
Euskadiko Erizaintza Sindikatuak 
Emakumeen eta Gizonen arteko 
berdintasunerako II. Plana onartu 
du Asanblada Autonomikoan. Sin
dikatuak tresna hori izango du ar
datz berdintasun gaietan datozen 
lau urteetarako.

Berdintasuna SATSE Euskadiren 
ekintza guztietan transbertsala izan 
dadin, planak hainbat arlo ditu: per
tsonen kudeaketa, kontziliazio eran
tzunkidea, gizarte erantzukizuna, 
segurtasuna eta lanosasuna eta ge
nero indarkeria. 

Konpromisoa

2010ean, berdintasun erreal eta era
ginkorra lortzeko gogor lan egiteko 
konpromisoa hartu zuen SATSEk, 
eta horri ekiteko lehen pauso gisa 
bere barne politikak egokitu zituen. 

Hala, “SATSE Euskadiren I. Ber
dintasun Plana” ezarri zen 20122017 
urteetarako. Bigarren planaren au
rrekoa eta balorazio ona izan due
na. “Egindako ekintzen ebaluazioa 
egin ondoren, lan ona izan dela esan 

dezakegu. Dokumentuan aurreiku
sitako ekintzen %86 baino gehiago 
burutu ditugu”, adierazi du SATSEk.

Orain SATSE Euskadik Bigarren 
Berdintasun Plana jarri du martxan, 

2018 eta 2022 urteen artean inda
rrean egongo dena. Hamazazpi hel
buru finkatzen ditu planak eta horiek 
lortzeko 85 ekintza zehatz planifika
tu dira. ■
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Erizaintza eta Fisioterapiaren aldizkaria

II. BERDINTASUN PLANA (2018-2022)

Konpromisoa 
berdintasunarekin
Erizaintza Sindikatuak genero ikuspegia txertatzen
jarraituko du bere ekintza guztietan

85 ekintza zehaztu dituzte II. Planaren baitan
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EUSKADI

SATSE Euskadin lanerakunde guztiek eta, bereziki, sindi
katuek emakumeen eta gizonen arteko benetako berdin
tasunaren printzipioa ezarri behar dutela uste dugu. Are 
gehiago, erakundearen eta gizabaliabideen politikak gi
datzen dituen printzipio estrategiko gisa ezarri behar da 
berdintasuna.

Gure I. Berdintasun Plana bukatu dugu. Burututako 
ekintzen azterketa eta berdintasun arloan egungo egoera
ren diagnostikoa egin ostean, abian jarri dugu SATSE Eus
kadiren II. Berdintasun Plana. 2022 urtera arte berdintasun 
gaietan gida izango den plana.

Atzera begiratuz gero, urte hauetan guztietan lortu du
guna ikus dezakegu. Batez ere, entitatean genero ikuspegia 
txertatzea lortu dugu. Askoz ere inplikatuago eta sentsibi
lizatuago gaude emakumeen eta gizonen arteko berdinta
sunean.

Erakunde gisa, zilegitasuna eta baliabideak lortu ditu
gu, ordezkariek lan esparruan beharrezkoak diren berdin
tasun neurriak sustatu ditzaten eta horiek aplikatzea exiji
tu dezaten.

Bestalde, SATSE Euskadin lan egiten duten pertsonen 
kudeaketa eta onura hobetzen dituzten benetako berdinta
sunerako neurriak ezarri dira. Horri esker, langileen eta or
dezkari sindikalen motibazioa eta asebetetzea sustatu dira.

Kanpo esparruan ere, berdintasunak poztasun asko 
eman dizkigu. Erizaintza eta Fisioterapiako profesionalei 
zuzendutako formazio eta sentsibilizazio ekintza asko au
rrera eraman ahal izan dira. 

Plan berri honekin, gure konpromisoa berritu nahi 
dugu: lanesparruak berdintasunean  egituratzea eta gizar
te justuago eta parekideago bat lortzea. ■

EDITORIALA

Berdintasuna
ardatz

JOSE ANTONIO DE LENIZ
SATSE Euskadiko Idazkari Nagusia

«PLAN BERRI HONEKIN, 
GURE KONPROMISOA 
BERRITU NAHI DUGU: 
LAN-ESPARRUAK 
BERDINTASUNEAN  
EGITURATZEA ETA 
GIZARTE JUSTUAGO 
ETA PAREKIDEAGO BAT 
LORTZEA»▶  Berdintasun erreala eta eraginkorra lortzeko barne 

neurriak ezarri.
▶  Erakundean genero ikuspegia integratzen jarraitu.
▶  Langileen kudeaketa eta probetxua hobetzen jarraitu.
▶  Ordezkariei zilegitasuna eta baliabideak eman, 

enpresetan eta Administrazioan berdintasunerako 
neurriak exijitzeko.

