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1.1 Sarrera 

2018ko irailaren 17tik 25era bitartean, Gasteizen, Donostian eta Bilbon parte hartzeko 
prozesua burutu zen, Euskadiko soldata-arrakala murrizteko Estrategia eta Ekintza Plan 
Eragilea gizarte-, ekonomia- eta kultura arloetako eragileekin eta herritarrekin 
kontrastatzeko.  

Estrategia jasotzen duen Dokumentuan proposatutako Gidalerro orokorrak eta Oinarrizko 
jarduketa-ildoak XI. legegintzaldirako Gobernu Programaren baitan sartzen dira. Hain zuzen 
ere, 10. konpromisoak “Lanean osasuna eta segurtasuna, eta berdintasuna” sustatzeko 
beharra aipatzen du; 146. konpromisoak, aldiz, “Lan-eremuan emakumeen eta gizonen 
berdintasuna” bultzatzeko premia.  

Erakundeen konpromisoaz gain, estrategia bat sortzeko beharrari erantzuteko, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Legebiltzarrak hainbat neurri sustatu ditu, hala nola Legez besteko 
proposamena, aho batez onartutakoa, Eusko Jaurlaritzari honako hau eskatzen diona: 
“Aurkez dezala 2018-2020 urteetan garatzeko ekintza-plan bat, soldata-arraila ezabatzeko 
politikak indartzea helburutzat izango duena”. 

Horregatik guztiagatik, Emakundek eta Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Irekiaren arloak 
(Irekia) parte hartzeko prozesua egitea planteatu zuten, estrategia "lurreratzeko", lehenetsi 
behar diren ekintzak zehazteko eta proposatutako jarduera-ardatzak eta zeharkako 
palankak eragile nagusiekin kontrastatzeko.  



1.2 Metodologia 

Parte-hartze prozesuaren metodologia funtsezko hiru jarduketaren inguruan 
egituratzen da:  

 

• Profil askotarikoak eta 
heterogeneoak 

• Parte-hartzaileak posta 
elektroniko eta telefono 
bidez erakartzea 

Funtsezko eragileak 
antzematea 

• Aurrez aurreko saio 
dinamizatuak 

• Gasteizen, Donostian eta 
Bilbon 

Parte-hartze 
tailerrak • Estrategiaren konparazio 

kuantitatiboa 

• Posta elektronikoz eta 
aurrez aurre 

Soldata-arrakalari 
buruzko galdetegia 



1.2.1 Funtsezko eragileak antzematea 

Uztailetik irailera bitartean, diagnostiko bat egin zen, parte-hartze prozesua 
elikatzeko esanguratsuenak diren profilak hautatu ahal izateko. Horretarako, esparru 
akademiko, sozial, ekonomiko eta sindikaleko eragileekin harremanetan jartzea 
erabaki zen, generoa, aniztasuna, adina, prestakuntza-maila, lan-egoera, jatorria 
(hiria/herria), jatorriko herrialdea eta aniztasun funtzionala bezalako irizpideei 
jarraikiz.  

A priori, hautatutako eragileek esanbidezko gonbidapena jaso zuten, Emakundek 
posta elektronikoz bidalitako gutun formal baten bidez. Gainera, aldez aurretik 
hautatutako eragile nagusiekin telefonoz hitz egin zen; hain zuzen ere, eragile horiek 
osatu zuten parte hartzeko prozesuaren ondoriozko lagina: 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz Donostia Bilbo GUZTIRA 

Harremanetan jarritako 
pertsonak/erakundeak 

58 81 139 

Ezin da zehaztu, kasu 
batzuetan deialdia kontaktu 

orokorretara, eta ez 
pertsona zehatz 

batzuengana, bidali delako.  

Mintegian parte 
hartzea  

12 22 24 (% 94,8 emakumeak) 



1.2.2 Parte-hartze tailerrak (I) 

Hautatutako iritziak horiek eman duten pertsonekin in situ kontrastatzeko asmoz, 2 
orduko saio dinamizatuak egin ziren (11:00etatik 13:00etara), honako toki eta egun 
hauetan:  

 

 

 

Parte hartzeko saio bakoitzean 4 lantalde osatu ziren, jarduera-ardatzei eta zeharkako 
palankei dagozkienak, Estrategiaren dokumentuan jasotako 60 neurriak kontrastatu, 
ebaluatu eta azkenean lehenesteko asmoz:  

 

 

2018-09-17 Vitoria-Gasteiz Artium 

2018-09-24 Donostia Tabakalera 

2018-09-25 Bilbo Euskadiko Artxibo Historikoa 

1. taldea I. ardatza soldata/ordua 14 neurri 

2. taldea II. ardatza. Lanaldia 22 neurri 

3. taldea I. palanka. Gizartea heztea eta sentsibilizatzea 14 neurri 

4. taldea II. palanka. Enpresak eta sindikatuak sentsibilizatzea 10 neurri 



1.2.2 Parte-hartze tailerrak (II) 

4 adituk dinamizatu zituzten parte hartzeko saioak; honela garatu ziren: 

1. Parte-hartzaileei ongietorri egitea eta hartzea. 

2. Estrategiaren aurkezpena (Emakunde – Eusko Jaurlaritza) 

3. Estrategian proposatutako neurrien azterketa: talde bakoitzak, ardatz edo 
zeharkako palanka bakoitzeko neurriak banan-banan aztertuta, abzisen eta 
ordenatuen mapa batean kokatu zituen helburuaren ikuspuntutik garrantzi 
handiena (edo txikiena) izan lezaketen ekintzak, eta bideragarritasun handiena 
(edo txikiena) daukatenak. 

4. Egindako lana guztien artean adosteko lehenengo saioa: taldeen ordezkariek 
(bat talde bakoitzeko) gainerako parte-hartzaileei azaldu zizkioten neurriak 
garrantziaren eta bideragarritasunaren arabera ordenatzeko arrazoiak. 

5. Gauzatzeko neurriak lehenestea: neurri guztiak garrantziaren eta 
bideragarritasunaren arabera ordenatuta, talde bakoitzak gauzatzeko 
neurrietako bost hautatu behar izan zituen.  

6. Egindako lana guztien artean adosteko azken saioa: taldeen ordezkariek (bat 
talde bakoitzeko) gainerako parte-hartzaileei azaldu zieten zeintzuk izan ziren 
lehenetsitako 5 neurriak. 

7. Eskerrak ematea, mintegia ixtea eta ebaluazioa egitea 

 



1.2.3 Soldata-arrakalari buruzko 
galdetegia 
Profil eta eragile gako desberdinen artean ahalik eta ekarpen gehien biltzeko asmoz, 
honako helburu hauen inguruko galdera irekiak, itxiak eta mistoak konbinatu zituen 
galdetegia diseinatu zen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Galdetegia online moduan bidali zitzaien hautatutako profil guztiei, programatutako 
saioetan parte hartzeko aukera gorabehera. Era berean, parte hartzeko mintegietan, 
inprimatutako kopiak banatu zitzaizkien galdetegia lehenago bete ez zuten parte-hartzaile 
guztiei.  

 

Guztira, 122 galdetegi jaso dira parte-hartze prozesuan zehar.  

a.Gaiari buruzko sarrera: soldata-arrakalaren arazoa, oro har, eta, bereziki, Estrategia eta Plan Eragilea aurkeztea.  

Soldata-arrakalako kausaltasuna ebaluatzea (soldata/ordu eta denbora/lanaldi). 

Estrategiak jasotzen dituen erronkak aurkeztu eta kontrastatzea. 

Proposatutako jarduera-ardatzak eta zeharkako palankak sendestea. 

Gidalerro orokorrek eta oinarrizko jarduketa-ildoek ekar ditzaketen ekimenak kontrastatzea.  



2. PARTE-
HARTZE 
TAILERRAK 
EMAITZAK 



2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 

Soldata-arrakalaren inguruan hausnartzeko, Gasteiz, Donostia eta Bilbon antolatutako lan 
saioetan, taldeak aurretiazko hausnarketan detektatutako ardatz eta palanken araberabanatu 
ziren.  

 

  
 

ENPRESAK ETA 

SINDIKATUAK 

SENTSIBILIZATZEA 

 

SOLDATA-

ARRAKALA 

txikiagoa 

  

GIZARTEA HEZTEA ETA 

SENTSIBILIZATZEA  

  

SOLDATA/ORDUA 

DESBERDINTASU

NA MURRIZTEA 

1. ardatza DESBERDINTASUNA 

MURRIZTEA 
LANALDIARI 

DAGOKIONEZ 

  

2. ardatza 

1. zeharkako palanka 

2. zeharkako palanka 



2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 

Ardatz bakoitza oinarri hartuta, eta edukiarekin harremana ezartzeko, proposatutako ekintzak mahai 
bakoitzean banatu ziren, horien inguruan lan egiteko.  

Oro har, prozesuak eta estrategiaren edukiak harrera ona izan zuten parte-hartzaileen artean. 

Edukian sakontzeko asmoz, proposatutako ekintza guztiak 4 koadrantetan kokatzeko eta honako alde 
hauek aipatzeko eskatu zen:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prozesu horren bidez, 

proposamen guztiak aztertu ziren eta 

ondoko gogoetak helarazi ziren.  
 

Eragina helburuetan 

Bideragarritasuna 



Soldata/orduko soldata-arrakalari dagokionez, honako iritzi hauek jaso dira: 

 

• BEHAR DIREN DIAGNOSTIKOAK: Soldata-arrakala murrizteari buruzko diagnostikoen inguruko iritzi 
kritikoak jasotzen dira. Diagnostikoak –abiapuntu gisa– egiteko premia aitortzen da, baina ez da 
nabaritzen eragin zuzenik gizonen eta emakumeen orduko soldaten artean dagoen arrakala murriztean.  

• IKUSKAPENAK ERAGINKORRAK: Laneko ikuskapen-prozesuei dagokienez, zenbait zalantza planteatzen 
dira berdintasunaren inguruan.Baliteke ikuskapenak soldata-arrakala objektiboko egoerak detektatzen 
lortzea, baina oso zaila ematen du generoaren arteko desberdintasunari loturiko beste alde batzuen 
ondoriozko soldata-arrakalako egoerak antzematea eta are gehiago zuzentzea.  

• ARAZOA ETA AUKERA AGERIAN JARTZEA: Bestaldetik, erreferente diren emakumeak nabarmentzearen 
garrantzia eta diskriminaziorik EZ jasateko eskubideari buruzko informazioa aipatu da. 

• BATERAKO ERANTZUKIZUNA BIDE GISA: Lan-merkatuan emakume gutxiago egotea, eta orduko soldatan 
ondorioz sortzen den desberdintasuna, funtsean, zainketa-lanen ardura neurri handiagoan beren gain 
hartzearekin lotzen da. Ildo horretan, garrantzitsutzat jotzen da gizonen erantzukidetasunaren inguruan 
lan egitea, zeregin horietan parte har dezaten.  

• BIDE BIKOITZA: Garrantzitsua dirudi norabide bikoitzarekin lan egitea: Garrantzitsua da emakumeek 
neurri handiagoan ikasketa eta lanbide teknikoak aukeratzea. Baina, horrez gain, emakumeen 
presentzia handiena duten lanpostuak eta zaintza-lanak duindu eta balio handiagoa eman behar zaie.  

 

1. taldea: SOLDATA/ORDUA ARDATZA 

2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 



2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 

Soldata-arrakala lanaldiaren aldetik murrizteari dagokionez, honako ñabardura hauek 
planteatu dira:  

• DAGOENAREN BALIOA AZPIMARRATZEA: Programa batzuk abian daude dagoeneko, eta 
Estrategiaren baitan bultza daitezke.  

• EGOERA ADMINISTRAZIO PUBLIKOAN VS. PRIBATUAN:  Hainbat zalantza eta erreserba azaldu 

dira soldata-arrakala dela eta administrazio publikoan eta enpresa pribatuetan gertatzen diren 
egoerak lotzen dituzten ekintzen aurrean, zaila baita egoera berdinak esparru bietan gertatzea.  

• BATERAKO ERANTZUKIZUNA BIDE GISA: Berriro ere, baterako erantzukizunaren bultzada, 
enpresa pribatuan zein publikoan, baliozko tresna izan daiteke lanaldian sortzen den soldata-
arrakala murrizteko.  

• NAHITAEZKO BAIMENAK: Honako aukera hau ere azaldu da: aitatasun baimenak, aita izan eta 
gero, derrigorrezko neurri gisa plantea daitezen, eta ez aukera moduan.  

• ORDUTEGIAK ARRAZIONALIZATZEA:Bestaldetik, zalantzak eta kontrako jarrerak agertzen dira, 
kontziliaziorako laguntzen, adingabeak edo adinekoak zaintzeko pertsonak kontratatzearen, eta 
haurreskolen edo adin txikikoak zaintzeko zentroen fenomenoaren inguruan. Ildo horretan, 
dirudienez, apustua enpresako eredu- eta paradigma-aldaketaren alde egiten da, lanera denbora 
luzeagoz joateko aukera eman beharrean.  

 

2. multzoa: LANALDIAREN ARDATZA 



2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 

Gizartea hezteari eta sentsibilizatzeari dagokienez, zenbait alde nabarmentzen dira:  

• OINARRITIK BERTATIK LAN EGITEA: Haurtzarotik bertatik hasten den hezkuntza paradigma aldatzeko 

garrantzitsua dela uste dute. Ildo horretan, irakasleen prestakuntza eta kontzientziazioaren aldeko 

apustua egingo litzateke. Genero-ikuspegia hasiera-hasieratik erakutsi behar da, eta aukera-

berdintasunean hezi, aldaketak oso poliki gertatuko direla kontziente izanda. 

• EPE LUZEKO APUSTUA: Kontzientziazio soziala oso garrantzitsua soldata-arrakala ezabatzeko. Hala ere, 

dirudienez, ez dago konfiantza handirik sentsibilizazio-kanpainetan; parte-hartzaileek ez dute uste 

kanpaina horiek gizartearen jokabidean erabateko aldaketak eragin ditzaketenik; hori baino gehiago, 

apurka-apurka lan egin behar da, eta emaitzak denborarekin ikusiko dira. Epe luzeko apustua. 

• BETEBEHARRA HASIERAKO BIDE GISA: Ildo horretan, parte-hartzaileetako askok legegintzaren eta 

gizartea soldata-arrakalaren inguruan sentsibilizatzea eta heztea susta dezaketen alderdi jakin batzuk 

derrigorrez betetzearen alde egin zuten.  

3. multzoa: GIZARTEA HEZTEA ETA SENTSIBILIZATZEA 



2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 
4. multzoa: ENPRESAK ETA SINDIKATUAK SENTSIBILIZATZEA 

Enpresak eta sindikatuak sentsibilizatzeari dagokionez, helburuak betetzeko oso interesgarriak diren 
hainbat alde jaso dira:  

• HITZARMEN ARAUTZAILEAK: Alde batetik, alderdi horiek derrigorrez bete beharreko 
dokumentuetan –adibidez, hitzarmen kolektiboetan– jasotzearen garrantzia antzematen da.  

• BERDINTASUNEZKO KUDEAKETA AURRERATUKO EREDUA: Parte-hartzaileen iritziz, garrantzitsua 
da kudeaketa aurreratuko eredua, baina kasu batzuetan, ez da ulertzen zergatik sartu behar den 
berdintasuna gehitu beharreko alde moduan, lehendik jasota zegoen zeharkako elementutzat jo 
beharrean.  

