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Sarrera eta helburuak

SATSE Euskadin lan-erakunde guztiek eta, 
bereziki, sindikatuek emakumeen eta gi-
zonen arteko benetako berdintasunaren 
printzipioa ezarri behar dutela uste dugu. 
Are gehiago, erakundearen eta giza-ba-
liabideen politikak gidatzen dituen printzi-
pio estrategiko gisa ezarri behar da berdin-
tasuna.

Hori dela eta, 2010ean, SATSE Euskadik 
benetako berdintasunaren alde lan egite-
ko konpromiso irmoa hartu zuen Lekeition 
ospatutako XIII. Asanblada Autonomikoan. 
Sindikatuaren barne politikak aldatzea izan 
zen bide hori ekiteko lehen urratsa.

2012. urtean, SATSE Euskadiko emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 
lehen diagnostikoa egin zen. Horretarako, 
enpresaren egituraren antolaketari azterke-
ta bat egin zen, berdintasunaren printzipioa 
zein neurritan betetzen ari zen jakiteko.

Diagnostikoa aurrerapauso garrantzitsua 
izan zen  berdintasunaren aldeko konpro-
misoan eta SATSE Euskadiren barne errea-
litateari buruzko informazio gehiago eman 
zigun. 

Izan ere, diagnostiko horrek beharrezkoa 
zen abiapuntua ezarri zuen SATSE Euska-
diko emakumeen eta gizonen arteko auke-
ra-berdintasuna gauzatzeko: erakundea 
etorkizuneko aldaketei egokitzea ahalbide-
tuz eta SATSE Euskadiko langileen beha-
rrizanei erantzuna emanez, 2012 eta 2017 
urteen bitartean SATSE Euskadiren I. Ber-
dintasun Planaren ezarpenaren bitartez. 

Etengabeko berrikuspen prozesu horretan 
eta 2017an I. Planaren indarraldia agortu 
zela kontuan hartuta, plan horren ebalua-
zioa burutu zen. Azterketaren emaitzek on-
dorengo datuak agerian utzi zituzten: au-
rreikusitako ekintzen %59,70 erabat bete 

ziren, %26,87 partzialki eta %13,43 ez ziren 
bete. Hau da, Planaren %86,57 guztiz edo 
partzialki ezarri zen.

Planaren ondorio orokorra ondorengoa izan 
zen: Berdintasun Batzordeak ekintza batzuk 
aurrera eramateko izan zituen zailtasunak 
eta mugak alde batera utzita, lan ona egin 
zen.

Neurri handi batean, genero ikuspegiaren 
zeharkakotasuna lortu da erakundean. Gaur 
egun, SATSE Euskadik inplikazio eta sent-
sibilizazio handiagoa du emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunarekiko, I. Pla-
naren aurreko urteekin alderatuta. Zentzu 
horretan, ahalegin handiak egin dira ber-
dintasunarekin begirune handiago bat duen 
lantoki bat eraikitzeko eta ezarri behar izan 
diren ekintza guztiek helburu hori ezartzera 
bideratu dira.
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Sarrera eta helburuak

Azken urteetan, SATSE Euskadin lan 
egiten duten pertsonen kudeaketa 
eta onura hobetzen dituzten benetako 
berdintasunerako neurriak ezarri dira. Horri 
esker, langileen eta ordezkari sindikalen 
motibazioa eta asebetetzea sustatu dira.

Era berean, SATSE Euskadik zilegitasuna 
eta baliabideak eskaini dizkie ordezkariei, 
haiek, negoziazio kolektiboaren bitartez, 
enpresetan eta Erakunde Publikoetan  
berdintasun planen eta neurrien ezarpena 
exijitu ditzaten.

Gainera, nahiz eta Planaren barne izae-
ragatik ezartzeko zailak ziren, Erizaintza 
eta Fisioterapiako profesionalei zuzen-
dutako ekintza asko aurrera eraman ahal 
izan dira. Horiek guztiak, gure afiliatuen  
lan-esparruak berdintasunean eta gizarte 
justuago batean egituratzeko helburuari ja-
rraituz.

