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1.
SARRERA
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Euskal Trenbide Sarea (ETS) Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Sailari atxikita dagoen Eusko Jaurlaritzaren zuzenbide pribatuko
erakunde publikoa da, trenbideen eskumenak dituena.

Eusko Jaurlaritzak sortu zuen Erakundea maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen bidez, Euskadiko Autonomia Erkidegoko trenbide-azpiegiturak eraiki
eta kudeatzeko helburuarekin. Asmoa Euskadiko tren-sektorea berrantolatzea eta garraiobideen oreka berria sustatzea zen; ingurumenean eragin
txikiagoa duten garraiobideak bultzatuz, batez ere, trenbidea.

ETSren xedea da Kalitate, segurtasun, ekonomia eraginkortasun eta jasangarritasun irizpideetan oinarritutako euskal trenbide sistemaren garapena;
EAEren eta gizarte osoaren garapenari lagunduko diona, mugikortasun beharrei erantzungo dien eta Euskadiren ekonomia eta gizarte mailako
garapena sustatuko duen trenbide sarearen mantentze, hobekuntza eta garapen lanen bitartez.

Hori guztia, eraginkortasunean eta baliabideen (gizakiei dagozkienak, finantzazko...) optimizazioan oinarritutako antolakuntzaren eta lanerako
prozeduren bitartez, azpiegituren eta erakundeak eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatean eta segurtasunean oinarritutako antolakuntza kulturarekin.

ETSren ikuspegiak bilatzen den etorkizuneko posizionamendua zehaztu beharko du, hori lortzeko beharrezkoak diren garapena, estrategiak eta
eragiketak bideratzeaz gain.

Laburbilduz, ETSk erreferentziazko eragilea izan nahi du trenbide azpiegituren garapenean eta kudeaketan; "ETS" marka zerbitzuaren kalitate
berme sinonimo gisa barneratua izatea; eta ETSk aurrera eramandako jarduerak lidergo teknologikoaren erreferentzia izatea.

1.1 ETSren deskribapen laburra
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ETSn Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna integratzen duten politikak ezartzeko eta garatzeko konpromiso sendoa daukagu, eta baita
berdintasun erreala eta efektiboa lortzeko neurriak bultzatu eta piztekoa ere. Hori da, hain zuzen ere, gure Erakundearen zeharkako izaera duen
printzipio estrategikoetako bat.

Plan honen bidez, borondate irmo bat adierazten dugu: 2006an Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak ETSri «Emakume eta gizonen
berdintasunerako lankidetza erakundea» izatearen aipamena eman zionetik egin dugun lanean sakontzen jarraitzea.

Gaur egun, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana inplementatzen ari gara ETSn. Orain arte inplementatu ditugun gainontzeko
Planekin gertatu den bezala, Plan hau lan-tresna eraginkortzat hartzen dugu, helburu hauetan aurrera egiten jarraitzeko: gure profesionalen
bizitzaren eremu guztietan aukera eta tratu berdintasuna sustatzeko eta bermatzeko neurriak garatzea -arreta berezia lan-eremuan jarriz- eta gure
ingurunean berdintasun hori eragozten duten oztopoak desagerrarazten laguntzea.

Plan honen inplementazioaren aurreko pausu moduan, Erakundearen berdintasun-egoeraren diagnostikoa egin da. Diagnostiko horri esker, orain
arte aurrera eramandako ekintzen eraginari buruzko hausnarketa egin da. Era berean, gure politika eta ekintza guztietan genero-ikuspegia nola
barneratuko den definitu da, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko eta desberdintasunak ezabatzeko helburu nagusia gure ekintza eta
politika guztietan ezarri ahal izateko.

Hausnarketa-prozesu hau ikuspegi zabaletik eta parte-hartzailetik egin da; horretarako, aintzat hartu dira bide hauen bidez egin diren
erakundearen ekarpenak: langileei galdekizuna, elkarrizketa pertsonalak, eztabaida taldeak eta ETSn era egonkorrean dagoen Berdintasunerako
Taldearen barneratze esanguratsua.

Prozesuaren emaitzak hurrengo orrialdeetan dagoen ETSren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana 2018-2021 izeneko
dokumentuan bildu dira.

1.2 Konpromisoa eta ibilbidea berdintasunean
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Berdintasunaren printzipioa printzipio juridikoa eta unibertsala da, estatuko, Europako eta nazioarteko hainbat testuetan aitortzen dena. Horrela,
estatu-mailan, Europa-mailan edo nazioarteko mailan arau esparru zabala garatu da, zeinaren bidez oinarri batzuk zehaztu diren aukera-
berdintasun politikak eta emakumeen baztertzearen kontrako borroka artikulatzeko, maila orokorrean; eta lan-eremuan, maila partikularrean.

ETSren Berdintasunerako IV. plan hau esparru horren barruan idatzi da, berdintasunaren inguruan nazioarteko, Europako, estatuko eta
eskualdeetako arauei jarraiki. Hauek dira araurik nabarmenenak:

� CEDAW (Emakumearen aurkako bereizkeria mota guztiak ezabatzeko konbentzioa).
� Emakumeari buruzko munduko biltzarrak
� Genero berdintasunarekiko konpromiso estrategikoa 2016-2019 (Europako Batzordea)
� 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakume eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa (Espainiako estatua).
� 4/2005 Lege Organikoa, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa (EAE).

Ildo beretik, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planetik eratorritako gidalerroak aintzat hartu dira, honek berdintasun
gaietan euskal botere publikoen ekintzak bideratzen baititu. Horiek ETSren espezifikotasun eta errealitatearen formulazioan erabat partekatuak
eta egokituak daude.

Azkenik, aipatu beharra dago 11/2014 Dekretua, otsailaren 11koa, “Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea”
aitorpena arautzen duena. Izan ere, bertan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakunde izan ahal izateko alderdi
esanguratsuak aipatzen dira. Euskal Trenbide Sareak Lankidetza Erakunde izaten jarraitzeko bokazioa mantentzen du, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunarekiko duen konpromisoa dela eta; eta baita bere jarduera-eremuan duen izaera traktorea dela eta.

1.3 Planaren arau esparrua
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Planaren elaborazio-prozesuaren abiapuntua, emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunaren arloan, erakundean dagoen egoeraren
diagnostikoa egitea izan da. Diagnostiko hori burutzeko bide hauek erabili dira: informazioa biltzeko jarduerak (bai informazio kuantitatiboa eta
bai informazio kualitatiboa), parte hartzeko dinamikak eta Berdintasunerako Taldearen barne-eztabaida.

Berdintasunerako Taldearen barne-hausnarketa prozesuak Berdintasunerako Planean integratu beharreko neurri egokienen proposamena
ahalbidetu du, helburua diagnostikoan hautemandako hobekuntza-arlo nagusiei erantzuna ematea delarik.