• EROSKETA ARDURATSUA: Bestaldetik, hornitzaileen kontratazio publiko guztietan SOLDATA-
ARRAKALA EZ ONARTZEARI buruzko klausula gehitzeko aukera eta komenigarritasuna planteatzen 
da, kanpoko enpresak kontratatzerakoan erosketa ekologikoa, klausula puntuagarriak edo 
derrigorrez bete beharrekoak planteatzen diren bezala. 

• BETEARAZPEN PLANA: Parte-hartzaileen iritziz, komenigarria da ETEentzat berdintasun-planak 
egitea, baldin eta benetan praktikan jartzeko beharra kontuan hartzen bada. Berdintasun-
baldintzetan egiten den lanaren errentagarritasuna agerian jartzeko beharra azpimarratzen da. 
Ildo horretan, apustu garbiaren beharra planteatzen da: soldata-arrakala Euskadiko enpresa 
pribatuetan murrizteko neurri zehatzak abian jartzeko eta ezartzeko diru-laguntzak.  



2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 
4. multzoa: ENPRESAK ETA SINDIKATUAK SENTSIBILIZATZEA 

• Horren harira adierazitako iritziaren arabera, planek esparru teorikoa ukitzen dute batez ere, eta ez 
praktika eraginkorra, Euskadiko soldata-arrakalaren inguruan finkatutako helburua lortzeko.  

• Gainera, esparru publikotik esparru pribatuan eragiteko zailtasuna azaldu da, baita administrazio 
publikoaren giltzarriak ere.  

• EKINTZA TXIKIAK ETA ZEHATZAK: Anbizio txikiagoko ekintza zehatzekin hasteko beharra planteatzen da; 
prozesua sakabana dezakete, baina eraginkorragoak izan daitezke.  

• Emakumeen ekintzailetza sustatzeko beharra aztertzen da, enpresa-jardueraren sortzaile bihur 
daitezen.  

• Hautaketa-prozesuetan curriculum itsuak erabiltzea aukera bat dela ematen du.  

• SUSTAPENA ETA HEDAPENA: Enpresen inplikazioa lor dezakeen baliozko elementua berdintasun-planen 

euskal erregistroa sortzea izan daiteke, soldata-arrakala murrizteko edo desagerrarazteko ahaleginetan 

ari diren enpresen lana agerian utzi eta aintzatesteko.Nabarmentzeko modu bat, baina baita arlo 

horretan aurrera egiten duten eta atzean geratzen diren enpresak erakusteko modua ere.  

• BETEBEHARRA HASIERAKO BIDE GISA: Azkenik, berriz agertu da behartzea helburuak betetzeko bide 

gisa. Ildo horretan, enpresak soldatak argitaratzera behartzea planteatu da, berdintasunik ezaren egoerak 

agerian uzteko.  



2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 

Ardatz eta palanka eragile bakoitzeko planteatutako ekintzak aztertu ondoren, lantzen hasitako 5 
ekintza lehenesteko eskatu zitzaien taldeei.  

Jarraian, tailer guztietan bildutako lehenespenak jasoko dira, eta gero, palanka eta ardatz bakoitzaren 
kasuan ateratako ondorioen konparaziozko analisia egingo da.    

 

  
 

Neurriak lehenestea 



 
2.1 Vitoria-Gasteiz: Neurriak lehenestea 

1. taldea: SOLDATA/ORDUA 
ARDATZA 

2. multzoa: LANALDIAREN 
ARDATZA 

3. multzoa: GIZARTEA 
HEZTEA ETA 

SENTSIBILIZATZEA 

4. multzoa: ENPRESAK ETA 
SINDIKATUAK 

SENTSIBILIZATZEA 

1. Prestakuntza espezifikoa, 
hezkuntza-orientatzaileentzat 

1. Ordutegiak arrazionalizatzea, 
EAEko sistema produktiboan 

1. Azterlana, oinarri komunak 
erabakitzeko, lansari-
berdintasunari eta soldata-
gardentasunari buruzko lege bat 
bultzatzeko 

1. Betearazpen-klausula berezi bat 
sartzea, kontratazio publikoan 
ordainsari-berdintasuna 
bermatzeko 

2. Prestakuntzari eta enpleguari 
buruzko sentsibilizazioa, tradizioz 
maskulinizatuta eta feminizatuta 
egon diren lanbide-adarretan 

2. Lan ikuskaritzaren plan 
espezifikoa, berdintasunerako. 

2. Plan bat diseinatzea, laneko 
segurtasun eta osasuneko euskal 
estrategiaren genero-ikuspegia 
txertatzeko 

2. Proiektu pilotua, hitzarmen 
kolektiboen genero-inpaktuari 
buruzko txostenak egiteko 

3. EAEko enpresa eragileen 
konpromisoa, emakumeei tradizioz 
maskulinizatuta egon diren 
okupazioetan sartzea errazteko 

3. Hitzarmen kolektiboetan 
kontziliazio erantzukiderako 
neurriak (bizitza pertsonala, familia 
eta lana uztartzeko) sartzea 

3. Azterlan bat egitea, “balio 
bereko lana” kontzeptua mugatuko 
duena, ordainsari-berdintasunaren 
printzipioa bermatzeko 

3. Klausula sozialak ezartzea, 
bizitza pertsonala, familiakoa eta 
lanekoa uztartzea sustatzen duten 
enpresak lehenesteko 

4. Lan-ikuskaritzaren plan 
estrategikoa ordainsari-
berdintasuna ikuskatzeko, eta 
soldaten inguruko auditoretzak 
egiteko sistema bat abian jartzea 

4. ETEei laguntzak ematea, 
kontziliazio erantzukiderako 
neurriak laguntzeko, soldata-
arrakala murrizten zuzenean 
eragiteko 

4. Soldata-arrakalan eragiten duten 
faktoreei buruzko ikerketa 
sektorialak egitea 

4. Enpresetako hautaketa-, 
sustapen- eta postu-balorazioko 
prozesuetan sistematizazio eta 
gardentasun handiagoa, 
elkarrizketa sozialaren bitartez 

5. Euskadiko emakumeen bokazio 
teknologikoen diagnostikoa 

5. Arretarako zerbitzu sozio-
komunitarioen estaldura eta 
ordutegi-malgutasuna handitzea 

5. Soldata-arrakalari buruz 
Emakundek aldizka egiten dituen 
txostenak 

5. Soldata-gardentasun handiagoa 
eta berdintasun handiagoa, 
enpresetan 

2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 



1. taldea: SOLDATA/ORDUA 
ARDATZA 

2. multzoa: LANALDIAREN 
ARDATZA 

3. multzoa: GIZARTEA 
HEZTEA ETA 

SENTSIBILIZATZEA 

4. multzoa: ENPRESAK ETA 
SINDIKATUAK 

SENTSIBILIZATZEA 

1. [NEURRI BERRIA –

  PROPOSAMENA] Lanpostu 

feminizatuak ekonomikoki STEAM 
(science, technology, engineering, 
art & mathematics) motakoak 
bezala balora daitezen arautzea 

1. Sentsibilizazioa, zaintza-lanen 
balioari buruzkoa 

1. Sentsibilizazio-kanpaina eta 
prestakuntza, kontziliazio 
erantzukideaz eta zaintza-lanen 
garrantziaz 

1. Diru-hornidura handiagoa, 
enpresa txikietan eta ertainetan 
berdintasun-planak egiteko 

2. Okupazio teknikoetan eta 
teknologikoetan erreferenteak 
diren emakumeen ereduak, 
orientazio-jardueretan 

2. 16 astera arte aitatasun- eta 
amatasun-baimenak eta 
zaintzagatiko baimenak parekatzea 
eta horien derrigortasuna 

2. Hezkidetzako II. Plan Gidaria 
zabaltzea, berdintasunean 
oinarritutako hezkuntza haur 
hezkuntzatik hasita sustatzeko 

2. Berdintasuna Kudeaketa 
Aurreratuko Ereduan (KAE) 
txertatzea, Administrazio 
Publikoaren eskakizun bat gehituta. 

3. [NEURRI BERRIA –
  PROPOSAMENA] Gizonak 
zainketa-lanez ardura daitezen 
(etxeko lanez zein pertsonak 
zaintzeaz), kontziliazio neurri 
zehatzak araututa (kanpainak eta 
baimenak) 

3. Mendekoak eta adinekoak 
artatzeko zerbitzuak indartzea, 
sektorean lan egiten dutenen lan-
baldintzak bereziki zainduz 

3. Prestakuntza etengabea, 
hezkidetza ereduekin bat datorren 
irakasleen konpetentzia-profila 
lortzeko 

3. Enpresetako hautaketa-, 
sustapen- eta postu-balorazioko 
prozesuetan sistematizazio eta 
gardentasun handiagoa, 
elkarrizketa sozialaren bitartez 

4. Informazioa eta sentsibilizazioa, 
sexuan oinarritutako soldata-
diskriminaziorik ez jasateko 
eskubideari buruz.  

4. Plan Gidaria, 0-3 urte bitarteko 
hezkuntzaren estaldura unibertsala 
bermatzeko 

4. Azterlan bat egitea, “balio 
bereko lana” kontzeptua mugatuko 
duena, ordainsari-berdintasunaren 
printzipioa bermatzeko 

4. Proiektu pilotua, hitzarmen 
kolektiboen genero-inpaktuari 
buruzko txostenak egiteko 

5. Prestakuntza-programa 
espezifikoa, ikuskaritzako 
langileentzat 

5. Ordutegiak arrazionalizatzea, 
EAEko sistema produktiboan 

5. Soldata-arrakalari buruz 
Emakundek aldizka egiten dituen 
txostenak 

5. Soldata-gardentasun handiagoa 
eta berdintasun handiagoa, 
enpresetan 

2.2 Donostia: Neurriak lehenestea 
2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 



1. taldea: SOLDATA/ORDUA 
ARDATZA 

2. multzoa: LANALDIAREN 
ARDATZA 

3. multzoa: GIZARTEA 
HEZTEA ETA 

SENTSIBILIZATZEA 

4. multzoa: ENPRESAK ETA 
SINDIKATUAK 

SENTSIBILIZATZEA 

1. Ordainsari-berdintasuna 
ikuskatzeko berariazko plana, eta 
auditoretza sistema bateratzaile 
bat abian jartzea 

1. Programak, gizonak adingabeen 
zainketan gehiago inplikatu 
daitezen lortzeko 

1. Prestakuntza etengabea, 
hezkidetza ereduekin bat datorren 
irakasleen konpetentzia-profila 
lortzeko 

1. Soldata-gardentasun handiagoa 
eta berdintasun handiagoa, 
enpresetan 

2. [NEURRI BERRIA – 
PROPOSAMENA] Dauden 
lanpostuen aniztasuna sakonki 
aztertzea (eragileak, mailak…), 
ekintza-planak sortzeko abiapuntu 
gisa 

2. Arretarako zerbitzu sozio-
komunitarioen estaldura eta 
ordutegi-malgutasuna handitzea 

2. Hezkidetzako II. Plan Gidaria 
zabaltzea, berdintasunean 
oinarritutako hezkuntza haur 
hezkuntzatik hasita sustatzeko 

2. Proiektu pilotua, hitzarmen 
kolektiboen genero-inpaktuari 
buruzko txostenak egiteko 

3. Prestakuntzari eta enpleguari 
buruzko sentsibilizazioa, tradizioz 
maskulinizatuta eta feminizatuta 
egon diren lanbide-adarretan 

3. Ordutegiak arrazionalizatzea, 
EAEko sistema produktiboan 

3. Kanpaina instituzionala, gizartea 
soldata-arrakala 
desagerrarazteko/murrizteko 
erronkaz sentsibilizatzeko 

3. Enpresetako hautaketa-, 
sustapen- eta postu-balorazioko 
prozesuetan (lanpostuen 
sailkapena) sistematizazio eta 
gardentasun handiagoa, 
elkarrizketa sozialaren bitartez 

4. EAEko enpresa eragileen 
konpromisoa, emakumeei tradizioz 
maskulinizatuta egon diren 
okupazioetan sartzea errazteko 

4. Aitatasun- eta amatasun-
baimenak eta zaintzagatiko 
baimenak parekatzea, 16 astera 
arte luzatuz (derrigorrezkoak, 
besterenezinak eta elkarren 
segidakoak) 

4. Plan bat diseinatzea, laneko 
segurtasun eta osasuneko euskal 
estrategiaren genero-ikuspegia 
txertatzeko 

4. Berdintasun-planen Euskal 
Erregistro bat sortzea 

5. Okupazio teknikoetan eta 
teknologikoetan (eta zuzendaritza-
karguetan) erreferenteak diren 
emakumeen ereduak, orientazio-
jardueretan 

5. [NEURRI BERRIA –
 PROPOSAMENA]  Komunitate-
sareetan, beste pertsonen premiak 
bete ditzaketen zerbitzuen 
garapena bultzatzea. Araututako 
eta ordaindutako jarduera izango 
litzateke, eman daitekeen zerbitzua 

5.Soldata-arrakalaren diagnostikoa 

Eusko Jaurlaritzan EAEko sektore 

publiko osoan 

5. Berdintasuna txertatzea 
Kudeaketa Aurreratuko Ereduan 
(KAE) 

2.3 Bilbo: Neurriak lehenestea 
2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 



2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 1. ardatza soldata/ordua 

Gasteiz Donostia Bilbo 

1. Prestakuntza espezifikoa, hezkuntza-
orientatzaileentzat 

1. [NEURRI BERRIA –  PROPOSAMENA] 
Lanpostu feminizatuak ekonomikoki STEAM 
(science, technology, engineering, art & 
mathematics) motakoak bezala balora daitezen 
arautzea 

1. Ordainsari-berdintasuna ikuskatzeko 
berariazko plana, eta auditoretza sistema 
bateratzaile bat abian jartzea 

2. Prestakuntzari eta enpleguari buruzko 
sentsibilizazioa, tradizioz maskulinizatuta eta 
feminizatuta egon diren lanbide-adarretan 

2. Okupazio teknikoetan eta teknologikoetan 
erreferenteak diren emakumeen ereduak, 
orientazio-jardueretan 

2. [NEURRI BERRIA – PROPOSAMENA] Dauden 
lanpostuen aniztasuna sakonki aztertzea 
(eragileak, mailak…), ekintza-planak sortzeko 
abiapuntu gisa 

3. EAEko enpresa eragileen konpromisoa, 
emakumeei tradizioz maskulinizatuta egon diren 
okupazioetan sartzea errazteko 

3. [NEURRI BERRIA –  PROPOSAMENA] Gizonak 
zainketa-lanez ardura daitezen (etxeko lanez 
zein pertsonak zaintzeaz), kontziliazio neurri 
zehatzak araututa (kanpainak eta baimenak) 

3. Prestakuntzari eta enpleguari buruzko 
sentsibilizazioa, tradizioz maskulinizatuta eta 
feminizatuta egon diren lanbide-adarretan 

4. Lan-ikuskaritzaren plan estrategikoa ordainsari-
berdintasuna ikuskatzeko, eta soldaten inguruko 
auditoretzak egiteko sistema bat abian jartzea 

4. Informazioa eta sentsibilizazioa, sexuan 
oinarritutako soldata-diskriminaziorik ez 
jasateko eskubideari buruz.  

4. EAEko enpresa eragileen konpromisoa, 
emakumeei tradizioz maskulinizatuta egon 
diren okupazioetan sartzea errazteko 

5. Euskadiko emakumeen bokazio teknologikoen 
diagnostikoa 

5. Prestakuntza-programa espezifikoa, 
ikuskaritzako langileentzat 

5. Okupazio teknikoetan eta teknologikoetan 
(eta zuzendaritza-karguetan) erreferenteak 
diren emakumeen ereduak, orientazio-
jardueretan 



• Aldeak nahiko ados daude lan-ikuskapenak egin behar direla, soldata/orduko 

arrakala murriztu nahi bada. Era berean, ikuskapenak egiteaz arduratzen diren 

langileei prestakuntza eman behar zaie, neurriak teorikoak bakarrik izan ez daitezen 

eta benetan gertatzen diren desberdintasunak detekta ditzaten.  