Behin ebaluazioa eginda, erakundean 
emakumeen eta gizonen egoeraren 
analisi gaurkotua egiteko unea heldu zen. 
Horretarako, SATSE Euskadin Gizonen 
eta Emakumeen arteko II. Diagnostikoa 
egin zen, ondorengo helburu orokorrak  
lortzeko:

Emakumeen eta Gizonen 
arteko Berdintasunerako I. 
Planarekin jarraituz, benetako 
berdintasunaren aldeko neurriak 
ezartzea, desberdintasunak alde 
batera utziz eta etorkizunean 
sexu arrazoiengatik sor 
litzatekeen desberdintasunak 
saihestuz. Era berean, ekintza 
positiboei eustea eta jardunbide 
egokiak sustatzea.

SATSE Euskadiren politika 
eta estrategietan genero 
ikuspegiaren zeharkako 
ezarpenarekin jarraitzea.

Eta, nola ez, SATSE Euskadik 
bere lan eta zerbitzu arloetan 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren gaur egungo 
egoera identifikatzea.

Helburu orokorrak

•

•

•
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Era berean, eta aurreko helburuetan 
oinarrituta, SATSE Euskadin Gizonen 
eta Emakumeen arteko I. Diagnostikoan 
ezarritako helburu espezifikoak berresten 
jarraitu nahi du sindikatuak. I. Planaren 
ebaluazioak erakutsi duenez, helburu 
espezifiko horiek neurri handi batean lortu 
dira:

Emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren helburua 
benetan lortzeko jarduerak 
egiten jarraitzea. Jarduera 
horiek, ingurunearen eta horren 
beharrizanen errealitate sozial, 
ekonomiko eta kulturalera 
egokitu behar dira: berdintasunaz 
arduratzea etengabeko 
hobekuntzaren helburuan 
laguntzen gaitu.

Jendaurreko aitorpena 
eskuratzea, barnekoa zein 
kanpokoa, berdintasunaren alde 
lan egitea exijentzia bat delako 
SATSE Euskadirentzat. Izan ere, 
exijentzia horrek erakundearen 
sinesgarritasuna indartzen du 
eta, bereziki, emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunerako 
erakunde laguntzaile gisa 
Emakundek eman dion aitorpena 
mantentzea ahalbidetzen du.

Berdintasunean eraikitako lan-
esparruak errazten dituzten 
neurriak ezartzeko beharrizanaren 
hedapenean modu aktiboan parte 
hartzea: SATSE Euskadik gizarte-
eredu berri eta berdinzaleago 
bat hurbildu nahi die gainerako 
agenteei.

Helburu espezifikoak

•

•

•
•

•

• Barne antolakuntzako politikak 
Emakumeen eta Gizonen 
arteko Berdintasun printzipiora 
egokitzeko neurriak ezartzen 
jarraitzea.

Langileen eta ordezkari 
sindikalen kudeaketaren eta 
onuraren hobekuntzarekin 
jarraitzea, haien iraunkortasuna, 
asebetetzea eta motibazioa 
sustatuz.

Ordezkariei zilegitasuna eta 
baliabideak ematea, enpresetan 
eta Erakunde Publikoetan 
berdintasun planen eta neurrien 
ezarpena exijitu ditzaten, 
negoziazio kolektiboaren 
bitartez: Gaikuntza.
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Metodologia

I. Planaren sorkuntzarako egin zen bezala, 
honakoa egiteko erabilitako metodologia 
metodo anitzeko estrategian oinarritu 
da, azken fasea nabarmenduz, kontsulta, 
kontrastea eta ekarpenak.

1. Dokumentuen analisia 

Dokumentazio garrantzitsuenaren berrikus-
keta eta analisia gauzatu da, horien artean 
hauek daude:

• SATSE Euskadiren I. Berdintasun 
Planaren ebaluazioa.

• SATSE Euskadiko emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunaren inguruko 
II. Diagnosia. Emaitza gisa indarguneak 
eta hobetzeko daudenak definitzen 
dituen AMIA izan du. Dokumentu honi 
atxikitzen diogu.