Jarraian, prozesuaren garapenean jarraitu den metodologiaren eskema islatzen da:

1.4 Plana prestatzeko erabilitako lan-metodologia

Galdekizun 
baten bidez 

jasotako 
langileen 

ekarpenak

Mantentzeko eta 
zirkulazioko 
langileekin 

eztabaidarako 
taldea

Funtsezkoak 
diren langileekin 

banakako 
elkarrizketak

Analisi 
kuantitatiboa 

eta analisi 
dokumentala 

Berdintasunera-
ko Planaren 
behin betiko 

dokumentuaren 
elaborazioa

Diagnostikoaren burutze-prozesua eta Berdintasunerako Planaren definizioa

Zuzendaritzaren 
konpromisoaren 

komunikazioa 
eta prozesuaren 

hasiera

Hausnarketa 
tailerrak 

Berdintasunera-
ko Taldearekin
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ZUZENDARITZAREN 
KONPROMISOAREN 
KOMUNIKAZIOA ETA 
PROZESUAREN 
HASIERA

Diagnostiko-fasearen aurretik, erakundearen zuzendaritzak behin eta berriz adierazi du Emakumeen eta Gizonen
Berdintasuna integratuko duten politiken ezarpenarekiko eta garapenarekiko duen konpromisoa. Gainera, langile
guztiei jakinarazi die diagnostikoaren eguneratze-prozesua eta Berdintasunerako Plan berriaren elaborazioa hasiko
zirela.

Era berean, langile guztiei parte hartzea eskatu zaie, prozesua aberasgarria eta emankorra izan dadin ETS osatzen
duten pertsona guztientzat.

ANALISI 
KUANTITATIBOA 
ETA ANALISI 
DOKUMENTALA 

Diagnostikoaren abiapuntua erakundeak egindako informazio kuantitatiboaren eta kualitatiboaren analisia izan da.

Alde batetik, datu kuantitatiboak bildu dira erakundeak berdintasun gaietan duen hasierako egoera aztertzeko.
Horretarako, hauek hartu dira kontutan: erakundearen profilari eta bere jarduera-eremuari buruzko datuak, langileen
ezaugarriak (sexua, adina, ikasketa-maila, lanbide-kategoria, sailen esleipena eta hierarkia-mailak, antzinatasuna eta
lanbide-kategorien araberako ordainsariak, ardura profesionalak, etab.), sarbidea, kontratazioa eta lan-baldintzak,
sustapena, ordainsariak, lan-bizitza, bizitza pertsonala eta familia bateragarri egitea, laneko osasuna, komunikazio-
politika eta berdintasunerako sentsibilizazioa.

Analisi kuantitatibo hau hainbat dokumentuen analisiarekin batera egin da, barne-agiriak zein kanpo-agiriak. Beste
batzuen artean, agiri hauek aztertu dira: enpresaren urteroko memoria, webgunearen edukiak, lizitazioen agiriak...

GALDEKIZUN BATEN 
BIDEZ JASOTAKO 
LANGILEEN 
EKARPENAK

Prozesuan ahalik eta pertsona gehien parte hartzeko helburuarekin, ETSko langile guztiei galdekizun bat bidali diegu.
Horri esker, ETSko profesionalen ikuspuntua ezagutzeko aukera izan dugu, eta lehenago aztertutako datu
objektiboetan islatuta ez dauden izaera informaleko zenbait alderdi identifikatu ditugu. Ildo beretik, beren iritzia eta
Plan berrian jorratu behar litezkeen ekintzei buruzko proposamena jakin dugu.

Galdekizuna langile guztiei banatu zaie, eta hura telematikoki eta modu anonimoan betetzeko aukera izan dute.
Guztiz boluntarioa izan da prozesuan parte hartzea.
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MANTENTZEKO ETA 
ZIRKULAZIOKO 
LANGILEEKIN 
EZTABAIDARAKO 
TALDEA

Eztabaida talde bat sortu da, langileei egindako galdekizunaren bidez jasotako informazioa osatzeko helburuarekin
eta ezaugarri hauetako prozesu batentzako garrantzitsuak diren gai ukiezinei buruzko ETSren informazio
esanguratsua lortzeko. Eztabaida-taldeak arreta berezia jarri du mantentzeko eta zirkulazioko langileetan. Arlo
horietako langileek gutxiago parte hartu dute galdekizunean eta, beraz, prozesuan haien iritziak eta ekarpenak
kontutan hartzeko beste bide bat bilatu dugu.

Eztabaida-taldeak landutako arlo nagusiak ETSk Berdintasunaren arloan gaur egun bizi duen egoerari buruz duen
ikuspegiari eta IV. Planari ekiteko orduan lehentasunak identifikatzeari buruzkoak izan dira.

FUNTSEZKOAK 
DIREN LANGILEEKIN 
BANAKAKO 
ELKARRIZKETAK

ETSko zuzendaritza-mailan funtsezkoak diren langileekin bi banakako elkarrizketa egin dira, barne-diagnostikoaren bi
alderdi esanguratsuetan sakontzeko helburuarekin. Bi alderdi horiek pertsonen kudeaketa eta komunikazioa (barne-
komunikazioa eta kanpo-komunikazioa) izan dira, eta baita Planean barneratu daitezkeen ekintzak identifikatzea ere.

HAUSNARKETA 
TAILERRAK 
BERDINTASUNERAKO 
TALDEAREKIN

Berdintasunerako Taldeak oso paper garrantzitsua bete du diagnostikoaren koordinazioan eta burutzean, eta baita
Planaren elaborazioan ere. Diagnostikoaren ondorioak Berdintasunerako Taldean partekatu eta osatu ditugu,
hausnarketarako eta Berdintasunerako Plan berriaren formulazio estrategikoari buruzko barne-eztabaidarako oinarri
gisa. Era berean, ondorio horien hedatzean lan egin da, zehaztutako helburuak lortzeko hurrengo urteetan garatu
beharreko ekintzen determinazioaren bidez.

BERDINTASUNERAKO 
PLANAREN BEHIN 
BETIKO 
DOKUMENTUAREN 
ELABORAZIOA

Diagnostikoaren eta hausnarketa-prozesuaren emaitzak ETSko 2018-2021 Berdintasunerako Planaren behin betiko
dokumentuan integratu dira, zeina Zuzendaritza Batzordeari aurkeztu zaion, eta zeina erakundearen Administrazio
Kontseiluak onartu duen.
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2.
BERDINTASUNERAKO 
PLANA
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2.1 Aplikazio eremua eta planaren indarraldia

Berdintasunerako Plana ETSren langile guztiei aplikatuko zaie, haien egungo lan-zentroetan, eta baita Plan honen indarraldian zehar ireki
daitezkeen zentroetan ere.

Berdintasunerako Planaren hartzaileak emakumeak zein gizonak dira; izan ere, Planaren helburua aniztasuna errespetatzen duen eta
emakumeak edo gizonak estereotipatzen ez dituen erakundea sortzea da. Asmoa da langile guztiek baldintza- eta aukera-berdintasunean lan
egitea, sexuan edo generoan oinarritutako inolako baztertzerik gabe.

Aurreko Planaren indarraldia bukatu eta gero, 2018an, diagnostikoaren eguneratze-prozesua eta ETSko Berdintasunerako IV. planaren
elaborazio-prozesua aurrera eraman dira. Plan berri honek lau urteko indarraldia izango du, 2018 eta 2021 artekoa.

