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1.3
UDALAREN POLITIKETAN, JARDUERETAN, ANTOLAKETAN ETA ERABAKIETAN 
GENERO-ZEHARKAKOTASUNA TXERTATU

1.3.1

JATORRI EZBERDINETAKO HERRIKO EMAKUMEEN JABETZA, AUTONOMIA ETA 
PARTE-HARTZEA SUSTATUKO DITUEN JARDUERAK MARTXAN JARTZEA. BAITA 
MASKULINITATE ROL ETA ESTEREOTIPOAK BERRIKUSTEA ERE

PARTAIDETZA-PROZESUAK ERRAZTEA ETA ESTRUKTURAK ETA MEKANISMOAK 
SORTZEA, TOLOSAN EMAKUMEENTZAKO ETXE/GUNE BAT ANTOLATZEAREN 
EGOKITASUNA EZTABAIDATZEKO ETA GOGOETA EGITEKO

SENTSIBILIZAZIO, DETEKZIO, PREBENTZIO, INTERBENTZIO ETA ARRETA POLITIKAK 
SUSTATU, INDARKERIA ETA ERASO SEXISTARI, HOMOFOBIARI, LESBOFOBIARI ETA 
TRANSFOBIARI AURRE EGITEKO

BERDINTASUNA DEMOKRAZIAREN BALIO GISA AZPIMARRATU ETA EMAKUMEEN 
LANAREN GARRANTZI EKONOMIKOA ETA SOZIALA BALIOAN JARRI
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1.3.5

Berdintasunako ildo estrategikoak plangintzaren baitan



TOLOSAN BERDINTASUNA  
EGUNERO ETA EDONON, PROGRAMA1.3

UDALAREN POLITIKETAN, JARDUERETAN, 
ANTOLAKETAN ETA ERABAKIETAN GENERO-
ZEHARKAKOTASUNA TXERTATU

1.3.1

Ekintzak

Betetze maila

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

• Genero-ikuspegia txertatzeko, udal departamentuak koordinatzeko, 
planifikatzeko eta parte hartzeko mekanismoak egokitzea.

• Tekniko eta politikoentzako prestakuntza-plan bat diseinatu, 
garatu eta ebaluatu.

• Udaleko departamentu bakoitzaren abiapuntuko egoerara 
egokitutako helburuak eta jardun planak finkatzea.

• Administrazio prozeduretan (kontratazioetan, diru-laguntzetan, 
hitzarmenetan eta abar) genero-zeharkakotasuna txertatzea eta 
hizkuntza ez sexistaren erabilera sustatzea.

• Udal araudietan genero-zeharkakotasuna txertatzea.

1.- Genero-ikuspegia txertatzeko, udal departamentuak koordinatzeko, planifikatzeko eta 
parte hartzeko mekanismoak egokitzea.

    > Transbersalak diren departamentuekin bi bilerak egin dira, era transbersalan proiektuak aurrera 
eramateko.

2.-Tekniko eta politikoentzako prestakuntza ikastaroak antolatu eta ebaluatu.
    > Teknikoentzako 15 orduko ikastaroa antolatu da.

    > Politikoentzako 3 orduko ikastaroa antolatu da.

3.- Udaleko departamentu bakoitzaren abiapuntuko egoerara egokitutako helburuak eta 
jardun planak finkatzea

    > 2017ko GFAko diru laguntzarekin Genero-zeharkakotasuna: sailen jarduketa-planen ebaluazioa, 
eguneratzea eta dinamizazioaren proiektua martxan jarria da.

4.- Administrazio prozeduretan (kontratazioetan, diru-laguntzetan, hitzarmenetan eta abar) 
genero-zeharkakotasuna txertatzea eta hizkuntza ez sexistaren erabilera sustatzea.

    > Kontratazioarako plegu admismitratiboak eta teknikoak aztertu eta berdintasun klausulak 
txertatu.

    > Hainbat dokumentuetan, egitarauetan eta abar, hizkuntza ez sexista erabileraren zuzenketak egin.

    > Sanjoanetako kartelaren lehiaketan irudi sexisten azterketa egin.

5.- Udal araudietan genero-zeharkakotasuna txertatzea.
    > Diru laguntzaren ordenantza orokorrari zuzenketak egin genero zeharkakotasuna txertatuz.

    > Kirola, Kultura, Gazteria, Gizarte Zerbitzuetako diru laguntzaren ordenantzei zuzenketak egin 
genero zeharkakotasuna txertatuz.