• SATSEren estatutuak eta SATSE 
Euskadiren Barne funtzionamenduaren 
araudia.

• Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2006/54/CE Zuzentaraua 
2006ko uztailaren 5ekoa, aukera 
berdintasunaren printzipioaren 
aplikazioari buruzkoa eta emakumeen eta 
gizonen arteko tratu berdintasuna lanari 
lotutako gaietan.

• 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 
22koa, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasun eraginkorra lortzeko.

• 4/2005 Legea otsailaren 18koa, Eusko 
Jaurlaritzak onartutako Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako.

• EAEko Emakumeen eta Gizonen 
arteko VII. Berdintasun Planaren azken 
zirriborroa.

• Emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunerako planak 
eta diagnostikoak sortzeko tresna, 
enpresetan eta Emakunderen beste 
entitate batzuetan.

• Osakidetzan lan baldintzen akordio 
erregulatzailea 2007, 2008 eta 2009 
urteetarako.

• Langileei aplikatu ahal zaizkien 
Hitzarmen Kolektibo ezberdinak.

2. Berdintasun Batzordearen lan-
bilerak

Horietan, egungo Berdintasun Batzordeak 
dokumentazioa aztertu du eta diagnosia 
sakonki ikertu du, gai honetan SATSE Eus-
kadiren indarguneak eta hobetzeko dauden 
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Metodologia

alderdiak aztertuz. Bilera hauen helburu na-
gusietako bat Berdintasun Planaren orienta-
zioa definitzea zen. Hala, Planaren inguruko 
lehentasunezko irizpideak, helburuak eta 
ekintzak adostuz. Fase horretatik helburu 
eta ekintzak definitu ziren, lehen zirriborroa 
sortuz, hurrengo faseetarako lan tresna gisa 
erabili dena. 

3. Planaren zirriborroaren 
bidalketa ordezkariei eta langileei

Zirriborroa ordezkariei eta langileei bidali 
zitzaien, bi asteko epean kontsultak egin 
eta proposamenak planteatzeko. 

Ekarpenak landu ostean eta sozializazio 
prozesuaren ondorioz, dokumentu hau sor-
tu da. Dokumentuaren aurkezpena SATSE 
Euskadiren hurengo Asanblada Autonomi-
korako aurreikusita dago eta bertan bere 
onarpena bozkatuko da.
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AMIA
SATSE Euskadiko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunaren inguruko II. 
Diagnostikoari buruz

INDARRAK
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A
K

A
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K
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A
AHULEZIAK

- SATSE Euskadik emakumeen eta gizonen arteko Berdintasunerako erakunde 
kolaboratzailearen Emakunderen aitorpena du.

- Aurretiko esperientzia Berdintasun Plan baten ezarpenean.

- SATSE Euskadiren Idazkaritza Autonomikoen eta Probintzialen laguntza eta 
motibazio maila altuak.

- Ordezkariak eta langileak ekimen mota horien alde daude.

- Erakundearen egituraren laguntza, SATSE Euskadin emakumeen eta gizonen 
berdintasuna sustatzen dituzten neurriak garatzeko.

- SATSE Euskadik Plana garatzeko pertsonal kualifikatua du.

- Pertsonalak asebetetze maila altua adierazi du ezarritako neurriekin.

- Egituraren erdia baino gehiagok emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari 
buruzko prestakuntza du.

- Pertsonal berriak motibazioa du Plana modu egokian garatzeko beharrezkoak 
diren prestakuntza eta sentsibilizazio neurriei aurre egiteko.

- SATSE Euskadiko Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunaren 
egoera bikaina da.

- SATSE Euskadi Emakunderen BAI Sarearen parte da: Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Erakunde Kolaboratzaileen topaketarako sarea.

- Osakidetzak emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunen inguruko 
diagnostikoa egin du, bere Berdintasun Plana egiteko. SATSE Euskadi Osakidet-
zaren Berdintasun Batzordean dago.

- Emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunari buruzko lege-esparrua 
dago, estatu mailan eta autonomikoan.

- EAEn berdintasun-politika ugari garatzen ari dira.