Plan honen barruan dauden helburuak betetzeko bideratuta dagoen ekintza multzoa epe honetan zehar burutuko da. Helburu batzuk beste
batzuk baino lehenago beteko direnez, ekintza batzuk era progresiboan sartuko dira indarrean.
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2.2 Ikuspena eta estrategia-helburuak 

2018-2021 epea bukatzerakoan, ETSk berdintasunaren alorrean lortu nahi duen kokapena honako elementu hauetan oinarritzen da:

Aukera-berdintasunarekin eta emakumeen eta gizonen arteko diskriminazio ezarekin 
konprometitutako erakundea, bai bere erakundean bertan zein bere inguruan

� Tratu-berdintasuna bermatzen duena, honako arlo hauetan: enplegu-lorpenean, prestakuntzan. Promozioan, garapen profesionalean
eta bere profesionalen lan-baldintzetan.

� Bere profesionalen lanaren, familiaren eta bizitza pertsonalaren arteko oreka errazten duena, kontziliazio erantzunkidea
sustatzearen bidez.

� Lan eremu segurua sustatzen duena, edozein jazarpen egoeratatik libre.

� Emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunarekiko duen konpromisoa proiektatzen duena, bere ingurunean berdintasun hori
eragozten duten oztopoak desagerrarazten laguntzeko.

2021rako ikuspegi estrategikoa berdintasunari buruz 
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Ikuspegi hau lortzeko, Planaren bitartez helburu estrategiko hauek lortzen saiatuko gara:

2018-2021 denboraldian bete beharreko helburu estrategikoak

ETSk aukera-berdintasunarekin eta emakumeen eta gizonen arteko
baztertze ezarekin duen konpromiso estrategikoa sendotzea.

Emakumeen eta gizonen aukera- eta tratu-berdintasuna bermatzea, 
erakundearen kudeaketan zeharka berdintasunaren integrazioan aurrera 

egiten jarraituz. Hori lan-harremanen eta giza-baliabideen kudeaketaren 
funtsezko printzipioa da, eta arlo guztietara eta erakundea osatzen duten 

pertsona guztietara heldu behar da.

Berdintasunarekiko konpromisoa gizarteari eta inguruan dituen 
erakundeei helaraztea arlo guztietako berdintasun errealaren eta 

efektiboaren lorpenarekin laguntzeko.
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BERDINTASUNAREKIKO 
KONPROMISOA ETA HAREN 

KUDEAKETA

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunarekiko
dugun konpromisoa ETSren antolaketa
kulturaren funtsezko alderdia da. Konpromiso
horren ikusgarritasuna sendotzea eta
erakundearen barruan genero-ikuspegiaren
integrazioan sakontzen jarraitzea dira Plan
honen funtsezko elementuak.

Horregatik, jarduera eremu honetan, barne-
mailako hedapen zabalari zuzendutako neurriak
biltzen dira, eta baita hau modu eraginkorrean
abian jartzeko, garatzeko, jarraitzeko eta
ondorengo ebaluaziorako beharrezkoak diren
egiturak ezartzeari buruzkoak ere.

PERTSONEN KUDEAKETAN 
BERDINTASUNAREN 
ZEHARKAKOTASUNA

ETSk ibilbide sendoa eta jarraitua dauka
erakundearen politiketan, prozesuetan eta bere
mailatan berdintasunaren printzipioa zeharka
integratuko duten berdintasunerako neurriak
hartzerako orduan. Martxan jarritako hiru
berdintasunerako planekin lortutakoa
mantentzeko eta bermatzeko, emaitza onekin
abiarazitako prozesuak zaindu behar dira,
dagoeneko genero-ikuspegia barneratu baitute.
Era berean, genero-ikuspegia erabat integratu ez
duten prozesuen hobekuntzan lan egiten jarraitu
behar da.

Jarduera eremu honetan, aukera-berdintasuna
arlo hauetan bermatzean jarriko da arreta:
enplegu-lorpenean, promozioan, garapen
profesionalean, lan-baldintzetan eta lana, familia
eta bizitza pertsonala bateragarri egitean.

BERDINTASUNAREKIKO 
KONPROMISOAREN KANPO-

PROIEKZIOA

Emakunderen Lankidetza Erakunde gisa, ETS
berdintasunerako erakunde traktorea eta
jardunbide egokien adibide izan daiteke, genero-
berdintasunarekiko duen konpromisoa dela eta.

Eremu honetan, aukera-berdintasun efektiboan
laguntzera bideraturiko neurriak barneratzen dira;
horien bidez, ETSren konpromisoa erakundea
bera baino haratago hedatzen eta sustatzen da.

2.3 Lehentasuna duten ekintza-eremuak

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana 3 jarduera eremutan egituratuta dago, eta horietan bilduko dira, hain zuzen ere,
helburuak, adierazleak eta planteatu diren helburuak lortzeko programatutako ekintza zehatzak. Jarraian, bakoitzaren nondik norakoak azaldu
ditugu:
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2.4 Burutuko diren ekintzak

Definitutako lehentasunezko jarduera eremu bakoitzaren barruan ETSren 2018-2012 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV.
Planaren esparruak burutu beharreko hainbat ekintza zehaztu dira.

Hauek zehazten dira jarduera-ildo bakoitzarentzat:

� Ekintzaren izena eta bere edukiaren deskribapen laburra
� Hau era eraginkorrean inplementatzearen arduradunak diren unitatea edo unitateak
� Ekintzaren tenporizazioa
� Ekintza bakoitzarekin lotutako jarraipen adierazleak

Plan hau tresna bizitzat hartzen da: beraz, inplementazio prozesuan zehar, ekintzak gehitu ahalko dira. Berdintasunerako IV. Plan honek
emakumeen eta gizonen berdintasunerako lan-tresna eraginkorra izateko asmoa dauka oraindik ere; hortaz, Berdintasunerako Lan-taldeak plan
honetan barneratutako ekintzen jarraipena egin ahal izateko gida ere bada.
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BERDINTASUNAREKIKO KONPROMISOA ETA HAREN KUDEAKETA1

Ekintza DESKRIPZIOA Arduraduna(k) Plangintza Adierazleak

1.1 Berdintasunarekiko 
konpromisoa 
ikusaraztea eta haren 
komunikazioa

Berdintasunarekiko konpromisoa erakustea eta komunikatzea,
Zuzendaritzak egingo dituen aurkezpen-saioen bidez. Bertan, langile
guztien Berdintasunerako Plan berriaren ardatz nagusiak azalduko dira.

ETS zuzendaritza Urte bakoitzeko 
lehenengo 

hiruhilekoan

Egindako saio 
kopurua: Bai/Ez

1.2 Berdintasunaren 
printzipioa ETSren 
Jokabide Onerako 
Kodean barneratzea

Berdintasunaren printzipioa ETSren Jokabide Onerako Kodean
barneratzea

ETS zuzendaritza

Giza Baliabideak

2019 Printzipioa Jokabide 
Onerako Kodean 
barneratzea: Bai/Ez

1.3 Berdintasunerako IV. 
Planaren Hedapenerako 
Plana zehaztea

Berdintasunerako IV. Planaren Hedapenerako Plana zehaztea
erakundean dauden komunikazio-kanalak erabiliz (intranet, posta
elektronikoa, saioak, etab.).