    > Kontratazioarako plegu admismitratiboak eta teknikoak aztertu eta berdintasun klausulak 
txertatu (Kirola, Enplegu, Gizarte Zerbitzuak, eta abar).

1.- Emakume gazteen jabetza sustatzea eta Tolosako espazio publikoa bere 
egitea, protagonismoa eta ikusgarritasuna eskuratzeko.

    > Teknikoentzako eta politikoentzako ikastaroak ez dira antolatu.
    > 2017an Udal-sail bakoitzak proposatutako ekintza-planen ezarpen-mailaren 

ebaluaketa egin zen.

    > Administrazio prozeduretan (2 kontratazioetan, hitzarmen batean eta ordenantza 
batean) berdintasun klausulak txertatu eta hizkuntza ez sexistaren erabilera aztertu 
da.

    > 2018ko otsailaren 2an, ekintza-planen ezarpen mailaren ebaluaketa aurkeztu zen 
(Genero-zekarkakotasuna: Ebaluazioa eta hausnarketak dokumentua aurkeztu zen). 
Bertan 12 udal-departamenduko teknikariek parte hartu zuten.

    > Ekintza nagusienak identifikatzea (2018-2020). Bileraren bigarren zatian, bateratu 
egin ziren planteatutako gogoeta desberdinak, genero ikuspegia aintzat hartu 
beharreko arloen edukiari, prozesuaren emaitzei eta etorkizuneko balizko ekintzei 
dagokienez.

    > 2018ko martxoan, “Udalaren genero-zeharkakotasuneko prozesuaren barruan 
berariazko jarduketak sustatu eta dinamizatzea” proiektua aurkeztu zen GFAko diru-
laguntzaren deialdirako eta lortu ere.

2017 2018

2017 2018

% 50 % 75



TOLOSAN BERDINTASUNA  
EGUNERO ETA EDONON, PROGRAMA1.3

JATORRI EZBERDINETAKO HERRIKO EMAKUMEEN JABETZA, 
AUTONOMIA ETA PARTE-HARTZEA SUSTATUKO DITUEN 
JARDUERAK MARTXAN JARTZEA. BAITA MASKULINITATE ROL ETA 
ESTEREOTIPOAK BERRIKUSTEA ERE

1.3.2

Ekintzak

Betetze maila

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

• Udalerriko esparru ezberdinetan (kulturan, kirolean, musikan, aisian, 
gazte lokaletan, zaintza-lan ordainduan, eta abar) dauden neska 
gazteekin gogoeta kolektibo bat egitea, beraien egoerak hobetzeko 
eta eraldatzeko estrategiak eta esku hartzeko proposamenak 
lantzeko.

• Tolosako ikastetxe guztietan zuzendutako Hezkidetza egitasmoaren 
sistematizazioa eta ebaluazioa egin eta etorkizunerako aurreikusten 
diren erronkak eta ildo estrategikoekin beste proiektu bat martxan 
jarri.

• Maskulinitate eredu berria sustatzeko sentsibilizazio kanpainak eta 
ikastaroak antolatu.

• Jaien behatokiaren diseinua eta garapena.

• Jaietan eta elkarte gastronomikoetan berdintasuna sustatzeko 
kanpaina abian jarri eragileen inplikazioarekin.

- GFAko diru laguntzarekin, Tolosako emakume gazteak udalerriaren eta haien bizitzen 
eraikuntzan protagonista izan daitezen baldintzak sortzeko prozesuaren proiektua 
martxan jarri da.

- Jabetze Eskolan egindako tailer eta ikastaroetan, emakumeen autoestimua pertsonala 
eta kolektiboa jorratu da, beren autonomia eta emakumeen sareak sendotu:

Munduko emakumeen literatura; Batukada Feministak; Emozioen autogestioa 
eta jabetzea; Komunikazio eraginkorra; Paseoak Tolosan Barrena; Kotxe Mekanika 
tailerrak; Emakumeak eta umorea; Orientazio mendian; Autodefentsa feminista; 
Liburuaren aurkezpena: Jaiak, genero harremanak eta feminismoa; Feminismoa eta 
politikaren eraldaketak.

- Emakundeko diru laguntzarekin, Hezkidetza-proiektu integrala sistematizatu 
eta ebaluatu, egungo egoeraren diagnostiko berria egin eta etorkizunerako ildo 
estrategikoak identifikatzeko prozesuaren proiektua martxan jarri da.

- Jabetze Eskolaren udazkeneko egitarauan, Berdintasuna, gizonen ardura bada 
ikastaroa antolatuko da.