▶  Kanpora begirako ekintzak egin horiek ingurunera 
egokituz, berdintasuna lortzeko bide gisa.

▶  Berdintasunaren aldeko erakunde laguntzaile aitorpena 
mantendu.

▶  Lan esparru parekideak ahalbidetzeko jarrera aktiboa 
hartu.

SATSE Euskadiren II. Berdintasun Plana: 
Helburuak
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IRUDI GALERIA

Erizaintza, berdintasunean aurrera egiten!
SATSE Euskadik egunero lan egiten du lanbidea berdintasunean garatzearen alde

Erakunde Laguntzailea. Berdintasunaren alde lan egiten duen Emakunderen Erakunde 
Laguntzaile bereizgarri bakarra jaso duen sindikatua da SATSE. 2016an berriztu genuen be
reizgarri horrek berdintasunaren alde aurrera egiteko hartutako konpromisoa aitortzen du.

Emakumearen Eguna. Erizaintza kolektibo feminizatua izanik eta erizainen ordezkari ga
ren heinean, emakumeen eskubideen aldeko borrokarekin bat egiten dugu urteko 365 egu
netan. Martxoaren 8ko mobilizazioetan aktiboki parte hartu genuen.

Berdintasun Batzordea. Sindikatuak Berdintasunaren alde hartu duen konpromisoa 
zaintzen dute SATSE Euskadiko Berdintasun Batzordearen kideek. Sindikatuan eta hortik 
kanpo berdintasuna lortzeko politikak sustatzen ditu batzordeak.

BAI Sarea. BAI Sarearen parte gara, Berdintasunaren aldeko erakunde laguntzaileen topaketarako eta 
elkarlanerako gunea. Sarearen helburua honakoa da: Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunaren 
alde dihardugun erakundeon eragina biderkatzea.

Berdingunea. SATSEk ekintza ugari bideratzen ditu Erizaintza eta Fisioterapia ahalduntzeko. 
Horien artean, Emakunderen Berdingunean antolatutakoak. Hainbat gairi buruzko ekintzak 
antolatzen dira, hala nola, lanbidearen inguruko estereotipo sexisten aurkako borroka.

Seinaleak. Erizaintza eragile garrantzitsua da genero indarkeriaren preben
tzioan. SATSEk Seinaleak I eta Seinaleak II komikiak argitaratu ditu, gazteen 
artean genero indarkeria saihesteko helburuarekin erizainak prestatzeko.



«LAN ERREPRO-
DUKTIBOETAN 
PAREKIDETASUNA 
ARDATZ IZANGO 
DEN EREDU SOZIAL 
BERRI BAT 
EZARTZEKO 
JARRAITU BEHAR 
DUGU LANEAN»

Erredakzioa
euskadi@satse.es

Oraindik ere beharrezkoa da 
berdintasunaren alde lan egi
tea?

Bai, inolako zalantzarik gabe. 
Azken hamarkadetan gauza asko 
aldatu dira. Espainiako Konsti
tuzioak emakumeen eta gizonen 
arteko eskubide berdintasuna
ren defentsa egiten duen arren, 
emakumeak ez gara egiazko ber
dintasunean bizi. Generoaren 
araberako soldata arrakala dago, 
enpresek kristalezko sabaia iza
ten jarraitzen dute, emakumeak 
dira gehienetan zaintza lanez ar
duratzen direnak eta bortxaketak 
eta erailketak pairatzen jarrai
tzen dugu.

Badago arriskurik berdinta
sunean emandako aurrerapau
soak galtzeko?

Feminismoaren bultzada, 
martxoak 8ko mobilizazioen 
arrakasta eta horietan neska gaz

te asko egon ziren arren, badago 
lortutakoa galtzeko arriskua. Ber
dintasun eza oso normalizatu

ta dago eta datuak eztabaidaezi
nak badira ere, oraindik jende 
askok ez du egoera ikusten edo 
ez du ikusi nahi. Beraz, asko dago 
jokoan, eta ezin dugu atzerapau
sorik eman.

Zein da Erizaintzaren egoe
ra, berdintasunari dagokionez?