Berdintasunerako 
Taldea

Komunikazioa

2019 Hedapenerako plana 
zehaztea: Bai/Ez

1.4 Berdintasunari 
buruzko komunikazio-
eta sentsibilizazio-
ekintzak

Langileei zuzendutako komunikazio- eta sentsibilizazio-ekintzekin
jarraitzea, Plana inplementatzeko dauden politiken, proiektuen edo
ekintza zehatzen berri emateko; eta baita Planaren jarraipenaren
emaitzen berri emateko ere (data eta mugarri garrantzitsuak, ekintza
espezifikoak edo foroetan parte-hartzeari buruzkoak, Berdintasunarekin
lotutako ekitaldiak edo hitzaldiak, etab.).

Komunikazioa Jarraitua Egindako 
sentsibilizazio- eta 
komunikazio-ekintza 
kopurua

1.5 Barne-komunikazio 
inklusiboa sendotzea

Barne-komunikaziorako materialetan edo kanaletan hizkuntza eta irudi
ez sexistak erabiltzen direla bermatzeko jarraipena. Hauek aztertu
behar dira: ahozko, idatzizko zein irudi bidezko informazioa, paperezko,
ikus-entzunezko edo digital euskarrian dagoen informazioa edota web -
intranet - edo erabiltzen diren sareetan dagoen informazioa.

Komunikazioa Jarraitua Komunikazio 
inklusiboa duten 
berrikusitako 
materialen ehunekoa

HELBURU 
ESPEZIFIKOAK

� Aukera-berdintasun efektiboa sustatzea, zuzendaritzaren konpromisoa erakutsiz

� ETSn Berdintasun Politikaren hedapena erraztea eta bermatzea

� Berdintasunerako IV. Plana 2018-2021 langile guztien artean hedatzea eta ezagutzera ematea

� Genero ikuspegiaren zeharkako inplementazioa bermatzea enpresaren komunikazioan



17

Ekintza DESKRIPZIOA Arduraduna(k) Plangintza Adierazleak

1.6 Hizkuntzaren eta 
irudien erabilera ez 
sexistari buruzko 
barne-gida 
eguneratzea eta 
hedatzea

Hizkuntzaren erabilera ez sexista eta irudiak era egokian
erabiltzeko gidalerroak eguneratzea eta langileen artean hauek
hedatzea. Horretarako, ETSren errealitatera moldatutako laburpen-
gida egingo da, eta bertan, izaera orokorreko beste baliabide, gida
edo eskuliburuei erreferentzia egingo zaie.

Komunikazioa

Berdintasunerako 
Taldea

2019 Gidaren 
eguneratzea: Bai/Ez

Gidaren hedapena: 
Bai/Ez

1.7 Berdintasunerako 
Taldearen 
ikusgaitasuna 
indartzea

Berdintasunerako kudeaketa egituraren (Berdintasunerako Lan-
taldea) ikusgarritasuna sendotzea langileen artean; horretarako,
bere osaketari, funtzioei eta erakundean erabilgarri dauden
komunikazio-kanalen bidez harremanetan jartzeko moduari
buruzko hedapena egingo da (osaketa, eginbeharrak, logoa,
harremanetan jartzeko modua...).

ETS zuzendaritza

Berdintasunerako 
Taldea

2019 Osaketari eta 
eginbeharrei 
buruzko hedapena: 
Bai/Ez

1.8 Urteko Ekintza 
Planak egitea

Urte bakoitzaren hasieran, urteko ekintza planak egitea, urte
bakoitzean garatzea aurreikusitako ekintzak zehaztu eta
planifikatzeko helburuarekin, jardunaldi bakoitzerako helburuak,
baliabideak edo metodologia zehaztuz ekintza bakoitza martxan
jartzeko

Berdintasunerako 
Taldea

Urte bakoitzaren 
hasieran

Urteko Ekintza Plana 
egitea: Bai/Ez

1.9 Planaren segidako 
jarraipena

Planaren inplementazioaren segidako jarraipena, Berdintasunerako
Taldearekin hiru hilero behineko bileren bidez.

Berdintasunerako 
Taldea

Hiru hilean 
behin

Jarraipen bilera 
kopurua

1.10 Planaren 
inplementazioari 
buruzko urteroko 
ebaluazioa

Planaren inplementazioaren urteko ebaluazioa, definitutako Urteko
Ekintza Planen ebaluazioaren eta Planaren balantze orokorraren
bitartez. Ebaluazio bakoitzaren ondorioek Berdintasunerako
Lankidetza Erakunde (Emakunde) izateagatik eskatzen den
memoria egiteko balioko dute, eta baita datorren urteko ekintza
plana egiteko ere.

Berdintasunerako 
Taldea

Urte bakoitzeko 
lehenengo 

hiruhilekoan

Planaren urteroko 
ebaluazioa Bai/Ez

1.11 Barne- zein 
kanpo-informazioa 
bildu eta aztertzeko 
prozesuetan genero 
ikuspegiaren 
barneratzea aztertze 
edo hobetzea

Barne- zein kanpo-informazioa bildu eta aztertzeko prozesuetan
genero ikuspegiaren barneratzea aztertu edo hobetzea, langileen
egoera aztertzeko ikerketak egiterako orduan sexuen arabera
bereizitako datuen erabilera orokortzearen bidez. Eta baita ere
barne- edo kanpo-komunikazioan, estatistiketan, galdekizunetan
eta egingo diren datu-bilketetan sexu- edota genero-aldagaia
barneratuz.

Berdintasunerako 
Taldea

Sail guztiak

Jarraitua Bereizitako datuak 
darabilten informazio 
bilketa-prozesuen 
ehunekoa
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PERTSONEN KUDEAKETAN BERDINTASUNAREN ZEHARKAKOTASUNA2

Ekintza DESKRIPZIOA Arduraduna(k) Plangintza Adierazleak

2.1 Gizonak egun 
nagusi diren eremu 
edo lanpostuetara 
emakumeak 
erakartzera 
zuzendutako neurri 
zehatzak identifikatu 
eta garatzea

Gizonak egun nagusi diren eremu edo lanpostuetara emakumeak
erakartzera zuzendutako neurri zehatzak identifikatu eta garatzea.
Neurri horiek, beste batzuen artean, prestakuntza teknikoa ematen
duten edo lanbide eskolekin lan egitera edo bertan sentsibilizazioa
eragiteko ekintza zehatzak gauzatzera egon daitezke zuzenduta,
ordezkapen gutxiago duten eremuetan emakumeen areagotzea
sustatzeko. Ildo beretik, gizon gehiago duten postuetan
emakumeen presentzia ikusgarri bihurtzeko ate irekien
jardunaldiak egitera zuzenduta egon daitezke.

