
Egunon guztioi, 

Lehenengo eta behin eskerrak eman nahiko nituzke Hegan klusterri   gaur 

zuekin egoteko aukera emateagatik.  

Jaurdunaldi  honen  gaia  oso  interesgarria  da  baina  alde  berean, 

kezkagarria.  Ez  bakarrik  aeronautika  sektorean,  baizik  eta  beste  sektore 

industrial batuzetan ere, emakumeen presentzia nahiko eskasa baita. 

Gaurko  jardunaldian,  gai  interesgarria  eta,  aldi  berean,  kezkagarria 

aztertuko  da.  Sektore  honetan  ez  ezik,  industrian  ere,  oro  har: 

emakumearen  eta,  ondorioz,  emakume  ingeniariaren  presentzia  eta 

ikusgaitasun urria. 

Kontu  zehatzagoen  inguruan,  zuok  guztiok  gehiago  jakingo  duzue,  ziur; 

beraz,    nik  egungo  egoerari  eta  soldata‐arrailari  buruzko  datu  batzuen 

esparru orokorraren berri  ematen  saiatuko naiz,  bai  eta Gobernua abian 

jartzen ari den zenbait ekimenen berri ere. 

 

Esparru  gisa,  esan  beharra  dago  2020ko  Euskadiko  Plan  Estrategikoa 

dugula  abian,  zenbait  arlo  eta  plan  estrategikorekin;  haiek  ekonomia‐

garapena gizarte‐garapenarekin orekatzen dute eta, hala, gizarte orekatua 

garatzen saiatzen dira.  

Gaurko  jardunaldiko  tematika  eta  dagokidan  saila  aintzat  hartuta, 

enplegu‐arloak  eta  suspertze  ekonomikoa  eta  berdintasunarena 

adierazgarrienak dira. 

Teknologia‐ eta industria‐berrikuntza, ingeniarirza, digitalizazioa, talentua, 

industria‐ekoizpena,  lehiakortasuna  eta  abar  Basque  Industry  4.0. 

herrialdeko  Estrategiaren  osagaiak  dira.  Estrategia  hori  urteak 

daramatzagu sustatzen eta garatzen, eta, bertan, une batean ere ez ditugu 

pertsonak begi‐bistatik galtzen. 

Eta  hementxe  lotuko  dut  hori  guztia  soldata‐arrailaren  aurkako 

estrategiarekin  eta  emakumeak  industrian  txertatzeko  planarekin.  Eta 

ziurrenik ezagutuko dituzuen datu batzuen berri eman nahi dizuet: 

 



 EBn  emakumeek  gizonek  baino  % 15  gutxiago  kobratzen  dute; 

“beraz,  418  egun  egin  behar  dituzte  lan,  gizonezko  lankide  baten 

urteko soldata berdintzeko” 

 

 Eta, Euskadin, lanordu arrunteko batez besteko irabazia ebaluatzen 
bada,  gizon  eta  emakumeen  arteko  soldata‐arraila  % 14,3koa  da, 

Osalan  Laneko  Osasunerako  Euskal  Erakundeak  emandako  datuen 

arabera. 

 

 Emakumeek lan egindako ordu bakoitzeko gutxiago irabazten dute, 

“egiten  duten  lanari  gizarte‐  eta  ekonomia‐balorazio  gutxiago 

ematen  diotelako”;  izan  ere,  “ordainsari  eta  aitorpen  gutxiagoko 

sektore eta okupazioak betetzen dituzte”. 

 

 Halaber,  soldata‐arrail  horretan  "zuzendaritza‐postuetan  duten 

ordezkaritza  urriak”  eta  “lan‐kategoria  baxuagoetan  duten 

ordezkaritza  handiak”  eragiten  dute,  bai  eta  “emakumeek 

industrian  eta  lan‐baldintza  hobeak  dituzten  industria‐adarretako 

lanbideetan duten ordezkaritza urriak” ere.  

 

Egoera  horren  aurrean,  gure  sailak  dituen  jarduketen  artean, 

estereotipoak saihestea eta sentsibilizazioa areagotzea daude. Zergatik ez 

dira egongo emakume gehiago karrera  teknikoetan? Emakume gehiago 

industrian?  Emakume  ingeniari  gehiago  tradizioan  maskulinoak  izan 

diren sektoreetan, besteak beste aeronautikan? 

 

Honako arlo hauetan ari gara: 

 Genero‐ikuspegitik  kudeaketa  aurreratuko  ereduaren  bertsio  bat 

garatzeko ahaleginetan. 

 Berdintasunari  eta  kudeaketari  buruzko  bilatzaile  berezia  garatzen 

eta, bertan, urtero jardunbide egoki berriak txertatzen.  

