
• Kirol munduko emakumeak ikusarazi. 
• Diskriminazio egoera salatzeko protokoloak sortu eta formazioak eman. 
• Berdintasun erreala aldarrikatu. 
• Berezko gune bat sortu. 
 
Erronka hauek dituzte: 
• Diskriminazioaren salaketa lanean jarraitu. 
• Sexu indarkeriari aurre egin. 
• Elkarte eta federazioek ekintzak egitearen garrantzia azaldu. 
 
 

Berdintasuna lantzen udal batetean 
   Ana Txurruka Etxezarreta, Donostiako Udaleko Berdintasun Teknikaria 
   Maider Fernandez Ilarregi, EMAK proiektuko kidea 
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