Komunikazioa

Berdintasunerako 
Taldea

2019-2021 Garatu diren neurri 
zehatz kopurua

2.2 Erakundearen 
partaidetza-eremuetan 
emakumeen eta 
gizonen ordezkaritza 
orekatua aztertzea

Erakundearen partaidetza-eremuetan emakumeen eta gizonen
arteko ordezkaritza orekatua dagoen aztertzea (epaimahaiak,
aholkuak, batzordeak, lan-taldeak, etab.), eta baita Plana
inplementatzen den bitartean izan duen eboluzioa ere. Ekintza hau
partaidetza-eremuetan emakumeen eta gizonen kopuruaren
bilakaerari buruzko informazioa jasotzean gauzatzen da. Horren
helburua, behin Planaren indarraldia bukatuta, ordezkaritza
orekatua lortzeko joera onuragarria egon den aztertzea eta, joera
hau eremuetako batean ez bada eman, arrazoiak identifikatzea da.
Era berean, aztertzen ari da langileen artean oroigarri bat
hedatzea, ahal den neurrian eta kasu bakoitzaren egoerak aintzat
hartuta, eratuko diren eremuetan emakumeen eta gizonen
ordezkapen orekatua izaten saiatzeko.

Berdintasunerako 
Taldea

2019-2021 Gaur egun 
ordezkaritza 
orekatua duten 
partaidetza-eremuen 
kopurua

Planaren indarraldia 
bukatzen denean 
ordezkaritza 
orekatua duten 
eremuen kopurua

HELBURU 
ESPEZIFIKOAK

� Pertsonen kudeaketa politiketan eta prozesuetan genero-ikuspegiaren aplikazioan sakontzen jarraitzea, lanpostuen definizioan,
sailkapen profesionalean, sarbidean, promozioan, prestakuntzan, ordainsarietan eta lan-baldintzetan emakumeen eta gizonen
berdintasun printzipioa barneratzen dela bermatzeko.

� Langile guztien bizitza pertsonalaren, lanaren eta familiaren arteko oreka ahalbidetzea eta kontziliazio erantzunkidea ahalbidetuko
duen sentsibilizazioa sustatzea.

� Langileen segurtasuna eta osasuna zaintzea, genero-ikuspegiaren prebentzio-politikaren barneratzea mantenduz eta edozein
jazarpen egoera saihestuz.



19

Ekintza DESKRIPZIOA Arduraduna(k) Plangintza Adierazleak

2.3 Hautespen-
prozesuetan 
erabilitako tresna eta 
agirietan 
berdintasunarekiko 
konpromisoa 
erakustea 

Hautespen-prozesuetan erabilitako tresna eta agirietan
berdintasunarekiko konpromisoa erakustea

Giza Baliabideak Jarraitua Konpromisoa 
erakusten duten 
tresna eta agirien 
ehunekoa

2.4 Hautespen-
prozesuen analisia 
egitea, genero 
ikuspegiko irizpideak 
barneratuta

Hautespen-prozesuen analisia egitea, genero ikuspegiko irizpidea
barneratuta. Ekintza hau burutzeko, sexuen arabera bereizitako
datu bilketa sistematikoa egin behar da eta hautespen-prozesuaren
faseetan zehar gizonek eta emakumeek egiten duten ibilbidea
aztertu behar da. Horren helburua zenbait arazo aurreikusi eta
ekiditea da, baztertzea edo emakumeek haien burua lan-
eskaintzetara gutxiago aurkeztea sor dezaketenak, alegia.

Giza Baliabideak Jarraitua Genero ikuspegiko 
irizpideekin 
aztertutako 
hautespen-
prozesuen 
ehunekoa.

2.5 Genero ikuspegia 
ordainketen politikan 
barneratzearen 
aldizkako jarraipena 
egitea

Hierarkia-maila desberdinetako gizonei eta emakumeei
aplikatutako ordainketa-politikaren aldizkako jarraipena egitea,
baztertzerik eragingo ez duen aldagai bat ere ez egotea
bermatzeko helburuarekin.

Giza Baliabideak 2020 Segimenduaren 
burutzea: Bai/Ez

2.6 Prestakuntza 
ekintzetan genero-
ikuspegia aintzat 
hartzea

Prestakuntza ekintzak diseinatzeko, planifikatzeko edo antolatzeko
orduan, genero-ikuspegia aplikatzen dela bermatzea, hauek
trebetasunak edo gaitasunak garatzen laguntzea ahalbidetzen
baitute, genero baztertzerik gabe.

Aztertu beharreko gaien artean, hauek daude: ikastaroen
ordutegia; prestakuntzak promozioari eragiten dionean, eskaera
egin duten pertsonen artean hautespena nola egiten den;
prestakuntza ikastaroetan ematen diren edukiak eta materialak
genero-ikuspegia erabiliz berrikustea; prestakuntzaren kontratazioa
egiteko baldintzetan egiten den aipamen espezifikoa, etab.

Giza Baliabideak Urtero Genero-
ikuspegiarekin 
diseinatutako 
jardueren ehunekoa
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Ekintza DESKRIPZIOA Arduraduna(k) Plangintza Adierazleak

2.7 Prestakuntza 
Planean emakumeen 
eta gizonen 
berdintasunerako 
prestakuntza 
espezifikoak 
barneratzea

Urteko prestakuntza Planean berdintasunerako ikastaro
espezifikoak barneratzea, kolektibo bakoitzari egokituko direnak.

Prestakuntza Urtero Eman diren 
berdintasun arloko 
ikastaro zehatzen 
kopurua

Ikastaroetara joan 
diren pertsonen 
kopurua

2.8 Prestakuntza 
ekintzen analisia 
sistematizatzea, 
genero ikuspegiko 
irizpideak barneratuta

Hautespen-prozesuen analisia sistematizatzea, genero ikuspegiko
irizpideak barneratuta. Ekintza horren barruan, urteko
prestakuntzaren emaitzak sistematikoki bildu behar dira, sexuen
arabera bereizita (emakumeen eta gizonen parte hartzea ikastaro
motaren arabera, etab.)

Prestakuntza Urtero Sexuen arabera
bereizitako datuen
bilketa: Bai/Ez

2.9 Dauden 
bateragarritasun 
neurriak hedatzea

ETSn dauden eta Hitzarmen Kolektiboan jasota dauden bizitza
pertsonala, familia eta lana bateratzeko neurrien hedapena.
Hedapen hau Zuzendaritzak egingo dituen aurkezpen-saioen bidez
aurrera eramango da. Bertan, langile guztiei Berdintasunerako Plan
berriaren ardatz nagusiak azalduko zaizkie.

Giza Baliabideak

ETS zuzendaritza

Urte bakoitzeko 
lehenengo 

hiruhilekoan

Hedapena eginda:
Bai/Ez

2.10 Langileei 
erantzukizuna 
partekatzeak duen 
garrantziari buruz 
sentsibilizatzea eta 
informatzea 

Langileei erantzukizuna partekatzeak duen garrantziari buruz
sentsibilizatzera eta informatzera zuzendutako ekintzak diseinatzea
edo dauden ekimenetan parte hartzea, adibidez, Gizonduz
programan.