- Emakunderekin sortutako sinergiez baliatzeko aukera. Izan ere, erakunde ho-
rrekin hainbat unetan lan egin du SATSEk.

- Gehienbat emakumez osaturiko lan-kolektiboa.

- Sexu eta/edo generoagatik berdintasun eza hainbat faktorek eragiten dute eta 
ezinezkoa da SATSE Euskadin horiei guztiei heltzeko plan integrala egitea.

- Ordezkarien lan-baldintzak, eurek lan egiten duten Administrazio edo/eta 
Enpresek ezartzen dituzte

- Estatuko gainontzeko lekuetan SATSEn ez dago Berdintasun Politiken garapen 
maila berbera.

- Gai honetan eboluzio handia egon den arren, oraindik SATSEn estatu mailan 
badira lanean jarraitzeko beharraren inguruko kontzientziazio falta adierazten 
duten jarrera zehatzak eta ondorioz, SATSE Euskadin horiek lantzen jarraitzea 
zailtzen dutenak.

- Gizarte mailan ez dago berdintasunik familia kargez eta etxeko lanez ardurat-
zeko orduan. Horrez gain, erantzunkidetasunean ez sakontzeak, arlo pribatuan 
emakumeen ardura areagotzen du, emakumeen aukerak mugatuz.

- Baliabide mugatuak –pertsonalak, ekonomikoak...- erakundearen tamaina de-
la-eta. 

- Datu kuantitatiboak: SATSE Euskadin emakumeen proportzio handiago bat 
izateak ez du esan nahi emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari bidera-
tutako beharrizan guztiak bete direla. Adibidez, diagnostikoan jasotako datuek 
argi uzten dute kontziliazio erantzunkidea errazten jarraitu behar dela.

- Egindako inkestaren arabera, jazarpen sexual eta sexisten inguruko formazio 
gabezia dago.

- Ordezkarien %48,98k bost urte baino gutxiagoko antzinatasuna du, beraz, ez 
dute emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren inguruko formaziorik jaso 
eta beharrezkoa da gabezia hori kentzea.

- Egindako inkestaren arabera, oraindik badaude zenbait jarrera sexista (komen-
tario eta txisteak), garrantzia baloratu gabe.

- I. Planaren zenbait arlo ezin izan genituen guztiz garatu, bestak beste, Pro-
mozio eta Garapen Profesional Politika.

- Afiliazioaren komentario gutxi jaso dira, erizaintzaren kolektiboan, orokorrean 
gizartean bezalaxe, ez dago gai hau jorratzearen inguruko kontzientziazio han-
dirik. 
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Planaren Egitura eta
Arlo Estrategikoak 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
SATSE Euskadiren II. Plana 2018-2022  
5 arlo estrategikotan oinarritzen da, 17 
helburu zehaztu dira eta 85 ekintza zehatz. 
Plana bost urtez gauzatuko da, 2018, 2019, 
2020, 2021 eta 2022 urteetarako.

Genero Ikuspegiaren Zeharkakotasuna da 
SATSE Euskadiren berdintasun politikak 
ezartzeko oinarrizko printzipio estrategikoa 
eta horren inguruan sortu da Emakume eta 
Gizonen Berdintasunerako I. Barne Plan 
hau, SATSE Euskadiren maila, etapa eta 
politika guztietan genero ikuspegia sartzea 
xede duen estrategia.

Azkenik, eta Planaren egintza egokiena 
bermatzeko, Planaren ezarpen eta jarraipen 
estrategia bat definitu da.

GENERO
IKUSPEGIAN

OINARRITUTAKO
KOMUNIKAZIOA

GIZARTE
ERANTZUKIZUNA

KONTZILIAZIO
ERANTZUNKIDEA

BARNE 
EGITURA / 

KONPROMISOA

SENTSIBILIZAZIOA
ETA

PRESTAKUNTZA

II. PLANA

SEGURTASUNA
ETA

LAN-OSASUNA 
 / 

EMAKUMEEN
KONTRAKO
INDARKERIA

PERTSONEN
KUDEAKETA

GENERO IKUSPEGIAREN
ZEHARKAKOTASUNA
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Planaren Egitura eta Arlo Estrategikoak

