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Hitzaurrea

J

arraian aurkeztuko dizuegun GIDA, 2008ko
ekitaldian egindako jardueren artean, ELKAR
IKERTEGIA, Koop. E.k bultzatu duen proiektu nagusietako bat da, Eusko Jaurlaritzako Gizarte Ekonomiako zuzendaritzaren diru-laguntzari
esker.
ELKAR IKERTEGIA, Koop. E. 2005eko uztailean
eratu zen Euskal Kooperatiben Mugimenduaren
Azterketa eta Analisien Zentro gisa, ERKIDE, KONFEKOOP, MONDRAGON eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren parte-hartzearekin.
Bi dira, funtsean, ELKAR IKERTEGIA, Koop. E.ren
jardueraren oinarrizko eginkizunak:
-- Azterketen eta ikerketen sustapena, kooperatiben araudiaren etengabeko hobekuntzari ekarpena eginez.
-- Kooperatibei eragiten dieten intereseko gaien
inguruko azterketa eta analisiak egitea, edo
Euskal Kooperatiben Mugimenduko ordezkariei euskarri teknikoa emango dieten azterketak prestatzea.
Kooperatibetan berdintasun neurriak ezartzeko gida, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 18ko
4/2005 Legeak eta Emakume eta Gizonen Berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoak lan-esparruan eragindako legegintza-arloko aldaketen ondorioz sortu da.
Lan-esparruan gizonek eta emakumeek bizi duten egoeraren inguruan kooperatibetan hausnarketa gune bat irekitzeko asmoarekin jaio da.
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Galdera eta erantzunen dinamika baten bidez, kooperatibetako zenbait datu jaso eta prozesuren analisia
erraztu nahi du, eta lan-esparruan emakume eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu dezaketen neurriak
proposatzen ditu.

Azkenik, GIDA hau prestatzeko MUko Enpresa Zientzien fakultateko irakasle Eunate Eliok egindako lana
azpimarratu behar da. Bera izan da ikerketa honen
buru, eta ELKAR IKERTEGIAtik gure eskerrik beroenak
eman nahi dizkiogu.

GIDA honek izaera irekia eta malgua dauka, kooperatiba bakoitzak bere errealitatera egokitu behar dituen
aholkuak eta jarduerarako jarraibideak proposatu besterik ez baititu egiten. Ondoko hauek dira bere helburu nagusiak:
-- Berdintasunaren aldeko neurriak beharrezkoagoak
diren esparruak identifikatzen laguntzea.
-- Berdintasunaren aldeko neurriak proposatzea eta
berdintasun planak prestatzeko laguntza ematea.
-- Sexuagatiko diskriminazioaren aurka ekiteko protokoloa prestatzeko ideiak ematea.
-- Kooperatibek erabili ditzaketen materialak eta baliabideak eskaintzea.
Asko eta asko dira azken urteotan argitaratu diren
Berdintasun Planen inguruko eskuliburuak. GIDA
honek argitaratu diren eskuliburuak berrikusi eta informazioa kooperatibismoaren testuinguru zehatzera egokitu du, eskuliburu espezifikoa eta erabilerraza
sortzeko asmoz. Erabili diren giden zerrenda bibliografian jaso da. Horietako asko formatu digitalean daude
eta erraz eskuratu daitezke. Hortaz, gida hau osatzeko
erabili ahal dira.
GIDA hau luzeegia gerta dakiekeen kooperatiba txikiei Sarrera irakurri dezaten gomendatzen diegu. Bertan atal esanguratsuenak zeintzuk diren azaltzen da.
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1. Sarrera
Kooperatibetan Berdintasun neurriak ezartzeko Gida kooperatibetako Zuzendaritza Batzordeetako
eta Artezkaritza Kontseiluetako kideentzat bereziki prestatu da, haiek baitira berdintasunaren aldeko
neurrien ezarpen prozesua bultzatu behar dutenak. Giza Baliabideetako edo Pertsonaleko departamentuko kideentzat era bada, berdintasunaren aldeko neurriek aipatu departamentuko prozedura edo landinamikei bereziki eragitea gertatu baitaiteke.
Zuzendaritza Batzordearen/Artezkaritza Kontseiluaren, Giza Baliabideetako edo Pertsonaleko departamenduaren eta (hala dagokionean sortuko den) Berdintasun Batzordearen arteko lankidetza ezinbestekoa izango da egoeraren diagnostikoa egin, zein proposatutako neurriak aurrera eramateko orduan.
Areago, kooperatibako kolektibo osoaren inplikazioak lan zabal eta sakona, eta errealitate soziolaboralarekin bat datorren lana egiten lagunduko du. Diagnostikoa eta berdintasun plana egiteak kooperatibaren eta bere politiken gaur egungo testuinguru soziolaboralaren inguruko hausnarketa egiteko, zein
aipatu antolakuntza-politikak hobetzeko aukera emango dio kooperatibari.
Kooperatibako bazkide langileak analisi horretara erakartzeak arazoaren ikuspegi zabalagoa emango digu,
genero berdintasunaren inguruko sentsibilizazioa bultzatzen dugun bitartean. Horregatik, berdintasun
plan osoa martxan jarri, zein neurri zehatz batzuk soilik
ezarri, komenigarria da kolektibo osoak parte hartzea
egiten diren ekintza guztietan.
Gida hau ez da emakumezko bazkide eta langile gutxi
eduki eta genero-osaera orekatu nahi duten kooperatibentzat soilik. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun egoeraren inguruko analisi sakonagoa egitea du
helburu. Hau da, emakumeak gehiengoa diren kooperatibek ere berdintasun diagnostikoa egin beharko lukete,
bere erakundeko gizonen eta emakumeen baldintza
soziolaboralak, zenbakizko parekotasunetik haratago,
berdintasunezkoak diren aztertzeko. Horregatik, hain
zuzen ere, honako hau barne-mailan berdintasun neurriak sustatu nahi dituzten kooperatiba guztientzat
(neurriari, jarduera-sektoreari, emakumeen portzentajeari eta abarri begira) baliagarria den lan-agiria da.

Emakume eta gizonen
berdintasunaren aldeko neurriak
ezartzeak kooperatiben oinarrizko
printzipioak betetzen laguntzen
du.

Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurriren bat hartzeko interesa edukita, honako
gida hau luzeegi irizten duten kooperatiba txikiei gidaren ondoko atal hauetara zuzenean jotzeko gomendioa egiten diegu:
-- Berdintasun Plana ezartzeko prozesu osoaren argazkia erakusten digun 5.7. Prozeduraren laburpena atala. Laburpen horretan Berdintasun Planaren faseak, zein faseetako bakoitzean martxan jarri
beharreko ekimenak zehazten dira. Aurreko ataletan fase eta ekintzen azalpen zehatzagoa egiten da,
eta argibide gehiago behar izanez gero, bertara jo dezakete.
-- 6. Diagnostikoa eta berdintasun neurrien eta planen ezarpena atalean berdintasuna sustatzeko neurriak zein gai-multzotan ezarri daitezkeen jasotzen da. Atal horretan bereziki interesgarriak
dira bai hausnarketari bidea irekitzeko galderak, zein galdera bakoitzaren inguruan proposatzen diren neurriak. 6.8. Berdintasuna sustatzeko neurrien laburpena atalean neurri esanguratsuenak
jasotzen dira, gai-multzoen eta neurri moten arabera sailkatuta. Zerrenda horrek aurrera eraman
daitezkeen ekintza ugarien irudi zabala eskaintzen digu.
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Kooperatibarentzat egokienak diren proposamenak eta neurriak hautatuta, kooperatiba horren berdintasun plana lortuko dugu.
Emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeak kooperatiben oinarrizko printzipioak
betetzen laguntzen du, eta bazkideen kolektibo osoaren kalitate soziolaboralean eragina dauka, aniztasunarekin eta familia eta norberaren bizitzarekin errespetuzkoak diren lantokiak sortzen baitira. Halaber,
gehienetan modu informalean ezarrita dauden antolakuntza-arloko politika eta jardunbideen gainean
hausnartu eta berauek hobetzeko bidea da. Horregatik guztiagatik, eta sarrera honi amaiera emateko,
kooperatibei gonbit egin nahi diegu berdintasunaren esparruan urratsak ematen hasteko.

2. Kooperatiben berezko

konpromisoa berdintasunarekin
Lan-merkatuaren errealitateak, Euskal Herrian zein estatuan, emakumeen kalterako den egoera islatzen du:
emakume andana emagizarte-onarpen eta ordainsari maila
baxuenean biltzen dituen bereizketa bertikal eta horizontala egon badago. Euskal kooperatibei dagokienez, bestelako
egoera baten berri ematen digun daturik ez dago. Hortaz,
espero izatekoa da emakumezko kooperatibisten egoera
lan-merkatuaren egoeraren isla izatea.
Hala ere, aukera-berdintasuna kooperatiba-pentsamenduaren azpian agerian zein inplizituki dagoen kontzeptua da,
bai balioetan zein kooperatiben oinarrizko printzipioetan.
Berdintasunaren aldeko neurriak hartzea kooperatiben
nortasuna indartzeko modua da.

Kooperatibismoak pertsona guztiei, gizonei eta emakumeei, aukera berdinak emateko ahalmena dauka
kooperatiba bateko kide izateak berekin dakartzan eskubideak eta betebeharrak bere egiteko orduan.
Horregatik, egoera legala (berdintasunari buruzko legeria berria Euskal Herrian eta Espainian) eta soziala
(berdintasunaren aldeko aldaketa sozialak, lan egiteko
modu berriak) aprobetxatu behar dira kooperatibak
gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasunaren
sustapenean aitzindari izan daitezen.

Berdintasunaren sustapenak bi

Berdintasunaren sustapenak bi osagai ditu: justizia
osagai ditu: justizia soziala eta
soziala eta lehiakortasun-abantaila. Kooperatibak
lehiakortasun-abantaila.
izanagatik, gure enpresek lagun guztiei tratu bera eta
bidezkoa emateko beharra daukate, hau da, berdintasunaren kontzeptua genero ikuspegitik jorratu behar dute. Merkatu globalizatu batean lehiatzen diren
enpresak izanagatik, beste enpresen aldean lehiakortasun-abantaila sortzen duen balio gisa ulertu behar
dute berdintasuna.
Halaber, aukera-berdintasunak kooperatiben nortasuna indartu eta kooperatibetako langileen bizi-kalitatea hobetzea du helburu.
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3. Emakume eta gizonen berdintasunerako
3/2007 lege organikoa

Emakume eta Gizonen berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoak emakume eta gizonen arteko tratu
eta aukera berdintasunerako eskubidea egikaritzeko helburua dauka, bereziki, emakumearen diskriminazioa desagerraraztearen bidez, emakumearen egoera edo zirkunstantzia edozein dela, eta bizitzaren
edozein esparrutan, eremu politiko, zibil, laboral, ekonomiko, sozial eta kulturalean batez ere.
Emakume eta gizonen arteko tratu-berdintasunerako printzipioari jarraiki, ez du sexu arrazoiengatiko
zuzeneko edo zeharkako diskriminaziorik egon behar, bereziki amatasunaren, familian betebeharrak
bere gain hartzearen edo egoera zibilaren ondorioz emandako diskriminaziorik.
Legeak barne hartzen ditu hainbat hezkuntza-esparru, hala nola, politika publikoak, komunikabideak
(publikoak zein pribatuak) eta enplegu publikoa, zein aukera-berdintasunean oinarritutako lanerako eskubidea. Enpresa-erakundeei zuzentzen zaien azken esparru hori da Gida honen ardatza.

4. Legearen ezarpena enpresa erakundeetan
Lege Organikoaren IV. tituluak aukera-berdintasunean oinarritutako
lanerako eskubidea arautzen du, eta enpresa-erakundeek martxan jarri beharreko ekimenak jasotzen ditu. Legeak 45.1. artikuluan berdintasuna lortzeko enpresen eginkizuna zein den azaltzen du: “enpresek
lan-esparruan tratu eta aukera-berdintasuna errespetatu behar dute,
eta xede horretarako, emakume eta gizonen arteko edozein lan-diskriminazio mota saihesteko neurriak hartu behar dituzte. Neurriok langileen ordezkari legalekin negoziatu behar dira, eta hala dagokionean
baita hitzartu ere, laneko legeriari jarraiki”.
Emakume eta gizonen berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoa kooperatibetan ezarriko da gainontzeko enpresetan bezala. Hortaz, kooperatibek ere berdintasunaren aldeko neurriak hartu behar dituzte.
Gidaren atal honetan, berdintasun legeak enpresa-erakundeen esparrura ekarri dituen legeriaren aldaketa garrantzitsuenak eta kooperatibetan ezartzeko modua zein den jasotzen da. Aldaketa hauek hiru
atal nagusitan banatu dira. Kooperatiba-erakundeek hiru atal horiek oinarritzat hartuta hausnartu eta
ekimenak martxan jarri behar dituzte:

a) Tratu-berdintasuna
Batetik, lanean tratu-berdintasunaren aldeko neurriak proposatzen dira. Arau orokorrak dio, erakunde
guztiek, langile kopurua gorabehera, berdintasunaren aldeko ekintza zehatzak burutu behar dituztela.
250 langiletik gorako enpresek, ordea, horrez gain, egoeraren diagnostikoa egin behar dute. Egingo diren
ekintzek diagnostiko horretatik abiatu, eta Berdintasun Planean jasota geratu behar dute. 250 langiletik
gorako enpresetan Berdintasun Planak (BP) prestatzeko beharra Legearen ezaugarri nagusietakoa
da. Enpresa horiez gain, lan-administrazioko agintaritzak zigor-prozedura bidez adostuta edo hitzarmen
kolektiboan horrela jasotzen duten enpresek ere berdintasun plana egin behar dute. Bestalde, 250 langi-
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letik beherako enpresetan berdintasun planak prestatu eta ezartzea aukerakoa izango da, aldez aurretik
langileen ordezkaritza legalari kontsulta eginda (45.5. art.), eta betiere berdintasunaren aldeko neurriren bat proposatzen bada. Eusko Jaurlaritzaren berdintasunerako 4/2005 Legeak ere enpresa pribatuetan berdintasun planak edo programak egiteko beharra jasotzen du, baina oraindik ez da prestatu hori
arautzeko irizpideak jasoko dituen araudirik.
3/2007 Lege Organikoaren tratu-berdintasunaren aldeko neurrien artean, Gizarte Segurantzaren sistemari
dagozkion hainbat aldaketa sartu direla nabarmendu behar da, lana malgutu eta norberaren bizitza, familia eta lana bateratzen laguntzeko xedez. Kooperatibek neurri hauek aztertu eta, ahal den neurrian, euren
Estatutu Sozialetan edo Barne-araudietan jaso behar
dituzte.

250 langiletik gorako enpresetan
Berdintasun Planak (BP)
prestatzeko beharra Legearen
ezaugarri nagusietakoa da.

b) Jazarpenaren prebentzioa
Bestalde, erakundeek sexu-jazarpena eta sexuagatiko
jazarpena saihesteko neurri zehatzak sustatu behar
dituztela jasotzen du legeak, prebentzioaren gaia nabarmenduz. Kooperatibek esparru horretan jarduteko protokoloak zehaztu behar dituzte. Gida honek jazarpena prebenitu eta horren kontra ekiteko
protokolo bat zehazteko jarraibideak ematen ditu.

c) Artezkaritza Kontseiluen osaera orekatua
Azkenik, kooperatibismoan, administrazio-kontseiluen edo, kooperatiben kasuan, artezkaritza kontseiluen osaera orekatuaren inguruko hausnarketa egitea beharrezkoa ikusten da. Galera eta irabazien kontu ez-murriztuak aurkeztera derrigortuta dauden sozietateek, Legea indarrean jarri eta 8 urteko epean,
hau da martxoaren 24rako, euren Administrazio Kontseiluetan emakume eta gizonen presentzia orekatua lortzeko beharrezkoa den emakume kopurua sartzeko beharra ezartzen ez badu ere, legeak neurri
horren alde egiten du.

Legearen ezarpena
enpresa-erakundeetan

Tratu-berdintasuna lanean
-- Berdintasun-neurriak – Berdintasun Planak.
-- Gizarte Segurantzaren aldaketak.
Sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko
jazarpenaren prebentzioa.
Artezkaritza Kontseiluen osaera orekatua.
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5. Kooperatibetan berdintasun neurriak ezartzeko
prozedura: berdintasun planak (BP)

Aurretik azaldu den bezala, 250 langiletik beherako kooperatibak ez daude
Berdintasun Plana prestatzera derrigortuta, baina emakume eta gizonen
arteko lan-diskriminazioa saihesteko beharrezkoak diren neurriak hartu
behar dituzte.
Beraz, Gida honetan kooperatiba guztientzako prozedura bakarra proposatzen da (kooperatibaren neurria edozein dela), 3/2007 Legeak Berdintasun Planak prestatzeko ezartzen dituen jarraibideak oinarritzat hartuta.
250 langiletik gorako kooperatibek prozedura hori bete behar dute, eta
gainontzeko kooperatibek euren errealitatera hobeto egokitzen diren neurriak ezartzeko hautua egin
dezakete, BPa prestatzeko prozesu osoa betetzeko beharrik gabe.

5.1. Berdintasun planak (BP)
3/2007 Legearen 46. artikuluak ondoko hitz hauek erabiltzen ditu Berdintasun Planak zer diren azaltzeko: “ordenatuta dauden neurrien multzo bat da, egoeraren diagnostiko bat egin ondoren hartutakoak,
enpresan emakume eta gizonen arteko tratu eta aukera-berdintasuna lortu, eta sexuagatiko bereizkeria
desagerrarazteko xedearekin”.
Hala ere, legeak ez du zehatz azaltzen aipatu Planen edukiak zein izan behar duen. Helburuak, estrategiak eta hartu beharreko jardunbideak, zein helburuen jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistemak zehaztuko direla baino
ez du esaten.
Berdintasun planek, besteak beste, gai hauek jaso ditzakete:
kontratazioa, lan-igoera, prestakuntza, plantillaren egitura,
soldata, sexu-jazarpenaren eta sexuagatik jazarpenaren prebentzioa eta langileen familia eta lana bateratzea.
Hurrengo ataletan labur eta argi azaltzen dira kooperatiba batean, Legeari jarraiki, berdintasun plana prestatzeko jarraitu beharreko urratsak zeintzuk diren. Halaber, aipatu Plana ezartzeko
kooperatibak barne-mailan aurrera eraman behar duen lan-prozedura paralelo bat proposatzen da. Bereziki, kanpoko aholkularitza kontratatu beharrean, berdintasunaren aldeko neurriak
barne-mailan eta zuzenean prestatzeko erabakia hartzen duten
kooperatibentzako prozedura da.
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Legeak ez du zehatz azaltzen
aipatu Planen edukiak zein
izan behar duen. Helburuak,
estrategiak eta hartu
beharreko jardunbideak, zein
helburuen jarraipena eta
ebaluazioa egiteko sistemak
zehaztuko direla baino ez du
esaten.
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1. Faseko (Konpromisoa) ekintzarik garrantzitsuena Artezkaritza
Kontseiluak eta Zuzendaritza Batzordeak egin beharko luketen
hitzarmena da. Hitzarmenak kooperatiban berdintasunaren aldeko ekimenak martxan jartzeko konpromisoa, zein konpromiso
hori betetzeko erabiliko den lan-dinamikaren inguruko erabakiak
jasoko ditu. Hau da, BPa egiteko kanpoko aholkularitza kontratatuko den, berdintasun batzordea sortuko den, batzorde horrek
izan dezakeen osaera zein izan daitekeen eta bestelako gaiak erabakiko dira. Kudeaketa Planean jasoko den helburuetako bat bilakatu daiteke.

5.2.1. Berdintasun Batzordearen sorrera
Lehenik eta behin, adierazi behar da legeak ez duela Berdintasun Batzordea eratzeko beharrik zehazten;
kooperatiba bera da batzordea eratuko duen edo ez erabakiko duena. Nolanahi ere, Gida honek gomendagarritzat jotzen du kooperatibak bere egiten dituen konpromisoetako bat Berdintasun Batzordearen
eraketa izatea, eta batzordeak izaera iraunkorra eta aktiboa edukitzea, nahiz eta denborak aurrera egin
ahala osaeran aldaketak eman. Aukera gomendagarritzat jotzen da, berdintasunaren aldeko neurriak
ezartzeko prozedurak gidari bat edo gidari talde bat beharrezkoak dituelako.
Berdintasun Batzordearen eraketa erabakitzen duen bezala, kooperatiba bera da ere osaera erabakitzen
duena. Osaera hainbat modutan egin daiteke: Artezkaritza Kontseilu osoarekin edo zati batekin bat etorrita, Artezkaritza Kontseiluko, Zuzendaritza Batzordeko eta Gizarte Kontseiluko kideekin osatuta, gai
honekin bereziki sentsibilizatuta dagoen edozein bazkideren presentzia bermatuta, etab. Halaber, aukera-berdintasunaren arloan prestakuntza daukaten lagunak Batzordean sartzea gomendatzen da. Gaiaren
ezagutzan egon daitezkeen gabeziak, adituak kontratatuz edo erakundean dauden langileak prestatuz
konpondu daiteke. Baina, erabaki den osaera edozein dela ere, ezinbestekoa da emakumeak batzordean
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presente egotea, eta gomendagarria da erakundea bere aniztasunean ordezkatzen duten lagunek parte hartzea (ezintasunak
dituzten lagunak, talde etniko desberdinetakoak…).
Kooperatibako lan-esparru guztietako lagunak ere batzordean
sartzea oso garrantzitsua da, Pertsonal edo Giza Baliabideetako departamentukoak batez ere, hobekuntza ekintzen zati
handi bat departamentu horren bidez kudeatu beharko baita.