Berdintasunerako 
Taldea

Prestakuntza

2020 Garatutako
sentsibilizazio eta
informazio ekintzen
kopurua

2.11 Loturari eusteari 
zuzendutako neurri 
espezifikoak 
mantentzea

Eszedentzia, lana uzteko baimena, murrizketa edo antzerakoak
dituzten pertsonen eta erakundearen arteko loturari eusteari
zuzendutako neurri zehatzak mantentzea. Hainbat bide erabili
daitezke horretarako: pertsona hauek bueltatzean Harrera Planean
barneratzea edo epe zehatz baterako lan egiteari uzten dioten
pertsonei erakundearekiko harremana mantentzea ahalbidetzea
prestakuntzaren, erakundearen egoerari buruzko informazioaren
eta beste ekintza batzuen bidez

Giza Baliabideak Jarraitua Neurrien
mantentzea: Bai/Ez
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2.12 Laneko Arriskuen 
Prebentzioko Planean 
genero-ikuspegiaren 
barneratzea hedatzea

Laneko Arriskuen Prebentzioko Planean genero-ikuspegiaren
barneratzearen hedapena, emakume langileei eragiten dieten
laneko arriskuen aurrean dauden neurriak ezagutzera emateko.

Laneko Arriskuen 
Prebentzioa

2019 Hedapena eginda: 
Bai/Ez

2.13 Ekipamenduak, 
materialak eta 
instalazioak 
emakumeen eta 
gizonen beharretara 
etengabe egokitzea

Ekintza honen esparruan, gaur egun erabiltzen diren uniformeen
analisia egingo da, hauek emakumeentzat egokiak direla
ziurtatzeko, bai neurri aldetik eta bai patroi aldetik ere.

Giza Baliabideak 2019-2021 Uniformeen 
egokitzapena: Bai/Ez

2.14 Genero-ikuspegia 
lan-arriskuen 
prebentzioen barne 
egoten jarraitzea

Prebentziozko kudeaketan genero-ikuspegia barneratzen jarraitu,
ikuspegi hau integratzen duen laneko arriskuen prebentzioko
planaren inplementazioaren bidez. Izan ere, Plan honek
OSALANek markatutako arauak jarraitzen ditu. Gai hauen artean,
lan arriskuen ebaluazioa eta analisia daude, eta hauek burutzeko
lanpostuetako laneko arriskuak kontutan hartzen dira, gizonei eta
emakumeei era ezberdinean eragin ahal dieten arabera. Ildo
beretik, haurdunaldian eta edoskitze-epean zehar egon daitezkeen
arrisku zehatzak kontutan hartzen dira, eta istripu-estatistiketan
sexuaren aldagaia modu sistematikoan barneratzen da ere bai.

Laneko Arriskuen 
Prebentzioa

Jarraitua Sexuen arabera 
bereizitako datuen 
bilketa, istripu-
estatistiketan: Bai/Ez

2.15 Sexu-jazarpenen 
eta sexuan 
oinarritutako 
jazarpenen 
prebentziorako 
prozedura berrikustea

Sexu-jazarpenen eta sexuan oinarritutako jazarpenen
prebentziorako prozedura berrikustea, 2014an egindako azken
eguneratzearen gainean. Helburua zera da: sexu-jazarpen edo
sexuan oinarritutako jazarpen kasuetan arreta egokia eskaintzen
dela bermatzea eta arreta hori Emakundek markatutako
jarraibideekin bat datorrela bermatzea. Horretarako, entitate horrek
2017an argitaratu zuen sexu-jazarpenen eta sexuan oinarritutako
jazarpenen kontrako Protokoloaren bertsio eguneratuari jarraituko
zaio.

Giza Baliabideak

Berdintasunerako 
Taldea

2020 Prozedura 
berrikustea: Bai/Ez
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2.16 Sexu-jazarpenen 
eta sexuan 
oinarritutako 
jazarpenen 
prebentziorako 
protokoloa hedatzea 

Sexu-jazarpenen eta sexuan oinarritutako jazarpenen
prebentziorako protokoloa berrikustea, eguneratzea eta langileen
artean hedatzea.

Giza Baliabideak

Berdintasunerako 
Taldea

2021 Protokoloaren 
hedapena: Bai/Ez

2.17 Sexu-jazarpenen 
eta lanean sexuan 
oinarritutako 
jazarpenen arloan 
prestakuntza 
espezifikoa

Sexu-jazarpenen eta lanean sexuan oinarritutako jazarpenen arloan
prestakuntza espezifikoa, bereziki, sexu-jazarpenen arloan eta
lanean sexuan oinarritutako jazarpenen arloan betekizun zehatzak
eta erantzukizunak dituzten pertsonentzat eta berdintasuna
kudeatzeko egituretan parte hartzen dutenentzat, haien funtzioak
behar bezala betetzen dituztela bermatzeko.

Berdintasunerako 
Taldea

Prestakuntza

2021 Sexu-jazarpenen eta 
lanean sexuan 
oinarritutako 
jazarpenen arloan 
eman diren ikastaro 
zehatzen kopurua

Ikastaroetara joan 
diren pertsonen 
kopurua

2.18 Genero 
indarkeriaren biktima 
diren emakumeei 
laguntza emateko 
zerbitzuei, baliabideei 
eta laguntzei buruzko 
informazioa hedatzea

Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza emateko
zerbitzuei, baliabideei eta laguntzei buruzko informazioa hedatzea.
Neurri horiek Legeak zehazten ditu eta, modu zehatzagoan, Eusko
Jaurlaritzaren Genero Indarkeriaren Biktima diren Emakumeentzako
Zerbitzuak zehazten ditu.

Giza Baliabideak 2019 eta 2021 Egindako hedapen-
saio kopurua
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BERDINTASUNAREKIKO KONPROMISOAREN KANPO-PROIEKZIOA3

Ekintza DESKRIPZIOA Arduraduna(k) Plangintza Adierazleak

3.1 Interes-taldeei 
Berdintasunaren 
inguruan hartutako 
konpromisoa 
ezagutzera ematea

ETSko interes-talde guztiei (Administrazio Kontseilua, entitate
hornitzaileak, entitate laguntzaileak, etab) Berdintasunaren inguruan
IV. Planaren indarraldian zehar hartutako konpromisoa ezagutzera
ematea

ETS zuzendaritza

Komunikazioa

2019-2021 Konpromisoak 
interes-taldeei 
jakinaraztea: Bai/Ez

3.2 Gaur egun lizitazio 
eta kontratu 
publikoetan 
barneratutako 
berdintasunerako 
klausulak balioztatzea

ETSk kudeatzen dituen lizitazio eta kontratu publikoen
burutzearekin zerikusia duten berdintasun-klausulak aztertzea, eta
barneratu daitezkeen neurri gehigarriak aztertzea.

Kontratazioa 2020 Agiri eta kontratu-
tipoetan 
barneratutako 
berdintasunerako 
klausulen kopurua

3.3 Lankidetza 
Erakunde 
aitorpenaren 
aipamena (Emakunde) 
mantentzea

Lankidetza Erakunde aitorpenaren aipamena (Emakunde)
mantentzea, berdintasunerako 2018-2021 Plan berria bidaliz.

ETS zuzendaritza

Berdintasunerako 
Taldea

2019 Lankidetza Erakunde 
aitorpenaren 
aipamena 
mantentzea: Bai/Ez

HELBURU 
ESPEZIFIKOAK

� ETSk berdintasunarekiko duen konpromisoa jorratzea eta ezagutaraztea

� Beste erakunde publiko edo pribatuekin jardunbide egokiak partekatzea sustatzea
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3.4 Bi urtean behin 
memoria bat egitea, 
Lankidetza Erakunde 
izateagatik ditugun 
informazio-beharrei 
erantzuna emateko

Bi urtean behin memoria bat egitea, Berdintasunerako Lankidetza
Erakunde (Emakunde) izateagatik ditugun informazio-beharrei
erantzuna emateko.