• Sentsibilizazioa kontuan hartzeko kontua da. Sentsibilizazioaren arloan:  

• Arlo horretan diskriminaziorik ez jasateko eskubidearen inguruko kontzientziazioaren 

ikuspuntutik. Baita tradizioz maskulinizatuta diren lanbideen ikusmoldea gainditzea ere.  

• Soldata-arrakala murrizteko EAEko enpresen konpromisoa lortzea.  

• Emakumeen presentzia txikiagoa duten lanbide teknikoetan erreferente diren emakumeen 

ereduak zabaltzen laguntzea, emakumeen artean teknologiarekiko bokazioak bultzatuz.  

2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 1. ardatza soldata/ordua 



• Hiru hiriburuetako hiru lantaldeak bat datoz 

ordutegiak arrazionalizatu behar direla, kontuan 

hartzeko neurrietako bat baita lanaldian gertatzen den 

arrakala murrizteko. 

• Ildo horretan, parte hartu duten hiru taldeen artean 

ez dago adostasunik, neurriak lehenesteari 

dagokionez. Hala ere, nahiko bat daude lan egin 

behar dela gizonen erantzukidetasuna lortzeko, 

zaintza-lanen zati bat beren gain har dezaten, soldata-

arrakala murrizteko bide baita, lanaldiari dagokionez. 

• Gainera, aitatasun baimenak emakumeei 

aitortutakoekin parekatzea aipatu da, eta gainera, 

derrigorrezko baimenak izan daitezen ezartzeko. 

 

2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 
2. ardatza. Lanaldia 

Gasteiz Donostia Bilbo 

1. Ordutegiak 
arrazionalizatzea, EAEko 
sistema produktiboan 

1. Sentsibilizazioa, zaintza-
lanen balioari buruzkoa 

1. Programak, gizonak 
adingabeen zainketan 
gehiago inplikatu daitezen 
lortzeko 

2. Lan ikuskaritzaren plan 
espezifikoa, 
berdintasunerako. 

2. 16 astera arte aitatasun- 
eta amatasun-baimenak eta 
zaintzagatiko baimenak 
parekatzea eta horien 
derrigortasuna 

2. Arretarako zerbitzu 
sozio-komunitarioen 
estaldura eta ordutegi-
malgutasuna handitzea 

3. Hitzarmen kolektiboetan 
kontziliazio erantzukiderako 
neurriak (bizitza pertsonala, 
familia eta lana uztartzeko) 
sartzea 

3. Mendekoak eta adinekoak 
artatzeko zerbitzuak 
indartzea, sektorean lan 
egiten dutenen lan-
baldintzak bereziki zainduz 

3. Ordutegiak 
arrazionalizatzea, EAEko 
sistema produktiboan 

4. ETEei laguntzak ematea, 
kontziliazio erantzukiderako 
neurriak laguntzeko, 
soldata-arrakala murrizten 
zuzenean eragiteko 

4. Plan Gidaria, 0-3 urte 
bitarteko hezkuntzaren 
estaldura unibertsala 
bermatzeko 

4. Aitatasun- eta 
amatasun-baimenak eta 
zaintzagatiko baimenak 
parekatzea, 16 astera arte 
luzatuz (derrigorrezkoak, 
besterenezinak eta 
elkarren segidakoak) 

5. Arretarako zerbitzu sozio-
komunitarioen estaldura eta 
ordutegi-malgutasuna 
handitzea 

5. Ordutegiak 
arrazionalizatzea, EAEko 
sistema produktiboan 

5. [NEURRI BERRIA –
 PROPOSAMENA], 
Komunitate-sareetan, 
beste pertsonen premiak 
bete ditzaketen zerbitzuen 
garapena bultzatzea 
Araututako eta 
ordaindutako jarduera 
izango litzateke, eman 
daitekeen zerbitzua 



 

• Eremu horretan, berdintasunaren eta soldata-arrakala 

murriztu beharraren harira, gizartearen heziketa maila 

eta sentsibilizazioa sustatzea helburu duten planak 

eta azterketak egiteko premia planteatu da.  

• Halaber, sentsibilizazio-kanpainen bidez lan egitearen 

komenigarritasuna aipatu da, baita 

erantzukidetasuna, zaintza-lanen garrantzia eta 

soldata-arrakala murriztu beharra ere. 

2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 
1. palanka. Gizartea heztea eta sentsibilizatzea 

Gasteiz Donostia Bilbo 

1. Azterlana, oinarri 
komunak erabakitzeko, 
lansari-berdintasunari eta 
soldata-gardentasunari 
buruzko lege bat 
bultzatzeko 

1. Prestakuntza 
etengabea, hezkidetza 
ereduekin bat datorren 
irakasleen konpetentzia-
profila lortzeko 

1. Sentsibilizazio-
kanpaina eta 
prestakuntza, 
kontziliazio 
erantzukideaz eta 
zaintza-lanen 
garrantziaz 

2. Plan bat diseinatzea, 
laneko segurtasun eta 
osasuneko euskal 
estrategiaren genero-
ikuspegia txertatzeko 

2. Hezkidetzako II. Plan 
Gidaria zabaltzea, 
berdintasunean 
oinarritutako hezkuntza 
haur hezkuntzatik hasita 
sustatzeko 

2. Hezkidetzako II. 
Plan Gidaria zabaltzea, 
berdintasunean 
oinarritutako 
hezkuntza haur 
hezkuntzatik hasita 
sustatzeko 

3. Azterlan bat egitea, 
“balio bereko lana” 
kontzeptua mugatuko 
duena, ordainsari-
berdintasunaren 
printzipioa bermatzeko 

3. Kanpaina 
instituzionala, gizartea 
soldata-arrakala 
desagerrarazteko/murri
zteko erronkaz 
sentsibilizatzeko 

3. Prestakuntza 
etengabea, hezkidetza 
ereduekin bat 
datorren irakasleen 
konpetentzia-profila 
lortzeko 

4. Soldata-arrakalan 
eragiten duten faktoreei 
buruzko ikerketa 
sektorialak egitea 

4. Plan bat diseinatzea, 
laneko segurtasun eta 
osasuneko euskal 
estrategiaren genero-
ikuspegia txertatzeko 

4. Azterlan bat egitea, 
“balio bereko lana” 
kontzeptua mugatuko 
duena, ordainsari-
berdintasunaren 
printzipioa 
bermatzeko 

5. Soldata-arrakalari buruz 
Emakundek aldizka egiten 
dituen txostenak 

5.Soldata-arrakalaren 
diagnostikoa Eusko 
Jaurlaritzan EAEko 
sektore publiko osoan 

5. Soldata-arrakalari 
buruz Emakundek 
aldizka egiten dituen 
txostenak 



• Egindako hiru bilerak kontuan hartuta, 

adostasun gehien lortu da esparru horretan.  

• Komenigarria dirudi hitzarmen kolektiboen 

genero-inpaktuari buruzko txostenak egiteko 

proiektu pilotuak abian jartzea. 

• Bestalde, enpresetan langileak hautatzeko, 

mailaz igotzeko eta lanpostuak baloratzeko 

prozesuetan sistematizazio eta gardentasun 

handiagoa, elkarrizketa sozialaren bitartez.  

• Azkenik, soldata-gardentasun handiagoa 

lortzeko prozesuak planteatzen dira, enpresetan 

berdintasun maila handiagoa lortzeko. 

2. palanka. Enpresak eta sindikatuak sentsibilizatzea 

2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 

Gasteiz Donostia Bilbo 

1. Betearazpen-klausula 
berezi bat sartzea, 
kontratazio publikoan 
ordainsari-berdintasuna 
bermatzeko 

1. Diru-hornidura handiagoa, 
enpresa txikietan eta 
ertainetan berdintasun-
planak egiteko 

1. Soldata-gardentasun 
handiagoa eta berdintasun 
handiagoa, enpresetan 

2. Proiektu pilotua, 
hitzarmen kolektiboen 
genero-inpaktuari buruzko 
txostenak egiteko 

2. Berdintasuna Kudeaketa 
Aurreratuko Ereduan (KAE) 
txertatzea, Administrazio 
Publikoaren eskakizun bat 
gehituta 

2. Proiektu pilotua, 
hitzarmen kolektiboen 
genero-inpaktuari buruzko 
txostenak egiteko 

3. Klausula sozialak 
ezartzea, bizitza pertsonala, 
familiakoa eta lanekoa 
uztartzea sustatzen duten 
enpresak lehenesteko 

3. Enpresetan langileak 
hautatzeko, mailaz igotzeko 
eta lanpostuak baloratzeko 
prozesuetan sistematizazio 
eta gardentasun handiagoa, 
elkarrizketa sozialaren 
bitartez 

3. Enpresetako hautaketa-
, sustapen- eta postu-
balorazioko prozesuetan 
(lanpostuen sailkapena) 
sistematizazio eta 
gardentasun handiagoa, 
elkarrizketa sozialaren 
bitartez 

4. Enpresetan langileak 
hautatzeko, mailaz 
igotzeko eta lanpostuak 
baloratzeko prozesuetan 
sistematizazio eta 
gardentasun handiagoa, 
elkarrizketa sozialaren 
bitartez 

4. Proiektu pilotua, 
hitzarmen kolektiboen 
genero-inpaktuari buruzko 
txostenak egiteko 

4. Berdintasun-planen 
Euskal Erregistro bat 
sortzea 

5. Soldata-gardentasun 
handiagoa eta berdintasun 
handiagoa, enpresetan 

5. Soldata-gardentasun 
handiagoa eta berdintasun 
handiagoa, enpresetan 

5. Berdintasuna txertatzea 
Kudeaketa Aurreratuko 
Ereduan (KAE) 



3. Online 
galdetegia: 
Parte-
hartzearen 
datuak 



• Prozesuan online parte hartu duten guztiak emakumeak izan dira.  
 

• Gainera, hiru parte-hartzailetatik bik  elkarte baten kideak edo hirugarren sektoreko langileak 
direla diote, eta/edo emakumeak dira.  
 

• Hiri- edo landa-ingurunearen ordezkaritzari dagokionez, ikus daiteke ekarpenen zati 
garrantzitsua hiriburuetatik jaso dela. Hala ere, azpimarratu behar da parte-hartzaileen kopuru 
nabarmena herri txikietako biztanleak direla.   

3. Parte-hartzearen datuak 



 
3.1 Generoa eta adina 

Guztira, 122 pertsonak bete dute soldata-arrakalari buruzko galdetegia.  

 

Mujeres; 
83% 

Hombres; 
17% 

9% 
16% 

62% 

10% 

2% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

18 - 34 35 - 45 46 - 60 61 - 70 más de
70

Participación por tramos de Edad (N: 86)

Parte hartu duten pertsonen % 83 
emakumeak dira (N: 87) 

Parte hartu duten pertsonen % 59 
46 eta 60 urte bitartekoak dira 

3. Parte-hartzearen datuak 



3.2.- Lan egoera 

3% 

5% 

5% 

5% 

82% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pensionista

Trabajo a tiempo parcial

En desempleo

Otras situaciones

Trabajo a tiempo completo

% participación por situación laboral (N: 86)

5% 

7% 

10% 

11% 

67% 

0% 20% 40% 60% 80%

Otras situaciones

Cooperativista

Empresaria/o con personal
asalariado

Autónoma/o

Asalariada/o

% participación por régimen laboral (N: 82)

% 82k lanaldi osoan lan egiten 
dutela esan dute. 

% 67k soldatapekoak direla esan 
dute 

3. Parte-hartzearen datuak 



3.3. Asoziazionismoa 

62% 

38% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sí No

Pertenencia a Asociaciones (N: 77)

4% 

2% 

2% 

4% 

8% 

17% 

27% 

35% 

0% 10% 20% 30% 40%

Otras

Política

Deportiva

Diversidad Funcional

Cultural

Profesional - Empresarial

Asociaciones y Colectivos de…

Social - Tercer Sector

Naturaleza de las Asociaciones (N: 48)

% 62k izaera desberdineko 
elkarteetako kide direla adierazi dute 

Elkarte baten kide diren parte-
hartzaileen artean, % 35ek hirugarren 
sektorea –gizarte arloa– aipatu dute 

3. Parte-hartzearen datuak 



 
3.4 Bizilekuko udalerria 

3. Parte-hartzearen datuak 



4. Online 
galdetegia: 
Emaitzak 



Sí 
91% 

No 
9% 

1. “Guztizko soldata-arrakala” kontzeptuaren 
esanahia ezagutzen al duzu? 

Sí 
47% 

No 
53% 

2. Ba al dakizu zein den Euskadiko guztirako 
soldata-arrakalaren datua? 

4. Online galdetegia 
Jarraian, onlineko galdetegiaren bidez jasotako emaitzak azaltzen dira.   

 



3.1: Zehaztu, mesedez: 

 

• Emakumeak ahalduntzeko ahaleginik eza 

• Baldintzak negoziatzeko orduan, 

norberaren segurtasunik eza 

(jabekuntzarik eza) 

• Lan-merkatuan ikusten diren 

desberdintasunen artean, oso faktore 

garrantzitsuak dira aldi-baterakotasuna 

eta partzialtasuna, emakumeek lanean 

jasaten dituztenak 

• Gizonen eta emakumeen kontratuak, 

lanak eta jarduerak berdinak ez izatea 

• Hezkuntza maila 

• Emakumeek erantzukizun txikiagoko 

lanpostuak betetzen dituzte; eta ardura-

karguak betetzen dituztenean ere, 

soldata-arrakalak egoten dira 

hitzarmenaren mende ez dauden 

langileen artean. soldatak okerrago 

negoziatzen ari gara? 

• Erantzukidetasunik eza eta gizarte-

kultura direla medio, gehienetan, 

emakumeek aukeratzen dituzte lanaldi-

murrizketak.  

• Txikitatik heztea 

• Aipatzen diren guziak badute bere 

eragina baina bi "nagusienak" honako 

hauek dira: horizontala dema: sektoreak, 

eta, bertikala: ardura maila  

4. Online galdetegia 

2% 

9% 

6% 

7% 

9% 

9% 

11% 

11% 

12% 

12% 

12% 

Otros (especifica, por favor)

Todos

Diferente valoración social y económica del trabajo realizado por
hombres y mujeres

Distinta posición de mujeres y hombres en el empleo

Menor reconocimiento social y económico a los cuidados

Las desigualdades del mercado laboral y los estereotipos de género
vinculados a ello

Cultura del trabajo y cultura empresarial que se generan a partir de
creencias y factores de discriminación

Falta de legislación

Maternidad

Falta de corresponsabilidad de los hombres en el cuidado

Insuficiente oferta de servicios sociocomunitarios de atención a la
infancia, a personas mayores y a personas en situación de…

3. Guztirako soldata-arrakala Euskadin % 24,4 da (Estatistikako 
Institutu Nazionala, 2016), eta 2,3 puntu igo da 2009tik. Zure ustez, 

zergatik gertatzen da hori, batez ere? 