Gida honek
gomendagarritzat jotzen du
kooperatibak bere egiten
dituen konpromisoetako bat
Berdintasun Batzordearen
eraketa izatea, eta
batzordeak izaera iraunkorra
eta aktiboa edukitzea.

Legeak sindikatuei paper garrantzitsua ematen die berdintasun
planak eta berdintasun neurriak ezartzeko negoziazioan. Kooperatiben kasuan, Gizarte Kontseiluak ere paper nagusia eduki behar duela aintzat hartzen da, bai egindako ekintzak jakinarazi, zein proposamen berriak planteatzeko orduan. Hortaz,
Gizarte Kontseiluko kideek ekimen hau gidatzen duten lagunei
edo Berdintasun Batzordeari (eratuko balitz) lagundu, edota bertan parte hartzea gomendagarria da.
Horrela, iradokizunak egin ahal izango dituzte, eta diseinatutako ekintzak kolektibo osoari jakinarazteko
bidea izan daitezke.

Batzordea arduratuko da diagnostikoaren jarraipena, kolektibotik jasotzen diren proposamenen analisia
eta berdintasun plan edo neurrien ezarpena eta ebaluazioa egiteaz. Horretarako, Batzordearen lehenengo lanetako bat lan-egitasmoa diseinatzea izango da, epeak, eginkizunen banaketa, eta beste hainbat
kontu zehazteko.
Gida honek Berdintasun Batzordeari ematen dion garrantzia dela-eta, Planaren hurrengo faseetan etengabe hitz egingo da Batzorde horren inguruan. Batzordea eratzen ez duten kooperatiben kasuan, Batzordearekin lotutako ekintzak berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko ardura daukanak egingo ditu.

5.2.2. Konpromisoaren jakinarazpena
Hartutako konpromisoa kolektibo osoari jakinaraziko zaio. Oso garrantzitsua da hori egitea, hitzarmenaren ondorioz hausnarketa eta analisirako fasea irekiko baita, langile guztiei eragiten dieten prozeduretan aldaketak ekarri ditzakeena. Kolektiboa proiektuan inplikatzeko, iradokizunak eta egin daitezkeen
ekimenak proposatzeko eta gobernu eta zuzendaritza organoen proposamenak gizarteratzeko bidea da.
Kooperatibak, halaber, hartutako konpromisoa kolektiboari jakinarazteko komunikazio bide egokiena
zein den erabaki behar du:
------
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Batzar Nagusian hartutako konpromisoaren berri ematea.
Berdintasun planari buruzko hitzaldi monografikoak antolatzea.
Barne-buletinetan BParen inguruko albisteak jastotzea.
Irudi-kanpainak antolatzea.
etab.

5.3. Berdintasun Planaren 2. FASEA Diagnostikoa
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Enpresa guztiek, tamainako proiektu bati ekin aurretik, egoeraren analisia egiten dute. Berdintasun neurriek ere kooperatiba
bakoitzaren abiaburuan dauden egoera zehatzetan oinarritu behar dute, ekintza egokienak ezartzen hasi aurretik. BParen fase
honek, Legeak zehaztuta dagoena, hobetu behar diren premiazko
esparruak identifikatu, eta martxan jarritako ekimenen eraginak
ebaluatzeko aukera emango du. Hala ere, ez dugu sekula ahaztu
behar diagnostikoa lan-tresna bat dela, eta ez helburu bat bere
horretan. Diagnostikoak zentzua dauka ondoren berdintasunaren
aldeko neurri zehatzak martxan jarriko badira.

El Zertarako
diagnóstico
esberdintasun
una fase importante
porque
aporta
datos objetivos
de una situación en la que estamos
egin
egoeraren
inguruko
diagnostikoa
kooperatiban?
inmersos. Estar dentro de la organización que se va a analizar tiene su parte positiva, porque es más fácil
comprender
determinadas
situaciones,
o experiencias.
La partenagusiak
negativa,zehazteko.
es que las percepcio
1. Konpondu
beharreko arazo
nagusiakcreencias
identifikatu
eta ekintza-esparru
2. Enpresetan berdintasun neurriak ezartzeko beharra agerian uzteko.

nes
nos pueden
llevar egiteko
a un análisis
sesgado o a darbat
poredukitzeko.
hecho una serie de problemas e, incluso,
3. previas
alderaketak
erreferentzia-puntu
Etorkizunean
sus4.soluciones.
diagnósticoeta
degarapen
situaciónprofesionalerako
ayuda a conocerbeharrak
de manera
objetiva y desde
una perspectiva
prestakuntza
antzemateko,
zein plantillaren
poPlantillarenUn
de género,
la
organización
en
la
que
participamos.
tentzialtasunak ezagutzeko.
5. Langileak berdintasun planean inplikatzeko.
Iturria: Emakunde (1996a)

5.3.1. Lan-plangintza
Informazioa jasotzen hasi aurretik, garrantzitsua da hausnartu eta fase honetan egingo den lana planifikatzea. Horretarako, diagnostikoa planifikatzen lagunduko diguten sei galdera nagusiak jasoko ditugu
(Emakunde, 1996a):
Helburuak

Zergatik egin nahi dugu diagnostikoa? Zein informazio jaso nahi dugu?

Arduradunak

Nor arduratuko da diagnostikoa egiteaz? Nola banatuko da lana?

Metodoak

Zein teknika erabiliko dugu diagnostikoa egiteko?

Aurrekontua
eta baliabideak

Zeintzuk izango dira Berdintasun Planean erabiliko ditugun baliabideak?
Zein izango da proiektuari esleituko diogun aurrekontua?

Lekua

Non egingo dugu diagnostikoa? Enpresaren zein instalazio/zentrotan?
Zein antolakuntza-esparrutan?

Unea

Noiz egingo dugu diagnostikoa? Zenbat iraungo du?
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5.3.2. Informazioa jasotzea
Egoeraren diagnostikoa analisi kuantitatibo batean oinarritzen
da (plantillaren egiturari buruzko aldagai soziodemografikoak,
soldata…), eta analisi kualitatibo batekin osatzea gomendatzen
da. Analisi kualitatiboak zenbakiek eman ezin dituzten kolektiboaren pertzepzioak, kezkak eta beharrak islatuko ditu. Kooperatiba bakoitzak erabaki behar du datuak biltzeko zein teknika
egokitzen zaion hobeto, diagnostikoaren helburuak eta dituen
baliabideak kontuan hartuta. Hainbat aukera daude:
-- Eskura dauden datu estatistikoak biltzea: plantillaren datu
kuantitatiboak eskaintzen ditu
-- Galdera-sorta: datu kuantitatiboak (datu soziodemografikoak, iritziak), zein kualitatiboak (pertzepzioak, arazoak…)
jaso daitezke.

Egoeraren diagnostikoa
analisi kuantitatibo batean
oinarritzen da (plantillaren
egiturari buruzko aldagai
soziodemografikoak,
soldata…), eta analisi
kualitatibo batekin osatzea
gomendatzen da.

-- Banakako elkarrizketak edota eztabaida-taldeak: langileen
iritziak, euren itxaropenak eta esperientziak, sakonago ezagutzeko aukera ematen dute.
-- Idatzizko informazioaren analisia: Estatutu Sozialen, Barne-araudiaren… analisia, jasotako informazioa
osatu eta kooperatibaren arauak ezagutzeko.
Erabiltzeko dauden metodologien aukera anitzen aurrean, gida honek hiru ekimen desberdin egitea gomendatzen du informazioa biltzeko:
1. Plantillaren egituraren inguruko datu estatistikoak biltzea (datu-basea).
2. Genero ikuspegitik, kooperatibaren prozesu eta politika garrantzitsuenak (hautaketa, lana eta familia
bateratzea, kalitate-prozesuak…) ulertzeko funtsezko elkarrizketak egitea.
3. Langileek kooperatibako berdintasun egoeraren inguruan daukaten pertzepzioa ezagutzeko eztabaida-taldeak.
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5.3.3. Jasotako informazioaren analisia eta proposamenak prestatzea
Lortutako datuak lehentasunezko lan-esparruak zehazteko aztertuko dira. Berdintasun plana prestatzeak
ez du zertan esan nahi gida honetan jasotako neurri guztiak ezarri behar direnik. Kooperatibak berak
aztertu beharko du bere errealitatearen arabera egokienak zeintzuk diren. Horretarako, aintzat hartuko
dira, halaber, BPa aurrera eramateko kooperatibak dituen baliabideak.
Lehenengo fase honetan litekeena da kooperatiba txikietan eta kooperatiba handietan hartutako
erabakiak, eta ondorioz hurrengo faseetan egin beharreko lana ere desberdina izatea. Batetik, legeak ez duelako gauza bera zehazten batari eta besteari dagokionez (BP egituratua ezartzeko beharra ala ez), eta bestetik, jaso beharreko datu kopurua nabarmen handiagoa izango baita erakundearen neurria handiagoa denean.
Kooperatiba txikien kasuan, lana, bereziki barne-mailakoa izatea planteatzen da. Berdintasun
Batzordeak bere gain hartuko du neurrien ezarpena sustatzeko ardura. Kasu horretan, ondokoak
izango dira Batzordearen eginkizunak:
-- Erakundean jarduerak martxan jartzea erabakitzen denean berauek koordinatzea.
-- Diagnostikoa egiteko beharrezkoak diren datuak hautatu eta datu horiek eskatzeko kudeaketa
lanak egitea.
-- Datuen tratamendua, diagnostikoaren analisia eta neurriak proposatzea.
Neurri handiagoko kooperatiben kasuan, litekeena da lan honi baliabide eta denbora gehiago
eskaini behar izatea. Hortaz, eta prozesu egituratua aurrera eramateko dagoen beharra kontuan
hartuta, gomendagarria izan daiteke BParen ezarpena kudeatzen lagunduko duen aholkularitzaenpresa kontratatzea. Kasu horretan, Batzordearen eginkizunek, neurri handi batean, burututako
ekintzen jarraipena eta berrikuspena izango dute ardatz:
1. Aholkularitza-enpresak edo diagnostikoa egiteko ardura daukan pertsonak egindako lanen jarraipena.
2. Egindako diagnostikoaren analisia egitea, emaitzak erakundearen testuingurura ekarrita, eta
aholkularitza-enpresak edo arduradunak proposatutako neurriak hautatzea.
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5.4. Berdintasun Planaren 3. FASEA Ekintza-Plana Zehaztea
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Aurreko fasean egindako diagnostikoaren emaitzak Berdintasun Batzordean aztertu behar dira. Analisi fase honetan lehentasunezko hobekuntza-esparruak, zein kooperatibako generoberdintasunaren egoera hobetzeko ezarri behar diren ekintzak
identifikatuko dira. Aurreko fasean egindako diagnostikoaren
emaitzak Berdintasun Batzordean aztertu behar dira. Analisi fase
honetan lehentasunezko hobekuntza-esparruak, zein kooperatibako genero-berdintasunaren egoera hobetzeko ezarri behar diren ekintzak identifikatuko dira.

Estatutu sozialen, barne-araudiaren edo gida honetako aztergaien inguruan hitzartutako bestelako edozein akordioren edukiekin osatu eta alderatu behar da datu kuantitatiboen analisia, egindako proposamenak eta indarrean dagoen araudia bat etorri daitezen.
BParen fase honetan, kolektiboari egoeraren diagnostikoaren laburpena, zein planaren barruan diseinatutako ekintzak jakinaraztea gomendatzen da. Plantillaren ezagutza, inplikazioa eta konpromisoa handitzea izango da horren helburua. Kooperatibak erabakiko du zein den prozedurarik egokiena. Garrantzitsua da une honetaz baliatzea proiektuaren inguruan piztutako interesa berreskuratu, eta kolektibo
osoa kooperatibako emakume eta gizonen arteko berdintasunaren inguruan sentsibilizatzeko.
Fase honen amaieran, Berdintasun Batzordeak eskuartean edukiko du ezarri behar dituen neurrien plangintza. Bertan, ekintza bakoitzaren epeak, arduradunak eta aurrekontuak agertuko dira.
Gida honetako 6. atalean egoeraren diagnostikoa zein antolakuntza-esparrutan egin daitekeen azaltzen da, eta jaso behar diren datuak eta bildutako datuak interpretatzen lagunduko duten hausnarketarako galderak jasotzen dira. Kooperatiba bakoitzak lantzeko garrantzitsuen edo lehentasunezko
irizten dituen esparruak hautatuko ditu, gida honetan jasotakoa proposamenen zerrenda bat besterik
ez baita.
Diagnostikoaren fasearen azalpenarekin batera, ekiteko zenbait neurri proposatzen dira. Neurri horiek hausnarketarako ideiak dira, Berdintasun Plana ezarri duten enpresetan aurrera eramandako
ekintzetan oinarrituta. Hala ere, kooperatiba bakoitzak proposamenok bere errealitatera egokitzea da
garrantzitsuena: bai aztertu beharreko datuak, zein proposatu diren ekiteko neurriak.
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Arduradunek BPan programatutako ekimenak aurrera eramango
dituzte, Berdintasun Batzordeari aldizka informazioa emanda.
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5.6. Berdintasun Planaren 5. FASEA Jarraipena eta ebaluazioa
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Burututako ekintzak Berdintasun Planaren eragina ezagutzeko
ebaluatuko dira. Lehenengo BParen zikloaren amaieran egindako
ekintzen eragina aztertuko da, kooperatibako genero berdintasunaren egoeraren diagnostiko berria egiteko.
Diagnostiko berriak planifikatutako ekimenak berrikusi eta berriz
diseinatzeko aukera emango digu, hala nola programa errealitate
berrira egokitzeko aukera.

Prozeduraren laburpena

Fasea

Ekintzak

Konpromisoa

--Artezkaritza Kontseiluaren / Zuzendaritza Batzordearen akordioa.
--Berdintasun Batzordearen sorrera.
--Akordioa kolektiboari jakinarazi eta BPa martxan jartzea.

Diagnostikoa

--Egin beharreko lanaren plangintza: bildu beharreko
datuak eta erabili beharreko metodoak zehaztea.
--Datuak biltzea.
--Datuak aztertu eta interpretatzea.

Ekintza-plana

--Egin daitezkeen ekintzak identifikatzea.
--Ekitaldi honetan zehar egingo diren ekintzak lehenetsi eta hautatzea.
--Ekintza-plana idaztea: ekintzak, arduradunak, epeak eta aurrekontua.
--Kolektiboari jakinaraztea.

Neurriak ezartzea

--Ekintza-planean adostutako neurriak ezartzea.

Jarraipena eta
ebaluazioa

--Ekintza-planaren jarraipena.
--Egindako ekintzen ebaluazioa.
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6. Diagnostikoa eta berdintasun
neurrien eta planen ezarpena

Jarraian, berdintasun planaren diagnostikoan jasotzea gomendatzen den antolakuntza-esparruak zeintzuk diren azalduko
dugu. Enpresa-erakundeetako berdintasun planen eskuliburu
adierazgarrienak aztertu ondoren egin da berrikuspen hau.
Bertan bildutako informazioak berdintasun plana prestatzeko
aholkularitza-enpresen laguntzarik ez daukaten kooperatibei
laguntza praktikoa eskainiko die.
Ondoko hauek dira aztertutako gai-eremuak:
-- Plantillaren egitura eta kontratazioa: diagnostikoaren analisi kuantitatibo zabalena da, plantilla osoaren
datu objektiboak biltzen baitira bazkide eta langile kolektiboaren argazki ahalik eta zehatzena edukitzeko.
-- Hautaketa, prestakuntza, lan-igoera eta soldata-arloko politikak: eremu horietako prozesuak, politikak eta jardunbideak dira analisiaren aztergaiak. Gaur egungo plantillaren egitura aipatu politiken
ondorioa da.
-- Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzea: laneko denboraren antolaketa, lana eta familia bateratzeko neurriak, lan-malgutasuna...
Hurrengo ataletan aztertuko den gai-multzo bakoitza ondoko egitura hau izango du:
-- Zerikusia duten kontzeptuen inguruko hausnarketa eta esparru hori aztertzeak daukan garrantziaren
justifikazioa
-- Bildu eta aztertu beharreko datuak
-- Datuak aztertzeko taulak prestatzea
-- Informazio garrantzitsua lortu eta jasotako datuak ulertzeko egin behar diren galderak
-- Hartu daitezkeen neurriak: kooperatiba bakoitzak diagnostiko zehatz bat dauka, baina zenbait egoera
eta arazo berdinak dira. Arazo orokorrenei aurre egiteko neurriak jasotzen dira, eta kooperatiba
bakoitzak bere errealitatera egokitu beharko ditu.
-- Jardunbide egokiak: beste enpresa-erakundeek martxan jarritako ekintzen adibideak.
Gai-eremu guztiek, zein jaso eta interpretatu behar diren datuek harremana daukate. Hortaz, garrantzitsua da egoeraren analisi osoa egitea, jarraian zehazten diren multzoetatik abiatuta, aldagaiak bata
bestearekin lotuz eta erakundearen ikuspegi globalari eutsiz. Diagnostikoaren amaieran, Berdintasun
Batzordeak datu, portzentaje eta emaitza kopuru handia izango du begien aurrean. Gaur egungo lanprozesuei buruzko hausnarketak ere ez dira gutxi izango. Garrantzitsua da beste ikuspegi batzuk eduki
ditzaketen lagunen laguntza bilatzea. Horrela datuen interpretazioa osatuko dugu. Diagnostikoak partehartzailea izan behar du, eta hainbat lagunen artean egindakoa, enpresa-erakundeek, oro har, bizi dituzten desberdintasun egoeren konplexutasuna ulertzen laguntzeko.
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6.1. Plantillaren egitura eta kontratazioa
Kooperatiba osatzen duen plantillaren analisiak zein esparrutan gauden eta non lan egingo dugun sakon
eta objektiboki ezagutzeko aukera ematen du. Halaber, geure enpresako langileen kolektiboari buruz
ditugun pertzepzioak egiaztatzeko bidea da.
Plantillaren egitura elkarren artean lotutako hainbat faktoreren emaitza da (hautaketa, kontratazioa,
lan-igoera, antolatzeko kultura…), eta, halaber, urteetan zehar kooperatibak hartu dituen erabakien eta
politiken ondorio da.
Diagnostikoaren zati honetan kolektiboari buruzko askotariko datu kuantitatiboak jasoko dira. Litekeena da datuok kooperatibaren barneko datu-baseetan egotea. Oso garrantzitsua da fase honetan erabilitako datuen anonimatua gordetzea.

Taula eredua
Plantillako langile bakoitzaren datuak kalkulu-orri batean jaso daitezke (egin klik hemen adibide
bat ikusteko), ondoren mota honetako taula bat egiteko, jarraian aipatuko den aldagai bakoitzeko.
Emakumeak (1)
jaso beharreko
datuak

Plantilla
guztira

Emakumeak
guztira

Gizonak (2)
%
(plantilla
%
% (gizon
osoa
(emakume
Gizonak
guztiak
kontuan
guztiak
guztira
kontuan
hartuta)
kontuan
hartuta)
hartuta)

%
(plantilla
osoa
kontuan
hartuta

Lehenengo azpitaldea A (a1+a2)

a1

a1/n1

a1/A

a2

a2/n2

a2/A

B (b1+b2)

b1

b1/n1

b1/B

b2

b2/n2

b2/B

Hirugarren azpitaldea C (c1+c2)

c1

c1/n1

c1/C

c2

c2/n2

c2/C

N (n1+n2)

n1

100

n1/N

n2

100

n2/N

Bigarren azpitaldea
GUZTIRA

Iturria: Emakunde (1996a, 36 orr.)