Berdintasunerako 
Taldea

2020 Emakunderentzako 
urteko txostena edo 
memoria egitea:
Bai/Ez

3.5 Parte-hartze 
aktiboarekin jarraitzea 
Berdintasunarekin 
lotutako foruetan, 
jardunaldietan edo 
ekitaldi 
garrantzitsuetan

Parte-hartze aktiboarekin jarraitzea Berdintasunarekin lotutako
foruetan, jardunaldietan edo ekitaldi garrantzitsuetan. Ekintza honen
helburua berdintasunaren arloko ezagutza eta jardunbide egokiak
beste enpresa edo erakunde batzuekin partekatzea da. Hainbat
ekitalditan esperientziak partekatzen jarraitu nahi da, adibidez,
Emakunderen Gunean. Gainera, parte hartzeko beste gune edo
ekitaldi batzuk identifikatu nahi dira.

Berdintasunerako 
Taldea

Jarraitua Parte hartutako foru, 
jardunaldi edo 
ekitaldien kopurua

Kolaborazioa jaso 
duten enpresen edo 
sareen kopurua

3.6 Berdintasunerako 
IV. Plana eta haren 
ebaluazioaren 
emaitzak 
webgunearen bitartez 
kanpoan hedatzea, 
ETSren 
gardentasuneko 
estrategiaren barruan

Berdintasunerako IV. Plana eta haren ebaluazioaren emaitzak
enpresaren webgunearen bitartez kanpoan hedatzea, gaur egungo
interes-taldeei (akziodunei, hornitzaileei, bezeroei, enpresa
laguntzaileei, etab.) Planari sarbidea errazteko eta horien artean
Plana hedatzeko, ETSren gardentasunerako estrategiaren barruan

Komunikazioa Urtero Plana korporazioaren 
webgunean 
argitaratzea: Bai/Ez

3.7 Berdintasunerako 
data edo mugarri 
garrantzitsuei lotutako 
kanpo-
komunikaziorako 
ekintza zehatzak 
mantentzea

Berdintasunerako data edo mugarri garrantzitsuei lotutako kanpo-
komunikaziorako ekintza zehatzak mantentzea. Garatzen ari diren
ekintzen artean Berdintasunaren arloan dauden gako datei
lotutakoak ere sartzen dira, martxoaren 8ari eta azaroaren 25ari
lotutakoak, besteak beste. Ildo beretik, ekintza honen esparruan,
ETSk Berdintasunarekiko duen konpromisoa erakusten duten
kanpo-komunikazio ekintza berriak identifikatzea eta garatzea
aztertuko da.

Komunikazioa

Berdintasunerako 
Taldea

Jarraitua Burututako kanpo-
komunikazioko 
ekintzen kopurua 
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3.8 Kanpo-
komunikaziorako 
kanaletan eta 
materialetan hizkuntza 
eta irudi ez sexisten 
erabilera sendotzea 
(enpresaren 
webgunea, memoria, 
kanpo-komunikazioak, 
etab.)

Kanpo-komunikaziorako kanaletan eta materialetan hizkuntza eta
irudi ez sexisten erabilera sendotzea (enpresaren webgunea,
memoria, kanpo-komunikazioak, etab.)

Komunikazioa Jarraitua Komunikazio 
inklusiboa duten 
berrikusitako 
materialen ehunekoa

3.9 Geltokietan eta 
hauen sarreretan 
dauden puntu beltzen 
mapa egitea

Genero-ikuspegia geltokien diseinuan eta birmoldaketan
barneratzen jarraitzeko, gaur egungo geltokietan eta hauen
sarreretan dauden puntu beltzak identifikatzeko ikerketa bat egingo
da. Etorkizunean, identifikazio horri esker, pixkanaka hauek
ezabatzeko esku-hartze plan bat egitea da asmoa.

Operazioak

Berdintasunerako 
Taldea

2019-2021 Mapa burutzea: 
Bai/Ez

3.10 Genero-ikuspegia 
duten geltokien 
diseinurako 
jarraibideak zehaztea

Genero-ikuspegia barneratuta duten geltoki berrien diseinuan
jarraitu beharreko zenbait puntuen dekalogoa egitea. Jarraibide
hauen zehaztapenerako, puntu beltzen maparen elaborazioan bildu
den informazioa hartuko da oinarritzat.

Operazioak

Berdintasunerako 
Taldea

2021 Dekalogoa burutzea: 
Bai/Ez
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3.
IV. PLANAREN 
GOBERNANTZA
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3.1 Berdintasunerako Taldearen osaera eta eginkizunak

ETSk Berdintasunerako Lan-talde bat dauka era egonkorrean. Talde hori ETSko hainbat arlotik etorritako pertsonek osatzen dute, Erakunde
osoaren ikuspegi orokorra eskaintzen dutenek. Era berean, koordinatzaile bat dago eta hark kudeatzen eta ordenatzen ditu Berdintasunerako
Taldetik irteten diren galdera eta proiektu guztiak.

� Koordinazioa. ETSn Planaren inplementazioa
dinamizatzearen arduraduna da. Jarraipen eta ebaluazio
funtzioak gain hartzen ditu.

� Bultzada. ETSko pertsona guztien parte hartzea
sustatzen du, eta horien sentsibilizazioa lortzen du
Emakumeen eta Gizonen berdintasunarekiko inplikazioa
lortzeko helburuarekin.

� Laguntza. Ekintzak inplementatu behar dituzten
pertsonei laguntza ematen die, zalantzarik izatekotan.

FUNTZIOAK
Izena Eremua

Ainhoa Elola Idazkari nagusia

Javier Ortega Finantza Baliabideak eta Sistemak Saila

Antonio López Eraikuntza Saila 

Iratxe Ibáñez Zuzendaritza Nagusia

Mª José Vegas Eragiketak Atala

Saioa Ochoa de Alda Giza Baliabideen Saila

Marga Larrea Giza Baliabideen Saila

Cristina López I+G+b Atala

Manu Rueda Komunikazio Saila

Izaskun Lambarri Zerbitzu Orokorrak

Aitor Pavon Eragiketak Atala
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3.2 Planifikazioa, Jarraipena eta Ebaluazioa

Plana behar bezala hedatzen dela eta haren helburuak betetzen direla bermatzeko, gobernantza-eredu hau ezartzen da:

Arloa Zehazpena

Plangintza � Urtero, urtarrilean, Urteko Ekintza Plana (UEP) egingo da; eta, bertan, urtean zehar egingo diren ekintzak zehaztuko dira.

� Urteko Ekintza Plan horiek egiteko, aintzat hartuko dira IV. Planean zehaztutako egutegia eta aurreko urtean egindako
jarraipena. Aurreikusita ez zegoen ekintza berriren bat barneratzea beharrezkoa balitz, hori barneratzeko edota
beharrezkotzat jotzen diren moldaketak egiteko.

Jarraipena � Planaren indarraldian zehar, Berdintasunerako Taldeak egiteko garrantzitsua izango du Planaren burutzearen eta
segimenduaren arduradun gisa.