Jarraian, arlo estrategiko bakoitzerako zehaztutako helburuak azaltzen dira:

1.1. HELBURUA: SATSE Euskadiren ardatz estrategikoa berdintasuna izanik, hori sustatzen 
duen barne-egitura bat izatea.

1.2. HELBURUA: SATSE Euskadik berdintasunarekiko duen konpromisoa indartzea eta 
ikusaraztea.

1.3. HELBURUA: II. BERDINTASUN PLANAREN hedapena eta ezagupena erraztea.

1.4. HELBURUA: II. BERDINTASUN PLANAREN betearazpena erraztea eta ziurtatzea.

1.5. HELBURUA: Ordezkari sindikalak eta langileak berdintasunaren inguruan sentsibilizatzea 
eta horren inguruko prestakuntza indartzea.

1.6. HELBURUA: SATSE Euskadiren komunikazioan genero-ikuspegiaren ezarpena bermatzea.

2.1. HELBURUA: Genero-ikuspegiaren ezarpena ziurtatzea SATSE Euskadiren organoetara 
sartzeko eta langileak kontratatzeko politiketan.

2.2. HELBURUA: Emakumeen ahalduntzeari eta langileen gaitasunen garapenari 
bideratutako neurriak ezartzea, genero-ikuspegian oinarritutakoak.

2.3. HELBURUA: Diskriminaziorik gabeko lansariak bermatzea.

1. Arlo Estrategikoa: Antolakuntza Kultura - Berdintasunaren zeharkako integrazioa

2. Arlo Estrategikoa: Pertsonen kudeaketa
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3.1. HELBURUA: Kontziliazio erantzunkidearen aldeko antolakuntza-kultura eraikitzea.

3.2. HELBURUA: Zaintzaren eta erantzunkidetasunaren kultura gizonen artean sustatzea, 
emakumeen eta gizonen arteko lanen eta denboraren erabileren banaketa parekidea egin 
ahal izateko.

4.1. HELBURUA: Lan-arriskuen arloan genero-ikuspegia ezartzea.

4.2. HELBURUA: Jarrera oldarkorrik gabeko jarrera-ereduak garatzea.

4.3. HELBURUA: Genero-indarkeria pairatu duten SATSE Euskadiko emakumeen beharrizan 
espezifikoei erantzutea.

5.1. HELBURUA: Berdintasunean eta errespetuan oinarritutako lan-kulturaren ezarpena 
aldarrikatzea, SATSE Euskadiren ekintza esparru ezberdinetan. 

5.2. HELBURUA: Afiliazioa emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde 
sentsibilizatzea. Era berean, haien ahalduntzea sustatzea eta generoan oinarritutako 
estereotipoen kontra sentsibilizatzea.

5.3. HELBURUA: Afiliatuek SATSE Euskadirekin dituzten harremanetan kontziliazio 
erantzunkidea erraztea eta bultzatzea.

3. Arlo Estrategikoa: Kontziliazio Erantzunkidea

4. Arlo Estrategikoa: Segurtasuna eta Lan-osasuna - Emakumeen kontrako 
indarkeria errotik kentzea

5. Arlo Estrategikoa: Gizarte-erantzukizuna - Gizarte-eredu berri eta
berdinzaleago baterantz
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Ondorengo tauletan, definitutako Arlo Estrategikoen eta Helburuen 85 ekintza zehatzak garatzen dira:

1. Arlo Estrategikoa: Antolakuntza Kultura - Berdintasunaren zeharkako integrazioa
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2. Arlo Estrategikoa: Pertsonen kudeaketa
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33 Planaren Egitura eta Arlo Estrategikoak



34SATSE Euskadiren II. Berdintasun Plana



3. Arlo Estrategikoa: Kontziliazio erantzunkidea

35 Planaren Egitura eta Arlo Estrategikoak



36SATSE Euskadiren II. Berdintasun Plana



37 Planaren Egitura eta Arlo Estrategikoak



4. Arlo Estrategikoa: Segurtasuna eta Lan-osasuna - Emakumeen kontrako indarkeria errotik kentzea
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5. Arlo Estrategikoa: Gizarte-erantzukizuna - Gizarte-eredu berri eta berdinzaleago baterantz
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Ezarpen-estrategia eta
planaren jarraipena