Taula mota honek datuak ordenatu eta interpretatzen lagunduko digu. Taula hauekin bi motatako
emaitzak lortuko ditugu:
-- Emakume/gizonen proportzioa plantillako emakumeen/gizonen kopuru osoa kontuan hartuta.
-- Emakume/gizonen proportzioa azpitalde bakoitzeko plantillaren kopuru osoa kontuan hartuta.
Egin klik hemen aipatu aldagai guztien arabera egin daitezkeen taula guztiak ikusteko.

19

Aztertu beharreko datuak, galderak eta hausnarketak
Sexuaren araberako banaketa
Aztertu beharreko lehenengo datua kooperatibako gizon eta emakumeen banaketa osoa izango da. Oso
desorekatuta dagoen banaketa baten aurrean bagaude, lehenengo egitekoa bi sexuen arteko oreka bilatzea
izango da. Horrela, plantillaren egituraren argazki orokorra lortuko dugu. Dena den, interesgarriena sexu
aldagaiaren eta gainontzeko aldagai guztien arteko gurutzaketa da, esparru eta antolaketa-maila guztietan
emakume eta gizonen banaketa errealaren diagnostiko zehatzagoa lortzen baita.
Antzinatasun taldeen banaketa sexuaren arabera
Antzinatasunari buruzko taulan kontratazioak azken urteetan izan duen bilakaera ikusiko dugu. Antzinatasun maila txikienetan emakumeen presentzia handiagoa bada, baliteke enpresaren kontratazio-politikan berdintasunezko ereduetara aldaketa eman izana. Baina gerta daiteke ere, emakumeen antzinatasun txikiagoa kontratu bidezko lan-ezegonkortasun handiagoaren seinale izatea. Horretarako, hainbat
aldagairen arteko harremanak aztertu behar dira. Antzinatasunaren aldagaia sexuaren araberako adintaldeen banaketarekin lotuta dago. Adina ere kontuan hartu behar da, zenbaitetan hautaketa-prozesuetan emakume gazteak zigortzen baitira, bereziki ama izateko edo seme-alaba txikiak edukitzeko
adina daukatenak. Arrazoietako bat erakundeetan dauden sinismenak izan daitezke, hala nola amak
lanera gutxiago agertzen direla (seme-alabak edo ezintasunak dituzten nagusiak zaintzeagatik), familia
ibilbide profesionalaren aurretik jartzen dutela edo eszedentziak eskatzen dituztela. Baliteke sinismen
hauek sexuaren araberako adin-taldeen analisian agerian geratzea. Egia da seme-alabak edo ezintasunak
dituzten nagusien zaintzaren karga emakumeen esku geratzen dela eta eurak direla jardunaldia proportzio handiagoan murrizten dutenak edo eszedentziak eskatzen dituztenak. Horregatik, informazio mota
honek kooperatibari familia eta lana bateratzeko neurri zehatzak hartzeko orduan lagunduko dio. Beharretara egokitzen diren neurri malguekin, lana eta familia bateratzeko irtenbide bakarra lanaldi partziala
eta eszedentzia besterik ez izatea saihestuko da.
Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 40. orrialdea)

Ikasketa-maila eta hezkuntza-esparruaren araberako banaketa
Emakume eta gizonen hezkuntza-mailaren desberdintasunak, zein hezkuntza-mota (teknikoa, gizarte
zientziak…) aztertzeko aukera ematen du. Hezkuntza-maila zein hezkuntza-esparrua emakume eta gizonen antolaketa-esparruaren arabera ondoren egiten den banaketan eragiten dute, eta bai batzuek
eta besteek lanean aurreratzeko dituzten aukeretan ere. Halaber, garrantzitsua da ikasketa-mailaren eta
hierarkia-mailaren aldagaiak gurutzatzea, sexu bateko edo besteko langileen artean “gain-prestakuntza”
egoerak ematen diren jakiteko.
Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 40. orrialdea)

Departamentuen araberako banaketa
Taula honek emakume eta gizonen antolaketa-esparruaren araberako banaketa ezagutzeko aukera
emango du. Hierarkia-mailaren araberako banaketan bezala, interesgarria da emakumeak edo gizonak
gehiengoa diren departamentuak dauden jakitea. Gomendagarria da bigarren analisi bat egitea, bereizketa horrek soldatan, maila igotzeko aukeretan, ospean eta bestelako esparruetan eragin dituen ondorioak ezagutzeko.
Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak
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(ikus 40. orrialdea)

Maila profesionalen araberako banaketa
Kooperatibaren hierarkian emakumeak eta gizonak zein maila profesionaletan banatzen diren aztertzeko
aukera ematen du. Plantillaren berdintasunezko banaketak ez du esan nahi bi sexuek plantilla osoaren % 40
eta 60aren arteko portzentajea edukitzea. Banaketa berdintasunezkoa izan beharko litzateke enpresa osoan
eta maila profesional guztietan. Analisi horren bidez, emakume eta gizonek egitura bertikalean daukaten
banaketa zein den ezagutuko dugu, emakumeak lanean aurreratzea saihesten duen kristalezko sabairik ba
ote den jakiteko. Maila hierarkikoaren araberako banaketan aldeak baldin badaude, ondorioetako bat gizonen taldeak eta emakumeen taldeak jasotzen dituzten soldatetan dauden aldeak izango dira, soldata-arraila
izenarekin ezagutzen den kontzeptua. Balio bera daukan lan bat egiteagatik soldata txikiagoa jasotzen denean soldata-bereizkeria dagoela esaten da. Halaber, bigarren analisiak departamentu bakoitzeko maila
hierarkikoaren araberako banaketari egingo dio erreferentzia. Aipatu bi aldagaiak (maila hierarkikoa eta
departamentua) sexuaren aldagaiarekin gurutzatzen baditugu, departamentu bakoitzeko banaketa bertikalean sakonduko dugu, antolaketa-esparru bakoitzean arazo desberdinak egon baitaitezke.
Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 41. orrialdea)

Kontratu motaren araberako banaketa (lan-kontratua edo sozietate-kontratua)
Emakumeak lan-munduan sartzea, bere horretan, ez da adierazle egokia emakume eta gizonen arteko
desberdintasunak lan-esparrutik desagertu direla baieztatzeko. Konpontzeke dagoen gaietako bat ondoko hau da: emakumeak dira, neurri handiago batean, egonkortasun eza ohikoagoa den lanetan aritzen
direnak. Lan-egonkortasunaren inguruko datuak gizonen aldekoak dira. Kooperatiba-sozietate figurako
bazkideek gehien balioesten duten ezaugarria lan-egonkortasuna dela kontuan hartuta, garrantzitsua da
ezagutzea zeintzuk diren gure plantillako kontratu-moten araberako banaketak.
Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 41. orrialdea)

Lanaldi motaren araberako banaketa (osoa edo partziala)
Litekeena da emakumeak, proportzio handiagoan, lanaldi partzialean aritzea. Alde horren atzean agerikoa den eta egiaztatuta dagoen eskaria badago, ez dago ezer esatekorik. Hala ere, aldi baterako kontratazioa eta lanaldi partziala ez dira libreki hautatuko aukerak izaten. Eta hori horrela da, mota horretako
kontratuek, lan-baldintzei dagokienez, alde negatiboak dituztelako mugagabeko eta lanaldi osoko kontratuaren aldean.
Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 42. orrialdea)

Jardunbide egokien adibideak

(ikus 48. orrialdea)
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6.2. Hautaketa
Emakumeek eta gizonek egiten dituzten lanak banatuta egon dira historian zehar: gizonak ekoizpenlanetan aritu dira, eta emakumeak, berriz, etxeko-lanetan. Emakumeak lan-mundura sartu zirenean,
aldez aurretik zehaztutako soldatadun lana - etxeko-lana banaketaren bideari jarraitu zitzaion. Horren
ondorioz, emakumeek lan-merkatuan daukaten parte-hartzea handiagoa da zaintza, hezkuntza eta zerbitzuekin zerikusia daukaten jardueretan. Hala ere, arazoa ez da soilik jarduerak banatuta egotea. Hori
baino gehiago da: emakumeak gizartean txarrago balioetsitako eta soldata txikiagoko sektore eta lanetan aritzen dira (bereizketa horizontala). Plantillaren egituran gure kooperatiban gisa horretako egoerak
ematen diren antzemateko aukera izan dugu.
Bereizketa egoera hori lan-merkatuan ematen den arazo orokorra da, baina kooperatiba bakoitzak bere
ekarpen propioa egin dezake, lanpostuarekin lotuta dauden genero-estereotipoak eta hautaketa-prozesuetako bereizkeria desagerrarazten laguntzeko. Hortaz, kooperatibetan aztertu beharreko lehenengo
arloetako bat hautaketa-prozesuak dira.
Hautaketa-prozesu informaletan ohikoa da genero-estereotipo edo aurreiritziak presente egotea
(“emakume gazteak lanera gutxiago agertzen dira familiaren ardura dutelako, emakumeek ez dute lanpostu teknikoetarako balio, indar handia behar da lanpostu honetan…”). Garrantzitsua da beraz, errekrutatze eta hautaketa-prozesuaren fase guztiak sistematizatu eta egituratzea, irizpide argiak, objektiboak eta justifikatuak zehaztuz.

Bildu eta aztertu beharreko datuak
Plantillaren egituraren datu objektibo eta kuantitatiboek hautaketa eta kontratazioan hartutako erabakien ondorioak ezagutzeko aukera ematen digute. Kasu honetan, hautaketa-prozesuaren jarraipena egiteko fitxa bat betetzea proposatzen da. Fitxa horretan fase bakoitzean egon den parte-hartzaile kopurua
jasoko litzateke. Fitxak prozesuan zehar hartu diren erabakiak, zein behin betiko hautagaia aukeratzeko arrazoiak ezagutzen lagunduko digu. Hautaketa-prozesu bakoitzean fitxa betetzen bada, eman daitezkeen bereizketa-jarraibideak antzematea posible izango da, eta erabaki justifikatuak hartzeko beharra
ezarriko da, erabaki informalak alde batera utzita.
Prozesua osatzeko “lau bosten” erregela erabiltzea gomendatzen da. Erregela horren arabera, hautaketaprozesuaren fase bakoitzean sexu bakoitzaren presentziak ezin du izan hautagaien % 20tik beherakoa.
Portzentajea txikiagoa balitz, tratu-desberdintasun motaren bat ematen ari den seinale litzateke, eta
egindako prozesua berrikusi beharko litzateke. Bestela esanda, 4/5etik gorako aldea nahikoa da egindako
frogan desberdintasun motaren bat gertatu den aztertzeko.
Hautaketa-prozesuaren jarraipena egiteko fitxa

(ikus 60. orrialdea)

Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 42. orrialdea)

Hautaketa-prozesuaren esparruan diagnostikoa egin eta berdintasun neurriak ezartzeko, 2004ko diskriminaziorik gabeko hautaketa-prozesu batetarako Emakunderen Gida berrikustea gomendatzen da.
Jardunbide egokien adibideak
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(ikus 48. orrialdea)

6.3. Prestakuntza
Prestakuntza pertsonen garapen profesionalerako tresna garrantzitsuenetakoa da. Beraz, kooperatibako
pertsona guztiei prestakuntza-aukera berdinak eskaini behar zaizkie.
Emakumeak lanbidean ez aurreratzeko enpresetan erabiltzen
den “justifikazio” zabalduena kolektibo horren prestakuntzamaila apalagoa izaten da. Gaur egun, unibertsitate-ikasketetan
aritzen den emakume kopurua gizonena baino handiagoa da.
Hortaz, baieztapen horrek ezer azaltzeko gaitasuna galdu du.

Gaur egun unibertsitateikasketetan aritzen den
emakume kopurua gizonena
baino handiagoa da. Hortaz,
baieztapen horrek ezer
azaltzeko gaitasuna galdu du.

Hala ere, egia da emakumeek (gizarte zientziak, giza zientziak…)
eta gizonek (batez ere teknikoa) jasotzen duten prestakuntzamotaren artean badirela hainbat alde. Eta egia da, halaber,
enpresak ezer gutxi egin dezakeela bere langileen jatorrizko
prestakuntzari dagokionez. Hala ere, etengabeko prestakuntzarako dauden aukeretan eragin dezake, estereotipoetatik urrun,
eta pertsona eta antolaketa-esparru guztietara irekita dauden
prestakuntza-programak sustatuz, prestakuntza-arloan egon
daitezkeen aldeak orekatzeko xedez. Bestalde, zuzendaritza karguei lan-igoerak emateko orduan, ikasketa
teknikoei ematen zaien balio erabatekoa berrikusi dezakete kooperatibek.

Garrantzitsua da, halaber, prestakuntza eta lan-igoerak lotuta egotea. Hau da, prestakuntza hartzaileen
lan-baldintzak hobetzera bideratu behar da. Izan ere, emakumeek eta gizonek helburu desberdinak dituzten prestakuntza motak jasotzen dituzte (eta horrek lanean aurreratzeko aukeretan ondorioak ditu),
ondoko taula honetan ikus daitekeen bezala:
Kooperatibak berak antolatutako ikastaroak, gaiaren eta sexuaren
araberako parte-hartze portzentajeen arabera sailkatuta
Emakumeak (%)

Gizonak (%)

Hizkuntzak

40,9

59,1

Informatika

33,7

66,3

Kooperatiba-prestakuntza

10,7

89,3

Zerbitzuen arloko prestakuntza

94,9

5,1

Zuzendaritza eta kudeaketa

14,8

85,2

Guztira

25,2

74,8

Gaia

Iturria: SIADECO. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua (2001). –Gaien hautaketa-

Azkenik, aldez aurreko prestakuntza eskatzen duten lanpostuak emakumeei ez eskaintzeko erabili den
beste justifikazioetako bat ondoko hau da: arrazoi familiarrak medio, emakumeek lanpostua utzi eta
prestakuntzaren kostua galtzea eta errentagarria ez izatea. Sinismen hori, estereotipoz josia, alde batera
utzi behar da prestakuntza eta igoera-politika objektibo eta ez sexisten bitartez.
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Aztertu beharreko datuak
Prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaile kopurua
Kooperatibak planifikatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu duten emakume eta gizon kopuruaren arteko alderaketa.
Prestakuntza-ekintzen ordutegia eta lekua
Prestakuntza-ekintzen ordutegiaren eta lekuaren arabera langileen parte-hartzearen analisia. Enpresaren “prestakuntza estrategikoa”, normalean derrigorrezkoa eta kargu jakin batzuentzat izaten dena, lan
ordutegiaren barruan egin ohi da. Prestakuntza “librea”, lanean aurreratzeko aukera gutxi izaten dituena,
baina beste prestakuntza mota batean parte hartu ezin dutenentzat ateak irekita izaten dituena, lanordutegitik kanpo egiten da ia beti. Horrek familia-ardurak dituzten langileak kaltetzen ditu.
Prestakuntza mota
Gizonek eta emakumeek jasotako prestakuntza prestakuntza-mota desberdina den aztertzea. Aurreko
puntuan azaldu den bezala, prestakuntza estrategikoak, normalean, lan-igoerak errazteko aukera gehiago izaten ditu. Lanpostu bakoitzaren berezko prestakuntzak gaur egungo lanpostuan hobekuntzak
lortzeko xedea dauka.
Kooperatiba-arloko prestakuntza
Kooperatibek, bereziki, gizarte-organoetako kideentzako kooperatiba-arloko prestakuntza-ikastaroak eskaintzen dituzte. Prestakuntza mota horretan plantillaren parte-hartzea handitzea, kolektibo guztiei gizarte-organoetako kide izateko eta kooperatibaren bizitzan modu aktiboagoan parte hartzeko motibazioa
eskainiko die. Horrela, kooperatiba-nortasuna sendotu eta boterearen banaketa handituko da.
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Jarraipen-fitxa. Giza baliabideetako politikak: prestakuntza

(ikus 60. orrialdea)

Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 44. orrialdea)

Jardunbide egokien adibideak

(ikus 49. orrialdea)

6.4. Lan-igoera
Mendebaldeko erakundeetan dirauen desberdintasun garrantzitsuenetako bat bereizketa bertikala da. Emakumeek “kristalezko sabai” moduko bat daukate, antolaketa-botere handiagoko lanpostuetara iristea zailtzen diena. Kristalezko sabaia
osatzen duten faktoreak askotarikoak dira, baina identifikatzeko
zailak (hortik kristalezko sabaia kontzeptua): antolatzeko kultura “gizondua”, lana eta familia bateratzea saihesten duten lanaldi
luzeak, lanean aurreratzeko aukerarik ematen ez duten lanpostuetan aritzea, emakumezko liderrekiko aurreiritziak...

Prozedura jakinekin
zehaztutako lanean
aurreratzeko bideak erraztu
dezake erabilitako irizpideak
objektiboak eta generoestereotipoetatik urrunduak
izatea.

Prozedura jakinekin zehaztutako lanean aurreratzeko bideak
erraztu dezake erabilitako irizpideak objektiboak eta generoestereotipoetatik urrunduak izatea. Ekintza positiboak -baldintza berdinetan emakumeei lan-igoerak
ematea, esparru horietan behar baino ordezkaritza txikiagoa badaukate- zuzendaritza-karguetan generoaren presentzia orekatzen lagunduko du. Ekintza positiboa aldi baterako neurria da, eta emakume eta
gizonen arteko aukera-berdintasuna lortu arte baino ez da erabiliko.
Jarraipen-fitxa. Giza baliabideetako politikak: lan-igoera

(ikus 61. orrialdea)

Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 44. orrialdea)

Hautaketa-prozesuaren esparruan diagnostikoa egin eta berdintasun neurriak ezartzeko, 2006ko bereizkeriarik gabeko lan-igoerarako Emakunderen Orientabideak berrikustea gomendatzen da.
Jardunbide egokien adibideak

(ikus 49. orrialdea)
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6.5. Soldata
behar den lehenengo gaia. Horrela bada, egoera hori arrazoitzen duten justifikazio objektiboak bilatu
beharko dira. Hainbat azalpen mota eman daitezke. Batetik, lan-merkatuan ematen den lan-bereizketa
dago. Gida honetan zehar azaldu den bezala, emakumeek eta gizonek lanpostu mota desberdinetan
aritzen dira. Orokorrean, gizonek soldata handiagoa daukaten lanpostuetan aritzen dira. Horren ondorioz, gizonen batez besteko soldata emakumeenaren gainetik egoten da. Kontzeptu horri soldata-arraila
esaten zaio. Bestetik, emakumeen lanpostuei emandako balioaren, eta ondorioz soldataren, eta gizonen
lanpostuen balioaren artean berdintasunezko parekatzea dagoen aztertu beharko litzateke. Zenbait alditan, lanpostu gizonduak hobeto balioztatu dira. Azkenik, soldataren osagarriak aztertu beharko lirateke. Osagai asko eta asko alor gizonduekin lotzen dira (mugikortasun geografikoa, ordutegi arazorik ez
izatea, indar fisikoa, ardura…), eta horrek familia-ardurarik gabeko pertsonei on egiten die.
Kooperatiben kasuan, soldata indize txikiagoak ez die ordainsari-mailako desberdintasunei soilik eragiten. Soldata indizea, kooperatibarentzat egindako lana edo emandako balioa identifikatzeko balio
duena, jasoko diren etekinak, kapital izaerakoak edo diruzkoak, kalkulatzeko erabiltzen da. Kapitalaren
igoera ordainsari-indizearen arabera aldatuko da. Halaber, kapital hori kontuan hartuta kalkulatzen da
kooperatibako bazkideek jasotzen dituzten interesak. Gauzak horrela, gizon eta emakumeen soldataren
arteko batez besteko desberdintasuna, epe luzean batzuen eta besteen ondarearen arteko desberdintasun inkremental bihurtuko da.
Jarraipen-fitxa. Giza baliabideetako politikak: soldata

(ikus 61. orrialdea)

Kooperatibako maila profesional bakoitzarekin taula bat betetzea gomendatzen da. Horrela, balio bera
edo antzekoa daukaten lanpostuetako soldataren desberdintasunak antzeman ahal izango dira.
Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 45. orrialdea)