4. Zure ustez, soldata-arrakala gizarte osoari eragiten dion arazoa al da, eta, hortaz, guztiok, gizon zein emakumeok, inplikatzea 
beharrezkoa da soluziobidea aurkitzeko? (I) 

 

Jarraian, hainbat irizpide eta ikuspuntu kontuan hartuta, galdera osatzen duten ekarpenak azaldu dira: 

 Enpresen konpromisoa, emakumeak kontratatu eta mailaz igotzean aldi-baterakotasuna eta estereotipoak desagerrarazteko; gizonen konpromisoa, zaintza-
lanak beren gain hartzeko; eta erakundeen konpromisoa, enpresa pribatuekin egiten diren kontratu publikoetan gutxieneko kalitate-baldintzak betetzen direla 
bermatzeko (arrakalarik eza eta gardentasuna eskatzen); halaber, politika publikoak sustatu behar dira gizonen inplikazioa areagotzeko, 0-3 urte bitartekoak 
eskolatzeko eta baliabide eta zerbitzu publiko gehiago eta hobeak emateko (hezkuntza, atseden, zaintza eta aisiari dagokienez), kontuan hartuta oraindik 
antzematen diren enpresa-dinamikak (presentismoa, multikonektibitatea,…) eta familien eta egoera ekonomikoen aniztasuna. Europako jokabide egokiak 
kontuan hartzea, komunitate mailako zaintza-guneen erabilgarritasunari dagokionez (ludotekak, ikastetxeak eskola-ordutegitik kanpo irekita egotea eta abar, 
doako eta kalitatezko tokiak). 

 Dudarik gabe. Arrakalak amatasunarekin eta zaintza-lanekin zerikusi handia duenez, garrantzizko alde sozialak diren bi alderdi horiek "gizarteratzen" gizarte 
osoa inplikatu arte, batez ere emakumearekin lotzen uzten ez den bitartean, ezin izango da aurrera egin arrakala murrizteko bidean.  

 Giza eskubideen aurkako erasoa da, eta kostu sozial handia dakar. Gizartearen kontura gizonak baino hobeto prestatutako emakumeak, enpresa-mundura 
iristen ez direnak 

 Gizartearen arazo orokorra da, eta desberdintasunak konponduz gero, gizarte hobea bihurtuko ginateke. Gizon zein emakumeen konpromisoa eta lana behar 
da, arazo horri soluziobidea aurkitzeko. Ez da emakumeen kontu bat. 

 Gizarteari eragiten dion arazoa denez, gizarteak bultzatu behar du aldaketa. Nire ustez, soluziobidea ezin da bakarrik legez ezarri; gizarte moduan, gure kultura 
berriz pentsatu behar dugu; kontziliazioa, familia, etxeko langileen egoera prekarioa… 

 Kultura-aldaketa bakar bat ere ez da ondo atera eragindako pertsonen inplikaziorik gabe, baina batez ere horretarako ahalmen ekonomikoa, soziala, politikoa 
eta abar daukatenek hartu behar dute parte. 

 Gizarte osoari eragiten dio, arrazoiak askotarikoak direlako; izan ere, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunen seinale da, enpleguan eta ordaindu 
gabeko lanean nabaritzen dena.  

 Noski, lan-munduan berdintasunik eza eragiten duten faktoreetako bat gutxiago egongo litzateke; horretarako, erantzukidetasunaren eta lana eta familia 
bateratzearen gaiak ere garatu beharko lirateke. 

4. Online galdetegia 

Galdera horri erantzun dioten pertsonen % 100ek BAI markatu dute.  



4. Zure ustez, soldata-arrakala gizarte osoari eragiten dion arazoa al da, eta, hortaz, guztiok, gizon zein emakumeok, inplikatzea 
beharrezkoa da soluziobidea aurkitzeko? (II) 

 Bai. Egiturazko arazoa den genero zapalkuntza bizitzako alor denetan nabaria da, besteak beste, enplegu arloan. Horregatik, ezinbestean denon parte-hartze 
erantzukizun eta konpromisoa da ezinbestekoa. Eta ezin dugu ahaztu administrazio publiko eta pribatuek jokatzen duten papera ere garrantzitsua dela. 

 Bai, estatu osoko arazoa da... Kultura sortu behar da, benetan desager dadin, eta lege batek babestutako plan baten bidez ekintzak burutu. 

 Bai. Gizarte-agente guztiak inplikatuta bakarrik irits gaitezke adostasunera. Administrazioek bultzatu eta kontrolatu behar dute 

 Bai, baina sistema kapitalistak eragin zuzena du, hortaz, sistema horretan boterea dutenak dira gehien bat arduradunak 

 Bai, nahi duguna benetako berdintasuna bada. Erabakiak ezin dira askatasunez hartu, pertsona bat ekonomikoki eta emozionalki independentea ez bada. Soldata-arrakalak 
eragin zuzena du lehenengoan, eta zeharkako eragina bigarrenean. 

 Bai, guztiz ados. Gizon zein emakumeok lan-merkatuaren parte gara, enplegatzaile gisa zein enplegatu gisa. Enplegatzaileak, gizonak zein emakumeak, neurriak hartu beharko 
lituzke benetako berdintasuna bermatzeko. Gainera, lan-diskriminazio asko gizonengan eta emakumeengan dauden egitura sozialen ondorioak dira 

 Bai, jakina. Ez dago arrazoirik soldaten arloan sexuagatiko diskriminazioa egoteko. Amatasuna edo kontziliazioa bezalako faktoreek, baita kulturak ere, modu erabakigarrian 
eragiten diote soldata-arrakalari, ardura-karguak esleitzean, lanaldi murriztuak edo partzialak batez ere emakumeak hartzean; eta erakunde publikoek baliabideak jarri behar 
dituzte hori ez gertatzeko 

 Gizarte osoari eragiten dio, lan-indarraren zati oso garrantzitsuari gutxiago ordaintzen zaiola esan nahi duelako. Horrek emakumeen eta beren familiakoen ongizatea murriztu 
egiten duenez, pertsona guztiei eragiten die. 

 Bai horixe. Lan arloko sexu-jazarpenarekin eta sexuagatiko jazarpenarekin batera, desberdintasun handiena da. 

 Kultura-aldaketa bat behar dugu. 

 Bai. Eta batez ere, erakundeek sustatu behar dute 

 Bai, gizartearen egituran gertatu behar den aldaketa da, hortaz, eragile guztiok parte hartu behar dugu 

4. Online galdetegia 



Igual 
23% 

Mejor 
23% 

Peor 
54% 

6. Lehenengo arrazoiari dagokionez, hau 
da, lan egindako orduko soldata 

txikiagoari dagokionez, zer uste duzu, 
Euskadi Europako batezbestekoa bezala 

dago, ala hobeto edo okerrago dago? 

4. Online galdetegia 

26% 

74% 

Menor número de horas trabajadas al año

Menor salario por hora trabajada

5. Soldata-arrakala bi arrazoi nagusi direla medio sortzen 
da: batetik, lan egindako orduko soldata txikiagoa; eta 

bestetik, lanaldi laburragoa, hau da, urtean zehar lanean 
emandako orduen kopuru txikiagoa. Zure ustez, zein da 

esanguratsuagoa? 



6.1 Zergatik okerrago dago Euskadi? 

4. Online galdetegia 

1. Ez daukat datu objektiborik, pertzepzio bat da, iparreko herrialdeak baitauzkat buruan; aurreratuagoak izaten dira, eta, haiekin 
konparatuta, okerrago gaudela uste dut. 

2. Euskadi Espainiako batezbestekoaren gainetik dagoela uste dut, beraz, Europako batezbestekoaren gainetik. 
3. Euskadi Espainiako lurralde osoarekin konparatzen badugu, hobeto dagoela uste dut; baina Europarekin konparatuta, soldata txikiagoa 

da, hori horrela da. 
4. Europan lan-baldintzak hobeak dira Euskadin baino. 
5. Nire ustez, Europako hainbat herrialdek dagoeneko badute gai horri buruzko legedia. 

6. Ez dut EB-28 batez bestekoa hartzen kontutan............. gizarte kohesio soziala handikoa direnak... 

7. Europa iparraldeko herrialdeek berdintasuna enplegu arloan landuagoa dutelako. 

8. Batez besteko soldata gurea baino baxuagoa duten herrialdeak asko izan arren, nire ustez, soldata handiagoen pisuak batez besteko 
emaitzak konpentsatuko lituzke. 

9. Europako estatistikek erakusten dute. 

10. Ez ditut datu ofizialak ezagutzen orain, baina esango nuke estatua beti atzean gelditzen dela, eta Euskadi agian Europako batez 
bestetik gertuago egon daiteke, baina Europako Hegoaldean kokatuta dago. 

11. Europako iparraldeko herrialdeek berdintasun politika garatuagoak dituzte enplegu arloan. 

12. Euskadin oso emakume gutxi heltzen dira zuzendaritza-karguetara, eta hori, unibertsitateko ikasle gehienak emakumezkoak izan arren. 
13. Gure soldatak baxuagoak dira. 
14. Europako beste herrialde batzuetan: a) zaintza-lanei balio ekonomiko handiagoa ematen zaie Euskadin baino; hortaz, lan egindako orduko 

soldata altuagoa izango da hemengoa baino.  b) Ardura-karguetan emakume gehiago dago; hortaz, diru-sarrerak handiagoak dira. 
15. Euskadik, gainerako autonomia-erkidegoekin konparatuta, soldata altuak ditu, eta Europako batezbestekoaren antzekoak. Generoaren 

araberako soldata-desberdintasuna handiagoa da Espainian beste herrialdeetan baino. Hortaz, okerrago egon behar dugu. 
16. Oro har, soldata maila baxuagoa da Europako ekonomia aurreratuago batzuetan baino. 
17. Europako soldatak altuagoak direla uste dut. 



6.2 Zergatik hobeto dago Euskadi? 

 
 

4. Online galdetegia 

1. Berdintasunari dagokionez, aurreratuago dagoen gizartea dela uste dut. 
2. Euskadiko bizi maila altuagoa da, eta desberdintasuna txikiagoa da gizonen eta emakumeen artean. 
3. Egoera sozial eta ekonomiko hobea daukagu. 

6.3 Zergatik dago berdin Euskadi?  

 1. 28 herrialdeak kontuan hartuta, berdin edo hobeto egongo gara, Euskadiko soldatak, hasiera batean, Espainiako 
altuenetakoak direlako; erosahalmena, aldiz, bestelakoa da. Optimista izan nahi badugu, ongizate handieneko herrialdeekin 
konparatu behar dugu Euskadi, hau da, gizarte-gastuaren zati handiena haurren, adinekoen eta mendekotasuna dutenen 
beharrak betetzeko erabiltzen duten herrialdeekin. 

2. Orduko soldata txikiagoagatik baino gehiago, hori ez baita legala lanpostu berberetan, ordainsari osagarrietan, enpresetan 
mailaz igotzeko aukeretan eta abarretan sortzen dira desberdintasunak. 

3. Euskadiko soldata-arrakala EEEko batezbesteko orokorrarekin konparatuta, antzekoa da, eta oso urrun dago iparreko 
herrialdeetakotik. 

4. Arazo estrukturala da eta gutxi gora behera berdin gauzatu egiten da toki guztietan. 



7.1 Zehaztu, mesedez: 

 

 

1. Nire ustez, diskriminazioaren arrazoi nagusienetako bat lan 

feminizatuagoak ez direla berdin baloratzen, langile gehienak gizonezkoak 

dituzten lanbideekin konparatuta. 

2. Eta baldintzak negoziatzeko ahalduntzerik ez izatea. 

3. Alde batetik, emakume gehiagok zaintzarekin zerikusia duten sektoreetan 

dihardute (klinikak, ospitaleak, adinekoentzako egoitzak, eguneko 

zentroak eta zerbitzuak), eta bertako hitzarmenak industria sektorekoak 

(adibidez, metalgintza) baino txarragoak dira  

4. "Lan berdinagatik soldata berdina" praktikan ez baita ematen, lan-

munduan zein beste arlo batzuetan egoten diren desberdintasunak direla 

medio. 

5. Oraindik ere emakumeen eta gizonen presentzia ez du parekidetasuna 

sektore guztietan... 

6. Sektore publikoan faktore hori nahiko berdin dago, baina sektore 

pribatuan emakumeek zailtasunak izaten dituzte arlo batzuetan lanean 

hasteko eta ardura-karguetara iristeko. 

7. Lan-sektorea hautatzea funtsezkoa da soldata-aldeak azaltzeko, batez ere, 

aldearen arrazoia generoa denean. 

8. Oraingo kultura delako. 

9. Zuzeneko diskriminazioa legez debekatuta dago, baina horrek ez du esan 

nahi zuzeneko diskriminaziorik ez dagoenik. Zeharkakoak (emakumeen 

lanari balio txikiagoa ematea, ardura-karguetara iristeko zailtasunak) oso 

iraunkorrak dira eta zaila da horiek kentzea. 

10. Arlo feminizatuak ez dira maskulinizatuak bezala baloratzen, ez sozialki ez 
ekonomikoki. 

 

4. Online galdetegia 

1% 

36% 

1% 

7% 

15% 

19% 

19% 

Otros (especifica, por favor)

Todos

Insuficiente incorporación de las mujeres a la
industria

Discriminación salarial, a igual trabajo ≠ salario 

Infrarrepresentación de las mujeres en los
puestos de responsabilidad

Inferior valoración social y económica del trabajo
realizado por las mujeres

Concentración sesgada de mujeres y hombres en
distintos sectores y ocupaciones

7. Zure ustez, zein da emakumeek orduko soldata 
txikiagoa jasotzea eragiten duen faktore nagusia? 



8.1 Zehaztu, mesedez: 

 

1. Ezin baitugu guztiarekin. Lansaria baxuagoa da eta ez dago 

erantzukidetasunik gizonen partez, bienak izan beharko liratekeen 

lanetan. 

2. Berdintasunarekiko konpromiso estrategiko bat falta da; enpresako 

dinamikak presentismoari, erabateko prestasunari lotuta daude, 

eta norberaren denbora eta esparrua ez da errespetatzen. 

Kristalezko sabaiak eta zoru itsaskorrak zailtzen dituzte emakumeen 

sustapena eta talentu femeninoa atxikitzea, baita amatasunarekiko 

beldurrak ere. Emakumeen negoziatzeko gaitasunik eza eta 

nolabaiteko gaitzespena, lidergo femenino delakoari lotutako 

balioekiko. 

3. Oro har, gizonek baino soldata txikiagoa kobratzen dutenez, eta 

gizarte presioaren ondorioz (estereotipoak), emakumeak 

arduratzen dira zaintzaz; hortaz, lanaldi murriztuak eta lanaldi 

partzialeko kontratuak izaten dituzte. 

4. Denetarik. 

5. Oraindik ere, tamalez, erantzun maila ezberdina zainketaren 
arloan. 

6. Garrantzitsuak bat baino gehiago dira. Guztiak dira benetakoak eta 

garrantzitsuak. 

7. Etxeko zereginen banaketa desorekatuaren ondorioz, emakume 

askok ordutegi malguagoa edo dedikazio txikiagoa onartzen duten 

lanbideetan jardun behar izaten dute. 