� Horretarako, barne-izaerarekin, Berdintasunerako Taldearen baitan, hiru hilero behin urteko ekintza planen jarraipena
egingo da. Funtsean segimendu kualitatiboa izango da hori, eta, bereziki, planifikatutako ekintzak martxan jartzerakoan egon
litezkeen oztopoak eta oztopo horiek gainditzeko irtenbideak identifikatuko dira.

� Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren jarraipena egingo da urtero. Segimendu hori kuantitatiboa eta
kualitatiboa izango da.

Ebaluazioa � Planaren indarraldia amaitutakoan, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren azken ebaluazioa egingo da,
zeina ETSren Berdintasunerako hurrengo Planaren oinarritzat erabiliko den.

� Segimenduan bezala, ebaluazioa kuantitatiboa zein kualitatiboa izango da.

Planaren inplementazioaren jarraipena eta ebaluazioa errazteko, segimendu tresna bat egingo da (printzipioz, Excel formatuan) eta, bertan,
aurrera eramango diren ekintzak eta horien jarduerak, adierazleak, etab. adieraziko dira.

Tresna honen eguneratzearen bidez, aurrerapenak neurtuko dira, prozesuan egin beharreko hobekuntzak hautemango dira eta eragileek egiten
ari diren guztia sistematizatuko da, lan hori balioztatu ahal izateko.
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Berdintasunerako Planaren jarraipena egiteko tresna

Kodea
Ekintzaren 
izena

Ekintzaren 
egungo 
egoera

Adierazle 
nagusia

Ezarritako helburu 
kuantitatiboa

Egungo neurketa

Ezarritako helburu 
kuantitatiboa 
betetzeko egin den 
aurrerapen-maila (%)

Proiektuaren mugarri 
esanguratsuak
GARATUTAKOAK

Proiektuaren mugarri 
esanguratsuak
GARATU GABEKOAK

Balizko eskala kualitatiboa

� Abandonatuta

� Hasi gabe

� Diseinu fasean

� Gauzatzen

� Burututa

Ekintzei lotutako helburu 
kuantitatiboak ezartzen badira
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Eranskinak
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A.1
Urteko Ekintza 
Plana 2019
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A.1 Urteko Ekintza Plana 2019 Ikuspegi orokorra

Jarraian, ETSn Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana 2018-2021 martxan jartzeko 2019ko Ekintza Planaren barruan burutu
beharreko ekintzen zerrendaren laburpena dago:

Ekintza Arduraduna(k)

1.1 Berdintasunarekiko konpromisoa ikusaraztea eta haren komunikazioa ETS zuzendaritza

1.2 Berdintasunaren printzipioa ETSren Jokabide Onerako Kodean barneratzea ETS zuzendaritza
Giza Baliabideak

1.3 Berdintasunerako IV. Planaren Hedapenerako Plana zehaztea Berdintasunerako Taldea
Komunikazioa

1.4 Berdintasunari buruzko komunikazio- eta sentsibilizazio- ekintzak Komunikazioa

1.5 Barne-komunikazio inklusiboa sendotzea Komunikazioa

1.6 Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexistari buruzko barne-gida eguneratzea eta hedatzea Komunikazioa
Berdintasunerako Taldea

1.7 Berdintasunerako Taldearen ikusgaitasuna indartzea ETS zuzendaritza
Berdintasunerako Taldea

1.8 Urteko Ekintza Planak egitea Berdintasunerako Taldea

1.9 Planaren segidako jarraipena Berdintasunerako Taldea

1.11 Barne- zein kanpo-informazioa bildu eta aztertzeko prozesuetan genero ikuspegiaren barneratzea aztertze 
edo hobetzea

Berdintasunerako Taldea
Sail guztiak

BERDINTASUNAREKIKO KONPROMISOA ETA HAREN KUDEAKETA1
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Ekintza Arduraduna(k)

2.1 Gizonak egun nagusi diren eremu edo lanpostuetara emakumeak erakartzera zuzendutako neurri 
zehatzak identifikatu eta garatzea

Komunikazioa
Berdintasunerako Taldea

2.2 Erakundearen partaidetza-eremuetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua aztertzea Berdintasunerako Taldea

2.3 Hautespen-prozesuetan erabilitako tresna eta agirietan berdintasunarekiko konpromisoa erakustea Giza Baliabideak

2.4 Hautespen-prozesuen analisia egitea, genero ikuspegiko irizpideak barneratuta Giza Baliabideak

2.6 Prestakuntza ekintzetan genero-ikuspegia aintzat hartzea Giza Baliabideak

2.7 Prestakuntza Planean emakumeen eta gizonen berdintasunerako prestakuntza espezifikoak barneratzea Prestakuntza

2.8 Prestakuntza ekintzen analisia sistematizatzea, genero ikuspegiko irizpideak barneratuta Prestakuntza

2.9 Dauden bateragarritasun neurriak hedatzea
Giza Baliabideak
ETS Zuzendaritza

2.11 Loturari eusteari zuzendutako neurri espezifikoak mantentzea Giza Baliabideak

2.12 Laneko Arriskuen Prebentzioko Planean genero-ikuspegiaren barneratzea hedatzea Laneko Arriskuen Prebentzioa

2.13 Ekipamenduak, materialak eta instalazioak emakumeen eta gizonen beharretara etengabe egokitzea Giza Baliabideak

2.14 Genero-ikuspegia lan-arriskuen prebentzioen barne egoten jarraitzea Laneko Arriskuen Prebentzioa

2.18 Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza emateko zerbitzuei, baliabideei eta laguntzei 
buruzko informazioa hedatzea

Giza Baliabideak

PERTSONEN KUDEAKETAN BERDINTASUNAREN ZEHARKAKOTASUNA2
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Ekintza Arduraduna(k)

3.1 Interes-taldeei Berdintasunaren inguruan hartutako konpromisoa ezagutzera ematea ETS Zuzendaritza
Komunikazioa

3.3 Lankidetza Erakunde aitorpenaren aipamena (Emakunde) mantentzea Berdintasunerako Taldea

3.5 Parte-hartze aktiboarekin jarraitzea Berdintasunarekin lotutako foruetan, jardunaldietan edo ekitaldi 
garrantzitsuetan

Berdintasunerako Taldea

3.6 Berdintasunerako IV. Plana eta haren ebaluazioaren emaitzak webgunearen bitartez kanpoan hedatzea, 
ETSren gardentasuneko estrategiaren barruan

Komunikazioa

3.7 Berdintasunerako data edo mugarri garrantzitsuei lotutako kanpo-komunikaziorako ekintza zehatzak 
mantentzea

Komunikazioa
Berdintasunerako Taldea

3.8 Kanpo-komunikaziorako kanaletan eta materialetan hizkuntza eta irudi ez sexisten erabilera sendotzea 
(enpresaren webgunea, memoria, kanpo-komunikazioak, etab.)

Komunikazioa

3.9 Geltokietan eta hauen sarreretan dauden puntu beltzen mapa egitea Operazioak
Grupo de Igualdad

BERDINTASUNAREKIKO KONPROMISOAREN KANPO-PROIEKZIOA3


