
2021eko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

336 - Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa

Programa:

Departamentua:

0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia

100 - Ondare Historiko Artistikoa eta Artxiboak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Gizarte gipuzkoarrean, kulturaren praktikaren alorreko emakume eragileen presentzia eta ikusgarritasuna haunditu
eta indartzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa
sustatzea kultur ekitaldi eta
proposamen guztietan (artistikoak, jai
girokoak, oroitzapenezkoak, kirol
arlokoak eta euskararen hizkuntza
normalizazioaren esparruan egiten
direnak).

Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak
abiaraztea emakumeen parte hartzea
eta erabaki hartzeak emendatzeko
nola jai guneetan hala arte, literatura
eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.

Kuantifikazioa: 1.612,02 ( % 0,02 )



2021eko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

333 - Kultur ekipamenduak eta museoak

Programa:

Departamentua:

0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia

110 - Gordailua eta Museoak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Partehartzean berdintasuna bultzateko  ekintzak proposatuko dira museotan.
Gordailuko fondoetan  emakume artistek egindako artelanen erakusketa bat prestatuko da San Telmo Museoarekin
batera.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa
sustatzea kultur ekitaldi eta
proposamen guztietan (artistikoak, jai
girokoak, oroitzapenezkoak, kirol
arlokoak eta euskararen hizkuntza
normalizazioaren esparruan egiten
direnak).

Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak
abiaraztea emakumeen parte hartzea
eta erabaki hartzeak emendatzeko
nola jai guneetan hala arte, literatura
eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.

Kuantifikazioa: 34.894,94 ( % 0,87 )



2021eko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

334 - Kulturaren sustapena

Programa:

Departamentua:

0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia

120 - Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Aukera berdinak izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa
sustatzea kultur ekitaldi eta
proposamen guztietan (artistikoak, jai
girokoak, oroitzapenezkoak, kirol
arlokoak eta euskararen hizkuntza
normalizazioaren esparruan egiten
direnak).

Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak
abiaraztea emakumeen parte hartzea
eta erabaki hartzeak emendatzeko
nola jai guneetan hala arte, literatura
eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.

Kuantifikazioa: 124.288,70 ( % 0,88 )



2021eko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

327 - Herritarren bizikidetza sustatzea

Programa:

Departamentua:

0920 - Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritza Nagusia

200 - Nazioarteko Lankidetza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Genero-ekitatea defendatu eta sustatzea ekonomiaren, gizartearen edo politikaren alorretan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 21,74 )

Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta
Euskadin indarrean dagoen
emakumeen eta gizonen
berdintasunerako legea garatuta,
konpromiso politikoa zehaztea.

Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat
etorrita, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako politika
sustatzeko eta garatzeko GFAk
bereizten duen aurrekontua
progresiboki egokitzea.

( % 60,87 )

Ea.HO.8.2 GFAren genero
zeharkakotasunaren estrategiaren
bidez, emakumeen ahalduntzea
sustatzea.

Ea.8.2.3. GGKE eta lurraldeko
emakumeen arteko aliantzak
sortzea, ezagutzak eta esperientziak
elkar trukatuta.

( % 17,39 )

Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia
handitzea gizarte eta politika arloko
ordezkaritza eta/edo postu
publikoetan.

Ea.9.3.1. GFAren aitortza publikoko
sari, lehiaketa eta beste ekitaldi
guztietan emakumeen presentzia
handitzea, kontuan izanik lurraldeko
emakumeen aniztasuna.

Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze
postuetan emakumeen arteko
sinergiak sustatuko dituzten
ekimenak bultzatzea, kontuan izanik
lurraldeko emakumeen aniztasuna.

Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan
emakumeen eta gizonen presentzia
orekatua duten edo modu aktiboan
sustatzen ari diren erakundeak
ikusarazteko laguntza ematea.

Kuantifikazioa: 934.744,13 ( % 19,79 )



2021eko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena

Programa:

Departamentua:

0930 - Gazteria Zuzendaritza Nagusia

300 - Haur, nerabe eta gazteen sustapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Haurtzaroa, nerabezaroa eta gaztaroa, definizioz, balioen eta aginduen esperimentazioaren eta barneratzearen
bidezko ikaskuntzak ezaugarritzen dituen bizitzako etapak dira, baita generoarenak ere.
Bestalde, jakina da komunikabideek, publizitateak, ingurune digitalak eta, oro har, kontsumo-gizarteak eragin handia
dutela haiengan; izan ere, kontsumo-gizarteak kontuan hartzen ditu, kontsumitzaile potentzial gisa, eta, horretarako,
sarritan, beren helburuetarako balio duen edozein estrategia erabiltzen du, bestelako kontsideraziorik gabe.
Beraz, ezinbestekoa da eragin toxiko hori nolabait konpentsatuko duten inguruneak eta erreferentziak sortzea, eta,
ahal den neurrian, balio eta ikuspegi sexistak eta berdintasunezkoak ez direnak kudeatzen ikastea; izan ere,
denborarekin, balio eta ikuspegi horiek desegokiak ez diren egoeretan hondatzen dira eta gizarteko egiturazko
desberdintasuna iraunarazten dute.
Gure zuzendaritzarentzat, lan hori modu bikoitzean egin behar da: esplizituki, berdintasunaren aldeko ekintza eta
jarrera esplizituen bidez, eta baita ere genero-ikuspegia zeharka txertatu behar da gure ekintza osoan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 3,00 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

( % 93,54 )

Ea.HO.8.2 GFAren genero
zeharkakotasunaren estrategiaren
bidez, emakumeen ahalduntzea
sustatzea.