8. Hori Administrazio Publikoren lanetan ikus daiteke. 

9. Emakume askok "borondatez" aukeratzen dute lanaldi partzialean 

lan egitea, zaintza-lanak egin ahal izateko. Baina hori horrela da 

gizonezkoek dagozkien zaintza-lanen zatia bete ez dutelako. 

Enpresek inguruabar hori aprobetxatzen dute Lanestosa merkea 

eta erraz alda daitekeena izateko. 

10. Genero-rolak. 

 

4. Online galdetegia 

13% 

33% 

1% 

3% 

4% 

7% 

11% 

29% 

Otros (especifica, por favor)

Todos

Las mujeres son mayoría en sectores y
actividades en las que existe fraude laboral

Las mujeres tienen más barreras para
incorporarse al mercado laboral

Mayor contratación a tiempo parcial

La cultura del trabajo y la cultura
empresarial vigentes

Falta de corresponsabilidad de los
hombres, las empresas y las instituciones

en el cuidado

Las mujeres se acogen a más jornadas
reducidas y a excedencias laborales para
cuidar de sus hijas e hijos y/o personas…

8. Zure ustez, zein da faktore nagusia, 
emakumeek lanaldi laburragoa izateko? 



9.1 Zehaztu, mesedez: 

 

1. Ondorioak lan-merkatuan sartzean agertzen dira, 

baina baita geroago ere, prestazio bat edo pentsio 

bat kobratzean. 

2. Isatsari hozka egiten dion arraina da: emakumeek 

gutxiago kobratzen dute, mendetasun ekonomiko 

handiagoa dute, eta ondorioz, pentsio txikiagoak. 

Horrez gain, gizarte mailan balio gutxiago ematen 

zaio bere lanari. 

3. Bizitza ezegonkortasuna. 

4. Independentzi maila gutxiago erabakiak hartzeko 
orduan. 

5. Soldata txikiagoarekin, argi dago pertsona 

pobretzen ari dela eta ezin dituela erabaki 

pertsonalak hartu. Emakumeak, oro har, 

arduratzen dira adingabeak eta adinekoak 

zaintzeaz; ondorioz, ordu gutxiago ematen dute 

lanean, eta hori karga emozional handia izaten da. 

6. Emakumeen batez besteko pentsioak gizonek 

dituzten pentsioak baino txikiagoak dira. 

 

4. Online galdetegia 

4% 

26% 

5% 

9% 

9% 

14% 

16% 

17% 

Otros

Todos

Escasa autoestima

Limita la posibilidad de tomar decisiones

Sobrecarga física y emocional

Mayor empobrecimiento

Pensiones más bajas

Mayor dependencia económica

9. Zure iritziz, zer ondorio dakarzkie soldata-
arrakalak emakumeei? 



10.1 Zehaztu, mesedez: 

• Prestakuntza eta sentsibilizazioa, oro har. 
• Seme-alabak eta mendekotasuna duten pertsonak 

zaintzeko doako zerbitzuak; kuotan oinarritutako 
denbora-sistema soldata handiko lanpostuetan; 
berdintasunezko amatasun eta aitatasun baimenak, 
besterenezinak eta derrigorrezkoak; 
kontziliazioarekin bateragarriak diren ordutegiak 
gizon nahiz emakumeentzat... 

• Lan-orientazioa garrantzitsua da, batez ere, lanbide-
heziketako zikloetan, ikasleak enplegagarritasun 
handiko ikasketetara bideratzeko. Egoera orain dela 
50 urte bezalakoa da. Garrantzitsua da emakumeak 
ahalduntzea, baita gardentasuna ere, ordainsarien 
inguruko enpresa-politiketan eta gai horri buruzko 
diagnostiko sakonak egitean, egoera begien bistan 
uzteko eta enpresaburuei erakusteko. 

• Legez edo araudi bidez ezarri. 
• Lanbide feminizatuen balioa handitzea eta zaintza-

jarduerei balio ekonomikoa ematea. 

• Helburuak, lan-ildoak eta ekintza-planak 
partekatzea eta gauzatzea. 

• Kupoen sistema ardura-karguei dagokienez. 
Berdintasun-planak dituzten, arrakalarik ez duten, 
zuzendaritzan emakumeak dituzten enpresak 
saritzea. 

• Soldata eta lanpostuen sailkapena generoaren 
arabera jakitera ematea lagungarria izan daiteke. 

• Kontu horren arrazoiak askotarikoak dira. 
 

 

4. Online galdetegia 

5% 

14% 

3% 

6% 

7% 

8% 

10% 

10% 

10% 

13% 

14% 

Otros (concreta, por favor)

Todos

Información a trabajadoras y trabajadores sobre el
derecho a la no discriminación salarial por razón de…

Emplazar a las organizaciones empresariales y a
representantes sindicales a incentivar que en los…

Ofrecer incentivos para integrar a un mayor número de
mujeres en estudios de carácter técnico y tecnológico

Aumentar las Inspecciones de trabajo para identificar la
discriminación salarial

Sistemas de auditoría salarial

Implantación de planes para la igualdad de mujeres y
hombres que incidan en la cultura de las…

Reforzar y mejorar la actividad de orientación
vocacional para conseguir acercar a las y los jóvenes…

Animar a las empresas y a interlocutores sociales a
introducir sistemas de evaluación y clasificación de…

Aumentar la presencia e incidencia de las mujeres en
los ámbitos de decisión y dirección

10. Zure ustez, zer neurrik lagunduko lukeen 
soldata/ordua desberdintasuna murrizten? 



11.1 Zehaztu, mesedez: 

• Prestakuntza eta sentsibilizazioa, oro har. 
• Herritarrak eta enpresariak sentsibilizatzea, ahalik eta 

gehien, zaintza balio gisa ikus dezaten. Enpresetako 
kontziliazio-planek emakumeak zigor ez ditzaten eta 
pertsona guztiei aplikagarriak izan daitezen. 
Erakundeek zaintzarako ematen dituzten laguntzak 
hobetu eta indartzea. 

• Baina kulturatik ekintzetara pasatzeko. 

• Laguntza ekonomikoak, aitatasun baimenak 
besterenezinak izatea, eszedentziak hartzeko diru-
laguntza handiagoak, murrizketak familia-betebehar 
gehiago dituzten familientzat (adingabeak zaintzea, 
seme-alaba ugari, mendekotasuna, desgaitasuna...) 

• Europan dauden lan-ordutegiak ezartzea funtsezkoa 
da etxeko zereginak hobeto banatzeko. 

• Berdintasunezko kultura enpresetan lortzeko, 
berdintasun-planetan jasotako neurriak aplikatu 
behar dira. Horrek kultura arlo bat inplikatzen du 
herritarren artean eta enpresetan. 
erantzukidetasunak zaintza orekatu egingo luke, eta 
ondorioz, berdin "zigortuko" lituzke gizonak eta 
emakumeak. Enpresetan behar den kultura-aldaketak 
antolakuntza-aldaketa dakar ondorioz, eta horrek 
kontziliazioaren aldeko ordutegiak ekarriko ditu. Oso 
garrantzitsua da gai horren inguruko akordio guztiak 
enpresako zein sektoreko hitzarmen kolektiboen 
baitan egitea eta bertan jasotzea. 

• Kontziliazio onak oztopo asko kenduko luke. 
• Agente guztiok inplikatu behar dugula uste dut, 

aldaketa eragiteko. 
 

 

4. Online galdetegia 

4% 

12% 

5% 

5% 

12% 

15% 

15% 

16% 

17% 

Otros

Todos

Impulso a la escolarización de 0 a 3 años

Lucha contra el fraude laboral

Aumentar los servicios e incentivos económicos
que favorezcan la conciliación corresponsable

para evitar la salida de las mujeres del…

Profundizar en la conciliación corresponsable
en la administración pública vasca y en las

empresas privadas

Sensibilizar a la ciudadanía, particularmente a
los hombres, en la corresponsabilidad de las
tareas domésticas y de cuidado de personas

Fomentar una mayor cultura igualitaria y
prácticas de conciliación corresponsable en las

empresas vascas

Racionalizar los horarios para favorecer la
conciliación

11. Zure ustez, zer neurrik lagunduko lukeen 
lanaldiko berdintasunik eza murrizten? 



9,4 

7,5 

7,4 

7,3 

6,8 

6,2 

6,0 

5,8 

5,8 

5,8 

5,1 

3,5 

Creación de un registro vasco de empresas con Planes para la
Igualdad

Reconocimiento a empresas con buenas prácticas en materia de
conciliación corresponsable y usos de los tiempos y los espacios

Plan Director que garantice la cobertura universal de la educación
de 0-3 años

Fomento de vocaciones científico – técnicas y aspiraciones 
profesionales entre las mujeres 

Campaña institucional para la sensibilización social respecto al reto
de eliminar/reducir la brecha salarial

II Plan Director de Coeducación que promueva una educación
basada en la igualdad

Ayudas a PYMES para elaborar Planes para la Igualdad y apoyar la
implantación de medidas con impacto en la disminución de la…

Programas para favorecer una organización social corresponsable
que redistribuya la provisión de los cuidados

Cláusula de igualdad retributiva a exigir a empresas que contraten
con la administración pública

Equiparación en el ámbito privado de las condiciones de
parentalidad de las y los empleados públicos

Aumento de las campañas de Inspección de trabajo junto con la
puesta en marcha de un sistema de auditoría salarial

Medidas de transparencia salarial y medidas de conciliación en
convenios colectivos y acuerdos de empresa

12. Honako ekimen hauetan batu dira prestakuntza-ekintzak, eta 
gizarte, enpresa eta sindikatuen mailako sentsibilizaziorako ekintzak. 

Mesedez, jarri 1-12 bitarteko zenbakia lehentasunaren arabera; 1 
lehentasun handiena duenari dagokio, eta 12 lehentasun t 

12.1 Aurreko ekimenak eta neurriak 
kontuan hartuta, zure ustez, beste ekimen 
edo neurri bat ere aintzat hartu edo 
lehenetsi beharko litzateke? 
 
• Guztiak nahiko egokiak dira. 
• Kuotan oinarritutako denbora-sistema soldata handiko 

lanpostuetan; berdintasunezko amatasun eta aitatasun 
baimenak, besterenezinak eta derrigorrezkoak. 

• Hezkidetza oso garrantzitsua da neskak tartean 
sartzeko, haien eskubideez kontzientziatzeko eta 
ahalduntzeko, baita mutilak berdintasunaz 
kontzientziatzeko ere.  

• Sindikatuen eta komunikabideen inplikazio handiagoa 
kontu horretan, oro har, generoan oinarritutako 
estereotipoak iraunarazten laguntzen dutelako. 

• Ikastetxeetako prestakuntza planak, haur hezkuntzatik 
hasita. Berdintasun Proiektuak DBHtik aurrera.  

• Legez edo araudi bidez ezarri. 
• Zaintza baloratu behar da. Emakumeak sektore 

maskulinizatuetara bideratzea... Ez nago ados. 
• Erantzukidetasuna Gizarte Segurantzako kotizazioetan, 

seme-alabak edo adinekoak zaintzeko eszedentzia 
hartzen denean edo lanaldia murrizten denean. 

• Sailkapen osatua dela iruditzen zait. 
• Laguntza ekonomiko gehiago seme-alabak zaintzeko 

eszedentzia hartzea edo lanaldia murriztea erabaki 
duten emakumeentzat.  

• Berdintasun-planak egiteko laguntza ekonomikoa 
enpresa txikientzat edo irabazi-asmorik gabekoentzat, 
kontziliazio neurriak ezartzeko laguntza eta abar. 
Erakundeei diru-laguntzak esleitzeko orduan 
berdintasun-planak edukitzea eskatzen zaie, baina 
administrazioak berak ez du planik. 

• Soldatak eta karguak generoaren arabera publikoak 
izateko neurriak. 

• Enpresa pribatuetan kultura- eta antolamendu-
aldaketa sustatzea, sektore publikoaren laguntzarekin, 
plan horiek finantzatzeko. 

Jasotako batez besteko 
puntuazioak 
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13. Soldata-arrakala, besteak beste, gizarte, kultura, hezkuntza arloetako hainbat faktorek eragiten duten arazoa da… Zure ustez, konponbidea 

administrazio publikoen esku utzi behar da, ala arlo desberdinetan norberaren inplikazioa ere behar da? Mesedez, arrazoitu zure erantzuna (I) 

 

• Gizon eta emakume guztiok parte hartu behar dugula uste dut, baina SINDIKATUEK ere zer esateko asko dutela uste dut, gutxitan 
aipatzen diren arren. 

• Gizarte mailako arazoa da, guztiok inplikatzea eskatzen duena, arlo desberdinetatik. 
• Bistan denez, gizartean inpaktua izango duten neke asko eta norberaren inplikazioa behar da. Eskema patriarkalak ahaztu behar dira, 

eta horretarako lan sakona, gogorra eta konplexua egin behar da; gure seme-alabak berdintasunean emozionalki hezi behar ditugu, 
autonomia eta kudeaketa emozional eta teknikoko tresnak emanez, zainketarekin zerikusia duen guztian. Ezin dugu emozionalki 
disfuntzionalak diren gizon gehiago onartu; zainketari dagokionez, erantzukizuna saihesten dute, zaintzeko gai ez direlako, eta ondorioa 
prekarietatean mantentzen diren emakume etorkinen edo bikotekidearen prekarietate-egoera izaten da. Lan ez-produktiboak 
produktiboak bezala aitortu, baloratu eta kudeatzen jakin behar dira, ez da genero kontua, borondate politikoaren eta norbere 
borondatearen kontua baizik, eta gizartearen konpromisoa behar da. 

• Ez bakarrik, enpresariek, sindikatuek,... enpresek..., gizarte osoa. 
• Esparru guztietako kontua da. 

• Administrazio publikoen esku uztea ez da nahikoa. Jendea inplikatu behar da; zenbat eta jende gehiago sentsibilizatu gaiarekiko, 

eragin handiagoa lortu ahal izango da. 

• gizarte osoa inplikatu behar du, esparru pribatua zein publikoa, baita eragile ekonomiko eta sozial desberdinak ere.  
• Administrazioak inplikatzea eskatzen du, baita gizarte osoaren inplikazioa ere. Gure agendetan lehentasuna eman behar diogu. 
• Biak. Erakunde publikoek eragiteko ahalmena dute, baina pedagogia egin behar da gizartean, emakume langileak izan daitezen ama izan 

ondoren enplegua utzi nahi ez duten lehenengoak.  
• Zalantzarik gabe, administrazio publikoek lagun dezakete, baina gizarte-eragileen rola, batez ere patronalarena eta sindikatuena, 

funtsezkoa da kontziliazioa erraztuko duten lan-baldintzak aplikatzeko. Aldatu beharreko lehenengo gauza ordutegiak dira, argi baitako 
bateraezinak direla eta emakumeak behartzen dituzte soldata askoz txikiagoa duten lanbide femeninoetan jardutera. Halaber, soldata-
arrakala murrizteko, funtsezkoa da gizonak kontzientziatzea, batez ere enpresetan erabaki-karguak betetzen dituztenak.  

• Alde guztien zeregina dela uste dut: Erakundeak eragile gisa, baina baita enpresak eta pertsonak ere. Kultura aldatzen ez bada, legeak 
eta obligazioak betetzean tranpa egin daiteke. 
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13. Soldata-arrakala, besteak beste, gizarte, kultura, hezkuntza arloetako hainbat faktorek eragiten duten arazoa da… Zure ustez, konponbidea 

administrazio publikoen esku utzi behar da, ala arlo desberdinetan norberaren inplikazioa ere behar da? Mesedez, arrazoitu zure erantzuna (I) 

 

• Erantzukizuna partekatzen da. Kontua ez da Administrazioa edo enpresa bakarrik inplikatzea, baizik eta pertsonak (banaka) inplikatzea. 
Erakunde, enpresa eta pertsonen garapenerako testuinguruak sortu behar dira, auto-erantzuleagoak, helduagoak eta konprometituagoak izan 
daitezen.  