- Behatokia lehen aldiz martxan jarri da. Urte honetan, diseinatutako eredua eta 
tresnen froga egitea planteatu da, eta hemendik ateratako ikaspenetan oinarrituta, 
beharrezko hobekuntzak egin ahal izango dira. Behatokia epe luzeko ikuspegian, 
hobekuntza iraunkorrean eta progresibotasunean (funtzioak, eragile partaideak, 
lanketa esparruak eta jaiak hazten joango dira) oinarritzen da. 

- Aurten, San Joan jaiak aztertu dira eta emaitzen txostena burutu eta aurkeztu zaie 
jaietan inplikatuta dauden arduradun politiko eta teknikoei: alkatetza, jaiak, kultura 
eta komunikazio sailak. 

- Larramendi Auzoko jaiak antolatzaileekin bilera bat egingo da behatokian parte 
hartzea proposatzeko.

- Munduko emakumeen literatura

- Batukada feminista

- Autoestimua eta Jabetza

- Rap Tailerra

- Zaindu zeure burua zainduz

- Gure sentimenduak landuz, gu geu onartuz!

- Mendi orientazioko 2. ikastaroa

- Adineko-emakumeak enplegua, zaintza eta 
pentsioak mahai 

- Berdintasuneko eta tratu oneko loturak

- Txalaparta ikastaroa

- Zaindu zeure burua zainduz

- Mugitzen ari diren gorputzen laborategia

- Autodefentsa Feminista

- Maskulinitateak eta indarkeria matxisten 
prebentzioa

- Adineko emakumeen aurkako indarkeriari 
buruzko solasaldia

- Duo Jaderen kontzertua

- Guretzako ekimena

- Tolosako ikastetxetan Hezkidetza programa 
martxan jarri (2018-2020). 

- Harremanak Hezkuntza Elkarteari, Tolosako 
ikastetxeetan hezkidetza programa gauzatze-
ko laguntza teknikoaren zerbitzuaren bi urte-
tarako kontratazioa egin zen

- Tolosako Udalak Hirigintzan genero-ikuspegia 
txertatzeko proiektua gauzatzeko laguntza 
teknikoaren kontratua Dunak Taldeari esleitu 
zion

- Behatokiaren jarraipena, elikatzea eta 
hobekuntzak egitea. 140 adierazle-neurgailu 
inguru erabiltzen dira 4 jai eremu aztertzeko 
(antolakuntza, komunikazioa, egitaraua, 
indarkeria sexista). 

- 2017ko eta 2018ko emaitzak oinarri hartuta, 
gobernuko eta oposizioko politikoei eta 
udal teknikariei Behatokiaren inguruko 
sentsibilizazio saio bat eman

- Larramendiko jaiak Berdinzalegoak izaten 
lagundu: Jai Batzordearekin (8-10 lagun) 2 
bilera egin dira eta baliabide desberdinak  
eman zaizkio jaietako eremu batzuetan 
berdintasuna txertatzeko. 

- 2018ko San Joanetako kirol jarduerak 
behatokian txertatu dira Kirola 
Departamentuarekin elkarlanean.

- Emakumeen eta gizonen berdintasuna 
bultzatzen duten elkarteei zuzendutako 
diru laguntzak: Ana Yurd-Mujeres del Mundo 
Elkartea; Beotibar Cesta Punta Elkartea; 
Irene Arrillaga (Batukada Feminista); Jatorkin 
Al.Nahda Elkartea; Zutani-Tolosa. Solidaridad y 
ayuda humanitaria Elkartea

2017 2018

2017 2018

% 50 % 75



TOLOSAN BERDINTASUNA  
EGUNERO ETA EDONON, PROGRAMA1.3

PARTAIDETZA-PROZESUAK ERRAZTEA ETA 
ESTRUKTURAK ETA MEKANISMOAK SORTZEA, TOLOSAN 
EMAKUMEENTZAKO ETXE/GUNE BAT ANTOLATZEAREN 
EGOKITASUNA EZTABAIDATZEKO ETA GOGOETA EGITEKO

1.3.3

Ekintzak

Betetze maila

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

• Beste toki batzuetan emandako esperientziak aztertu daitezke, 
abiapuntu gisa.

• Lan-mahai tekniko-politikoa eratzea.

• Gunearen/Espazioaren filosofia, helburu, lan-ildo, funtzionamendu, 
kudeaketa, finantziazio eta abarri buruzko hausnarketa parte-
hartzailea egitea.