6.6. Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzea
Emakumeen gehiengoak lan-merkatura egindako jauziak ez du bikotekideen arteko etxeko lanen banaketan sakoneko aldaketarik eragin. Datu estatistikoek agerian uzten dute emakumeak direla, hein
handi batean, etxeko lanen eta mendeko nagusien zaintzaren ardura hartzen dutenak. Hortaz, esfera publikoan emakumeen presentzia handitzeak ez du eragin gizonen parte-hartzea esfera pribatuan
proportzionalki handitzerik. Denborari dagokionez, dauden desberdintasunak emakumearen kalterako
dira: norberaren bizitzari/aisialdiari eta lanari eskaintzeko denbora gutxiago (kontrako baldintza ordutegi arazorik ez edukitzea balioesten den lanpostuetan).
Azken urteotan, lana eta familia bateratu ahal izateko hainbat neurri martxan jarri dira. Alabaina, emakumeak izan dira neurri hauek baliatu dituztenak, “lana eta familia bateratzearen arazoa” “arazo femenino”
bihurtuta. Beraz, kooperatibek euren lan-prozesuak malgutu behar dituzte, eta aldi berean, gizonek ere
neurri hauek baliatzea sustatu behar dute.
Enplegu femeninoak dituen mugetako bat haurrak zaintzearen ondorioz sortzen diren kostu handiak
dira. Bikoteetan bikotekideetako bat eszedentzia eskatzeko erabakia familiaren bideragarritasun ekonomikoan oinarritzen da. Espero izatekoa da soldata txikiena daukanak utziko duela lana aldi baterako. Eta
hori, normalean, emakumea izaten da. Egoera hori zuzentzen joango da emakumeak mota guztietako
lanpostuetara, baita soldata hobea daukaten horietara ere, iristen doazen heinean. Soldatarekin, hautaketarekin eta lan-igoerekin zerikusia daukaten ekintzek eragin positiboa izango dute egoera horretan.
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Bestalde, gizartearen etengabeko zahartzea eta horrek lana eta familia bateratzeko behar berrietan
daukan eragina ere atal honetan aipatu beharreko gaia da. Biztanleriaren egitura piramidalak bizi duen
aldaketak mendetasun egoeran dauden nagusiak zaindu eta laguntzeko beharrak handitu ditu. Gertuko
eta kalitatezko ekipamendu eskasiak eta emakumeak izatea oraindik ere lan hauen ardura hartzen dutenak, emakumeak lan-munduan parte-hartzeko muga bat izaten jarraitzen du.
Jarraipen-fitxa. Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzea

(ikus 62. orrialdea)

Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 46. orrialdea)

Jardunbide egokien adibideak

(ikus 50. orrialdea)

6.7. Antolatzeko kultura
Aurretik aipatutako neurri guztiak ezartzearekin batera, antolatzeko kultura berdintasuna errespetatu
eta aniztasuna baloratzen duten ereduetara egokitu behar da.
Kolektiboaren inplikazioa eta konpromisoa lortzeko, prozesu osoan zehar emandako urratsak kolektiboari jakinarazteak daukan garrantzia behin eta berriz azpimarratu da. Jakinarazpenok informazioa
transmititzetik haratago joan behar dute, eta hezkuntza eta sentsibilizazio osagaiak eduki behar dituzte.
Horretarako, zuzendaritza eta gizarte-organoetatik, emakume eta gizonen aukera-berdintasuna baloratu eta sustatuko dituen antolatzeko kultura baten aldeko mezu argia ematea garrantzitsua da. Ildo horretatik, gogora ekarri behar dugu berdintasuna kooperatiben oinarrizko lehenengo printzipioan jasota
dagoela. Hortaz, interesgarria litzateke kode etiko edo jokabide-kode bat prestatzea, kooperatibaren
funtsezko balioen artean emakume eta gizonen berdintasunaren sustapena jasoko duena.
Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

(ikus 47. orrialdea)
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6.8. Berdintasuna sustatzeko neurrien laburpena
Neurriak

Plantillaren egitura
eta kontratazioa

Bateratzea

ES / KBA aldatzea

-- Plantillaren egitura eta kontratazioa. Lanaldi partzialak borondatezkoak diren
aztertzea Lanaldi partzialak lanaldi oso
bihurtzea erraztea.
-- Aisialdiaren erabilera aztertu eta lanaldia
malgutzeko neurriak proposatzea plantillaren beharretara egokitzeko.
-- Gizonak lanaldia malgutzeko aukerak
hautatzera bultzatzea.
-- Eskola egutegira egokitutako lan-egutegia.
-- Lan-txandetan lehentasuna ematea familia-ardurak dituztenei.

-- Gizarte Segurantzari buruzko legeria berria jasotzea.
-- -Sexuetako bakoitzari bere aldetik Kooperatiben Legeak zehazten duen aldi baterako kontratazioaren gehienezko kuota ezartzea.

GAI MULTZOAK

Hautaketa
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Prestakuntza

-- Prestakuntza lan-orduetan eta kooperatiban bertan Edo bestela, konbinazio
mistoak.

Lan-igoera

-- Betetzeko derrigorrezkoak diren lan-ordutegiaren mugak ezartzea.
-- Helburuen araberako lana ezartzea eta ez
lanpostuan egotearen araberakoa.
-- Ordutegiarekin arazorik ez izatea eta
lanean aurreratzeko aukerak lotzen saihestea.

Soldata

-- Lanpostuan emandako orduak saritu beharrean, lortutako helburuak saritzea.

Jazarpena

-- Sexu-jazarpenarekin eta sexuagatiko jazarpenarekin zuzenean lotutako berezko zigorrak gehitzea.

AKren osaera orekatua

-- Artezkaritza Kontseilurako hautatuko diren pertsonen hautagaitzen
parekidetasuna bermatzea.

Neurriak
Prozedurak

Hizkuntza

Komunikazioa eta sentsibilizazioa
Antolatzeko kultura

-- Sexuetako bakoitzari bere aldetik lan-kontratuen gehienezko kuota ezartzea.
-- -Ekintza positiboa bi sexuek plantillan daukaten pisua berdindu arte.
-- -Ekintza positiboa gizondutako esparruetan.
-- -Lanpostuen balorazioa berrikustea generoikuspegitik.

-- Lanpostuen izenak berrikustea sexu bati edo besteari
erreferentzia egiten dioten
konnotazioak desagerraraziz.

-- Pertsonen kudeaketa-prozesuetan jarraitu beharreko irizpideen inguruko printzipio-deklarazioa.
-- -Berdintasunezko kultura sustatzea.
-- -Lana eta familia bateratzeko eskubideak
erabiltzeko aukera presiorik eta zigorrik
gabe.

-- Hautaketa-prozesu objektiboak, sistematizuak eta plantilla osoak ezagutzen dituenak
definitzea.
-- Hautaketa-irizpide ez sexistak definitzea.
-- Emakumeak errekrutatzea erraztuko duten
komunikazio kanalak erabiltzea.
-- Hautaketa-epaimahai mistoak.
-- Hautaketa-prozesuetan emakumeen hautagaitzak egongo direla bermatzea.

-- stu hutsak betetzeko iragarkietan baztertzailea ez den
hizkuntza erabiltzea.
-- Lanpostuen izenak berrikustea (sexuetako baten batentzako lanpostuenak).

-- LanpoHautaketaren faseren batean parte hartzen duten pertsona guztiak aukera-berdintasunean heztea.
-- Hala dagokionean, homologatutako aholkularitza-enpresak kontratatzea.

-- Prestakuntza-plan egituratuak eta objektiboak definitu
-- Plantilla osoari prestakuntza aukeren inguruko informazio argia ematea.
-- Igoera-prozesua idatziz jasotzea. Jakinarazi eta
erabiltzea.
-- Irizpide objektibo eta argiak definitzea.
-- Zeharka bereizketa eragin dezaketen irizpideak alboratzea.
-- Emakumeak potentzialarekin erkatu eta hautagai gisa aurkeztu daitezen sustatzea.
-- “Gain-prestakuntza” kasuak identifikatu eta
igoera-prozesuetan parte hartu dezaten sustatzea.
-- -Ebaluazio-talde mistoak.

-- Lan-esparruetako arduradunak aukeraberdintasunean heztea.
-- Berdintasun-arloko prestakuntza sustatzea.
-- Lanpostu hutsak argitaratzeko orduan baztertzailea eta
sexista ez den hizkuntza erabiltzea.

-- Soldataren arloko irizpide aldakorrak genero
ikuspegitik berrikustea.
-- Soldataren osagarriak berrikuste.
-- Jazarpen kasuei aurre egiteko protokoloa zehaztea.
-- Gerta daitezkeen jazarpen kasuen jarraipena
egingo duen pertsona izendatzea. Gizarte-organo guztiek onetsitako pertsona izan dadila.
-- Emakumeek AK eta GOetan parte hartzea
sustatzea.
-- AK-ko kideak hautatzeko orduan emakumezko hautagaiak egongo direla bermatzea.

-- Lan-esparruetako arduradunak aukeraberdintasunean heztea.
-- Laguntza-taldeak edo mentoring taldeak
antolatzea.

-- Kooperatibaren soldata-ereduaren inguruan hausnartzea (helburuen balorazioa
vs. lanpostuan egotea).
-- Tolerantzia eza jarrera/esaldi
sexistekin.

-- Aniztasuna errespetatzen duen berdintasunezko kultura sustatzea.

-- Kooperatiba-arloko prestakuntza plantilla osorako.
-- Aniztasunaren onurak ezagutaraztea.
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7.

Bazkide langileen lan-erregimenaren berrikuspena
Benetako berdintasun erreala lortzeko, subjektu publiko edo pribatuek zenbait konpromiso hartzeaz gain, konpromiso horiek neurri eta ekintza zehatz
bihurtu behar dira. Horregatik, Berdintasun Legearen xedapen gehigarrietan
eta azken xedapenetan, Langileen Estatutuan eta Gizarte Segurantzaren
araudian egin beharreko zenbait aldaketa jasotzen dira. Aldaketa horiek,
beste zenbaitekin batera, berdintasunaren alde hartutako konpromisoen
egikaritze esanguratsuenak dira, batez ere, norberaren bizitza, lana eta familia bateratzeari dagokionez.

Langileen Estatutuan egindako aldaketek, ordea, ez diete bazkide langileei eragiten, bere ezarpen-esparrua besteren konturako langileena baita. Estatutua, gainontzeko lan-arauekin batera, erreferentzia bat
baino ez da Kooperatibentzat, Kooperatibetako soldatapeko langileen eta gainontzeko enpresetakoen
arteko lan-harremanak garatzen diren araudia zehazten duena.
Hala ere, erreferentzia gisa elementu garrantzitsua da, langileen beharren garapena islatzen duen pultsua
eta administraziotik eta enpresetatik planteamendu horiei ematen zaien erantzuna erakusten diguna.
Euskadiko Kooperatiben 4/1993 Legearen 101. artikuluak bazkide langileen oinarrizko lan-erregimena
arautzeko eskumena ematen dio Batzar Nagusiari, edo bestela, arautze hori Estatutu Sozialen esku uzten
du.
Lege-xedapen horren arabera, ohikoa da Lan Elkarteen Kooperatibek Estatutuetan euren bazkideen lanerregimenaren oinarrizko printzipioak jasotzea, eta erregimen horren garapena Kooperatibaren Barnearaudian zehaztea.
Beraz, Lan Elkarteen Kooperatibek bazkide langileen lan-erregimena auto-erregulatzeko eskumena
daukate, Euskadiko Kooperatiben Legeak, eta hala dagokionean testu konstituzionalak, ezartzen dituen
mugen barruan. Hori horrela izanik, kooperatiba horiek aitzindariak izan daitezke bazkide langileen eskubideak, zein betebeharrak arautzeko orduan; errealitateak, ordea, bazkideen lan-erregimena ez dela
aldizka berrikusi edo berritu erakusten digu.
Horregatik guztiagatik, bazkide langileei ezartzen zaien lan-erregimena berrikustea proposatzen
da, kontuan hartuta Berdintasun Legeak norberaren bizitza, familia eta lana bateratzeko eskubidea
egikaritzen saiatzeko, zein familiaren kargei aurre egiteko emakume eta gizonen erantzukidetasuna
bultzatzeko hainbat nobedade jasotzen dituela.
Helburu horretarako, hemen sakatuta, Berdintasun Legeak Langileen Estatutuari egindako aldaketak,
zein Langileen Estatutuari eta Gipuzkoako Industria Metalurgikoaren hitzarmenari jarraiki ezarri daitezkeen lan-arloko neurriak aurkituko dituzue. Neurriok berdintasuna sustatzearekin lotuta daude, bereziki aurretik aipatu den lana eta familia bateratzearekin.
Azkenik, aipatu eranskinetan jasotako neurrien artean, ondoko hauek nabarmendu behar dira: sexujazarpen edo sexuagatiko jazarpen egoeren inguruko falten tipifikazioaren berrikuspena, eta gizarteorganoek berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko euren gain hartu ditzaketen eginkizunak eta
konpromiso-maila.
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8. Artezkaritza kontseiluen osaera orekatua
Emakume eta gizonen Berdintasunerako 3/2007 Legearen 75. artikuluak ondokoa esaten du: “Legea indarrean jarri eta 8 urteko epean,
galera eta irabazien kontu ez-murriztuak aurkeztera derrigortuta
dauden sozietateek euren Administrazio Kontseiluetan emakume
eta gizonen presentzia orekatua lortzeko beharrezkoa den emakume
kopurua sartzen saiatuko dira.” Kasu horretan, aldaketa 2015eko martxoaren 24a baino lehen egin beharko litzateke.
Kooperatiben kasuan, berdintasunezko oreka hori Artezkaritza Kontseiluetan gauzatu beharko litzateke. Emakume eta gizonen presentzia orekatua lortzea ez da derrigorrezkoa, eta beraz, ez da isunik jarriko betetzen
ez bada. Hala ere, kooperatibetan kontuan hartu beharreko gaia da, eta gutxienez, horren inguruko hausnarketa egitea merezi du.
Bi sexuek % 40 eta 60aren arteko ordezkaritza daukatenean presentzia orekatua dagoela esaten da. Dena
den, irizpide hori desberdina izan daiteke kooperatiba motaren arabera: kooperatiban emakumeak edo
gizonak gehiengoa badira, parametro horietara iristea zaila izango da. Gizarte organo guztietan, gutxienez, ordezkaritza maskulinoa zein femeninoa egon dadila saiatu beharko genuke. Enpresa mota horretan, lehenengo lana emakumezko eta gizonezko langileen kopurua orekatzea izango da.
Euskal kooperatiben % 75ean gizonak gehiengoa dira (Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, 2001).
Hortaz, litekeena da emakumeak izatea kooperatibaren gobernu-organora iristeko zailtasun gehien dituztenak.
Kooperatiba batek ezin ditu bere kideak pertsona jakin bati botoa ematera behartu (kasu honetan emakumeei, artezkaritza
kontseiluen osaera orekatzeko), baina zenbait ekimen martxan
jarri ditzake emakumeen presentzia bultzatzeko.
-- Batetik, aukera-berdintasunaren aldeko kultura sustatzea
xede duten ekimenak martxan jarri beharko lituzke.

Euskal kooperatiben % 75ean
gizonak gehiengoa dira.

-- Bestetik, Artezkaritza Kontseiluko kideak hautatzeko hautagai-zerrendetan emakumeak aurkeztu daitezela bermatu beharko luke. Horretarako, kargua betetzeko ezaugarri egokiak dituzten emakumeak identifikatu beharko lituzke, eta hautagai-zerrendetan joan daitezen
bultzatu.
-- Kolektibo osoari kooperatiba-arloko prestakuntza eskaintzea. Horrela, langile guztiei kooperatibaren bizitzan parte-hartzeko motibazioa eta prestakuntza ematen zaie, antolaketa-boterea banatzen
da, eta kooperatiben antolaketa-demokraziaren printzipioa betetzen da.
-- Azkenik, emakumeak Artezkaritza Kontseiluan parte hartu dezaten animatu beharko lituzke. Organo hori, askotan, gobernu-organora iristeko zubia izaten da. Aldez aurretik Artezkaritza Kontseiluan
parte hartzea emakumeak gainontzeko langileen aurrean ikustarazteko bidea izan daiteke, eta euren
jabekuntza propioa eta euren buruenganako konfiantza bultzatuko du.
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9. Sexu jazarpenaren eta sexuagatiko
jazarpenaren prebentzioa

Lanean ematen den jazarpenak ondorio negatiboak
ditu, hala jazarpena jasotzen duen pertsonarentzat,
nola enpresarentzat. Jazarpena jasotzen duen pertsonaren kasuan, litekeena da presioak osasun fisiko eta
emozionalean eragina izatea, eta ondorioz, konfiantza,
autoestimua eta motibazioa galduko du. Horren guztiaren ondorioz, litekeena da pertsona horrek lanpostua aldatzea. Bere inguruko lagunek ere ondorioak pairatuko
dituzte, kudeatzeko zaila den egoera baten lekuko izango baitira. Jazarpenak lantokiko klima okertuko
du, eta enpresak berak ere eragin negatiboak jasango ditu. Halaber, errentagarritasuna murriztuko da,
jazarpenak eragindako langileek gaixotasun-bajak eskatu edo lanpostua aldatuko dutelako. Ondorioz,
produktibitatea murriztuko da eta lanerako motibazioan eragin zuzena edukiko du.
Jazarpen kasuei aurre egitea zaila da bi arrazoirengatik. Batetik, zenbait jarrera sexistaren aurrean dagoen
sentsibilitate faltagatik eta tolerantzia sozialagatik. Bestetik, jazarpena jasaten duten pertsonek egoera
salatzeari uko egiten diotelako, normalean errepresalien beldur direlako edo lotsa dela medio. Horregatik, hain zuzen ere, jazarpen kasuen prebentzioak eta antzemate azkarrak berebiziko garrantzia dauka.
Legeak diskriminatzailetzat jotzen dituen bi kontzeptu bereizten ditu: sexu-jazarpena eta sexuagatiko
jazarpena. Pertsona baten duintasuna erasotzeko asmoa duen edo hori egiten duen izaera sexualeko
edozein jarrera, ahozkoa zein fisikoa, sexu-jazarpena da, bereziki ingurune ikarazko, umiliagarri edo iraingarrian gertatzen denean. Bestalde, pertsona baten sexuaren arabera edukitako edozein portaera,
duintasuna erasotzeko asmoa daukana edo hori egiten duena, eta ingurune ikarazko, umiliagarri edo
iraingarria sortzeko egiten dena, sexuagatiko jazarpena da.

9.1. Jazarpenaren prebentzioa 2007/3 legean
Legeak sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena prebenitzeko beharra azpimarratzen du. Berdintasun
Planek jaso behar duten gaietako bat da hori. Beraz, BPa egitera derrigortuta dauden enpresek jazarpena
prebenitzeko ekintzak jaso behar dituzte planean. Halaber, BPa egiteko derrigortasunik ez daukan edozein enpresarentzat ere gomendagarria da mota horretako ekintzak prestatzea.
Legearen 48. artikuluan, enpresa-erakundeek aurrera eraman beharko dituzten jarduerak horrela jasotzen
dira:
“1. Enpresek sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena saihesteko lan-baldintzak sustatu beharko dituzte, eta jazarpenaren prebentziorako eta jazarpena jasan dutenek egin ditzaketen salaketa edo erreklamazioei bide emateko arbitro-lanak egin beharko dituzte prozedura espezifikoetan.
Xede horretarako, langileen ordezkariekin negoziatu beharko diren neurriak hartu ahal izango dituzte, hala nola jardunbide egokien araudiak prestatu eta zabaltzea, informazio-kanpainak egitea edo
prestakuntza-jarduerak antolatzea.
2. Langileen ordezkariek sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena prebenitzen lagundu beharko dute.
Horretarako, langileak jazarpenaren gaiarekin sentsibilizatuko dituzte eta enpresaren zuzendaritzari
ezagutzen dituzten eta jazarpena eragin dezaketen jokabideen edo jarreren berri emango diete”.
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9.2. Sexu-jazarpen eta sexuagatiko jazarpen kasuak
prebenitu eta kudeatzeko neurriak
Kooperatibetan sustatu beharreko ekintzak bi lan-esparrutan banatuko dira: eman daitezkeen jazarpen
kasuen prebentzioa, eta sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena antzeman eta konpontzeko jardueraprotokoloa.
1. PREBENTZIOA: Elkarrekiko errespetua, berdintasuna eta aniztasuna balioestea bezalako balioetan oinarritutako lan-baldintzak eta giroa sustatzea.
-- Jazarpena desagerrarazteko inplikazioa eta konpromisoa jasotzen dituen jardunbide egokien araudia eta printzipioen aitorpena idaztea. Gisa horretako jokabideak ez direla baimenduko eta zigortuko direla eta jazarpenak ematen direnean langileek kexatzeko eskubidea daukatela argi adieraziko da.
-- Enpresaren erantzunkidetasuna ezartzea: enpresak bere gain hartu behar du langile guztien eskubideak errespetatuko dituen lan-ingurunea bermatzeko ardura.
-- Kolektibo osoari aukera-berdintasunaren inguruko prestakuntza eskaintzea
-- Jazarpena prebenitu eta antzemateko prestakuntza esKooperatibetan sustatu
pezifikoa ematea prozesuan parte hartzen duten guztiei.
beharreko ekintzak bi lan-- Pertsonen duintasunaren eta askatasunaren aurkako
esparrutan banatuko dira:
jarrera eta esaldi matxista, sexista, homofobo edo errespetugabeen aurrean tolerantziarik ez. Jarraian azaltzen
eman daitezkeen jazarpen
diren mota honetako ekintzak saihestu eta salatzea:
kasuen prebentzioa eta sexu∙∙ Bizitza pribatuaren edo itxuraren inguruko iruzkinak,
jazarpena eta sexuagatiko
etengabeko kritikak.
jazarpena antzeman eta
∙∙ Eduki sexual argia daukaten grafiko, marrazki edo argazkien bidalketa.

konpontzeko jardueraprotokoloa.