Kolektibo feminizatua izanik, 
Erizaintzak ez du merezi duen 
aitorpena jaso. Horregatik, la
nean eta borrokan jarraitu beha
rra dago, aurrera egiteko, eta ba
tez ere, inboluzio arrisku erreala 
dagoelako.

Zaintzaren gaiari helduz, 
emakumeak dira oraindik rol 
hori hartzen dutenak…

Hori da. Historian zehar, 
emakumeongan utzi da espa
zio pribatuko ardura etxeko la
nak eta zaintza, gizonei espazio 
publikoa utzi zaien artean jar
duera politiko eta ekonomikoak. 
Emakumeak lan esparrura sartu 

gara, baina gizon askok oraindik 
ez dute kontrako bidea egin.

Lan erreproduktiboetan pa
rekidetasuna ardatz izango den 
eredu sozial berri bat ezartzeko 
jarraitu behar dugu lanean. Ho
rretarako, funtsezkoa da emaku
me eta gizonek baimen berdi
nak izan ditzaten, zaintza lanen 
aitorpena eta inbertsio publikoa 
zainketa profesionaletan.

Nola eragiten diote mu

rrizketek zaintzaren “genero 
arrakalari”?

Osasun ereduak ez badu ba
liabide nahikoa, modu nega
tiboan eragingo du zaintzaile 
informalengan, gehienak emaku
meak izanik, eta horrek gene
ro arrakala handituko du. Hala, 
SATSE Euskadin beti aldarrikatu 
dugu osasungintzan eta Erizain
tza zainketetan inbertitzea ber
dintasunean inbertitzea dela. ■

ELKARRIZKETA NURIA RIVADA, SATSE EUSKADIKO BERDINTASUN TEKNIKARIA

“Ezin dugu
atzerapausorik eman, 
asko dago jokoan”
Erizaintzak Berdintasunean aurrera egiten jarraitu 
behar duela uste du abokatu arabarrak

Nuria Rivada
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«SATSEK 
HEDABIDEEI ESTILO 
LIBURUA BIDALI 
IZANA EKIMEN 
BIKAINA IRUDITZEN 
ZAIGU»

Erredakzioa
euskadi@satse.es

Zelan ikusten duzu SATSE Eus
kadiren konpromisoa emaku
meen eta gizonen arteko ber
dintasuna lortzeko borrokan?

SATSE Emakumeen eta gi
zonen arteko berdintasune
rako erakunde laguntzailea da 
2013tik, aitorpen hori duen sin
dikatu bakarra da. Horrez gain, 
BAI Sarean parte hartzen du, 
emakumeen eta gizonen arte
ko berdintasunerako erakunde 
laguntzaileen sarean. Sindikatu 
gisa negoziazio kolektiboan ber
dintasuna sustatzen du modu 
aktibo eta konprometituan.

Zure iritziz, ze ekarpen egin 
dezake Sindikatuak berdinta
sunaren alde eta desparekota
sunak deuseztatzeko?

Esan bezala, sindikatuek 
funtsezko papera dute negozia
zio kolektiboan eta SATSEk pa
per garrantzitsua du berdinta
sunarekiko duen konpromisoa 
administrazioarekin eta enpre
sekin duen negoziazioaren erdi
gunean kokatzen duen heinean. 
Negoziazio kolektiboak genero 
ikuspegia izan behar du, hau da, 
berdintasuna sustatzea emaku
meen eta gizonen lan baldintze
tan, kontziliazio erantzunkide
rako eskubidean, emakumeen 
aurkako indarkeriarik gabeko 
espazioak bultzatzean, kolekti
bo honek eskaintzen dituen zer
bitzuetan genero ikuspegia txer
tatzean eta oro har, oraindik ere 
gehienetan emakumeak ardura
tzen diren zaintza lanei aitor tza 
ematea.

Ze ondorio uste duzu izan 
dutela murrizketek Osasungin
tzako profesionalen egoeran, 
eta orokorrean emakumeen 
egoeran?

Murrizketak egon ohi dire
nean, horrek ondorio batzuk 
ditu, hau da, lehenago adminis
trazioak egiten zituen funtzio eta 
lanak emakumeek egiten dituz
te etxeetan, eta ordaindu gabeko 

lan gisa. Lan karga horrek ozto
poa eragiten du emakumeen lan 
munduratzean, gizonekin pare
kidetasun hori urratzen delarik. 
Ez dut osasun arloko langileen 
egoera ondo ezagutzen, baina 
izandako esperientziak erakutsi 
dit profesional bikainak ditugula 
eta ezinbestekoa dela euren lana 
baldintza egokienetan egin ahal 
izatea. Izan ere, hori igarri egin
go baita eskaintzen duten zerbi
tzuan ere.