• Tolosako eta Tolosaldeko emakumeen talde eta eragile ezberdinekin 
kontrastatzerozesu bat zabaltzea eta inplikazio-maila ahalik eta 
handiena lortzea.

• Partaidetza-prozesu baten bidez herritar guztiei proiektua 
aurkeztea.

- Gune/Espazioaren kokalekuaren eta eraikinaren azterketa egitea.

1.- Beste toki batzuetan emandako esperientziak aztertu 
daitezke, abiapuntu gisa.

    > Emakumeen Etxeaz hausnartzea Berdintasun Batzordean, herriko 
emakume eragileen partaidetzarekin.

    > Donostiko eta Basauriko emakumeen etxeetako esperientziak, 
bertara joaten ezagutu eta aztertu egin dira.

2.- Lan-mahai tekniko-politikoa eratzea.
    > Lan-mahaia eratu da. Bost bilera egin dira.

3.- Gunearen/Espazioaren filosofia, helburu, lan-ildo, 
funtzionamendu, kudeaketa, finantziazio eta abarri buruzko 
hausnarketa parte-hartzailea egitea.

    > 2018ko aurrekontuan aurreikusita dago parte hartze prozesua 
martxan jartzea.

> Tolosako Udalak Emakumeen Etxearen proiektua prozesu parte-
hartzailaren bidez gauzatzeko laguntza teknikoaren kontratua 
Elhuyar Aholkularitzari esleitu zion, 2018ko maiatzetik abendura 
arte.

2017 2018

2017 2018

% 50 % 75



TOLOSAN BERDINTASUNA  
EGUNERO ETA EDONON, PROGRAMA1.3

SENTSIBILIZAZIO, DETEKZIO, PREBENTZIO, INTERBENTZIO 
ETA ARRETA POLITIKAK SUSTATU, INDARKERIA ETA 
ERASO SEXISTARI, HOMOFOBIARI, LESBOFOBIARI ETA 
TRANSFOBIARI AURRE EGITEKO

1.3.4

Ekintzak

Betetze maila

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

• Indarkeriaren terminologia berriak udal protokoloan txertatu.

• Indarkeriaren aurrean begirada eta ezagupena zabaldu, 
sentsibilizazio kanpainaren bidez.

• Indarkeria matxistaren erroak ikustarazteko sentsibilizazio 
kanpaina martxan jarri.

• Programa garatu, indarkeria sexistaren adierazpide desberdinak 
aurrez detektatzeko eta honen aurrean erantzun egokiak emateko.

• Erakundeen arteko egungo koordinazio-mekanismoak sendotu, 
indarkeria sexista eta sexu-erasoak jasaten dituztenei arreta hobea 
emateko.

• Tolosako ikastetxetan indarkeria eta eraso sexistak, homofobia, 
lesbofobia eta transfobia, detektatzeko eta prebenitzeko gazteei 
zuzendutako Beldur Barik programarekin jarraitu.

1.- Indarkeriaren terminologia berriak udal protokoloan txertatu.
    > Terminologia berriaren proposamena landu da, 

2.- Indarkeriaren aurrean begirada eta ezagupena zabaldu, sentsibilizazio 
kanpainaren bidez.

    > Azaroaren 25eko kanpaina

3.- Indarkeria matxistaren erroak ikustarazteko sentsibilizazio kanpaina martxan 
jarri.

    > Azaroaren 25eko kanpaina

4.- Programa garatu, indarkeria sexistaren adierazpide desberdinak aurrez 
detektatzeko eta honen aurrean erantzun egokiak emateko.

    > Azaroaren 25eko kanpaina

5.- Erakundeen arteko egungo koordinazio-mekanismoak sendotu, indarkeria sexista 
eta sexu-erasoak jasaten dituztenei arreta hobea emateko.

    > Udal departamentuekin (Jaiak, Udaltzaingoa, Obrak eta Zerbitzuak, Gizarte Zerbitzuak 
eta Berdintasuna), koordinazio bilerak egin dira eta Sexu-erasoen aurrean, Udal 
departamentuen betebeharraren Protokoloa sortu da.

6.- Tolosako ikastetxetan indarkeria eta eraso sexistak, homofobia, lesbofobia eta 
transfobia, detektatzeko eta prebenitzeko gazteei zuzendutako Beldur Barik.

    > Beldur Barik eta Hi haiz Hi! proiektuaren bidez, indarkeria eta eraso sexisten gaiak landu 
dira

    > Hezkidetza proiektuaren bidez ere lantzen da.

