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ALDE LANEAN 

• 1978ra arte, emakume ezkonduek senarraren 

baimena behar zuten Euskadiko Kutxan kontua 

irekitzeko.  

• 1997an, Emakunderen aitortza. 

• 2008-2011, Berdintasunerako I. Plana 

• 2012-2015, Berdintasunerako II. Plana 

• 2016-2019, Berdintasunerako III. Plana 

 

 



GAUR EGUNGO ARGAZKIA 

• Bazkideen % 54,1 gizonak dira eta % 45,9 emakumeak. 

• Zuzendarien % 13 eta buruen % 43 dira emakumeak. 

• Teknikarien eta administrarien kategorietan pilatzen dira, batez ere, 

emakumeak: Teknikari eta Gestore Komertzialen % 51 eta Administrarien 

% 60. 

• Laboral Kutxako sail desberdinetan emakumeak eta gizonak nola 

banatzen diren ikusita, bazkideen artean nahiko oreka dagoela esan 

dezakegu. 

• Kontseilu Errektorean % 50 dira emakumeak, Kontseilu sozialean % 40 

eta Zuzendaritza Batzordean % 12 baino ez.  

 

 



BERDINTASUNARI EMAN 

DIOGUN BULTZADA 

• Egitura aktiboa eta egonkorra sortu dugu. 

• Berdintasunerako politikak sustatzeko baliabide egokiak ezarri ditugu. 

• Berdintasunaren kudeaketa zuzendaritzaren agendan presente dago. 

• Gaiaren garrantzia eta kontzientzia indartzen ari gara. 

• Gizartean ere eragiten hasi gara. 

 



1. EGITURA AKTIBO ETA EGONKORRA 

• Berdintasunerako politikak aurrera eramateko arduraduna eta 

koordinatzailea izendatu ditugu. 

• Berdintasun Batzordea indartu dugu. 

• Elhuyar Aholkularitzaren laguntza jaso dugu. 

• Arlokako lantaldeak martxan jarri ditugu. 

 



2. BALIABIDE EGOKIAK 

• Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako III. Plana 

• Urteko kudeaketa-planak 

• Urteko jarraipen-memoriak 

• Planari lotutako aurrekontua 

 



3. BERDINTASUNAREN KUDEAKETA 
ZUZENDARITZAREN AGENDAN 
PRESENTE 

• Berdintasunerako Plana erakundearen Plan Estrategikoan 

eta urteko Kudeaketa Planean intergratu dugu. 

• Lidergoa: Planaren arduraduna, zuzendaritzako kidea da. 

• Berdintasunerako Planarekin lotutako gaiak Zuzendaritzaren 

bileretan lantzen ditugu. 

 



4. GAIAREN GARRANTZIA ETA 
KONTZIENTZIA 

• Lantaldeak eratu ditugu. 

• “Berdin” Buletina sortu dugu. 

• Eztabaidarako foroak sustatzen ditugu. 

• Langileen inplikazioa lortu nahi dugu: 

• Marrazki-lehiaketa. 

• Esketxak. 

• Berdintasunerako pilulak. 

• Langileei zuzenduriko inkestak bideratu ditugu. 

 

 



BERDIN BULETINA 

 

 



MARRAZKI-LEHIAKETA 

 

 



BERDINTASUNERAKO PILULAK 

 

 



SENTSIBILIZAZIORAKO ESKETXAK 

 

 

https://vimeo.com/arteman/review/172411025/32626dc8b4 

https://vimeo.com/arteman/review/172411025/32626dc8b4


5. GIZARTEAN ERE ERAGITEN 

• Bezeroen gogobetetze-inkestetan eta markaren ikerketan 

berdintasunaren inguruko irizpideak txertatu ditugu 

• Gurekin lan egiten duten enpresei berdintasunaren aldeko 

konprimisoaren berri eman diegu. 

• Ohiko rol tradizionaletatik ihes egiten duten publizitate-kanpainak 

sortu ditugu. 

• Emakumeen parte-hartzea sustatzen duten ekimenak babesten 

ditugu. 

• Emakundek antolatutako Bai Sarean (enpresen sarea) parte 

hartzen dugu. 

 

 



BEZEROEN GOGOBETETZE INKESTAK 

 

 



BABESAK 

 

 



BAI SAREA ETA JARDUNALDIAK 

 

 



SENTSIBILIZAZIO-KANPAINAK 

 

 



EMAKUMEEN BOTERETZEA 

        ZAILTASUNAK: 

• Enplegua, familia eta bizitza pertsonalaren bateragarritasuna 

• Genero-aurreiritziak  

• Emakumeen boteretzea 

  

 



EMAKUMEEN BOTERETZEA 

BATERAGARRITASUNERAKO NEURRIAK 

• Ordutegi malgutasuna 

• Bileren ordutegi mugatua 

• Familia larrialdiak 

• Bideokonferentzia 

• Lanaldi bereziak, egun jakinetan 

• Lanaldi murrizketa 

• Jantoki-zerbitzua eta sukaldeko zerbitzua 

• Tutoretza eta konektibitatea… 

  

 



LIDERGO PARTEKATU 

BATERANTZ 

        BOTERETZEAREN INGURUKO GOGOETA 
 

• Egituraren eraldaketa 

• Aldaketa pertsonala 

• Antolaketa sozialaren aldaketa 

  

 



LIDERGO PARTEKATU BATERANTZ 
PLANGINTZAREN HELBURUAK EREMUAREN ARABERA 

Egitura-mailan 

1. Lanpostuen profilak berrikustea, profiletan hain “maskulinoak” ez diren dimentsioak 
kontuan hartuz. 

2. Ardura-postuetan ari diren langileen lana, familia eta bizitza pertsonalaren 
bateragarritasuna errazteko neurriak indartzea. 

3. Denboraldi batez lanpostutik kanpo egon ondoren, lanpostura itzultzea errazteko neurriak 
zabaltzea. 

Maila 
pertsonalean 

 

4. Lankideak berdintasunaren gaian sentsibilizatzeko ekimenak martxan jartzea, gaiaren 
inguruko kontzientzia har dezaten. 

5. Emakumeak ardura postuetara heltzea oztopatzen duten faktoreen inguruko diagnostikoa 
lantzea. 

6. Berdintasuna bultzatzeko talde eragilea sortzea, berdintasunarekiko sentsibilitatea duten 
lankideekin. 

Harreman-mailan 

 

7. Laboral Kutxak berdintasunarekin duen konpromisoaren inguruko irudi instituzionala 
indartzea. 

8. Parte hartzeko eta berdintasunaren inguruko ideiak partekatzeko espazio kritikoak 
sortzea (berdintasunaren aldeko sarea). 

9. Gogoetaren bidez, kontzientzia kolektiboa sortzea, horretarako, ekimen                                  
desberdinak martxan ipiniz. 



LIDERGO PARTEKATU 

BATERANTZ 

• Proiektu berritzailea eta mamitsua 

• Emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko eraldaketa garrantzitsua 

ekarriko duela espero dugu 

  

 