• Administrazioak arautu, kontrolatu eta zigortzeko eginkizuna du, erantzukide izan behar du, kalitatezko zaintza-zerbitzu eskuragarriak 
herritarren eskura emateko. Enpresek berek hartu behar dituzte gardentasunerako eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriak. 
Gizonek erantzukide izan behar dute zaintza-lanetan. 

• Guztion erantzukizuna da. 
• Administrazioak buru izan beharko luke aldaketei bidea emateko legedia egiten, baina gizon eta emakume guztien inplikazioa behar da. 

Soldata-arrakala bidegabea dela ikusten ez den bitartean, gutxi aurreratuko da. 
• Enpresa-munduaren eta sindikatuen inplikazioa behar du, bestela, obligazio gisa ikusiko baita; eta horrela, ez da eraginkorra izango.  
• Administrazioaren ahaleginarekin bakarrik ezin da konpondu. Gizarte osoa inplikatu behar da, gizakia jaiotzen den unetik bertatik. Estereotipo 

"genetikoak" baztertzea; astakeria da.  
• Pertsona, erakunde eta gizarte-eragile guztien inplikazioa eskatzen dute, baina legeak egin eta bete behar dira. 
• Administrazio publikoek eman behar dute lehenengo urratsa, momentuz ez baita bideragarria, bana-banako esparruan pertsona asko saiatu 

arren. Hala ere, guztiok daukagu gure eraginpeko esparruan jarduteko ardura. 
• Dudarik gabe. Administrazioek legegilearen eginkizuna bete eta eredu gisa aritu arren, enpresak eta gizartea inplikatzen ez badira, 

soluziobidea ez da bideragarria izango, egiturazko arazoa delako. 
• Inplikazio pertsonala ezinbestekoa da baina gizarte-arazo bat da (ez pertsonala) eta administrazio publikoaren "ardura" -politika- bat da: 

gizartearen ongizatea. 
• Administrazio publikoek erantzukizun eta ardura dute arlo honetan. Administrazio barruak dauden pertsonek ere.  
• Nire ustez, inplikazio pertsonalaren esku uztea ez da oso fidagarria. Arazoa nahikoa garrantzitsua dela uste dut, administrazio publikoak 

lehentasunezkotzat jo dezan; hori bai, hainbat esparru ukitu behar dira. 
• Eragile sozial, zibil guztien eta gizarte osoaren inplikazioa eskatzen du. Hezkuntza arlotik, baita enpresa eta sindikatuen arloetatik ere. Sinets 

dezagun! 
• Baita gizarte osoaren inplikazioa ere. 
• Norbera arlo desberdinetan inplikatzea eskatzen du. 

• Sistema aldatu beharko genuke. 
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• Arlo askoren inplikazioa eskatzen du, bakoitzean ematen diren kasuak ezagutzeko. 

• Faktore askotarikoak direnez, hainbat arlotik eta aldi berean heldu behar zaie. 

• Enpresei beraiei deia egiten eta dagokien kontua da, hortaz, enpresak osatzen dituzten pertsona guztiei dagokie, baita Administrazio 
Publikoei eta gizarte osoari ere. 

• Erakunde publikoen ahalegina eskatzen du, baita maila pribatuan ere (enpresan edo familia mailako erantzukidetasunaren baloraziotik). 

• Era berean, norberaren inplikazioa eskatzen du, balio-aldaketa behar duelako, baita gizarte eta kultura mailan aginduak egiteko moduak 
aldatzea ere. 

• Norberaren inplikazioa ere eskatzen du, alde asko pertsonek hartutako erabakien ondorioak dira eta. 

• Etxean ikasitakoa funtsezkoa da, norberaren inplikazioa bezala. 

• Norberaren inplikazioa eskatzen duela uste dut, baina administrazioari dagokio emakumeen eta gizonen berdintasuna esparru guztietan 
betetzea bermatzeko ardura. Guztiok gara erantzule, baina erantzukizun maila ez da berdina.  

• Izan ere, balio-aldaketa eskatzen du, eta hori pertsonek egiten dute, ez administrazioek, baina azken horiek badituzte baliabideak jarrerak 
aldatzeko kanpainak eta programak burutzeko. 
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• Administrazio Publikoak eta enpresek guztiek batera parte hartu behar dute. Enpresetan zuzendaritza-karguak betetzen dituzten 
pertsonak eta gizartearen ordezkaritzan dihardutenak (sindikatuak, ordezkariak) sentsibilizatu behar dira, soldata-arrakala 
murrizteko neurriak har ditzaten. 

• Administrazio Publikoek jardun behar dute. 

• Emakume eta gizon guztiak inplikatzea eskatzen du. 

• Batez ere, administrazioek jardun behar dute. 

• Guztioi –gizon zein emakumeoi– dagokie. 

• Ordenak badu garrantzia. Soldata-diskriminazioa soldata-arrakalaren arrazoi nagusia, faktore nagusia, ez bada, ez luke lehenengoa 
izan behar: sentsazio irreala sortzen du (gizarte honek balio jakin batzuk dituela, eta ez da horrela), eta ez du laguntzen atzean 
dagoen arazoa konpontzen. Soldata-diskriminazioa gaitzesgarria da, baina ez da garrantzitsuena arrakala murrizteko. 

• Gauza ezberdinak direnez, hainbat frontetan jardun behar da; baina batzuetan sakabanaketak gutxitu egiten du neurrien ahalmena. 
Beharbada, komeni da neurri berrietan arreta jartzea eta zorrotz aplikatzea. Neurri horiek hautatzea, beraz, funtsezkoa da: ildo 
horretan, arazoa errotik kentzen gehien lagun dezaketen horiek hautatzea proposatzen dut:  

a) Zeharkakotasunik eza gaindituko duen prestakuntza... bokazioak  

b) Familia-erantzukidetasuna 

c) Gizarte-azpiegiturak: haurtzaindegiak, ordutegiak... 

d) Sentsibilizazio orokorra (gizarte mailan, ...) 

• Eusko Jaurlaritzaren ekimena zoriondu, Emakunderen lana goretsi. 

4. Online galdetegia 

13. Soldata-arrakala, besteak beste, gizarte, kultura, hezkuntza arloetako hainbat faktorek eragiten duten arazoa da… Zure ustez, konponbidea 

administrazio publikoen esku utzi behar da, ala arlo desberdinetan norberaren inplikazioa ere behar da? Mesedez, arrazoitu zure erantzuna (I) 

 



11,7 

11,0 

5,6 

5,5 

5,4 

5,1 

4,9 

4,9 

4,5 

4,4 

3,3 

3,0 

Ninguno

Otros (especifica, por favor)

Unión Europea

Las trabajadoras
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Gobierno Vasco

14. Ordenatu garrantzi-hurrenkeraren arabera: zure ustez, 
nork egin dezake eta egin behar du gehiago Euskadiko soldata-
arrakala murrizteko? Mesedez, jarri lauki bakoitzean dagokion 

zenbakia, 1-12 bitartekoa, lehentasun-ordenaren arabera 

14.1 Zehaztu, mesedez: 
 
• Oso garrantzitsua da Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Publikoaren zeregina, eragile gisa, 

enpresa pribatuak kontratatzeko orduan, batez ere, 

sektore maskulinizatuak direnean (eraikuntza, 

kudeaketa...), baina pleguetan ezartzeaz gain, enpresek 

agindutakoaren jarraipena egin behar da. 

• Eta enpresariak non daude? 

• Europar Batasuna, gobernu zentrala, Eusko Jaurlaritza 

eta enpresak, ekintza eta neurriekin. Gizartea, oro har, 

kultura sortuz. Langileak, konbentzituta eta ereduei 

jarraikiz. Hezkuntza sistema eta prestakuntza. 

• Eusko Jaurlaritza, enpresak eta hezkuntza-sistema. 

• Esan bezala, uste dut kultura-aldaketa batek 

baldintzatzen duela guztia; aldaketa horretan garrantzi 

berezia dute enpresek, sindikatuek eta langileek 

(emakume zein gizonek). Enpresak neurri horren 

inguruan ados jartzen ez badira, soldata-arrakala ez da 

murriztuko.  Gobernuak lankidetzan aritzea 

garrantzitsua da. Kultura-aldaketa hezkuntza-sisteman 

hasi behar da, neska-mutilak horren garrantziaz 

kontzientziatuz. 

 

Jasotako batez 
besteko 

puntuazioak 
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4. Online galdetegia 

• Online galdetegia bete dutenen % 91ek ezagutzen dute guztirako soldata-arrakala, baina 

Euskadiri dagokion datua erdiek bakarrik ezagutzen zuten.  

• Soldata-arrakala horren arrazoiak sakabanaturik daude honako hauen artean, besteak beste: 

zerbitzu sozio-komunitarioak, amatasuna; gizonen erantzukidetasuna zaintza-lanetan.  

• Gainera, pertsonen % 100ek uste dute soldata-arrakala gizartearen arazo integraltzat jo behar 

dela.  

• Guztirako soldata-arrakalaren zergatiei dagokienez, % 74ren arabera, lan egindako orduko 

soldata txikiagoa da arrazoi nagusia.  

• Ildo horretan, pertzepzio bat nahiko zabaldua dago: Euskadiko egoera Europa osokoa baino 

okerragoa dela; parte-hartzaileek hori pentsatzen dute, zabaldua baitago uste orokorra: Europa 

aurreratuago dagoela, gai horri dagokionez.  

 

Zenbait hausnarketa 
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• Galdetegian parte-hartu duten pertsonen % 40k uste dute, funtsean, emakumeek gaizki 

ordaindutako eta gizartean aintzatespen gutxiko sektore eta lanpostuetan dihardutelako 

gertatzen dela soldata-arrakala.  

• Emakumeek lanean ordu gutxiago ematea, dirudienez, neurri handiagoan, seme-alabak 

zaintzeko kontziliazio neurriak gehiagotan erabiltzen dituztelako gertatzen da.  

• Soldata-arrakalaren ondorioei dagokienez, parte-hartzaileek uste dute zeharkakoak direla eta 

eragina dutela mendetasun ekonomikoan, pentsio baxuagoetan eta pobrezia handiagoan.  

• Soldata-arrakalaren aurka jarduteko neurriei dagokienez, lehenago aipatu diren alderdi guztietan 

era bateratzailean aritzeko beharra antzematen da. Kontzientziazioa, prestakuntza eta 

presentzia erabakiguneetan.  

 

Zenbait hausnarketa 
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• Lanaldiari dagokionez, enpresek eta gizarteak zaintza-lanetan duten erantzukizuna onar 

dezaten jardun behar dela uste dute parte-hartzaileek.  

• Oinarrizko neurri moduan, berdintasunaren alde lan egiten duten enpresen publizitate 

aktiboa egitea planteatu da. Enpresa berdinzaleen erregistroa.  

• Bigarrenik, irakaskuntza-zentroen aldetik, kontziliazioari eta prestakuntzari loturiko 

neurriak planteatzen dira.  

• Inplikazioak zeharkakoa eta globala izan behar du. Neurri zuzentzaileak ez dira nahikoak, 

gizartea errotik aldatu behar da.  

• Organo edo erakunde baten edo bestearen erantzukizuna planteatzen denean, deigarria 

dirudi Eusko Jaurlaritzari erantzukizun gutxien eskatzen zaiola zentzu horretan.   

 

Zenbait datu interesgarri:  



5. BESTE 
EKARPEN 
BATZUK 

54 



 

 

Online galdetegien bidez jasotako ekarpenez eta tailerrean jasotakoez gain, posta elektronikoz ekarpen 
espontaneo batzuk jaso dira, soldata-arrakala murritzeko Estrategiaren eta Ekintza Plan Eragilearen zeharkako 
azterketa egiten dutenak: 

Balorazio orokorra 

 

Oso positiboki baloratu da soldata-arrakalaren arazoari heltzea, funtsezko kontuan baita berdintasun 
ekonomikoari begira.  

Gainera, arazoaren konplexutasunak genero-desberdintasunen esparru garrantzitsuenetan eragitea dakar 
ondorioz: 

 

Lan arloaren segregazio horizontala eta bertikala, emakumeek gutxien baloratzen diren lan-sektoreetan 
jarduten dutelako, eta erakundeetako maila baxuetan. 

Lana sexuaren arabera bereiztea: ondorioz, emakumeek hartzen dituzte bere gain etxea eta etxekoak 
zaintzeko lan gehienak. 

5. Beste ekarpen batzuk 



Edukiari dagokionez, eta ekarpenak egiteko abagune berria baliatuz, jarraian kontu garrantzitsu batzuk 
azaltzen dira, parte-hartzailearen ustez, ideia horiek gehitu eta/edo nabarmendu behar direlako: 

  
  
  
  
  

ARDATZ
AK ETA 
PALANK

AK 

 

Planteatutako ardatzak koherenteak eta 
esanguratsuak dira. Interesgarria izango litzateke, 
planteatzen diren murrizketei dagokienez, 
zenbakizko helburu bat ezartzea. Horrek aukera 
emango luke ahaleginak eta baliabideak egokitzeko, 
baita ezarritako helburuak gero ebaluatzeko ere. 

Hala ere, ardatz horietan eragiteko palankak, 
planteatu direnak, “bigunegiak” direla ematen du. 
Izan ere, eta pentsamolde-aldaketa funtsezkoa dela 
kontuan hartuta, sentsibilizatzea helburu duten 
jarduketak apur bat ahulak direla ematen du. Ildo 
horretan, eraldatzeko ahalmen handiagoko neurri 
gehiago planifikatzea falta da, hala nola: 

- berariazko araudia, 

- enpresentzat, diru-laguntza publikoei edo zerga-

kenkariei lotutako betebeharrak ezartzea  
- betebehar zehatzei loturiko pizgarrien sistemak 

- jarraipena eta ikuskapena egiteko sistemak 

- zaintzarako gizarte- eta komunitate-zerbitzuak 
sortzea eta/edo zerbitzu horien egutegiak eta 
ordutegiak hobetzea 

- neurri zehatzak administrazioaren esparruan, 
eredu gisa aritu dadin 

- , eta abar 

  
  
  
  
EKIMEN 
ERAGILE
AK 

Ekimen eragileei dagokienez, oinarrizko bi lan-ildo 
falta dira; izan ere, lan-ildo horiek funtsezkoak dira 
soldata-arrakalaren arazoari heltzeko, eragin zuzena 
baitute, batetik, lana sexuaren arabera banatzea 
gainditzean, eta bestetik, lan-merkatuaren segregazio 
horizontala haustean: 

- Gizonek etxea eta pertsonak zaintzeko lanetan 
duten erantzukidetasuna areagotzea 

- Lan-sektore feminizatuen –askotan zaintzari 
loturikoen– balio soziala eta ekonomikoa agerian 
jartzea. Gauzak horrela, bokazio zientifikoak eta 
teknologikoak –batez ere nesken artean– sustatu 
behar direla ulertzen bada, era berean, 
prestigioa eta balioa eman behar zaie 
zaintzarekin, hezkuntzarekin, komunitateko 
zerbitzuekin eta antzekoekin lotutako lanbideei, 
aberastasuna eta ongizatea sortzen dutelako; 
arlo horietako bokazioa ere sustatu behar da, 
batez ere mutilen artean. Sektore horietako lan-
baldintzak eta soldatak hobetzeko politika argi 
eta sendoari lotuta egon beharko luke horrek. 