 Konpromisoa  dugu  industria‐enpresekin  batera  emakumeei 

tradizioan  maskulinizatuak  izan  diren  lanbideetara  jotzeko  bide 



emateko.  Adibidea:  industria‐egunaren  ospakizuna  FVEMrekin 

batera. 

 Eta  emakumeek  Euskadiko  industria‐enpresetako  zuzendaritza‐

postuetan  eta  administrazio‐kontseiluetan  duten  presentziaren 

diagnostikoa egin dugu. 

 

Eta diagnostiko horren inguruan jardungo dut datozen minutuetan. 

Horretarako, honako enpresa‐talde hauek aztertu dira: 

1. Berdintasun Legea bete behar duten enpresak 
2. Berdintasun Legea betetzeko lege‐beteharrik ez duten enpresak 
3. Pertsona autonomoak, gizon eta emakumeak 

 

Emakume  eta  Gizonen  Berdintasun  Eraginkorrerako  martxoaren  22ko 

3/2007 Lege Organikoaz edo Berdintasun Legeaz ari naiz. (GEBLO). 

Legearen  helburuetako  bat  zen  enpresa  batzuen  administrazio‐

kontseiluan % 40 emakumea izatea, 2015ean. 

 2018an, Euskadin, lege‐betebeharra duten enpresen % 10,17k baino 
ez zuen eskakizun hori betetzen  

 Hala ere, Berdintasun Legea betetzeko lege‐betebehar hori ez duten 
enpresen % 24,86k % 40 emakumeak dituzte beren kontseiluetan 

 

Ondorio nagusi gisa honako hau esan dezakegu: 

 Emakumeen  proportzio  handiagoa  dago  enpresa  txikietan 

handietan baino 

 Sektore‐mailan,  Merkataritza  eta  Beste  sektore  batzuk  dira 

emakume‐kopuru handiena duten sektoreak. 

 

Zer gertatzen da zuzendaritza‐postuekin? 

Nahiz  eta  administrazio‐kontseiluaren  adierazlea  helburutik  oso  urrun 

dagoen,  egia  esan  emakumeek  betetzen  dituzten  zuzendaritza‐postuen 

kopurua  (administrazio‐kontseiluko  partaide  izan  aurrekoa)  pixka  bat 



hobea  da;  hala,  Berdintasun  Legearen  eraginpean  dauden  enpresen 

% 61ean zuzendaritza‐postuen % 40 emakumeek betetzen dute. 

Hala ere, zuzendaritza‐postuetan oraindik ordezkaritza baxuagoa dute. 

 

Eta ordezkaritza handiagoa lan‐kategoria baxuenetan. 

 

Laburbilduz,  emakumeen  ordezkaritza  txikiegia  da  industrian  eta  lan‐

baldintza hobeak dituzten industria‐adarren lanbideetan.   

 

Beraz, gure gizarteak estereotipoak baztertu eta sentsibilizazioa areagotu 

behar du, eremu horretan aurrera egiten jarraitzeko.  

 

Talentuaren  gabeziaz,  alegia,  gure  enpresetan  dagoen  talentuaren 

gabeziaz  hainbeste  hitz  egiten  den  garai  hauetan,  nire  ustez  gizarte  gisa 

ezin  dugu  gure  gai  grisaren  erdia  baztertu.  Emakumezko  eta  gizonezko 

ingeniariak  behar  ditugu,  informatikariak,  matematikariak…  Eta  gai  izan 

behar  dugu  gure  neskak  karrera  tekniko  horietara  erakartzeko.  Gizarte 

gisa,  eremu  horiek  gizonezkoenak  direlako  ideiarekin  amaitzeko  gai  izan 

behar  dugu.  Aeronautika  bezalako  sektoreak  gizonezkoen  sektoreak 

direlako  ideiarekin. Eta, nire ustez, horretarako, erreferenteak jarri behar 

ditugu. Gure neskatoek erreferenteak izan behar dituzte sektore horietan. 

Zuzendaritza‐postuetan ez ezik, enpresaren arlo guztietan ere. 

Espero dut gaurko  jardunaldiak bere helburua betetzea eta emakumezko 

ingeniariak  aeronautikaren  sektorean  duen  eginkizuna  ikusarazten 

laguntzea.  

Erronka  eta  eginkizun  handia  dugu  aurretik.  Jardunaldi  honekin  Hegan 

bere harri‐koskorra jartzen ari da. Beraz, zorionak Hegan antolatu dozuen 

jardunaldi honengatik. 

Eskerrik asko! 

 

 



 

 