- Sanjoanetako eta inauterietako kanpainen barruan egin diren jarduerak:
    > Tolosak ezetz kartelak eta puntu moreak tabernetan eta dendetan jarri ziren.

    > Joka Sanoren pegatinak banatu ziren.

    > Indarkeria matxistarik gabeko herri baten alde-aren esku-liburuaren buzoneatu zen.

- Erakundeen arteko jarduerarako eta koordinaziorako I. Udal Protokoloaren 
bileran, indarkeria matxistaren terminologia berriaren proposamena onartzen da.

- Beldur Barik programa.

- Bestalde,  indarkeria matxista eta eraso sexistak, homofobia, lesbofobia, 
transfobia, detektatzeko eta prebenitzeko egin diren jarduerak:

    > Zerkausiko argiak ortzadar kolorez jarri zen.

    > Antonio Lekuonako eskailerak margotu ziren.

    > EnFemme dokumentalaren proiekzioa eta solasaldia antolatu zen.

- Gazteria Sailarekin elkarlanean, Tolosako ikastetxetan, indarkeria matxista eta 
eraso sexistak, homofobia, lesbofobia, transfobia, detektatzeko eta prebenitzeko 
garatu diren eta garatuko diten jarduerak:

    > Tolosako ikastetxetan (Laskorain, Herrikide eta Orixe) batxilergoko 1. mailako gela 
bakoitzeko ikasleei 6 orduko indarkeria matxista eta eraso sexistaren inguruan eman zaie.

    > Hi hazi, hi! Jaialdia prestatzeko eta antolatzeko ikastetxeko (Laskorain, Herrikide eta 
Orixe) batxilergoko 1. mailako ikasleekin bilerak egingo dira.

- Bestalde, Gazteria Sailarekin elkarlanean ere, indarkeria matxistari aurre egiteko 
eta gazteen arteko harreman jatorrak sustatzeko bi proiektu martxan jarri dira:

    > To! Mugimendu erotikoaren proiektua

    > Laskorain Ikastolan, ikastetxeko giro txarrari aurre egiteko bitartekaritza saioak 
antolatu dira.

2017 2018

2017 2018

% 50 % 75



TOLOSAN BERDINTASUNA  
EGUNERO ETA EDONON, PROGRAMA1.3

BERDINTASUNA DEMOKRAZIAREN BALIO GISA 
AZPIMARRATU ETA EMAKUMEEN LANAREN GARRANTZI 
EKONOMIKOA ETA SOZIALA BALIOAN JARRI

1.3.5

Ekintzak

Betetze maila

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

• Emakume eta gizonen arteko berdintasuna balio gisa 
azpimarratuko duen sentsibilizazio kanpaina martxan 
jarri.

• Emakumeen lanaren garrantzi ekonomikoa eta soziala 
balioan jartzeko kanpaina martxan jarri.

1.- Emakume eta gizonen arteko berdintasuna balio gisa azpimarratuko duen 
sentsibilizazio kanpaina martxan jarri.

2.- Emakumeen lanaren garrantzi ekonomikoa eta soziala balioan jartzeko 
kanpaina martxan jarri. 
Jabetze Eskolaren barruan 

 > Tolosaldeako Migrazio eta Aniztasuna eta Gizarte Zerbitzuetako sailekin 
elkarlanean, Inmakulada Ikastetxe ordezkariarekin koordinazio bilerak egin dira, 
zaintza lan egiten duten emakumeentzako Mendekotasuna duten pertsonei 
laguntza soziosanitarioa ematea Gizarte-erakundeetan ziurtagiri profesionala 
eskuratzeko, modulo bat martxan jarri nahi da. 

 > Tolosaldeako Migrazio eta Aniztasuna Sailarekin elkarlanean, Guretzako gunea 
antolatu da, 2017ko udaberriko eta udazkeneko Jabekuntza Eskolaren baitan:
- Compañeras de viaje dokumentala.
- Nik ere baditut ikasketak, nola homologatu?
- Eman zure izena zaintza eta etxeko lanetarako lan poltsan. 
- Etxeko langileak, eskubideak eta aukerak.
- Kultur-arteko Topaketa-bazkariak antolatzen dira hilero.
-  Zaindu gure burua zainduz, emakume zaintzaileentzako tailerra antolatuko da.
- Liburuaren aurkezpena: Tomar la palabra, mujeres, discursos y silencios.

> Jabetze Eskolaren barruan Zaindu zeure burua zainduz 
ikastaroak eman dira udaberrian eta udazkenean

> Guretzako egitasmoa.
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