∙∙ Eduki sexualeko telefono deiak, mezuak.
∙∙ Ahozko erasoak.
∙∙ Eraso fisikoak, nahita egindako ukipen fisikoak, gehiegizkoa eta beharrezkoa ez den hurbilketa.
∙∙ Sinismen erlijioso edo politikoen, nazionalitatearen, arrazaren, sexu-izaeraren, ezintasunen eta
abarren aurkako erasoak.
∙∙ Diskriminazioa, abusua, iraina edo laidoa arrazoi edo helburutzat daukan bestelako edozein
jokabide.
-- Harremanak kide gisa egiten diren lan-inguruneak sustatzea, neurrigabeko botere-harremanak
mugatuz.
-- Jarduera-protokoloa kolektibo osoari jakinaraztea.
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2. JARDUERA ERREAKTIBOA: Sexu-jazarpen eta sexuagatiko jazarpen kasuen aurrean jardueraprotokoloa ezartzea (antzematea, jarraipena eta konponbidea).
Jarduera-protokoloan jasotzea gomendatzen den edukia:
-- Azalpenak: sexu-jazarpen eta sexuagatiko jazarpen kasuak zer diren jasotzea, identifikatzeko errazak izan daitezen.
-- Sexu-jazarpen edo sexuagatiko jazarpen kasuak kudeatzeko pertsona bat izendatzea. Horrela, jazarpena jasan duten pertsonek salaketa nola aurkeztu behar den eta norengana jo behar duten
jakingo dute. Halaber, laguntza eta aholkuak emango ditu eta arazoak konpontzeko prozeduretan
parte hartuko du. Garrantzitsua da kooperatibako gizarte-organoek pertsona horren izendapena
onartzea.
-- Jazarritako pertsonaren zein balizko erasotzailearen eskubideen eta betebeharren azalpena.
-- Jarduera-protokoloan eman beharreko urratsak zehaztea:
∙∙ Salaketaren aurretik egin beharrekoak.
∙∙ Salaketa egiteko prozedura.
∙∙ Bitartekaritza-lana.
∙∙ Jazarpen-gertakarien jarraipena.
-- Mota honetako egoera bat ematen den kasuetarako diziplina-neurriak ezartzea.
-- Intimitatearen babesa bermatzeko neurriak, gatazkan dauden bi aldeekiko errespetua.
-- Protokoloaren ezarpenaren eta zabalkundearen azalpena.
-- Tramitazio eta ebazpenerako epeak zehaztea, behar baino gehiago luzatuko diren prozesuak saihesteko.

9.3. Berdintasunerako defentsa erakundea
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea Eusko Jaurlaritzaren organo publikoa da.
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeari jarraiki sortu zen, eta 119/2006
Dekretuak arautzen du.
Defentsa erakundearen lana Euskal Herriko sektore pribatura bideratuta dago, eta beraz, kooperatibei
ere laguntza eman diezaieke. Defentsa erakundeak sexu arrazoiengatik eman daitezkeen ekintza diskriminatzaileak konpontzeko moduen gaineko doako aholkularitza eskaintzen du. Halaber, diskriminazio
zantzuak daudenean kasua ikertzen du, zenbait egoera zuzentzeko neurriei buruzko aholkuak ematen
ditu eta laguntza teknikoa eskaintzen du.
Sexu-jazarpenaren zantzuak ematen direnean kooperatibak jarduera-protokoloa martxan jarri behar du,
eta Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen aholkularitza profesionala ere eskuratu dezake.
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10. Glosarioa
Glosario hau gidaren kontzeptu nagusiak identifikatzeko eta berdintasuna oinarri duen hizkuntza bateratua sortzeko lagungarria izango da.
Emakume eta gizonen tratu-berdintasunaren printzipioa
Bereziki amatasunaren, familia-ardurak hartzearen eta egoera zibilaren ondorioz ematen den sexuagatiko zuzeneko edo zeharkako diskriminazio eza.
Sexuagatiko zuzeneko diskriminazioa
Alderatu daitekeen beste pertsona baten egoera berean egonda, bere sexua dela-eta, horren aldekoa ez
den moduan tratatu den edo tratatua izan daitekeen pertsona batek bizi duen egoera.
Sexuagatiko zeharkako diskriminazioa
Printzipioz neutroa dirudien xedapen, irizpide edo praktika batek sexu bateko pertsonak beste sexuko
pertsonen aldean desabantaila zehatz batean kokatzen dituen egoera, aipatu xedapen, irizpide edo
praktikak, bere xede legitimoa dela-eta, objektiboki justifikatu daitezkeen eta xede hori lortzeko bitartekoak beharrezkoak eta egokiak diren kasuetan izan ezik.
Sexu-jazarpena
Pertsona baten duintasuna erasotzeko asmoa duen edo hori egiten duen izaera sexualeko edozein jarrera, ahozkoa zein fisikoa, bereziki ingurune ikarazko, umiliagarri edo iraingarrian gertatzen denean.
Sexuagatiko jazarpena
Pertsona baten sexuaren arabera edukitako edozein portaera, duintasuna erasotzeko asmoa daukana
edo hori egiten duena, eta ingurune ikarazko, umiliagarri edo iraingarria sortzeko egiten dena. Halaber,
sexuagatiko diskriminazioa da pertsona batek bere aurkako diskriminazioa saihestu eta emakume eta
gizonen berdintasunerako printzipioa bete dadin eskatzeko kexa, erreklamazio, salaketa, demanda edo
helegitea aurkeztearen ondorioz, pertsona horrekiko sortzen den edozein kontrako tratu edo eragin
negatibo.
Ekintza positiboa
Emakumeentzako eskubide esklusiboak aitortzearen bidez, berdintasunerako printzipio konstituzionala
gauzatzeko hartzen diren neurri edo egiten diren ekintza guztiak (desberdindu berdintzeko). Hau da,
baldintza berdinetan emakumeak saritzea desberdintasunak murrizteko. Behin behineko ekintzak dira,
eta desberdintasunarekin amaitzeko besterik ez dira erabili behar. Behin benetako berdintasuna lortuta,
ekintza positiboek ez daukate zentzurik.
Berdintasun Plana
Ordenatuta dauden neurrien multzoa da, egoeraren diagnostiko bat egin ondoren hartutakoak, enpresan emakume eta gizonen arteko tratu eta aukera-berdintasuna lortu eta sexuagatiko diskriminazioa
desagerrarazteko xedearekin. Berdintasun planek lortu nahi diren berdintasunerako helburu zehatzak,
helburuok lortzeko estrategia eta praktikak, zein ezarritako helburuen jarraipena eta ebaluazioa egiteko
sistema eraginkorrak zehaztuko dituzte.
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11. Baliabideak
11.1. Berdintasun planak egiteko diru-laguntza publikoak
-- Emakundek aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatzeko diru-laguntzak ematen ditu, enpresetan berdintasun planak egiteko. Deialdia urtero egiten da. 2008ko adibidea:
∙∙ Ebazpena, 2008ko maiatzaren 13koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, 2008. urtean enpresei eta entitate pribatuei diru-laguntzak emateko deialdia arautzen duena.
Diru-laguntza horiek aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatzeko emango dira, emakume
eta gizonen berdintasunari buruzko diagnosia eta berdintasun plana egin ditzaten. EHAA, 112. zk.
– 2008ko ekainaren 13a.
-- Berdintasun Ministerioak 250 langiletik beherako enpresa txiki eta ertainetan berdintasun planak
ezartzeko diru-laguntzak ematen ditu. Enpresek euren borondatez martxan jarri behar dituzte bere
erakundeko emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sustatzeko planak, emakume eta gizonen benetako Berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 49. artikuluan jasotakoari jarraiki. 2008ko adibidea:
∙∙ Ebazpena, 2008ko ekainaren 13ko ebazpena, Emakumearen Institutuarena, 2008-2009 epean enpresen esparruan gizon eta emakumeen aukera-berdintasunerako planak ezartzeko diru-laguntzen
deialdia egiten duena. (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 164 zk., 2008ko uztailaren 8koa).

11.2. Homologazioak
-- Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren esparruko entitate laguntzaileak: 1994an
Eusko Jaurlaritzak, Emakunderen ekimenez, Estatuan aitzindaria den bereizgarri hau sortu zuen. Bere
erakundearen barruan emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunean aurrerapausoak emateko konpromisoa hartu duten enpresak eta entitateak saritzea da horren helburua.
Ziurtagiri hori lortzeko modua azaroaren 8ko 424/1994 Dekretuak arautzen du. Argibide gehiago jasotzeko Emakunde - Emakumearen Euskal Institutura jo daiteke.
-- Emakume eta gizonen berdintasunerako 3/2007 Legearen 50. artikulua. Enpresentzako berdintasun-arloko bereizgarria
1. Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak bereizgarri bat sortuko du euren langileen artean tratu eta
aukera-berdintasun politikak ezartzen nabarmentzen diren enpresak saritzeko. Bereizgarri hori
enpresaren merkataritza-trafikoan eta publizitate-xedeekin erabili ahal izango da.
2. Bereizgarri hori lortzeko, edozein enpresak, kapital publiko zein pribatukoak, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioari aurkeztu ahal izango dio lan-harremanen arloan ezarritako berdintasun parametroei eta eskainitako produktu eta zerbitzuen publizitateari buruzko balantzea.
3. Bereizgarriaren izena, emateko prozedura eta baldintzak, lortzeak ematen dituen eskubideak eta
lortzen duten enpresen eta enpresok ezarritako berdintasun-politiken zabalkunde instituzionalaren baldintzak araudi bidez zehaztuko dira.
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4. Bereizgarria emateko orduan aintzat hartuko dira, beste zenbait irizpideren artean, ondoko hauek:
emakume eta gizonen presentzia orekatua zuzendaritza organoetan eta enpresaren talde eta kategoria profesionaletan, berdintasuna sustatzeko berdintasun planak edo bestelako neurri berritzaileak martxan jartzea, hala nola enpresaren produktu edo zerbitzuen publizitate ez-sexista.
5. Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak bereizgarria lortzen duten enpresak kontrolatuko ditu,
euren langileen arteko tratu eta aukera-berdintasun politiken ezarpena etengabe mantendu dezaten. Baldintzaren bat betetzen ez badute, bereizgarria kenduko die.

11.3. Web gune interesgarriak
-- Emakunde, Emakumearen Euskal Institutua:
-- Enpresetan berdintasun planak egiteko Emakundek homologatutako aholkularitza-enpresak.
-- Emakumearen Institutua (Berdintasun Ministerioa)
-- Amecoop (Kooperatibetako Emakumezko Enpresarien Elkartea)
-- Nazioarteko Kooperatiba Aliantza - Genero Berdintasunerako Batzordea
-- Coceta-ren Emakumearen departamentua (Lan Elkarteen Kooperatiben Espainiako Konfederazioa)
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11.5. Legeria
Euskal legeria
-- Emakume eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea.
-- Ondoko agiri hauetarako ikus Berdintasun Ministerioaren web gunea.

Legeria nazionala
-- Emakume eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa
-- Martxoaren 3ko 253/2006 Errege Dekretua, Emakumearen aurkako Biolentziaren Estatuko Behatokiaren funtzionamendu-erregimena eta osaera arautzen duena, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren
oinarrizko egitura organikoa garatzen duen uztailaren 2ko 1600/2004 Errege Dekretua aldatzen duena.
-- Genero-indarkeriaren aurreko Babes Osorako Neurrien abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa.
-- Emakumea, Bakea eta Segurtasunari buruzko Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren 1325 Ebazpena
(2000) ezartzeko Espainiako Gobernuaren Ekintza-plana.

Nazioarteko legeria
-- Europako Karta Erregio eta Tokiko Berdintasunerako.

Beste batzuk
-- Europar Batasuna. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna.
-- Emakume eta gizonen arteko aukera eta tratu-berdintasunari buruzko 2006-54-CE zuzentaraua.
-- Ondasunak eta zerbitzuak, eta horien hornidura lortzeko emakume eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa ezartzen duen abenduaren 13ko 2004/113/CE Kontseiluaren zuzentaraua.
-- “Emakume eta Gizonen arteko benetako Berdintasunerako Legeari” Soledad Murillo Vegak, Berdintasun Politiken Idazkari Nagusiak egindako iruzkinak.
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Hausnarketarako galderak
eta proposatutako neurriak
Plantillaren egitura eta kontratazioa
Antzinatasun taldeen banaketa sexuaren arabera
■■

20. orrialdetik dator

Zein da enpresako langileen batez besteko adina? Alde nabarmenik dago gizonen eta emakumeen
adinaren artean? Alde nabarmenik dago gizonen eta emakumeen antzinatasunaren artean? Alde
horiek adinaren aldagaiarekin soilik justifikatu daitezke?
-- 30-45 urteko emakumeen kasuan hartutako hautaketa eta kontratazio erabakiek izan dezaketen eragina aztertzea interesgarria izango da. Zenbait kasutan, adin horretako emakumeak zigortzen dira,
familia lana baino gehiago baloratzen dutela uste baita.
-- Hori dela-eta, hautaketa eta kontratazio politikak berrikustea gomendatzen da.
-- Lanaldia malgutzeko eta lana eta familia bateratzeko neurriak gehitu beharko lirateke, lana eta familia
bateratzeko modu bakarra eszedentzia eta lanaldiaren murrizketa izan daitezen saihesteko. n
Ikasketa-maila eta hezkuntza-esparruaren araberako banaketa

20. orrialdetik dator

■■

Zenbat pertsonek ez daukate prestakuntza nahikorik?

■■

Kolektibo hauentzako prestakuntza-programak martxan jartzea garrantzitsua dela uste da?
-- Erantzuna baiezkoa bada, kolektibo hauei prestakuntza jasotzeko erraztasunak emango zaizkie.

■■

Zein da ikasketa mailaren eta maila hierarkikoaren arteko harremana? Harreman hori berdina da
emakumezko zein gizonezko langileen artean?
-- Talderen bat “gain-trebakuntza” egoeran dagoen aztertuko da. Horrela bada, kooperatiban lanean
aurreratzeko prozesua berrikustea komenigarria litzateke.

■■

Emakumeen ikasketa-maila gizonena baino txikiagoa da?
-- Zenbait lanpostu garatzeko gai espezifikoen prestakuntza sustatu eta erraztuko da, gizonek tradizionalki bete dituzten lanpostuetan bereziki.
-- Kooperatibaren prestakuntza-politikak berrikusiko dira. n
Departamentuen araberako banaketa
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20. orrialdetik dator

■■

Emakume edo gizonen kopurua nabarmen handiagoa den atal edo departamenturik dago enpresan? Erantzuna baiezkoa bada, sexu baten edo bestearen soldatari, enpresan daukan ospeari, lanigoera aukerei eta abarri dagokionez, inolako ondoriorik dauka horrek?

■■

Enpresaren zenbait esparrutan emakumeen presentzia sustatzeko neurriak hartu beharko lirateke?
-- Galdera hauen erantzuna baiezkoa bada, errekrutamendu eta hautaketa-sistema berrikustea proposatzen da, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan dadin enpresaren esparru guztietan.
-- Plantillan, eta oro har lanpostu eta kategoria profesional guztietan, sexuen arteko oreka aldizka berrikusiko da, eman daitezkeen desberdintasunak zuzentzeko, ekintza positiboaren esparruko neurriak
hartzeko konpromisoa hartuta.

■■

Sexu zehatz bati erreferentzia egiten dioten izenak dituzten lanpostuak daude?
-- Lanpostuen izenak berrikusi eta beharrezkoak direnak aldatuko dira. Sexu bati edo besteari erreferentzia egiten dioten konnotazioak desagerraraziko dira.
-- Egindako aldaketa berriak erabiltzen diren agiri guztietan islatuko dira.

■■

Lanpostuen balorazioa egin da genero-ikuspegi batetik?
-- Lanpostuak eta horietako bakoitzaren eskumenak modu objektiboan azalduko dira.
-- Lanpostuen balorazioa diskriminatzailea ez den ikuspegi baten arabera berrikusiko da (gizonezkoekin
lotu ohi diren irizpideak erabiltzen diren aztertu behar da, hala nola indar fisikoa, ordutegi-arazorik
eza…).
-- Emakumeak gizondutako lanpostuetan aritzea bezain garrantzitsua da emakumetutako lanpostuak
merezi duten mailan birbalioztatzea. Hona hemen aipatu kasuaren ohiko adibidea: zenbait industria-lanpostutan toxikotasuna eta esfortzu fisikoa baloratzen dira (normalean, gizonak), baina ez dira
produktu kimikoen toxikotasuna eta garbiketako langileen esfortzu eskeleto-muskularra baloratzen
(normalean, emakumeak). n
Maila profesionalen araberako banaketa

■■

21. orrialdetik dator

Gizondutako edo emakumetutako maila hierarkikoak daude? Emakumeak gehiengoa dira maila
profesional baxuenetan eta gizonezkoak gehiengoa altuenetan?
-- Emakumeak zuzendaritza-karguetara iristea zailtzen duten mugek, ikusezinak eta identifikatzeko zailak, osatzen dute kristalezko sabaia. Oztopo horiek dira mendebaldeko erakundeetan oraindik indarrean dirauten genero-arazoetako bat.
-- Kasu honetan, kooperatiban lanean aurreratzeko prozesua berrikustea proposatzen da. n
Kontratu motaren araberako banaketa
(lan-kontratua edo sozietate-kontratua)

■■
■■

21. orrialdetik dator

Aldi baterako lan-kontratuak dituzten langileen artean proportzionalki emakumeak gizonak baino gehiago dira?
Aldi baterako lan-kontratua daukaten langileen kontratu moten artean alderik dago?
-- Sexuetako bakoitzari, bere aldetik, Kooperatiben Legeak zehazten duen aldi baterako kontratazioaren
gehienezko kuota ezarriko zaio.
-- Segurtasuna eta epe luzeko proiektua eskaintzen duten kontratazio modalitateak lehenetsiko dira,
eta ahal dela sozietate-kontratuen bidez.
-- Aldizka, kontratu guztiak, lan-kontratu motak eta abar kontuan hartuta, sozietate-kontratuak dituzten
emakumeen kopurua aztertuko da, egoeraren bilakaera bertatik bertara ezagutu eta desbideratzeak
zuzentzeko.

■■

Sozietatearen onarpenak erabakitzeko guztiek ezagutzen duten prozedura zehatzik dago? Nork
proposatzen ditu erabaki horiek?

■■

Artezkaritza Kontseiluak, sozietatearen onarpen horiek onesten dituen organo gisa, aukera-berdintasunaren arloko prestakuntza jaso du?
-- Kooperatibako bazkide izateko jarraitu behar den prozesua idatzi eta kolektiboari jakinaraziko zaio.
Sozietatean onartua izateko irizpide objektiboak eta ez-sexistak idatziko dira.
-- Lan-kontratuak sozietate-kontratu bihurtzeko prozesuaren jarraipena egingo da, diskriminazio zantzuak
dituzten desbideraketak saihesteko, eta desbideraketa horiek ematen badira zuzentzeko.
-- Kontratazio horiek proposatzen dituzten pertsonak, zein Artezkaritza Kontseiluko kideak aukeraberdintasunean trebatuko dira. n
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Lanaldi motaren araberako banaketa (osoa edo partziala)

21. orrialdetik dator

■■

Lanaldi partziala daukaten emakumeen portzentajea gizonena baino handiagoa da?

■■

Lanaldi partziala daukaten langileek nahiago lukete lanaldi osoan aritu?
-- Lanaldi osoetara igarotzeko bideak erraztuko dira.
-- Ordutegia malgutzeko aukerak berrikusi eta berriak sustatuko dira.

■■

Lanaldi partziala eta lanaldi osoa daukaten langileak modu desberdinean arautzen dituen hitzarmen edo arauren bat dago enpresan?
-- Lanaldi partzialeko kontratuak dituzten lagunentzat desberdintasunak eragiten dituzten kooperatibaren arauetako klausulak zuzenduko dira. n

Hautaketa

22. orrialdetik dator

■■

Zeintzuk dira langileak errekrutatzeko kooperatiban erabiltzen diren sistemak? Prozedura bakarra dago kooperatiba osoan? Idatzita eta prozeduren bidez zehaztuta daude?
-- Hautaketa-prozesuan edozein motatako diskriminazioa saihesteko bete behar diren jarraibideak jasotzen dituen printzipioen aitorpen bat idatziko da.
-- Prozedura informalek (sistematizatu gabeek) genero-estereotipoetan oinarritzeko joera handiagoa
daukate. Idatzizko prozedura objektibo batek gaitasunen araberako hautagai onena aukeratzen lagunduko du, genero-estereotipoen eragina albo batera utzita.
-- Errekrutatze eta hautaketa-prozedura ez-sexista bat idatzi eta erakundean zabalduko da.