Plana modu egokian betetzen dela 
bermatzeko, I. Berdintasun Plana 
diseinatzean aurreikusitako mailaz mailako 
plangintza mekanismoekin jarraitzea 
erabaki da:

1. Zehaztutako helburuak lortzeko 
ekintzak definitu.

2. Ekintzak aurrera eramateko ardura 
duten pertsona edo organoak

3. Adierazleak.

4. Ekintzak gauzatuko diren denbora 
tartea.

5. Aurrekontua, dokumentu honekin 
batera atxikita I. eranskin gisa.

 
Plana diseinatuta, ezinbestekoa da hau 
modu egokian gauzatzea ahalbidetuko 
duten mekanismoak antolatzea, etengabeko 
hobekuntza ereduan oinarrituta. Horregatik, 

SATSE Euskadiren II. Berdintasun Plana 
Aurrera eramateko, horren ardura duen 
organoa, Berdintasun Batzordea, 
indartu da. Era berean, neurriak hartzeko 
jarraipen sistema egokia planifikatu da, 
eta emaitzen ebaluazioa, urteko eta 
amaierako ebaluazioen bidez.

Egokia dela uste dugu, II. Plan honetan 
aipatutako Berdintasun Batzordearen 
inguruko informazioa ematea.

 

KIDEAK

Batzordea honakoek osatzen dute: 
Autonomiako Idazkari Nagusiak, SATSE 
Euskadiko Berdintasun arloko arduradun 
biek, Lurralde bakoitzeko ordezkari batek 
(aurretik bakoitzak bat aukeratzen du) eta 
langileen ordezkari batek.

SATSE Euskadiren Intranetean Berdintasun 
ataleko esteka ba egongo da. Bertan, 
Berdintasun Batzordearen osaketa ikusi ahal 
izango da, baita harremanetarako helbide 
elektroniko bat ere. Hala, Batzordea SATSE 
Euskadiko langileen eskura egongo da, 
gertakariak zein proposamenak jasotzeko.
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FUNTZIOAK

Berdintasun Batzordearen funtzioak Plan 
honetan zehaztutakoez gain, honakoak 
izango dira:

1. SATSE Euskadiko langileen artean 
II. Plana eta bere aurrerapenak 
hedatzea.

2. II. Plana betetzen dela gainbegiratu 
eta diskriminazio eza errespetatzen 
dela bermatu, diskriminazio zuzenak 
zein zeharkakoak egiten ez direla 
behatuz. 

3. Urtero eta Plana bukatzean egingo 
diren Jarraipen Txostenak jaso, 
aztertu eta ebaluatu.

4. Berdintasun Planaren inguruan 
langileek egindako galdera, 
proposamen zein gertakariei erantzun. 

5) Beharrezkotzat jotzen diren 
aldaketak berrikusi eta sustatu. 
Era berean, neurri berriak edo 
jada zehaztuta daudenei aldaketak 
proposatu, II. Plana garatzeko. 

6) Bileretan aktak jaso eta 
proposatutako ekintzen jarraipena 
egin.

7) Planak eskatzen dituen beste 
edozein funtzio edo aurrerago 
zehazten direnak. 

 
FUNTZIONAMENDUA

Batzordeak izango dituen bileren maizta-
suna honakoa izango da:

• Batzordea lau hilabetean behin 
bilduko da gutxienez.

• Urte bukaeran, Planaren urteko 
txostenak aztertu eta ebaluatzeko eta 
datorren urteko ekintzak planifikatzeko.

• Era berean, ezohiko bilerak egin 
daitezke Batzordeko kide batek hala 
eskatuz gero, bost eguneko aurretiazko 
abisuarekin.
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Harremanetarako datuak

Euskadiko Erizaintza Sindikatua
Garellano Plaza 14 (atzekoa)

48013 BILBO

Tel.: 94 474 54 78
Mail: euskadi@satse.es

Web: http://euskadi.satse.es/eus
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