5. Beste ekarpen batzuk 



  
  
  
  
  
EKIMEN 
ERAGILE
AK 

Azkenean, beste ekimen batzuk planteatu dira; horiek 
behar bezala azaldu ezean, nahi denaren aurkako ondorioa 
ekar dezakete: 

- 11. ekimena: "Administrazio publikoarekin kontratuak 
formalizatzen dituzten enpresei ordainsari-
berdintasunaren klausula sar dezaten eskatzea". 

Neurria egokia da, baina aldaketa esanguratsurik sortzen 
lagunduko ez duen erretorika hutsa bihur daiteke. Hori 
dela eta, jarraipen zehatzeko sistema ezarri behar da, 
administrazioak honako hau baloratzeko erabiliko duena: 
ea ordainsarien inguruko politikak benetan berdin 
tratatzen duen, ez lanpostu bera gizon batek edo 
emakume batek betetzea (zuzeneko diskriminazioa), 
desberdinak baina balio berekoak diren lanpostuei balio 
bera esleitzea baizik (zeharkako diskriminazioa). Eta hori, 

logikoki, askoz ere konplexuagoa da. 

- 12. ekimena: "Antolaketa sozial erantzukidea 
laguntzeko programak (Familiei Laguntzeko 
Erakundeen Arteko IV. Plana)" 

Izan ere, zaintza-lanetan daukan erantzukizuna onartzen 
duen gizarte-antolamendua sustatzea funtsezkoa da 
soldata-arrakalari eraginkortasunez heltzeko. Ildo 
horretan, eta nahi denaren kontrako ondoriorik ez 
sortzeko, ezinbestekoa da planteatuko diren neurri 
zehatzek –zaintza dela eta– gizonei dagokien 
erantzukidetasunaren ikuspegia sistematikoki integra 
dezaten. Ildo horretan, familietan arreta jartzen duten 
neurriak ez lirateke baliagarriak izango, ez baitituzte 
kontuan hartzen emakumeen eta gizonen rol eta posizio 
desberdinak; izan ere, dauden genero-rolak baino ez 
lituzkete indartuko. 

 

 

 

 

NEURRI
AK 

Komenigarria izango litzateke neurrien testua berrikustea, 

batzuek errepikatzen baitituzte ekimen eragileetan 

identifikatutako joerak: 

- Feminizatuta eta zaintzari lotuta dauden lanbide-

sektoreen gaineko begirada falta da. 

- Partzialtasuna, zaintza-lanen ikuspegiari dagokionez, 

adingabeak zaintzea bakarrik hartzen baita kontuan. 

Adingabeak aipatzen direnean ere, lehenengo adina 

bakarrik hartzen da kontuan, zaintza 3 urtetik haratago 

ere, baita nerabezaroan ere, beharrezkoa den arren. 

- Garrantzi gehiegi ematea sentsibilizazioari loturiko 

neurriei eta azterketak eta diagnostikoak egiteari. Biak 

beharrezkoak badira ere, ez dira nahikoak gizartean 

aldaketak bultzatzeko. 

Azkenik, neurrietako batzuk ez dira oso argiak edo testua 

orokorregia da, beraz, ezin da jakin zertan dautzan neurri 

horiek. Izan ere, batzuk neurriak baino objektiboagoak 

direla ematen du (adibidez, 2.6.1, 4.1.2 edo 4.3.1 neurriak) 

5. Beste ekarpen batzuk 



5. Beste ekarpen batzuk 

• Gizarte elkarrizketa eta negoziazio kolektiboa bultzatzea, enplegu-politika aktiboak areagotzea, legez behartuta dauden 
enpresa guztiei berdintasun-planak exijitzea, eta ekintza positiboko neurriak ezartzea, ezinbestekoak baitira enpleguan 
genero-arrakalari aurre egiteko, kontziliazioa eta erantzukidetasuna lortzeko bidean aurrera egiteko, eta gizarte-babesean 
berdintasunik ezak desagerrarazteko. 

• 1.000 eurotik gorako soldatak hileko, hainbat talde politikok eta enpresaburuek behin eta berriz aldarrikatzen duten 
hazkundearen ondorioz areagotu den aberastasunaren banaketa benetan gauzatzeko. Batez ere emakumeak izango lirateke 
neurri horren onuradun, haiek jasotzen baitituzte soldatarik txikienak jarduera-sektore guztietan eta lanbide guztietan. 

• Soldata-berdintasunari buruzko lege bat onartzea, “balio bereko lanaren” kontzeptua jasotzen duena, baita ereduzko 
zehapen batzuk ere, emakumeen eta gizonen arteko soldata-berdintasuna egia bihur dadin. 

• Emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasunerako Legea betetzea. Bereziki, 20. artikulua, soldatei buruzko 
estatistiketan gero eta informazio gehiago sar dadin, eta gero eta aldagai gehiago azter daitezen, emakumeek eta gizonek 
benetan jasotzen dituzten soldaten eta haien arteko aldeen azterketa zehatza egitea ahalbidetzeko. Eta IV. tituluan, “Aukera-
berdintasunean lan egiteko eskubidea”, jasotako guztia, bertan xedatzen baitira berdintasun-planak eta berdintasuna 
sustatzeko beste neurri batzuk. Era berean, berdintasun-planei buruzko 45., 46. eta 47. artikuluen erregelamendu-garapena 
bultzatu behar da. 

• Lan Ikuskaritzaren baliabide teknikoak zein giza baliabideak areagotzea, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lan 
arloan betetzen dela zaindu eta kontrolatzeko irizpideak hobetzea. Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren 
Zuzendaritza Orokorrean eta lurralde-zuzendaritzetan berdintasunerako koordinatzailearen figura sortzea; langile 
espezializatua izango litzateke, gaiaren inguruko berariazko prestakuntza jaso duena, eta tratu berdintasuna lortzeko lanean 
jardungo du. 

Sindikatuetatik honako ekarpen hauek helarazi dira:  



5. Beste ekarpen batzuk 

• Erantzukidetasunerako politika eta neurri eraginkorrak abiaraztea, zaintza-lanak emakumeen, gizonen, gizartearen eta 
administrazio publikoen artean modu orekatuan banatzeko, hala nola, amatasun eta aitatasun baimen berdinak, 
besterenezinak eta derrigorrezkoak onartzea, edo senideak zaintzeko eszedentziak ordaintzea, Europako Batzordeak 2017an 
onetsitako proposamenekin bat. 

• Zerbitzu publikoak indartzea, batez ere, hezkuntza, osasuna eta gizarte-zerbitzuen arloetakoak, berdintasunean oinarrituta 
dagoen eta estereotipo sexisten kontra doan hezkuntza eredua bultzatuz; baita adinekoak, mendekoak eta adingabeak –0-3 
urte bitartekoak bereziki– zaintzeko behar diren azpiegitura publikoak bermatzea ere. 

• Gizarteko egitura sozial eta ekonomikoetako ordezkaritza-organoetan eta erabakiguneetan ordezkaritza paritarioa lortzeko 
bidean aurrera egitea. 

• Lanbide-sailkapenari dagokionez, xedatzea kontuan har daitezen irizpide ez-sexistak, batez ere, lanaren izaerari loturiko 
faktoreak, prestakuntza eta lan-baldintzak, horrela, talde eta kategoria jakin batzuek –batez ere emakumeek osatzen 
dutenek– justifikaziorik gabe ordainsari desberdinak jasotzea saihesteko. Hitzarmen kolektiboek horretarako ezar dezaketen 
metodologia, lehenagoko irizpideekin bat, derrigorrez aplikatu beharko da aplikazio-eremuan dauden enpresetan. 

• Sustapen profesionalari dagokionez, irizpide objektiboak erabiliko direla ezartzea; irizpide horiek genero-ikuspegitik neutroak 
izango dira, eta gardenak, segregazio bertikala, "kristalezko sabaia" eta inguruabar horrek eragin ditzakeen soldata-aldeak 
prebenitzeko. 

• Lanaldi partzialerako kontratatutako langileei eta senideen zaintzarekin lotutako egoeretan dauden langileei 
prestakuntzarako eskubidea esanbidez aitortzea, bereizkeriak saihesteko. 
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• Ordainsariari dagokionez, sexuen arteko berdintasunaren printzipioa indartzea, batetik, balio bereko lanaren lege-kontzeptua 
araututa, eta bestetik, lana egitean eragina duten eta eskakizunak –besteak beste, hezkuntzari eta prestakuntzari loturiko 
baldintzak, gaitasunak, lanbide-esperientzia, baldintza fisiko eta mentalak eta erantzukizunak– zehazteko balio duten 
faktoreen aniztasuna kontuan hartuta. 

• Hitzarmen kolektiboak negoziatzen dutenen eta enpresen eskura metodologia normalizatu bat jartzea, lanpostuen 
haztapenak egiteko, eta horiek, gero, ordainsariak esleitzeko oinarri objektibo gisa erabiltzeko, balorazio berdina duten 
lanpostuak, ordainsari-berdintasunaren printzipioaren ondorioetarako, balio bereko lanak direla ulertuta. 

• Langileen ordezkariei dagokien eskubidea –batez besteko ordainsariari buruzko informazioa (sexuka banatuta) jasotzeko– 
indartzea; hau da, langileen ordainsariei buruzko informazioa (sexuka, taldeka, kategoriaka eta balio bereko lanpostuen 
arabera banatuta) behintzat urtean behin jasotzeko eskubidea dutela esanbidez aipatzea. Eskubide berdina aitortuko zaie 
langileei legezko ordezkaritzarik ez dagoenean. Era berean, soldatak aztertzeko auditoretzaren emaitzaren berri ordezkaritza 
sindikalari emateko betebeharra ezartzen da. 

• Ordainsariak esanbidez aipatuko dira kontratua indarrean dagoen legediarekin bat datorren egiaztatze aldera, langileen 
legezko ordezkariei entregatu behar zaien oinarrizko kopian. 

• Hitzarmen kolektiboen gutxieneko edukian esanbidez aipatzea soldata-berdintasunerako neurriak negoziatu direla, baita 
generoak edukia osatzen duten klausuletan izan dezakeen inpaktuari buruzko memoria bat gehitzea ere, aukera-berdintasuna 
lortzeko eta emakumeak eta gizonak berdin tratatzeko helburuak betetzen benetan laguntzea aintzat hartuta. 
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• Berdintasun-plana formalizatu behar duten enpresei betebehar hori bete dezaten exijitzea. Langileen ordezkariei esleitutako 
negoziaziorako ahalmen zehatzak definitzea. Ildo horretan, kontsultaldiak gutxieneko iraupena izango du, eta alderdiek fede 
onez negoziatu behar dute, akordio bat lortzeko helburuarekin. Era berean, berdintasun-planak enpresako egoeraren 
diagnostiko zehatzaren emaitza izan behar duela, eta aldizka-aldizka berrikusi eta eguneratuko dela ezarri beharko da. 

• Berdintasun-planen derrigorrezko gutxieneko edukiari dagokionez, honako gai hauek aipatuko direla adostea: enplegua 
eskuratzeko aukerak; lanbide-sailkapena; sustapena eta prestakuntza; ordainsariak; lan-denbora antolatzea emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna egon dadin lana, familia bizitza eta norberaren bizitza bateratzeko unean; eta sexu-jazarpenaren 
eta sexugatiko jazarpenaren prebentzioa. Horrez gain, berariazko neurriak jasoko dira ama edo aita izateak eta norberak 
familia-erantzukizunak bere gain hartzeak emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak sortzea saihesteko, ordainsariari 
eta lanbide-sustapenari dagokienez. 

• Era berean, berdintasun-planaren gutxieneko eduki gisa soldaten inguruko auditoretzak egiteko beharra ezartzea, berrehun 
berrogeita hamar langiletik gorako enpresak badira, edo negoziazio kolektiboan berdintasun-planaren zatia dela ezartzen 
bada. 

• Larritzat joko den berariazko arau-haustea ezartzea, ordainsariei buruzko nahitaezko informazioa eman ez duten enpresak 
zigortzeko. Arau-hauste oso larritzat jotzea berdintasun-planik egin edo berrikusi ez izana, legez edo ohituraz ezarritako 
kasuetan, hedapenarekin eta edukiarekin, soldaten auditoretza barne. 

• Langileen kopurua dela eta, negoziazio kolektiboan hala ezarri delako, edo zehapen osagarri gisa ezarri delako, derrigorrez 
egin behar diren berdintasun-planak erregistratzeko betebeharra ezartzea, adostuta ez badaude ere; era berean, borondatez 
taxututako planak gordetzeko aukera gaitzea. 
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• Lan-iruzurra salatzeko Postontziaren eginkizuna zabaltzea, soldata-arrakalaren balizko kasuak detektatzeko eta 

berdintasunaren arloko jarduerak planifikatzeko tresna izan dadin  

• Jardunbide egokiak jasotzen dituzten eskuliburuak eta protokoloak egitea eta hedatzea, kontratazioan eta mailaz igotzean 

erabiltzen diren estereotipoak gainditzeko, batez ere, zuzendaritzako pertsonalari eta enpresan erantzukizunak dituzten 

langileei dagokienez, eta enpresa horietan genero-ikuspegia eraginkortasunez integratzea bermatzeko. 

• Norberaren bizitza, lana eta familia bateratzeko erraztasunak ezartzea, Lan Kontziliaziorako eta Ordutegiak Arrazionalizatzeko 

Itunaren bidez; itunak, besteak beste, telelanari buruzko neurriak jasoko ditu, baita norberaren gauzetarako ordu-poltsak edo 

lanaldia amaitzeko ordua ere. 
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Informazioa aztertu ondoren, galdetegi kuantitatiboan zein aurrez aurre parte hartzeko fasean 
jasotako hausnarketa batzuk helarazi nahi dira.  

 

 

6. Azken gogoetak 

• Azpimarratu behar da prozesuan online parte hartu duten guztiak emakumeak izan direla. Kasu 

batzuetan deialdia emakumeei batez ere zuzendu zitzaien; hala ere, gonbidapena enpresa eta/edo 

erakunde bati eta orokorrean egin zitzaion kasuetan, horren ordezkari izendatutako pertsona 

emakume bat izan da, ia kasu guztietan.   

• Diagnostikoak eta planak beharrezkoak dira hasierako egoera ezagutzeko; hala ere, ekintzen espektroa 

sakabanatzeko beharra planteatzean da, esparru guztietan eragina izan dezaten.  Horrela, teoriaren 

esparrua alde batera utzita praktikari heltzeko beharra aipatzen da.  



6. Azken gogoetak 
• Bestalde, legea emateko aukera edo komenigarritasuna planteatzen da, ordainsariari eta kontziliazioari 

dagokienez, soldata-arrakala murriztea bultzatzeko. Gomendioak eman beharrean behartzen hasi.  

• Produkzio-ereduaren bilakaera. Onartu egiten da zaila dela Administrazio Publikoetan ematen direnen 

antzeko ratioak eta egoerak enpresa pribatuan ematea. Hala ere, esparru pribatuan ordutegiak 

arrazionalizatzea bideragarria dela ematen du, eta neurri egokia izango litzateke soldata-arrakala 

murrizteko.  