■■

Jasotako hautagaien eta egindako kontratazioen erregistroa dago?
-- Jasotako hautagaien eta sexuaren arabera egindako kontratazioen jarraipena egingo da, eskainitako
lanpostua betetzeko hautatu, zein atzera bota diren hautagaien curriculumen egokitasuna aztertuz.
Horrela, hautagaiak nolakoak diren eta nor hautatzen den jakin ahal izango dugu, eta horrek desberdintasunak zuzentzeko ekintzarik egokienak aukeratzen lagunduko digu.
Deialdia
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■■

Nola iragartzen dira lanpostu hutsak? Zein komunikabidetan iragartzen dira? Emakumezko hautagai nahikoa aurkezten da?
-- Emakumeak errekrutatzea erraztuko duten komunikazio kanalak erabiliko dira.
-- - Emakumezko hautagaiak bilatzeko jarrera proaktiboa edukiko da. Industria-kooperatibetan emakumeak sartzeko dagoen arazoetako bat emakumezko gazteen profil teknikoaren gabezia da. Egoera horren aurrean, kooperatibek lanbide heziketa zentroetan ikasten duten emakumeak bilatuko dituzte,
eskaerak noiz jasoko geratu ordez. Halaber, kooperatibek hitzarmen bereziak sinatu ditzakete mota
horretako zentroekin.
-- Emakumeen lana sustatzen duten entitateekin lankidetza bultzatuko da.

■■

Lan-eskaintzek sexuarekin lotutako zuzeneko edo zeharkako erreferentziarik jasotzen dute?
-- Lanpostu hutsak iragartzeko hizkuntza eta irudi ez-sexistak erabiliko dira.
-- Zuzeneko edo zeharkako diskriminazioa eragin dezaketen mota guztietako terminoak alboratuko
dira. Esate baterako, “familia-kargarik gabeko pertsonak baino ez”.

Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

Hautagaien aurkezpena
■■

Eskaera-formularioak erabiltzen badira, zeintzuk dira erabiltzen diren hizkuntza eta edukiak?
-- Eskaera-formularioetan hizkuntza eta irudi ez-sexistak erabiliko dira.
-- Hautagaien aurkezpena formulario estandar baten bidez sistematizatuko da. Formulario hori jasotako
curriculumei ezarriko zaie, pertsona guztien informazioa baldintza berdinetan alderatu ahal izateko.
-- Formulario horrek lanpostuaren eginkizunekin eta ezaugarriekin zerikusia daukaten gaiak izango ditu
ardatz. Norberaren informazioa jasotzea saihestuko da (egoera zibila, familia-ardurak...).
-- Hautagaien identifikazio pertsonalerako datuak elkarrizketaren fasera arte isilpean gordetzea komeni da.
Hautagaien aurkezpena

■■

Nola zehazten dira lanpostua betetzeko beharrezkoak diren eskakizunak?
-- Hautagaiak hautaketa-prozesuaren hurrengo fasera igaro daitezen ezarritako eskakizunak zehatzak
eta gardenak izango dira, sexu bati edo besteari lotutako konnotaziorik gabe.
-- Aurrez hautatu diren emakumeak eta gizonak zenbatuko dira, zeharkako diskriminazioa eman daitekeela erakusten duten zantzuak duden ikusteko. Aukeretako bat “Lau Bosten” erregela erabiltzea da:
4/5etik gorako aldea nahikoa da egindako frogan desberdintasun motaren bat gertatu den aztertzeko.
Froga objektiboak

■■

Nolakoak dira egiten diren hautaketa-frogak? Nork erabakitzen ditu frogak eta nork egiten ditu?
-- Froga objektiboak eskatzen diren profil eta eskakizun profesionaletarako egokiak direla bermatzeko
arrazoituko dira.
-- “Lau bosten erregela” erabiliko da.
Banakako elkarrizketak

■■

Zein da hautaketa-prozesuan banakako elkarrizketak daukan garrantzia? Nork egiten du eta zer
gai jorratzen dira?
-- Elkarrizketak galdera-sorta edo gidoi baten bidez sistematizatu eta egituratuko dira inprobisazioak saihesteko.
-- Lanposturekin zerikusik ez duten galderak saihestuko dira, batez ere, interpretazio esterotipatua edo
diskriminatzailea sortu dezaketenak.
-- Epaimahaietan edo hautaketa-batzordeetan emakumeen parte-hartzea sustatuko da. Hautagaiak hautatzeko orduan batzorde mistoek genero-soslaia murrizten dutela egiaztatu da.
-- “Lau bosten erregela” erabiliko da.
Beste gai batzuk

■■

Hautaketa egiten duenak aukera-berdintasunaren arloko prestakuntza jaso du?
-- Hautaketaren faseren batean parte hartzen duten pertsona guztiek aukera-berdintasunaren arloko
prestakuntza jasoko dute.

■■

Hautaketa-prozesuak kanpoko aholkularitza-enpresa batek egiten dituen kasuetan, enpresa hori
aukera-berdintasunaren laguntzaile gisa homologatuta dago?
-- Homologatutako aholkularitza-enpresek hautaketa-prozesu ez-sexistak egiteko prestakuntza egokia
jaso dute.
-- Hautaketa-prozesuak egiteko homologatutako aholkularitza-enpresak kontratatuko dira.

n
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Prestakuntza
■■

■■

Prestakuntza-planik dago?
-- Irizpide objektibo eta gardenen bidez programatu eta sistematizatu diren ekintzek aukera-berdintasuna bermatzeko erraztasun handiagoak dituzte.
Gizon gehiago joaten da prestakuntza-ekintzetara?
-- Erantzuna baiezkoa bada, emakumeak prestakuntzagatik interes gutxiago agertzearen arrazoia zein
den argituko dugu (etorkizunean lanean aurreratzeko aukera gutxiago, denbora falta…), desberdintasun horiek zuzenduko dituzten ekimenak martxan jarri ahal izateko.
-- Plantilla osoari enpresa barruan eta kanpoan dituen prestakuntza-eskaintzen inguruko informazio
argia emango zaio.
-- Beharrezkoa denean, emakumeak animatu eta motibatuko dira prestakuntza eskatu dezaten.

■■

Prestakuntza lan-ordutegitik eta enpresatik kanpo ematen da?
-- Lana eta familia bateratzeko dauden aukerak bultzatuko dira, ahal den neurrian prestakuntza-ekintzak
lan-ordutegien eta kooperatibaren barruan antolatuz; edo aukera mistoak bilatuz (lan-ordutegiaren
barruan eta kanpoan).

■■

Emakumeak eta gizonak prestakuntza-mota desberdinetan parte hartzen dute?
-- Emakumeak eta gizonak prestakuntza-mota desberdinetan parte-hartzearen arrazoiak eta ondorioak
aztertuko dira, batez ere, lan-igoerari dagokionez.
-- Beharrezkoa denean, informazio hau lanean aurreratzeko prozesuaren azterketari gehituko zaio.

■■

Kanpoko prestakuntza-ikastaroetara bertaratzeko laguntzarik jasotzen da? Nortzuk jasotzen dituzte laguntza hauek?
-- Ematen diren laguntzak sexuaren, prestakuntza-motaren eta abarren arabera alderatuko dira, kolektibo jakin bat saritzen den jakiteko. Egoera horrek lan-igoeretan daukan eragina aztertuko da.
-- Beharrezkoa denean, informazio hau lanean aurreratzeko prozesuaren azterketari gehituko zaio.

■■

Kooperatiba-arloko prestakuntzarik ematen da? Nori eta zein helbururekin?
-- Kooperatiba-arloko prestakuntza bazkide guztiei emango zaie, kooperatibaren organoetara iritsi, eta
bertan parte-hartzeko dituzten aukerak hobetzeko. n

Lan-igoera
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25. orrialdetik dator

■■

Lanean aurreratzeko prozedura bidez zehaztutako prozesurik dago? Enpresan lanean aurreratzeko sistema bakarra erabiltzen da? Erreklamazioak jartzeko mekanismoak daude?
-- Gizon eta emakumeen aukera-berdintasuna bermatuko duten lanean aurreratzeko prozesuetarako
sistema egituratu eta objektiboa ezarriko da.
-- Irizpide objektibo, argi, ireki eta ez diskriminatzaileak erabiliko dira. Zeharkako diskriminazioa erraztu
dezaketen irizpideak saihestuko dira, hala nola mugikortasun geografikoa, ordutegi arazorik eza, antzinatasuna…, bereziki emakumeen aurka egiten dutelako.
-- Lan-igoerari buruzko erabakien aurrean erreklamazioak jartzeko prozedura sistematizatuko da, ebaluazio-talde mistoen bidez.
-- Kolektiboari lanean aurreratzeko prozesuaren inguruko informazioa emango zaio, eta horren erabilpena sustatuko da.

■■

Nola iragartzen dira lanpostu hutsak?
-- Plantilla osoari iritsiko zaion lanpostu hutsak iragartzeko sistema enpresaren barne-prozeduren barruan sartuko da.
-- Jasotako emakumezko hautagaien kopuruaren jarraipena egingo da, eman daitezkeen zeharkako diskriminazioak saihesteko.
-- Prozesuaren amaieran emakumeek eta gizonek bete dituzten lanpostu hutsen gaineko analisi konparatibo eta banatua egingo da, langileen sexuaren arabera.
-- Lanpostu hutsak iragartzeko orduan, hizkuntza egokia erabiliko da.

Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

■■

Emakumeek parte hartzen dute langileak ebaluatzeko ardura daukaten taldeetan?
-- Langileak ebaluatzeko talde mistoak sortuko dira. Emakume eta gizonek parte hartzen duten taldeak
objektiboagoak dira, eta genero-estereotipoak erabiltzeko arrisku txikiagoa daukate.
-- Langileak ebaluatzeko ardurak dituztenek aukera-berdintasunaren arloko prestakuntza jasoko dute.
-- Lan-igoeraren arduradunak/erdi-mailako arduradunak sentsibilizatuko dira, euren eskumen-esparruetan berdintasunaren printzipioa gauzatzeko beharraz jabetzeko.

■■

Lanean aurreratzeko aukera gutxiago dituzten arlo edo departamentuak daude?
-- Egoera horrek gizon eta emakumeengan ondorio desberdinak dituen baloratuko da.
-- Erdi-mailako eta zuzendaritzako maila hierarkikoetan ordezkaritza txikiagoa daukaten taldeen lanigoera erraztuko duen prestakuntza emango da.
-- Emakumezko hautagai kopurua handitzeko saiakerak egingo dira, funtsean gizonek bete dituzten lanpostuetan.

■■

Emakumeek zuzendaritza-karguak betetzen dituzte gizonen proportzio berean? Eta erdi-mailako
karguak?
-- Desberdintasunak desagerrarazteko ekintza positiboaren esparruko neurriak erabiltzearen aukera
baloratuko da: meritu eta gaitasunak berdinak direnean emakumeei lehentasuna emango zaie behar
baino ordezkaritza txikiagoa daukaten esparruetan.
-- Euren prestakuntza, esperientzia, gaitasun, trebetasun eta jarrerarengatik ardura handiagoko karguetara aurreratzeko aukera daukaten enpresako emakume guztiak identifikatuko dira.
-- Enpresako emakumeek lanean aurreratzeko dituzten zailtasun edo eragozpenetako bakoitza identifikatuko da, muga horiek desagerrarazi edo mugatzea helburu duten ekimenak martxan jartzeko.
-- Sare sozial informalek berebiziko laguntza eskaintzen dute lanbidean aurreratzeko. Kooperatibako
emakumezko langileak aholkatu eta orientatu ditzaketen tutore edo kontseilarien talde bat identifikatu eta hautatuko da.

■■

Antolatzeko kulturak lanarekiko dedikazio osoa baloratzen du?
-- Helburuen araberako lana ezarriko da, eta ez lanpostuan egotearen araberakoa.
-- Lan-igoera lana eta familia bateratzeko zailtasunarekin lotzea saihestuko dugu, hori baita muga handienetako bat. n

Soldata

26. orrialdetik dator

■■

Emakumeen eta gizonen batez besteko soldataren artean aldea dago? Kategoria profesional bereko emakume eta gizonen arteko soldata berdina da?
-- Alde hori sortzen duten soldata-arloko kontzeptuak identifikatuko dira.
-- Gizonak gehiengoa diren departamentu edo kategorietan emakumez osatutakoak baino osagarri gehiago lortzeko aukera dagoen aztertuko da.

■■

Kooperatibak indizeak esleitzeko prozedura dauka? Soldataren osagarri guztiak termino zehatz
eta objektiboen bidez identifikatuta eta azalduta daude?
-- Soldata-indizeak esleitzeko prozedura idatziko da, lanpostu edo kategoria horretan bete beharreko
eginkizunen araberakoa, lanpostu horretan ari diren langileak edozein izanik ere.
-- Hasiera batean neutroak diruditen eta emakumeenganako zeharkako diskriminazioa eragin dezaketen indize funtzionalaren osagarriak identifikatuko dira. Esate baterako, puntualtasuna, dedikazioa,
ordutegi arazorik eza…
-- Soldataren osagarriak irizpide argi eta objektiboen arabera ezarriko dira.

■■

Kategoria profesional bakoitzean emakumeek eta gizonek astean lan egiten duten ordu kopuruan
alde nabarmenak daude?
-- Emakumeek eta gizonek lan egindako orduetan dauden aldeek kategorietako bakoitzaren soldaten
arteko desberdintasunak azaldu ditzaketen aztertuko da.
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■■

Lortutako helburuen gainetik lanpostuan egotea saritzen duen kulturaren hondarrak mantentzen
dira kooperatiban?
-- Kooperatiban soldata ordaintzeko dagoen ereduaren gainean hausnartuko da.
-- Legeak ezartzen duen ordutegia zorrotz betetzea, eta lanordu luze eta kaotikoak albo batera uztea
baloratzen duen lan-kultura sustatuko da. n

Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzea
■■

Lana eta familia bateratzea errazten duen araudia Estatutu Sozialetan eta Barne Araudian jasota
dagoen aztertu du Kooperatibak?
-- 3/2007 Berdintasun Legeak aldatu dituen baimen, eszedentzia, lanaldi murrizketa eta bestelako eskubideak Estatutu Sozialetan edota Kooperatibaren Barne Araudietan jasoko dira.
-- Plantillari egindako aldaketen berri emango zaio.
-- Plantilla osoa eskubideon jabe egin ahal izatea bermatuko da (sexua, antzinatasuna, kontratuaren
modalitatea, eta abar edozein delarik ere).
-- Gida honen 7. atala berrikusiko da: bazkide langileen lan-erregimenaren berrikuspena .

■■

Eguneroko jardunean eskubide horiek presiorik eta zigorrik gabe gauzatzen dira?
-- Aukera-berdintasunean oinarritutako kultura sustatuko da.
-- Erdi-mailako karguak eta zuzendariak aukera-berdintasunarekin sentsibilizatu eta esparru horren inguruko prestakuntza emango zaie.
-- Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeak dakartzan onurak identifikatu eta jakinaraziko dira.

■■

Emakumeek eta gizonek neurri berean erabiltzen dituzte eszedentziak edota lanaldi murrizketak?
Zein eragin dauka eskubide hauek erabiltzea lanbidean aurreratzeko orduan?
-- Gizonak eskubide mota hauek erabiltzera bultzatuko dira.
-- Lanbidean aurreratzeko prozesuetan antzinatasunaren eragina (eszedentzia aldiek murriztua) mugatuko da.

■■

Langileek urtean norberak hartzeko ordaindutako egunak dituzte? Ordaindu gabeko egun gehigarriak hartzeko modua dago?
-- Norberak erabiltzeko ordaindutako egunak, zein ordaindu gabeko egunak hartzeko aukera zehaztuko
da egutegian.

■■

Lantokira sartu eta bertatik ateratzeko ordutegia erabakitzeko malgutasuna dago?
Lanaldi zatituen kasuan bazkaltzeko ordua malgua da?
-- Legeak ezarritako lanaldia zorrotz betetzearen alde egingo da.
-- Lanaldi luze eta kaotikoak zigortuko dira.
-- Bizitza pribatua gehiago errespetatzeko lanari eskainitako denbora ordenatzea ahalbidetzen duten
neurriak hartuko dira.
-- Lantokira sartu eta bertatik ateratzeko, zein bazkaltzeko denbora-tarte malguagoa ezarriko da.
-- Lanaldia egokitzeko aukera emango zaie behar dutenei,
-- Lan-txandak eta oporraldiak aukeratzeko orduan, familia-ardurak dituztenei lehentasuna emango
zaie.
-- Txandak aldatzeko, lanaldiak osatzeko (lanaldi murriztuak dituztenak) eta modu informalean antolatzeko erraztasunak emango zaizkie langileei, lana eta familia bateratzen laguntzeko.
-- Eskolako ordutegi eta oporraldiekin bat datozen ordutegi eta oporraldiak ezarriko dira.

■■

■■
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Zein da malgutasunaren helburua emakumeen kasuan? Eta gizonen kasuan? Zertarako nahi dute
denbora librea batzuek eta besteek?
-- Kolektiboak bilatzen duen lan eta ordutegi-malgutasun mota, eta horren helburuak aztertuko dira,
estrategia egokiena zehaztu ahal izateko. n

Hausnarketarako galderak eta proposatutako neurriak

Antolatzeko kultura
■■
■■

27. orrialdetik dator

Antolatzeko kulturak kontuan hartzen du laneko genero-desberdintasunaren gaia?
Aukera-berdintasunaren gaia kooperatibaren fororen batean aztertu da?
-- Hautaketa-prozesuan edozein motatako diskriminazioa saihesteko bete behar diren jarraibideak jasotzen dituen printzipioen aitorpen bat idatziko da.
-- Agiri hori langileen artean banatuko da, langileen kudeaketarekin zerikusia daukaten prozesuetan
parte hartzen duten pertsonen artean bereziki.
-- Aniztasunaren onurak jendarteratuko dira, langileak aukera-berdintasunaren garrantziaz jabetu daitezen.

■■

Langileei aukera-berdintasunaren inguruko prestakuntza eman zaie?
-- Gizonen eta emakumeen egoeraren inguruko prestakuntza emango da, berdintasunaren kultura sustatzeko.

■■

Kooperatibaren barne-dokumentazioan hizkuntza inklusiboa eta ez-sexista erabiltzen da?
-- Euskaraz zein gaztelaniaz hizkuntza ez-sexista erabiltzeari buruzko eskuliburuak zabalduko dira.
-- Barne-agirietan hizkuntza inklusiboa eta ez-sexista erabiliko da.
-- Kooperatibaren barne-agiri garrantzitsuenen hizkuntza aldatuko da.

■■

Kanpora bideratutako komunikazioak (publizitatea, katalogoak...) hizkuntza eta irudi inklusibo
eta ez-sexistak erabiltzen ditu?
-- Kanpora bideratzen den komunikazioan hizkuntza inklusiboa erabiliko da.
-- Kanpora bideratutako komunikazioak (publizitate-kanpainak, katalogoak…) irudi estereotipatuak
saihestuko ditu. n
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Jardunbide egokien adibideak
Plantillaren egitura eta kontratazioa

21. orrialdetik dator

Emakumeen kontratazioaren aldeko kultura-aldaketa Orbea, Koop. E.n
Laurogeiko urteen hasieran sartu ziren lehenengo emakumeak Orbea, Koop. E.n, ekoizpen-beharrei aurre
egiteko.
Emakumeak hartzeko enpresak erabili zituen formulak askotarikoak izan ziren. Horien guztien artean, praktikakontratuak eta langile finko etendunen modalitateak nabarmendu behar dira. Hasiera batean emakumeen
presentzia enpresaren atal jakin batzuetara mugatzen bazen ere, zenbait prozesu automatizatzearen ondorioz,
emakumeek enpresaren beste atal batzuetara jauzia eman zuten.
Gertakari horri, eta emakumeek maila guztietan bizi duten prestakuntza-garapen geldiezinari esker, emakumeek enpresaren atal guztietan parte hartzeko aukera izan dute. Gaur egun, emakumeak Orbea, Koop. E.ren
ekoizpen-atal guztietan presente daude.
Iturria: Confebask. Euskal enpresa txiki eta ertainetan emakumeak sartzeko Jardunbide Egokien eskuliburua. .