Ea.8.2.4. Neska nerabeen
ahalduntzea sustatzea GFAk
sustatutako haur, nerabe eta
gazteentzako programen eta guneen
esparruan.

( % 3,12 )

I.HO.14.3. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistarekiko arbuio
soziala handitzea, indarkeria mota hori
eragiten duten generoko
desberdintasunak daudela ulertuta.

I.14.3.4. Ikus-entzunezko materialak
diseinatuta, Gipuzkoan indarkeriari
aurrea hartzeko programa bat
abiaraztea, gazteei zuzendua.

Kuantifikazioa: 735.998,38 ( % 11,59 )



2021eko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 0,33 )
I.HO.16.1. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistaren arloan foru eta
toki politikak lerrokatzea.

I.16.1.3. GFAk eta toki erakundeek
emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren aurrean jarduteko
moduak koordinatzeko partekatzen
dituzten guneak sendotzea.



2021eko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

341 - Kirolaren sustapena

Programa:

Departamentua:

0940 - Kirol Zuzendaritza Nagusia

400 - Kirolaren sustapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Helburu estrategikoetako  bat da Gipuzkoako kirol egitura eta jarduera fisikoa bera indartzea,  arreta berezia ipiniz
haien arteko berdintasunari.

Emakumeen kirol praktika  gero eta gehiago zabaltzen ari da. Kirol erakunde guztiak ikusten ari dira  gizartearen  eta
kirolaren   Orekan  emakumeen partaidetza oso garrantzitsua   dela.

Dena den, Gipuzkoan, egun, agerian dira kirola eta jarduera fisikoan genero ikuspegitik dauden aldeak :
- 2018ko Euskal Osasun Inkestak erakusten duenez Gipuzkoan emakumezkoen  % 34,1ak eta 16 urtetik gorako
gizonezkoen % 30,1ek ez du lortzen jarduera fisikoko maila neurridunik  ere.
- Eskola kiroleko programaren parte hartze datuen aldetik, hastapeneko jardueretan antzeko mailak erakusten
da(partaideen %47´83 a emakumezkoa da), lehiaketa  jardueretan, aldiz, %44´15a .
Lizentziaren aldean ( ikasleak litzentzia bat baino gehiago eduki ahal du)  irakaskuntzan emakumezkoan  %43,79.
Lehiaketetan %40,41.
-  Emakumeen kirolaren ikusezintasuna ere kontuan hartzeko eragilea da, 2015-2016 ekitaldietan garatutako
ikerketaren arabera, komunikabideetako kirol berrien %10a soilik emakumeen kiroletakoa zen.

Horregatik,  Kirolean emakumearen parte hartzea  ekimenak eta programak,  V Carmen Adarraga Saria , emakume
eta neskek osatutako kirol taldeen aitormen soziala sustatzen jarraituko da.  Beste aldetik  Kirolean emakumeen eta
nesken aurkako indarkeria matxistari buruzko sentsibilizazio-eta prebentzio ekintzak ere abiatuko  dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

Kuantifikazioa: 548.652,46 ( % 3,48 )



2021eko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 23,81 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

Kirol antolatuaren finantzaketan
emakumeek kirolean parte har
dezaten bultzatzeko programak
baloratzea.

( % 4,76 )

Ek.HO.13.1. Zaintza lanak aitortzea eta
haiei balioa ematea ezinbestekoak
direlako bizitzaren jasangarritasunari
begira.

Kirol antolatuaren finantzaketan
emakumeek kirolean parte har
dezaten bultzatzeko programak
baloratzea.



2021eko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 66,67 )

Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa
sustatzea kultur ekitaldi eta
proposamen guztietan (artistikoak, jai
girokoak, oroitzapenezkoak, kirol
arlokoak eta euskararen hizkuntza
normalizazioaren esparruan egiten
direnak).

Ea.9.2.2. Emakume eta neskez
osatutako kirol taldeen aitortza
soziala sustatzea.

Kirol antolatuaren finantzaketan
emakumeek kirolean parte har
dezaten bultzatzeko programak
baloratzea.

Berdintasunaren erronka eskola
kiroleko etorkizuneko
proposamenetan bermatzea

Berdintasun planak garatzeko
finantzaketa eman

Gipuzkoako kirolean bidea ireki
duten emakumeak aintzatesteko
urteko ekitaldia antolatzea.

Gipuzkoako emakumeen artean
kirola sustatzeko programak
garatzea.

Erakundeei aholkularitza ematea
kiroleko berdintasun-politikei buruz.

Emakumeentzako jarduera fisikoa
sustatzeko programetan esku
hartzeko ikerketan laguntzea.

( % 4,76 )

I.HO.14.3. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistarekiko arbuio
soziala handitzea, indarkeria mota hori
eragiten duten generoko
desberdintasunak daudela ulertuta.

I.14.3.5. Kirol munduan emakumeen
eta nesken aurkako indarkeria
matxista prebenitzeko eta horretan
sentsibilizatzeko ekintzak
abiaraztea.