Erizaintza estereotipo sexis
tak eta topikoak pairatzen di
tuen lanbidea da. SATSEk estilo 
liburu bat helarazi die komuni
kabideei. Begira Behatokitik zer 
neurri hartu daitezke erizain
tzaz irudi hori gehiago ez ema
teko?

Begira publizitate eta komu
nikazio ez sexista erabiltzeko 
aholku batzordean, helarazten 
dizkiguten kexa guztiak aztertzen 
ditugu eta sexismoa detektatzen 

dugunean neurriak hartzen di
tugu. SATSEk hedabideei estilo 
liburua bidali izana ekimen bi
kaina iruditzen zaigu. Ziur nago, 
estereotipo eta balore sexistak ez 
transmititzen lagunduko duela.

Erizaintza Sindikatutik 
osasungintza politiketan genero 
ikuspegia ezartzeko eskatu die
gu administrazioei, berariazko 
arreta ezak eragiten dituen des
berdintasunak nabarmenduz. 

Esaterako, emakumeok ez dugu 
arreta espezifikorik gure sexu 
eta ugaltze osasunean. Euska
din emakumeen osasuna zain
tzeko beste emagin dagoela uste 
duzu?

Emakundetik gure konpro
misoa emakumeen eskubideak 
bermatzea da, baita sexu eta 
ugalketa osasunean ere. Ikerke
ta espezifikoak egitea eskatzen 
du horrek, neurri eta politika ez
berdinek eta jasotzen duten arre
taren kalitatean emakumeengan 
duten genero eragina neurtze
ko. Osakidetzaren berdintasun 
plana aurrera egiteko tresna era
bilgarria izan daitekeela ikusten 
dugu. EAEko emakumeen eta gi
zonen arteko VII. Berdintasun 
planaren baitan jasota dago sexu 
eta ugalketa osasun zerbitzueta
ra jotzen duten EAEko emaku
meen jarraipena egitea adin, 
aniztasun funtzional eta jaiotze 
herrialdearen arabera. ■

ELKARRIZKETA IZASKUN LANDAIDA, EMAKUNDEKO ZUZENDARIA

“Berdintasunarekin, SATSEk 
aldaketa eragin dezake”
SATSEk negoziazio kolektiboan genero ikuspegia txertatzen duela uste du

Izaskun Landaida

SATSE 
Euskadiko 
Berdintasun 
Batzordea
SATSE Euskadiko Berdintasun 
Batzordeko kideak berdintasuna
ri lotutako estrategiak garatzeaz 
arduratzen dira. Lan horretan 
aritzeko dituzten motibazioen 
berri eman digute.

OHAYA DÍAZ, administraria 
Berdintasun Ba
tzordean parte 
hartzeko motiba
zio nagusia gai
nerako kideekin 
iritziak parteka
tzeko aukera iza

tea da, berdintasunezko lanbal
dintzen alde borrokatzeko eta 
sindikatuko kontziliazio neurriak 
hobetzeko.

RAKEL MACÍAS, ordezkaria  
Emakumeen eta 
gizonen arteko 
berdintasun era
ginkorrerako Le
gea dagoen arren, 
datuek argi eta 
garbi adierazten 

dute desberdintasunean bizi ga
rela. Beraz, nire motibazio na
gusia estereotipo sexisten eta 
indarkeria matxistaren kontra 
borrokatzea da.

EDURNE LEIBAR, ordezkaria  
B a t z o r d e a r e n 
lana oso garran
tzitsua dela uste 
dut. Izan ere, gure 
berdintasun pla
nen bidez aldake
tak lortu ditugu, 

genero ikuspegia gure jarduere
tan ezarri eta erakundeko gaine
rako kide eta afiliatuak sentsibili
zatu eta informatu ditugu.

CARMEN VIDE, ordezkaria   
Genero antro
pologian eta lan 
osasunean du
dan prestakun
tzagatik, emaku
meok pairatzen 
ditugun laneko 

gaixotasun ugariren ikusezin
tasunaren kontra borrokatze
ko aukera paregabea aurkitu dut 
Berdintasun Batzordean, ikerke
ta gehienak gizonezkoen datue
tan oinarritzen baitira. ■