Hautaketa

22. orrialdetik dator

Emakumeak Electricidad Iru-Lan enpresara sartzea
Emakumeak muntaia eta instalazioen lanpostuetan sartzeko prozesua 1999an hasi zen, lehenengo emakumearen kontratazioarekin. Ekoizpen beharrei aurre egiteaz gain, emakumeek gizonek enpresan egiten zuten
lan bera egin zezaketen egiaztatzea zen, emakumeak enpresan lehenengo aldiz sartzearen helburua. Esperientzia positiboa izan zen, eta orduz geroztik, emakumeak kontratatzea Iru-Lan enpresaren kudeaketan erabilitako ohiko baliabidea izan da.
-- Emakumeak errekrutatzeko erabili den bide nagusia Bizkaiko Bagabiltza Emakumeen Elkartea izan da.
-- Emakume guztiek prozesu bera jarraitu dute. Praktika-kontratu baten bidez hasi dute euren lana, eta balio
profesionalaren eta erakutsitako interesaren arabera, plantillara sartu dira.
Manufacturas Tubovalle tailerrean emakumeak pixkanaka sartzeko prozesua
1999an sartu zen lehenengo emakumea Manufacturas Tubovalle tailerrean, ABLE baten bidez kontratatua.
Ekoizpena aurrera ateratzeaz gain, langile berriak kontratatzeko orduan, emakumeak ere baliabide erabilgarri
eta eraginkorra izan zitezkeela frogatzea zen lehenengo kontratazio horren helburua. Gaur egun, enpresaren
tailerrean lan egiten duten emakumeak, enpresan pixkanaka sartu direnak, esperientzia egokia izan zela frogatzen dute.
Emakumeak enpresan sartzeko prozesua berdina izan zen kasu guztietan. Aldi baterako kontratuarekin hasi,
eta balio profesionalaren eta erakutsitako jarreraren arabera, enpresaren plantilla egonkorreko kide izatera
igaro ziren. Ekoizpenean enpresak erabiltzen dituen eragiketa eta teknologia motak direla-eta (torneaketak,
fresatzaileak eta tapoi-jartzeak batez ere), lanpostura egokitzeko aldia laburra da, hilabete edo bi hilabete ingurukoa, hain zuzen ere, maila egokian lanean hasteko. Horregatik kontratazio berrietan ez zen aldez aurreko
esperientziarik eskatzen.
Emakumeak kontratatzeko erabili diren bide nagusiak ondoko hauek izan dira:
-- Aldi baterako Lan Enpresak.
-- Ermuako Udalak sustatutako emakumeen laneratze-programak.
-- Curriculumak modu naturalean jasotzea.
-- Harreman pertsonalak eta ahoz ahoko komunikazioa.
Iturria: Confebask. Euskal enpresa txiki eta ertainetan emakumeak sartzeko Jardunbide Egokien eskuliburua.
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Prestakuntza

24. orrialdetik dator

Kultura eta antolakuntza-arloko aldaketa baten testuinguruan, emakumeak
arrakastaz birkokatzea Naipes Heraclio Fournier-en
Laurogeita hamarreko urteetan enpresak kultura eta antolakuntza-arloko aldaketa prozesu bati ekin zion.
Prozesuak hamarkada honen hasierara arte iraun du. Aldaketa prozesu hori langileen birkokapenarekin hasi
zen. Testuinguru horretan, enpresako atal jakin batzuetan historikoki presentzia esanguratsua zeukaten
emakumeek, presentzia maila irabazten hasi ziren beste hainbat ekoizpen-prozesutan.
Emakumeak ekoizpen-prozesuaren hainbat esparrutan birkokatzeko prozesua lanpostuan trebatzeko programen bitartez egin zen. Prestakuntza hori barne-mailan garatu zen % 90ean.
Gaur egun, hainbat emakume, lehen gizonak soilik aritzen ziren lanpostuetan lan egiten dute, hala nola kutxaratzeen edo bernizaduren esparruak, zein inprimatze-makinista eta zaintza lanpostuetan. Halaber, emakumeak langileak koordinatzeko lanpostuetan aritzeko barne-igoera errealitate bilakatu da, eta emakumeak
lanpostu mota horietara iristeko aukera berdinak edukitzeko joera nabaria da.
Iturria: Confebask. Euskal enpresa txiki eta ertainetan emakumeak sartzeko Jardunbide Egokien eskuliburua.

Telefonica
Telefonica taldeak bere urteko kapitalaren zati handi bat bere langileentzako online prestakuntza garatu eta
ezartzeko bideratzen du. Urrutiko prestakuntza da bere langileak etengabe trebatzeko erabiltzen duen metodoa. Programa horren izena “e-learning Educaterra” da. Horrela, langile guztiek euren ezagutzak etengabe
hobetzeko aukera daukate. Horri esker, prestakuntza homogeneizatzen da, langile bakoitzaren beharretara
hobeto egokituz, eta tutoretza espezializatuen laguntza daukate.
Iturria: Sanchez, E.; Mayo, M.; Chinchilla, N. (2007).

Lan-igoera

25. orrialdetik dator

Hewlett-Packard
Hewlett-Packard informatika-arloko konponbideak eta zerbitzuak eskaintzen dituen nazioarteko enpresa da.
Aniztasuna erakundearen onurarako da, askotariko lan-taldeekin sormena eta berrikuntza handiagoa baita.
Hori da, hain zuzen ere, HPren kulturaren oinarrian dagoen ideia. Duela hainbat urte, HPk aholkularitza-programa pertsonalizatua martxan dauka -mentoring-. Langile bakoitzak aholkulari bat dauka, eta norbere ibilbide profesionala bideratzen, norbere trebetasunak hobetzen eta norbere ahuldadeak ezagutzen laguntzeko
aholkuak ematen dizkio.
Iturria: Sanchez, E.; Mayo, M.; Chinchilla, N. (2007).
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Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzea

27. orrialdetik dator

Novartis
Lana eta familia bateratzeko politika “Trebol” programan ezartzen da. Portaera-ohiturak eta kultura soziala aldatzen saiatzen da. Debekatuta dago 17:30etik aurrera bilerak egitea. Legeetan aldaketak
egiten saiatzen dira. Neurriak Zuzendaritza Nagusiak ezarritakoak dira. Lana/familia gaiari buruzko
informazio-jardunaldiak burutu dira, bai zuzendaritzako kideentzat, bai gainontzeko langileentzat ere.
Bayer
Bayerrek lan partekatuak, seme-alaben zaintza, telelana, emakumeak zuzendaritza-karguetan egotea, ordutegi malguak, eta lana, familia eta norberaren bizitza egoki bateratzeko langileentzako
laguntza-programa zabalak sustatzen ditu. Programa horiek seme-alabak dituzten edo ez dituzten
emakumeen talentua taldera erakartzen dute.
Beste zenbait enpresek, lana eta familiaren bateratzea errazteko, bileren ordutegia mugatu edo lan
ordutegietan prestakuntza-ikastaroak eskaintzea bezalako neurriak hartu dituzte. Hori da, hain zuzen ere, Sanitas, Merck, Novartis eta Union Fenosa enpresen kasua.
Iturria: Sanchez, E.; Mayo, M.; Chinchilla, N. (2007).

Comercial Electro Industrial, S.A.
Langile guztiek lan-aste trinkotua daukate: ostiral arratsaldeetan ez dute lanik egiten, eta udan lanaldi murriztua daukate.
Enpresa honetan amatasun eta aitatasun-baimena luzatzeko aukera ematen da. Norberaren egoera
jakin batzuk kontuan hartuta, lanpostuaren egokitzapena egiten da, hau da, langileak lanpostu berdinean jarraitzen du, baina lan-karga edo ardurak murrizten zaizkio.
Myalertcom, S.A.
Enpresak lan-ordutegi malgua dauka: zortzi orduz lan egiten da, baina sarrera eta irteera orduetan
malgutasunez jokatzen da. Lan-kontratuetan ez da ordutegirik zehazten, eta ez dago langileen sarrera kontrolatzen duen sistema elektronikorik. Lan-aste trinkotua ezarrita dago, hau da, egunero ordu
gehiago lan egiten da, ostiral arratsaldean jai hartzeko.
Langileen % 25ak lanaldi murriztua edukitzeko aukera dauka. Sei hilabetetik gorako baimenak hartzen
dituzten langileei lan-baldintzak bere horretan mantentzen zaizkie.
Zenbait departamentutako langileek euren etxetik, edo txandaka bulegotik eta etxetik, lan egitea
aukeratzen dute, joan-etorriak saihesteko. Enpresak denboraren, estresaren eta gatazken kudeaketa
hobetzeko ikastaroak, edo besta motatako zerbitzuak eskaintzen ditu.
Iturria: Madrilgo Ganbera (2007).
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Kooperatiben Barne Araudia
berrikustea 30. orrialdetik dator
Ordaindutako baimenak
■■

Haurra edukitzeagatik edo bost urtetik beherako haurrak adoptatzeagatik.
-- Bi egun (Langileen Estatutuaren 37.3 artikulua)
Hiru egun natural. Horietatik bi gutxienez lanegunak izango dira. Hiru egun natural gehiago hartu
daitezke erditzea zesarea bidez eman bada.
Erditzearen ondorioz joan-etorririk egin behar bada (300 km-tik gorakoa), baimena beste bi egun gehiago luzatu daiteke. (Gipuzkoako Metalaren Hitzarmena).

■■

Lanaldiaren barruan egin behar diren jaio aurreko azterketak eta erditzea prestatzeko teknikak
egitea.
-- Beharrezkoa den denbora (Langileen Estatutuaren 37.3 artikulua).

■■

9 hilabetetik beherako haurrari bularra ematea.
-- Lanpostua ordubetez usteko eskubidea, bi zatitan banatu daitekeena. Baimenaren iraupena proportzionalki luzatuko da erditze anizkoitzen kasuan.
Emakumeak, bere borondatez, eskubide hau lanaldia ordu erdiz murrizteagatik edo lanaldi osoetan
metatzeagatik aldatu dezake, betiere xede berdinerako. (Lanaldiaren murrizketa ordubetekoa da Gipuzkoako Metalaren Hitzarmenean.)
Bi gurasoek eskatu dezakete baimen hau, biek ala biek lan egiten badute.
Bularra emateko baimenak izango duen ordutegia eta iraupena langileak erabaki behar du, bere ohiko
lanaldiaren barruan.
(Langileen Estatutuaren 37.4 artikulua)
Berdintasun Legeak ekarri duen nobedadeetako bat izan da hori:
LEHEN
Bularra emateko ordaindutako baimena ordubetekoa zen, erditzea anizkoitza bazen ere.
ORAIN
Baimenaren iraupena proportzionalki luzatzen da erditzea anizkoitza den kasuetan, eta
baimen hori jardunaldi osoetan metatzeko aukera berariaz aurreikusten da.

■■

Haur goiztiarren jaiotza kasuak edo, edozein arrazoirengatik, erditzearen ondoren ospitalean jarraitu behar duten haurren kasua.
Aitak ala amak lanpostua ordubetez uzteko eskubidea izango dute egoera horrek dirauen bitartean.
(Langileen Estatutuaren 37.4 bis artikulua)

■■

Bigarren mailara arteko senideen gaixotasun edo istripu larriengatik, ospitaleratzeagatik edo atsedena behar duten ospitaleratzerik gabeko ebakuntza kirurgikoengatik.
-- Bi egun, eta joan-etorriak egin behar badira, lau egun.
Gipuzkoako Metalaren Hitzarmenean:
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-- Langilearekin bizi diren ezkontide, seme-alaba edo gurasoen kasuan: 3 egun natural. Ordaindu gabeko beste 3 egunera arteko baimen baten bidez luzatu daiteke. Baimen hori bi egunez luzatu
daiteke joan-etorriak egin behar badira.
-- Langilearekin bizi ez diren gurasoen, nahiz anai-arreben, iloben, aiton-amonen, aita eta ama politikoen, anai-arreba politikoen edo seme-alaba politikoen kasuan: 2 egun natural, beste bi egunez
luzatu daitekeena joan-etorriak egin behar badira.
Gaixotasun larriak iraungo balu:
-- Lehengo baimena amaitu zenetik, jarraian hogeita hamar egun igarotzen direnean:
-- langileak ordaindutako bigarren baimen bat hartzeko eskubidea izango du, ezkontidea edo semealabak badira gaixorik daudenak, eta bi egun natural, langilearekin bizi diren gurasoak edo anaiarrebak badira. Kasu honetan ezin da joan-etorriengatik luzapenik ezarri.
-- Horren ondoren, ordaindutako baimen gehiago hartzeko eskubidea izango du, kasu eta epe berdinerako, betiere aurrekoa amaitu zenetik, jarraian hogeita hamar egun igaro badira. Kasu honetan
ere ezingo da joan-etorriengatik luzapenik ezarri.
■■

Medikuarengana joateagatik.
Beharrezkoa den denbora, langileak Gizarte Segurantzako espezialistengana jotzen badu Medikuntza
Orokorreko medikuak aginduta, eta kontsultaren ordutegia lan-ordutegiarekin bat datorrenean. Kasu
horretan, langileak mediku-aginduaren froga-agiria aurkeztu behar dio enpresariari aldez aurretik.
Gainontzeko kasuetan, hala nola Gizarte Segurantzako familiako medikuaren kontsulta (Medikuntza
Orokorreko medikua), edo medikuntza partikularrak emandako laguntza, urtean ordaindutako 16 orduko muga ezarriko da, eta froga-agiria beharrezkoa izango da.
Halaber, beharrezkoa den denboragatik, eta 16 orduko muga bateratu horren barruan, medikuarengana
edo azterketa medikoetara doanari, zein ospitaleratu dutenari edo garrantzia gutxiko ebakuntza kirurgikoa egingo diotenari (langilearekin bizi den ezkontideari, seme-alabei eta gurasoei) laguntzeko hartu
diren orduak gehitu ahal izango dira, betiere behar bezala frogatuta. n

Lanaldia
■■

Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzea..
Langileak lanaldiaren iraupena eta banaketa egokitzeko eskubidea dauka, lana, familia eta norberaren
bizitza bateratzeko eskubidea gauzatzeko, negoziazio kolektiboan edo enpresariarekin lortutako hitzarmenean ezartzen denari jarraiki, eta betiere bertan aurreikusitakoa errespetatuz.
(Langileen Estatutuaren 34.8 artikulua)
Berdintasun Legearen beste nobedadeetako bat izan da.

■■

Lege-zaintza arrazoiengatik, ordaindutako jarduerarik egiten ez duen zortzi urtetik beherako haur
bat edo ezintasun fisiko, psikiko edo sentsoriala daukan pertsona bat bere zaintzapean daukana.

■■

Adin, istripu edo gaixotasun arrazoiengatik bere kabuz moldatzeko gai ez den, eta ordaindutako
jarduerarik egiten ez duen bigarren odolkidetasun-mailara arteko edo ezkontza bidezko senidetasuneko senide baten zuzeneko zaintza.
Langileak lanaldia murrizteko eskubidea dauka, soldata proportzionalki murriztuz bi muga hauen artean:
lanaldiaren murrizketak dirauen zortziren bat gutxienez, eta erdia gehienez.
Lanaldiaren murrizketaren ordutegia eta iraupena langileak zehaztuko du, bere ohiko lanaldiaren barruan.
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Enpresa bereko bi langile edo gehiagok senide bera zaintzeagatik eskubide bera badute, enpresariak eskubidea mugatu dezake enpresaren funtzionamenduari dagozkion arrazoi justifikatuak baleude.
(Langileen Estatutuaren 37.5 artikulua)
Berdintasun Legeak ekarri duen beste nobedadeetako bat izan da hori:
LEHEN
Lanaldia murrizteko eskaria egin zitekeen 6 urtetik beherako haurra zaintzeko, eta murrizketak lanaldiaren heren bat eta erdiaren artekoa izan behar zuen.
ORAIN
Lanaldiaren murrizketa 8 urtetik beherako haur bat zaintzeko eskatu daiteke, eta murrizketak lanaldiaren zortziren bat eta erdiaren artekoa izan behar du.
■■

Haur goiztiarren jaiotza kasuak edo, edozein arrazoirengatik, erditzearen ondoren ospitalean jarraitu behar duten haurren kasua.
Langileak lanaldia gehienez 2 orduz murrizteko eskubidea dauka, soldata proportzionalki murriztuta.
(Langileen Estatutuaren 37.4 bis artikulua)

■■

Genero-indarkeriaren biktima den langilea.
Beharrezkoa duen babesa edo gizarte-laguntza integralerako eskubidea gauzatzeko, lanaldia murrizteko,
soldata proportzionalki murriztuta, edo lan-denbora berrantolatzeko eskubidea dauka, ordutegia egokituz, ordutegi malgua ezarriz edo enpresan lan-denbora antolatzeko erabiltzen den beste edozein bide
erabiliz.
(Langileen Estatutuaren 37.7 artikulua) n

Kontratua etetea lanpostua gordez
■■

Erditzea.
Kontratuaren eteteak hamasei asteko iraupena izango du (hamasei asteak jarraian), eta erditze anizkoitzen
kasuan bi aste gehiago luzatu daiteke bigarrenetik aurrerako seme-alaba bakoitzeko.
Etenaldia interesdunak zehaztu bezala banatuko da, betiere kontuan hartuta erditu ondorengo sei asteak
etenaldiaren barruan sartu behar direla.
Amaren heriotza gertatzen bada, pertsona horrek lan egin edo ez, beste gurasoak etenaldia baliatu ahal
izango du, osorik edo geratzen den zatia, erditzea gertatu denetik kontatzen hasita, eta epe horri erditzearen aurretik amak erabili dituen egunak kendu gabe.
Semea edo alaba hilko balitz, etenaldia ez da murriztuko, atsedena hartzeko nahitaezko sei asteak iragan
ondoren amak lanpostura itzultzeko eskaria egin ezean.
Dena den, eta erditzearen ondoren amak nahitaezko atsedena hartzeko dituen sei asteei uko egin gabe,
beste gurasoak lan egiten badu, amatasunagatik atsedena hartzeko epea hasten denean, amak erabaki dezake beste gurasoa erditzearen ondorengo etengabeko atsedenaldiaren zati bat hartzea, bai berak
hartutako atsedenaldiarekin batera, edo ondoren. Beste gurasoak laga zaion amatasunagatiko etenaldia
erabiltzen jarraitu ahal izango du, ama lanpostura itzultzeko aurreikusita dagoen egunean aldi baterako
ezintasun egoeran badago ere.
Amaren jarduera arautzen duten arauei jarraiki, bere jarduera profesionala prestazioak jasotzeko eskubidearekin eteteko eskubiderik ez balu, beste gurasoak bere lan-kontratua eteteko eskubidea izango du.
Etenaldiaren iraupena amari legokiokeena litzateke, eta bere aitatasunagatik zuzenean dagokion eskubidearekin bateragarria izango da.
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Erditze goiztiarren eta, beste edozein arrazoirengatik, jaioberria erditzearen ondoren ospitalean jarraitu
behar duen kasuetan, etenaldia ospitalean alta jasotzen den egunetik aurrera zenbatzen hasi daiteke,
amak, edo beste gurasoak bere ordez, hala eskatzen duenean. Etenaldi horretatik kanpo daude, amaren
kontratua etetea derrigorrezkoa den erditzearen ondorengo sei asteak.
Pisu falta daukaten jaioberrien erditze goiztiarretan, eta jaioberriak edozein baldintza klinikorengatik
erditzearen ondoren zazpi egunetik gora ospitalean jarraitzeko beharra daukanean, etenaldia jaioberria
ospitaleratuta dagoen beste egun luzatuko da, hamahiru aste gehigarriren mugarekin.
(Langileen Estatutuaren 48. artikulua)

Berdintasun Legeak amatasun-baimenaren baldintzak hobetu ditu.
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■■

