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Eustatek haren 2011-2013 
Emakume eta Gizonen Berdintasun Programan 

definitutako 50 ekintza burutu ditu 
 
 
Emakume eta Gizonen V Berdintasun Planeko 6 estrategietan estatistika 
arloko 86 ekintza aldezten dira; orain arte Eustatek 50 burutu ditu  
 
1999tik Eustatek  aktiboki hartu du parte Euskal AEko berdintasun politiken garapenean. 
Aurrena Emakundek abiarazitako Ekintza positiboen planetan eta 4/2005 Emakume eta 
Gizonen berdintasunerako legetik, Eustatentzako programa zehatzekin. 
. 
Berdintasun legetik aurrera, bi programa garatu dira: 2007-2009, IV Berdintasun 
Planaren barruko konpromisoak agertzen dituena, eta gaur egun indarrean dagoena, 
2011-2013, 2011ko uztailean onetsia, zeinak garatzen baititu V Berdintasun Planaren 
barruko konpromisoak. 
 
Programa sortu zen diziplina arteko batzorde baten bidez, non aritu ziren Eustateko 
arloetako –ekonomikoa, soziodemografikoa, juridiko-administratiboa, zabalkunde eta 
marketin- partaideak, Ekonomia eta Ogasun saileko berdintasun ordezkari bat eta 
Emakundeko beste bat. 
 
Programako 70 ekintza pasak V Berdintasun Planaren sei estrategietan kokatzen dira; 
hona hemen batzuk: 
 

• Genero-ikuspegia integratzen duten estatistika eta azterketen portzentajea 
gehitzea. Hau da egin beharreko ekintzarik gehien batzen dituen estrategia, 
izan ere zuzenean eragiten dio estatistika gaietan Berdintasun legeak 
ezarritakoari. Hona hemen garatu beharreko konpromisoen alderdiak: Eustaten 
webeko “Emakume eta gizonen berdintasuna” atala gaurkotzea, generoaren 
araberako taula berrien kopurua gehitzea, eta atalaren zabalkundea handitzea, 
besteren artean. 

 
• Hizkuntzaren erabilera ez-sexista. Prentsa-oharretan, webaren osagai 

finkoetan, argitaratu beharreko eragiketa berrietan, argitaratu beharreko osagai 
guztietan (tauletan, definizioetan…) hizkuntza ez-sexista erabiltzea da Eustaten 
konpromisoa, behin eta berriz arakatuz.  

 
Programan agertzen dira prestakuntza izaeradun zeharkako konpromisoak eta 
araugintzarekin erlazionatuak gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzeko. 
 
2012 arteko balantzean 50 ekintza burutuak dauzkagu; haietatik, %25 genero 
ikuspegitik sortutako informazioaren hazkundearen fruitu dira eta %13 Eustaten webean 
hizkuntza ez-sexista erabiltzearena. Gainerako ekintzak dagozkie prestakuntza 
izaeradun zeharkako konpromisoei, kontratu eta hitzarmenak gauzatzeari edo 
araugintzari. 
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