• Enpresa pribatuan eraginari dagokionez, errepikatzen diren bi bide planteatu dira:  

• Alde batetik, berdintasun eta kontziliazio egoerak errazten dituzten enpresen erregistroa egiteko 

aukera.  Berdintasuna elementu “errentagarri” bihurtzea. 

• Beste alde batetik, administrazio publikoak, erosketak egiterakoan edo hornitzaileak 

kontratatzerakoan, berdintasunaren inguruko barne-politikak dituzten enpresak aukera ditzake.  

 • Azkenik, soldata/ordu motako soldata-arrakala murrizteari dagokionez, lanpostu edo sektore 
feminizatuenen baldintzak hobetzeko beharra aipatzen da, bide batez, bizitzarako garrantzitsuak diren 
lanei balio handiagoa emanez.  
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Laburbilduz, politika zehatzak, baina aldi berean zeharkakoak egin behar dira, gizonen eta 

emakumeen berdintasunik ezari lotuta dauden eta soldata-arrakala eragiten duten arlo eta alde 

guztietan eragina izango dutenak.  

Baina, batez ere, azpimarratu behar da estrategia moduan ulertzen dela, eta gizarte osoari, 

enpresa eta erakundeei eragin behar diela, eta horiek inplikatu, kontzientziazioa eta 

paradigma-aldaketa abiapuntu hartuta.  

Euskadiko soldata-arrakala murrizteko lan egitea eta helburu hori lortzea emakume eta gizon 

guztien esku dagoelako eta gizarte osoaren erantzukizuna delako. 
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7. 1. HAUSNARKETEN DEKALOGOA 

1. Estrategia harrera ona izaten ari da parte-hartzaileen artean.  

2. Diagnostiko partekatua da soldata-arrakala murrizteko ahalegina EAEko gizartearen alderdi sozial eta ekonomiko 

guztietan eragina duen zeharkako estrategia gisa ulertu behar dela.  

3. Administrazio publikoarekin identifikatzen da, lehen urratsa eman eta soldata-arrakala murrizteko aldaketaren eragile 

gisa jardun behar duen erakundea dela uste delako.  

4. Hala ere, helburua lortzeko ardura zeharkako apustu globala dela eta –erakundeetatik haratago– guztiengana 

hedatzen dela uste da. Ildo horretan, guztion ahalegina eta EAEko gizartea osatzen duten eragile guztiek/guztiok 

batera egin behar duten/dugun lana dela ulertzen da.  

5. Soldata-arrakala murrizteari ekin aurretik eman beharreko urrats gisa, arazoari hasierako diagnostiko on baten eta egin 

beharreko pausoen planifikazio argiaren bidez heltzeko premiaren inguruko adostasuna helarazten da. Diagnostikoak 

eta planak eman beharreko urratsak dira jarduera behar duen egoera ezagutzeko; hala ere, ekintzen espektroa 

sakabanatzeko beharra planteatzean da, esparru guztietan eragina izan dezaten.   
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6. Hasiera batean halakorik antzeman ez bazen ere, ekintzak aztertuta, komenigarritzat jotzen dira lan-ikuskapenak, 

benetako soldata-arrakala murriztea bermatzeko. Ikuskapen horiek alderdi ukigarrien konparaketa hutsa izan 

beharrean, sakondu beharko lukete gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunetan, haien lan-baldintzak eta -

aukerak aztertuz.  

7. Soldata-arrakalari aurre egiteko moduari dagokionez, ekintzei ekiteko premia ikusten da; horretarako, hertsapen- eta 

legegintza-neurriak abian jarri beharko lirateke, aldaketa sozial zehatzak onartzera behartzeko.  

8. Kontziliazio erantzukideari dagokionez, horren inguruko lan garrantzitsua egiteko beharra aipatzen da nolabait, eta 

behin baino gehiagotan aitatasun baimena amatasun baimenarekin parekatzeko eta aitentzat derrigorrezkoa izateko 

aukera/beharra planteatzen da.  

9. Garrantzitsua dirudi ahaleginak egitea emakumeen presentzia handiagoa duten zainketek eta arreta emateko lanek 

gizartearen funtzionamenduan daukaten garrantziari balioa emateko.  

10. Bestalde, aukera-berdintasunari dagokionez, emakumeek, tradizioz maskulinizatuta egon diren lanbideak ikasteko 

eta horietan jarduteko orduan, topa ditzaketen oztopoak kentzeko premia nabaritzen da.  
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11. Enpresa pribatuei eta berdintasuna enpresen sektorean sustatzeari dagokionez, ezinbestekoa dirudi estrategia bat 

lantzea, haien baitan berdintasunaren alde lan egiten duten enpresei balioa eta garrantzia emateko. Ildo horretan, 

azken helburua lortzeko oso interesgarria eta garrantzitsua izan daiteke berdintasun-planak dituzten enpresen 

erregistro publikoak sortzea, baita arlo horretan erreferentzia izan daitezkeen jarduerak saritzea ere.  

12. Era berean, helarazten da kontratazio pribatuan gardentasuna bultzatzeko estrategiak lantzeko aukera, baita 

"curriculum itsuak" bezalako ekimenak ere, langileak berdintasun-baldintzetan hautatzen laguntzeko.  

13. Sentsibilizazioari dagokionez, eredu produktibo eta ez-produktibo berriak sustatuz jarduteko premia antzematen da, 

emaitza epe laburrean lortzeko mugak daudela onartu arren.  

14. Azkenik, administrazio publikoak ere eragile gisa jardun dezake enpresa pribatuetan berdintasunerako estrategiak 

txertatzeko, kontratazio publikoan kanonak eta/edo baldintzak ezarriz. Horrela, enpresek derrigorrez bete beharko 

lituzkete gutxieneko baldintzak, erakunde publikoetan zerbitzuak ematen dituzten enpresetan benetako 

berdintasuna bermatzeko.  



 

 

7. 1. HAUSNARKETEN DEKALOGOA 

Jarraian, lan-saioak egin ondoren, jarduera-ardatz bakoitzean lehentasunezkotzat jo ziren ekintzak azaltzen dira. Esan daiteke 

lehenengo urratsak direla Euskadiko soldata-arrakala murrizteko Estrategia eta Ekintza Plan Eragilea abian jartzeko. Honako 

oinarrizko 15 ekintza hauetan jartzen da arreta:  

 

• Prestakuntzari eta enpleguari 
buruzko sentsibilizazioa, 
tradizioz maskulinizatuta eta 
feminizatuta egon diren lanbide-
adarretan. 
 

• Ordainsari-berdintasuna 
ikuskatzeko berariazko plana, eta 
auditoretza sistema bateratzaile 
bat abian jartzea. 

1. ARDATZA. SOLDATA / ORDUA 

• Ordutegiak arrazionalizatzea, EAEko 
sistema produktiboan. 

• Aitatasun- eta amatasun-baimenak 
eta zaintzagatiko baimenak 
parekatzea, 16 astera arte luzatuz 
(derrigorrezkoak, besterenezinak eta 
elkarren segidakoak) 

• Arretarako zerbitzu sozio-
komunitarioen estaldura eta 
ordutegi-malgutasuna handitzea 

2. ARDATZA. LANALDIA 



 

 

7. 1. HAUSNARKETEN DEKALOGOA 

Jarraian, lan-saioak egin ondoren, jarduera-ardatz bakoitzean lehentasunezkotzat jo ziren ekintzak azaltzen 

dira:  

 

• Hezkidetzako II. Plan Gidaria 
zabaltzea, berdintasunean 
oinarritutako hezkuntza haur 
hezkuntzatik hasita sustatzeko. 

• Soldata-arrakalari buruz Emakundek 
aldizka egiten dituen txostenak. 

• Azterlan bat egitea, "balio bereko 
lana" kontzeptua mugatuko duena, 
ordainsari-berdintasunaren 
printzipioa bermatzeko. 

• Sentsibilizazio-kanpaina eta 
prestakuntza, kontziliazio 
erantzukideaz eta zaintza-lanen 
garrantziaz. 

• Kanpaina instituzionala, gizartea 
soldata-arrakala 
desagerrarazteko/murrizteko 
erronkaz sentsibilizatzeko 

1. PALANKA. GIZARTEA HEZTEA ETA SENTSIBILIZATZEA 

• Proiektu pilotua, hitzarmen 
kolektiboen genero-inpaktuari 
buruzko txostenak egiteko. 

• Enpresetako hautaketa-, sustapen- 
eta postu-balorazioko prozesuetan 
sistematizazio eta gardentasun 
handiagoa, elkarrizketa sozialaren 
bitartez. 

• Soldata-gardentasun handiagoa eta 
berdintasun handiagoa, enpresetan. 

• Berdintasuna txertatzea Kudeaketa 
Aurreratuko Ereduan (KAE). 

• Proiektu pilotua, hitzarmen 
kolektiboen genero-inpaktuari 
buruzko txostenak egiteko 

2. PALANKA. ENPRESAK ETA SINDIKATUAK 
SENTSIBILIZATZEA 



 

 

7. 2. PARTE HARTU DUTE… 

Parte hartu duena Entitatea 

Coral García de las 
Heras 

AZ Procesos Participativos SL 

Jaione Almirante 
Uranga 

AZ Procesos Participativos SL 

Mari Mah Maimo Berdintasun-teknikaria 

Natalia Diez-
Caballero Alonso 

HIRUKIDE, Euskadiko familia 
ugarien elkarteen federazioa. 

Goretti Lopez de 
Ocariz 

Arabako Gurutze Gorria 

Virginia Múgica 
Conde 

Confebask 

Felipe García 
Miravalles 

Arabako Foru Aldundia 

María Sanz de las 
Heras 

Lan eta Justizia Saila. Eusko 
Jaurlaritza 

Lourdes Balbuena Argia Emakumeen Taldea 

Belén Ortiz de 
Zárate 

Argia Emakumeen Taldea 

Garbiñe Llano Banakakoa 

 2018-09-17 Gasteiz 

Parte hartu duena Entitatea 

Adela Arzuaga Autobuses La Gipuzcoana SL 

Merche Cruz CDE 

Eduardo González 
González 

Kirol Management 

Asier Tutor Bilbao IZAN fundazioa 

Irene Kastezubi 
Arellano 

Gaurko Andreak Berdintasunaren 

Aldeko Elkartea 

RUTH ENCINAS VACAS 
Buru Gaixotasuna duten 
Pertsonen eta Senideen 
Gipuzkoako Elkartea (AGIFES) 

Inma Muñoz ALDEE 

Ana Miranda Udaberri Teatroa elkartea 

Silvia Carrillo Malen Etxea 

Belén Balerdi Bengoa Kimetz elkartea  

Andoitz Korta 
Zearreta 

Korta 

Marian Silva federacion.redagi@gmail.com 

Yolanda Jorge Redagi federazioa 

Ana Agirre Saez de 
Eguilaz 

Gipuzkoako Foru Aldundia 

Ana Belen Valero Soto SATSE 

Pilar Mendia Iluminado SATSE 

Elene San Sebastián Eragin 

Paula Guerra Gaurko emakumeak 

Virginia Múgica Confebask 

Estitxu Ovelleiro Haurralde Fundazioa 

Begoña Zelaia Independentea 

Parte hartu duena Entitatea 

Sara de la Rica 
Ekonomiaren katedraduna eta 
Euskadiko lan-txostenen 
arduraduna  

Maria Eugenia Irazoqui 
Ugartemendia 

Autobuses La Unión SA 

Ana Artetxe Sánchez Bultz Lan 

Irune Virgel Prospektiker SA 

Sonsoles Castrillo Zubizarreta Consulting SL 

Virginia Múgica Confebask 

Xuria Arza UGT Euskadi 

Irati Baroja Agirregabiria Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

Begoña Murguialday 
Martínez 

Murgibe 

Ezekiela Arrizabalaga 
Salegi 

Tecnalia 

Yolanda Barona Emakunderen Aholku Batzordea 

Izaskun Artetxe García Bizkaiko Foru Aldundia 

Marta Carazo España Eroski S. Koop. 

Ane Miren Fernández 
Gómez 

EMAKUNDE-Emakumearen Euskal 
Erakundea 

Ainhoa Vega Bayo Iseak, UPV/EHU 

Mónica Romero Puente Gorabide 

Arrate Aranceta Iriondo Altzoa Eibarko Emakume 

Alargunen Elkartea 

Maribel Alcerreka  Pagatxa Elkartea 

Noni Alonso Pagatxa Elkartea 

Mariluz Peña Pagatxa Elkartea 

Cori Perrino Pagatxa Elkartea 

Angelines Navarro Pagatxa Elkartea 

Estibaliz García Pribatua 

Lucía Gorjón Euskampus 

 2018-09-24 Donostia 

 2018-09-25 Bilbo 

TOPAKETETAN 



 

 

7. 2. PARTE HARTU DUTE… 
ONLINE GALDETEGIAN 

ETA POSTA 
ELEKTRONIKOZ 

EGINDAKO EKARPENAK 

Izen-abizenak Ordezkatzen duzun erakundea (hala badagokio) 
Mercedes Ortiz de Zarate Pinedo Tecnivas 

Virginia Múgica Conde Confebask 

Coral García de las Heras  AZ Procesos Participativos SL  
Goretti López de Ocariz Beltrán GURUTZE GORRIA  
Sonia González Ubierna EMAKUNDE 

IZASKUN ARTETXE GARCIA BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

Lucía Gorjón García ISEAK 

Sara de la Rica Euskal Herriko Unibertsitatea  
MERCEDES DE LA CRUZ TAPIA CDE Aholkularitza 

Ana Artetxe Sánchez Bultz-Lan Consulting SL 

Marta Carazo España Eroski S. Koop. 
Ane Miren Fernández Gómez EMAKUNDE-Emakumearen Euskal Erakundea 

Ainhoa Vega Bayo Iseak, UPV/EHU 

Asier Tutor Bilbao IZAN fundazioa 

Eduardo González González KIROL MANAGEMENT SLU 

Ruth Encinas Vacas AGIFES 

Idoia Postigo Fuentes Bilbao Metropoli-30 

Belén Balerdi Bengoa Kimetz elkartea  
Andoitz Korta Zearreta Korta 

Luisa Oleaga Muñoz Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

Esther Cordero "Europ@ Sustatu" Euskadiko Elkartea 

Irati Baroja Agirregabiria Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

Ana Belén Valero Soto SATSE 

Pilar Mendia Iluminado SATSE 

Belén Forniés Bello 

ASPEGI, Gipuzkoako Emakume Profesional eta Enpresarien 
Elkartea 

Ana Sancho Martínez Bilbao Metropoli-30 

Sonsoles Castrillo Ramonell Zubizarreta Consulting SL 

Alejandro Naya Garmendia Transportes PESA SA 

María Luz de la Cal UPV/EHU 

Leire Bilbao Elguezabal INNOBASQUE 

Isabel Valeta 

Mari Mah Maimo Berdintasun-teknikaria 

Oharra: Kasu honetan, datu-

basea ez dago osatuta, 

identifikazio-datuak jartzea ez 

baitzen derrigorrezkoa 

galdetegia betetzeko. 

Xuria Arza. UGT 

Euskadi. 

Ana Agirre Saez de 

Eguilaz. Gipuzkoako 

Foru Aldundia 

Posta 
elektronikoa 



7. 3. ZENBAIT IRUDI 
 2018-09-17 Gasteiz 



7. 3. ZENBAIT IRUDI 
 2018-09-24 Donostia 



7. 3. ZENBAIT IRUDI 
 2018-09-25 Bilbo 
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