BERDINTASUN ZERBITZUA

ZEANURIKO UDALA
2016
Zeanuriko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako I.
Plana. 2012-2015.
2016an, honakoak dira Zeanuriko Udalak landuko dituen ekintzak:

BERDINTASUNAREN ALDEKO GOBERNANTZA


Zeanuri udalerrian Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako I.
Plana (2012-2015) ezagutaraztea, horretarako bide ezberdinak erabilita



Aurrekontu partida bat bideratuko da Planean jasotako ekintzak egiteko.
Halaber, giza baliabideei behar besteko denbora emango zaie Plana
indartzeko, aintzat hartuta zein den Udalaren ahalmena.



Generoaren inguruko Barne Taldeak urtean gutxienez 2 jarraipen-batzar
egitea.
Hizkuntza eta irudi ez sexistak identifikatzea eta apurka-apurka gehitzea
Berdintasunari buruzko berariazko prestakuntza ematea
Apurka-apurka
sexu-aldagaia
sartzea
galdeketetan,
formularioetan,
aplikazioetan...
Laguntza-harremanak
sortzea
gizarte-eragileekin
eta
Arratiako
Mankomunitatearekin
Eraginaren aldez aurreko ebaluazioa egitea Udaleko lan-poltsetan







1. ARDATZA: EMAKUMEAK AHALDUNTZEA ETA BALOREAK ALDATZEA







Generoari buruzko oinarrizko kontzeptuak lantzeko sentsibilizaziorako tailer
parte-hartzailea
San Isidroko Nekazaritza, Abeltzaintza eta Artisautzaren Erakusketa Azokan
herriko nekazaritzako eta abeltzaintzako emakume langileen lanaren
garrantzia erakusten duen jardueraren bat gehitzea
Helduentzako hitzaldia: jolasaren eta jostailuen gizarteratze-efektuaren
eragina
Udalerriko mutiko eta neskatoei genero-rolak islatzen ez dituzten jostailuak
ematea. Horretarako hainbat jolas erabil daitezke, hala nola, “Alegiazko
laguna”-ren jolasa.
Inauterietako gaia hautatzea, jaiek, oro har, eta mozorroek, zehazki,
genero-estereotipoak ez sustatzeko



Tradizioz gizonenak eta emakumeenak diren lanbideen merkatu-egoerari
buruzko sentsibilizazio tailerra: enplegu maila, batez besteko soldata, etab.



Udalerriko Kirol Elkarteen laguntza, euren jardueretan emakumeen
partaidetza sustatzeko
Jarraibide bat ezartzea, honako hauetan ordezkaritza orekatua lehenesten
duena: epaimahaiak, epaimahaikideak, organo kideak, batzordeak edo lantaldeak, partaidetza-organoak eta abar, betiere euren konfigurazioak hori
ahalbidetzen badu



2. ARDATZA: GIZARTE-ANTOLAKUNTZA PARTEKATUA







Andra Mari jaietan jolas / lehiaketaren bat sartu, gizonek egiten dituzten
etxeko lanen batekin lotura duena
Mendekotasunen bat duten pertsonak (3. adina, pertsona gaixoak, neskatomutilak, etab.) zaintzeko herritarrek eskura dituzten zerbitzuei buruzko
informazioa helaraztera udalerriko etxeetara
Udalaren baitan batzarrak egiteko ordutegia ezartzea, bateratzea
ahalbidetzen duena
Udaleko langileek eskura dituzten bateratze-neurriak laburtu eta zabaltzea,
zehaztuz zein erabil dezaketen emakumeek eta gizonek
Prestakuntza
jardueren
hartzaileen
ordutegiak
aztertzea,
bizitza
pertsonalaren, familiakoaren eta lanekoaren bateratzea errespetatzeko

3. ARDATZA: EMAKUMEENGANAKO INDARKERIA


Prebentzio-tailerra, zenbait gairekin: emakumeenganako indarkeria mota
ezberdinak azaltzea, zer egin indarkeria jasanez gero edo baten batek
jasaten duela jakinez gero, tratu txarrak jasaten dituzten pertsonen
ezaugarriak…





Sexu- eta genero-jazarpenaren aurkako protokoloa egitea
Sexu- eta genero-jazarpenaren aurkako protokoloa ezagutaraztea
Laburpen bat egitea dauden jazarpen-mota ezberdinekin eta Legegintzaren
arabera duten definizioari jarraiki
Genero-indarkeria jasaten duten pertsonentzako informazio baliagarria
zabaltzea
Mapa bat egitea udalerriko gune beltzekin