Adopzioa edo familia-harrera.
Adopzioaren aurrekoa bada zein iraunkorra edo sinplea, iraupena urtebetetik beherakoa denean, behin
behinekoa bada ere, eta hartutako haurra sei urtetik beherakoa bada edo ezintasunak dituzten, edo bere
egoera eta esperientzia pertsonalengatik edo atzerritik datorrelako gizartean edo familian egokitzeko
arazoak dituzten (gizarte-zerbitzu eskumendunek egiaztatuta) sei urtetik gorako adinez txikiak.
Etenaldiak hamasei asteko iraupena izango du (hamasei asteak jarraian), eta familia-harrera edo adopzio anizkoitzen kasuan, bi aste gehiago luzatu daiteke bigarrenetik aurrerako seme-alaba bakoitzeko.
Langileak erabakiko du etenaldia noiz sartuko den indarrean: adopzioa gauzatzeko balio duen ebazpen
judiziala ematen denetik aurrera, edo behin behineko edo behin betiko familia-harreraren erabaki administratiboa edo judiziala ematen denetik aurrera. Langileak ez du, inolaz ere, haur beragatik hainbat
etenaldi hartzeko eskubiderik izango.
Bi gurasoek lan egiten badute, etenaldia interesdunek aukeratu bezala banatuko da. Aldi berean, edo
bata bestearen ondoren eten dezakete kontratua, betiere mugak zehaztuta dituzten epealdi jarraituetan.
Atsedenaldiak aldi berean hartzen badira, bien baturak ezin du aurreko paragrafoetan aurreikusitako
hamasei asteen edo erditze, adopzio edo familia-harrera anizkoitzen kasuei dagozkien aste kopuruen
muga gainditu.
Seme-alabak edo familian hartu edo adoptatu den haurrak ezintasunen bat balu, atal honetan jasota
dagoen kontratuaren etenaldiak bi asteko iraupen gehigarria izango luke. Bi gurasoek lan egiten badute,
etenaldia interesdunek aukeratu bezala banatuko da. Aldi berean, edo bata bestearen ondoren eten dezakete kontratua, betiere epealdi jarraituetan.
Atal honetan jasota dauden epeak berdinak dira lanaldia osoa zein partziala izan, enpresariak eta langileen kolektiboak aldez aurretik horrela hitzartu badute.
Nazioarteko adopzioen kasuan, beharrezkoa denean gurasoak aldez aurretik haurraren jatorrizko herrialdera bidaiatzea, etenaldia, kasu bakoitzerako atal honetan aurreikusita dagoena, adopzioa gauzatzeko
balio duen ebazpena eman baino lau aste lehenago ere hasi daiteke.
(Langileen Estatutuaren 48. artikulua)

■■

Aitatasuna.
Seme edo alaba baten jaiotza, adopzio edo harrera kasuetan, kontratua hamahiru egun jarraian eteteko
eskubidea dago. Erditzea, adopzioa edo harrera anizkoitzak badira, bigarrenetik aurrerako seme-alaba
bakoitzarengatik bi egunez luzatu daiteke etenaldia. Amatasunagatiko atsedenaldi epe partekatuek ez
dute inolako eraginik etenaldi honetan. Zeharo independenteak dira.
Erditzeen kasuan, etenaldia beste gurasoari dagokio soilik. Adopzio edo harrera kasuetan, gurasoetako
batek baino ez du eskubide hau izango, interesdunek aukeratzen dutena; hala ere, gurasoetako bakar
batek adopzio edo harreragatiko atsedenaldia osorik beretzat hartzen duenean, aitatasunagatiko etenaldiaren eskubidea beste gurasoarena izango da soilik.
Eskubide hori gauzatzen duen langileak ondoko tarte hauen artean egin beharko du: seme-alabaren jaiotzagatiko baimenaren amaieratik aurrera, edo adopzioa eratzen duen ebazpen judiziala ematen denetik
aurrera, edo harreraren erabaki administratibo edo judiziala hartzen denetik aurrera, eta amatasuna-

Revisión Reglamento Interno Cooperativo

gatiko, adopzioagatiko edo harreragatiko kontratuaren etenaldia amaitzen den arte, edo etenaldi hori
amaitu eta berehala.
Etenaldia lanaldi osoko erregimenean edo gutxienez % 50eko lanaldi partzialeko erregimenean hartu
daiteke, enpresaria eta langilea aldez aurretik ados jarrita.
(Langileen Estatutuaren 48 bis artikulua)
Berdintasun Legearen beste nobedadeetako bat izan da
■■

Arriskua haurdunaldiak edo edoskitzeak dirauen bitartean.
Kontratuaren etenaldia amatasun biologikoagatiko kontratuaren etenaldia hasten den egunean, edo bularreko haurrak bederatzi hilabete betetzen dituenean amaituko da, hurrenez hurren, edo bi kasuetan,
langilea bere lehengo lanpostura edo bere egoerari egokitzen zaion beste batera itzultzeko ezintasuna
desagertzen denean.
(Langileen Estatutuaren 48.5. artikulua)

■■

Bere lanpostua uztera behartuta dagoen genero-indarkeriaren biktima.
Etenaldiak, hasiera batean, sei hilabetetik beherakoa izan behar duen iraupena izango du, tutoretza judizialaren eginbideek biktimaren babeserako eskubidea gauzatzeko etenaldiak gehiago iraun behar duela
ondorioztatu ezean. Kasu horretan, epaileak etenaldia hiru hileko epeetan luzatzeko aukera izango du,
hamazortzi hilabeteko gehienezko mugarekin.
(Langileen Estatutuaren 48.6. artikulua)

n

Borondatezko eszedentziak
■■

Eszedentziak orokorrean.
Enpresan urtebetetik gorako antzinatasuna duen langileak eskubidea dauka lau hilabetetik gorako eta
bost urtetik beherako borondatezko eszedentzia hartzeko aukera aintzat hartua izan dakion. Pertsona
bakar batek beste behin baino ezingo du eskubide hori gauzatu, betiere aurreko eszedentziatik lau urte
igaro badira.
Berdintasun Legeak ekarri duen beste nobedadeetako bat izan da hori:
LEHEN
Borondatezko eszedentzia 2 urtekoa zen gutxienez eta 5ekoa gehienez, eta eskubide hori
berriz gauzatu ahal izateko aurreko borondatezko eszedentziaren amaieratik 4 urte igaro
behar ziren.
ORAIN
Borondatezko eszedentzia 4 hilabetekoa izango da gutxienez eta 5 urtekoa gehienez, eta
eskubide hori berriz gauzatu ahal izango da aurreko borondatezko eszedentziaren amaieratik 4 urte igaro badira.

■■

Seme-alabak zaintzea, adopzioa eta adopzioaren aurreko familia-harrera edo harrera iraunkorra,
behin betikoa izanda ere, barne hartuta.
Hiru urtetik gorakoa ez den eszedentzia-aldia hartzeko eskubidea dauka langileak, jaiotzaren egunetik
aurrera edo bestela, ebazpen judizial edo administratiboa ematen denetik aurrera zenbatzen hasita.
Eszedentzia hau zatikatuta hartu daiteke.
Hala ere, enpresa bereko bi langilek edo gehiagok haur berarengatik eskubide bera badute, enpresariak
eskubidea aldi berean gauzatzea mugatu dezake enpresaren funtzionamenduari dagozkion arrazoi justifikatuak baleude.

55

Haur berri batek eszedentzia-aldi berri baterako eskubidea sortzen duenean, eszedentzia berri horren
hasierak amaiera emango dio une horretan indarrean egon daitekeen beste eszedentziari.
Langilea eszedentzian dagoen epea antzinatasunari gehituko zaio, eta langileak prestakuntza profesionaleko ikastaroetara bertaratzeko eskubidea izango du. Enpresariak eszedentzian dagoen langilea ikastaroetara deitu behar du, bereziki lanpostura itzultzekotan denean. Lehenengo urtean zehar, lanpostua
gordetzeko eskubidea izango du. Behin epe hori amaituta, talde edo kategoria profesional bereko edo
antzeko lanpostua gordeko zaio.
Hala ere, langilea ofizialki familia ugaria dela aitortuta daukan familia bateko kidea bada, lanpostua, gehienez ere, 15 hilabetez gordeko zaio familia ugaria kategoria orokorrekoa bada, eta 18 hilabetez, gehienez, kategoria berezikoa bada.
(Langileen Estatutuaren 46.3 artikulua)

Berdintasun Legeak eszedentzia mota hau zatikatzeko aukera eman du.
■■

Adin, istripu, gaixotasun edo ezintasun arrazoiengatik bere kabuz moldatzeko gai ez den eta ordaindutako jarduerarik egiten ez duen bigarren odolkidetasun-mailara arteko edo ezkontza bidezko senidetasuneko senide baten zaintza.
Bi urtetik gorakoa ez den eszedentzia-aldia hartzeko eskubidea dauka langileak.
Eszedentzia hau zatikatuta hartu daiteke.
Hala ere, enpresa bereko bi langilek edo gehiagok pertsona berarengatik eskubide bera badute, enpresariak eskubidea aldi berean gauzatzea mugatu dezake, enpresaren funtzionamenduari dagozkion arrazoi
justifikatuak baleude.
Haur berri batek eszedentzia-aldi berri baterako eskubidea sortzen duenean, eszedentzia berri horren
hasierak amaiera emango dio une horretan indarrean egon daitekeen beste eszedentziari.
Langilea eszedentzian dagoen epea antzinatasunari gehituko zaio, eta langileak prestakuntza profesionaleko ikastaroetara bertaratzeko eskubidea izango du. Enpresariak eszedentzian dagoen langilea ikastaroetara deitu behar du, bereziki lanpostura itzultzekotan denean. Lehenengo urtean zehar, lanpostua
gordetzeko eskubidea izango du. Behin epe hori amaituta, talde edo kategoria profesional bereko edo
antzeko lanpostua gordeko zaio.
Hala ere, langilea ofizialki familia ugaria dela aitortuta daukan familia bateko kidea bada, lanpostua, gehienez ere, 15 hilabetez gordeko zaio familia ugaria kategoria orokorrekoa bada, eta 18 hilabetez, gehienez, kategoria berezikoa bada.
(Langileen Estatutuaren 46.3 artikulua)
Berdintasun Legeak ekarri duen beste nobedadeetako bat izan da hori:
LEHEN
Familia-zaintzarako gehienez ere urtebeteko eszedentzia eskatzeko eskubidea, hitzarmen
kolektiboak iraupen luzeagoa jaso ezean.
ORAIN
Familia-zaintzarako gehienez ere 2 urteko eszedentzia eskatzeko eskubidea, hitzarmen kolektiboak iraupen luzeagoa jaso ezean, eta eszedentzia zatikatuta hartzeko aukera.
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Oporrak
■■

Amatasuna.
Kooperatibaren lan-egutegian zehaztutako oporraldia haurdunaldiarengatiko, erditzeagatiko, edoskitze
naturalagatiko edo amatasun-baimenagatiko kontratuaren etenaldiarekin bat datorrenean, oporrak beste data batean hartzeko eskubidea izango du langileak, urte naturala amaituta badago ere.
Berdintasun Legearen beste nobedadeetako bat izan da.

Kontuan hartu beharreko beste erreferentzia batzuk
■■

Hutsegiteen tipifikazioa.
Hutsegite larritzat hartuko da langileen sexu-askatasunaren aurka egindako edozein eraso, dela hitzezko
ofentsa edo ofentsa fisikoen bidez egindakoa, zein pertsonen intimitatearen edo duintasunaren kontrako errespetu falten bidez egindakoa.
Hutsegite oso larritzat hartuko dira laneko nagusitasun egoera aprobetxatuz, sexu-askatasunaren aurka
egindako erasoak, edo norberaren edo laneko egoeraren ondorioz, egoera ahulean dauden pertsonen
aurka egindakoak.
(Gipuzkoako Metalaren Hitzarmena)

■■

Haurdun dagoen emakumea.
Haurdun dagoen edozein emakumek, enpresako medikuaren edo, horrelakorik ez dagoen kasuan, espezialistaren aldez aurretiko txostenarekin, eta langileak berak hala eskatzen duenean, lan nekeza edo
bere egoerarentzako arriskutsua dena egiten badu, behin-behinean lanpostu hori erosoagoa den eta bere
egoerarentzat arriskutsua ez den beste batengatik aldatzeko aukera izango du. Langileak bere jatorrizko
lanpostu eta kategoriara itzultzeko eskubidea gordeko du.
Kasu horretan, Enpresako zuzendaritzak, behin Enpresa-batzordearen edo Pertsonaleko Ordezkariaren
iritzia entzunda, haurdun dagoen langilearen lanpostua bete behar duen langilea izendatuko du. Egoeraren behin-behinekotasuna kontuan hartuta, haurdun dagoen langilea bere jatorrizko lanpostura itzultzen
denean, hura ordezkatu duen langilea ere bere lehengo lanpostura itzuliko da.
Bai haurdun dagoen emakumeak, zein lanpostua aldatu behar izan duen langileak une bakoitzean betetzen
duten lanpostuari dagokion soldata jasoko dute.
(Gipuzkoako Metalaren Hitzarmena)

■■

Berdintasunaren aldeko plana edo neurriak.
Plana edo neurriak prestatu eta onartzeko orduan, Artezkaritza Kontseiluak eta Gizarte Kontseiluak
daukaten papera arautuko da. n
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Datu kuantitatiboak

19. orrialdetik dator

Datuen jasotze-data:

Zenbakia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Sexua

Jaiotze-data

Adina

Antzinatasuna

Lan-esparrua,
atala, dep…

Kategoria
Profesionala
Maila Profesionala

Kontratu
mota

Hezkuntza maila

Hezkuntza
esparrua

Egiturazko
indizea

Indize
funtzionala

Lan-igoera 2
urtetan

Azken 3
urtetan
egindako
etengabeko
prestakuntza

Semealaba
kopurua

Semealaben
adina

Lanaldi mota

Azken 3 urtetako
lana eta familia
bateratzeko
neurria

59

Taula ereduak
Hautaketa

22. orrialdetik dator

Hautaketa-prozesuaren jarraipena egiteko fitxa
Lanpostu hutsa:
Departamentua:

Hasiera data:

Hautaketa-taldea
-

Amaiera data:
Emakumeak (kopurua)

Gizonak (kop.)

Jasotako hautagaiak
Lehenengo froga
Bigarren froga
Amaierako hautagaiak
Hautatutako hautagaia
Hautatu den pertsona aukeratzeko erabili diren arrazoi erabakigarriak
Iturria: Emakunde (1996a, 45 orr.)

Prestakuntza

24. orrialdetik dator

Informazioa aztertu eta interpretatzeko taulak egingo dira.
Giza baliabideetako politikak: prestakuntza
Plantilla

Jaso beharreko datuak

Emakumeak
Guztira

% (P)

Gizonak
Guztira

% (P)

Prestakuntza jaso duen pertsona kopurua
Azken urtean prestakuntzari eskaini zaion ordu kopurua:
- lan-jardunaldiaren barruan.
- lan-jardunalditik kanpo.
Ondoko arloetan prestakuntza jaso
duen pertsona kopurua:
-informatika.
- hizkuntzak.
- kudeaketa.
- zuzendaritza-arloko trebetasunak.
- prestakuntza espezializatua.
- beste batzuk.
Ondoko prestakuntza mota jaso duen pertsona kopurua:
- hobekuntza.
- birprestakuntza.
- lan-igoeral.
Kanpoko prestakuntza ikastaroetara joateko
laguntzak jaso dituen pertsona kopurua
Kooperatiba-arloko prestakuntza-ikastaroak
jaso dituen pertsona kopurua
* Iturria: Norberak egina, Emakunde oinarritzat hartuta (1996a, 47. orr)
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Lan-igoera

25. orrialdetik dator

Giza baliabideetako politikak: lan-igoeral
Jaso beharreko datuak

Plantilla

Emakumeak
Guztira

% (P)

Gizonak
Guztira

% (P)

Mailan aurrera egin duen pertsona kopurua
Kategoria profesional bakoitzean aurrera
egin duen pertsona kopurua:
- zuzendaritza maila.
- maila teknikoa.
- bitarteko maila.
- maila administratiboa.
Departamentu bakoitzean aurrera
egin duen pertsona kopurua:
- A departamentua.
- B departamentua.
- C departamentua.
Mugikortasun geografikoarekin lotutako lan-igoera kopurua
- erkidego barruan.
- herrialde barruan.
- herrialdetik kanpo.
* Iturria: Emakunde (1996a, 49 orr.)

Soldata

26. orrialdetik dator

Políticas de recursos humanos: retribución
Jaso beharreko datuak

Plantilla

Emakumeak
Guztira

Batez besteko indizea

% (P)

Gizonak
Guztira

% (P)

--

--

Etekinen banaketa (batez bestekoa eurotan)

--

--

Interesen banaketa (batez bestekoa eurotan)

--

--

Indize-tarteak
- 1-1,5
- 1,5-2
- 2-2,5
- 2,5-3
- >3
Indize-tarteak (egiturazkoa)
- 1-1,5
- 1,5-2
- 2-2,5
- 2,5-3
- >3
Indize-tarteak (funtzionala)
- 0-0,2
- 0,3-0,5
- 0,6-1
- >1

Asteko lan-orduak
- 20 ordutik behera.
- 20-35 ordu bitartean.
- 35-40 ordu bitartean.
- 40 ordutik gora.
Iturria: Norberak egina, Emakunde (1996) eta CCOO – Emakumearen Idazkaritza Konfederala (2007) oinarritzat hartuta
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Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzea

27. orrialdetik dator

LANA, FAMILIA ETA NORBERAREN BIZITZA BATERATZEA
Jaso beharreko datuak

Ordaindutako baimenak
-- Amatasuna.
-- Aitatasuna.
-- Amatasuna beste gurasoari lagatzea.
-- Mendekotasun egoeran dauden pertsonak.
zaintzeko ordaindutako beste baimen batzuk.

Plantilla

Emakumeak
Guztira

% (P)

--

--

Gizonak
Guztira

% (P)

--

--

--

--

ORDAINDU GABEKO BAIMENAK
-- Seme-alaba zaintzeko lanaldiaren murrizketa.
-- Senideak zaintzeko lanaldiaren murrizketa.
-- Seme-alaba zaintzeko eszedentzia.
-- Senideak zaintzeko eszedentzia.
-- Mendekotasun egoeran dauden pertsonak
zaintzeko ordaindutako beste baimen batzuk.
* Iturria: CCOO - Emakumearen Idazkaritza Konfederala (2007)
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Diagnostiko kuantitatiboa
egiteko taulak 19. orrialdetik dator
Plantillaren egitura eta kontratazioa
Plantillaren egiturari buruzko datuak jasotzeko taulak (6.1. atala).

Sexua

Emakumeak
Plantilla guztira Emakumeak
%
guztira

Gizonak
Gizonak
%
guztira

GUZTIRA
Emakumeak
Antzinatasuna

% (plantilla
%
osoa
Plantilla guztira Emakumeak (emakume kontuan
guztiak
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

< urtebete
Urtebete eta 5 urte
bitartean
6-10 urte
10-20 urte
> 21 urte
GUZTIRA

Adina

Emakumeak
% (plantilla
%
osoa
(emakume
Plantilla guztira Emakumeak
kontuan
guztiak
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

< 25 urte
26-35 urte
36-45 urte
> 46 urte
GUZTIRA

Ikasketa maila

Emakumeak
% (plantilla
%
osoa
(emakume
Plantilla guztira Emakumeak
kontuan
guztiak
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

Ikasketarik gabe
Lehenengo edo
bigarren hezkuntza
Lanbide heziketa
Unibertsitate ikasketak
GUZTIRA
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Hezkuntza esparrua

Emakumeak
% (plantilla
%
osoa
(emakume
Plantilla guztira Emakumeak
kontuan
guztiak
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

Teknikoak
Enpresa Zientziak
Gizarte edo Giza Zientziak
Osasun Zientziak
Beste batzuk
GUZTIRA

Maila hierarkikoa

Emakumeak
% (plantilla
%
osoa
(emakume
Plantilla guztira Emakumeak
kontuan
guztiak
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

Maila administratiboa
MOD
Bitarteko maila
Maila teknikoa
Zuzendaritza maila
GUZTIRA
Emakumeak
% (plantilla
%
Maila hierarkikoa
osoa
(emakume
A Dep.
Plantilla guztira Emakumeak
kontuan
guztiak
(taula bat dep. bakoitzeko)
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)
Maila administratiboa
MOD
Bitarteko maila
Maila teknikoa
Zuzendaritza maila
GUZTIRA

Departamentua

Emakumeak
% (plantilla
%
osoa
Plantilla guztira Emakumeak (emakume kontuan
guztiak
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

A Dep.
B Dep.
C Dep.
GUZTIRA
Emakumeak
Kontratu mota

Sozietate-kontratu
mugagabea
Aldi baterako
sozietate-kontratua
Lan-kontratua
GUZTIRA
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% (plantilla
%
osoa
Plantilla guztira Emakumeak (emakume kontuan
guztiak
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

Lan-kontratu mota

Emakumeak
% (plantilla
%
osoa
(emakume
Plantilla guztira Emakumeak
kontuan
guztiak
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

Behin behinekoa
Lana amaitu arte
Bitartekoa
Praktikak
Beste batzuk
GUZTIRA

Lanaldi mota

Emakumeak
% (plantilla
%
osoa
Plantilla guztira Emakumeak (emakume kontuan
guztiak
guztira
hartuta)
kontuan
hartuta)

Gizonak
Gizonak
guztira

% (gizon
guztiak
kontuan
hartuta)

% (plantilla
osoa
kontuan
hartuta)

Lanaldi osoa
Lanaldi partziala
GUZTIRA
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Arrasaten argitaratua, 2009ko urtarrilean.

Kooperatibetan berdintasun neurriak ezartzeko gida

