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20 URTE BAINO GEHIAGO 

BERDINTASUNAREN 

ALDE LANEAN 

• 1978ra arte, emakume ezkonduek senarraren 

baimena behar zuten Laboral Kutxan kontua 

irekitzeko.  

• 1997an, Emakunderen aitortza-ziurtagiria 

• 2008-2011, Berdintasunerako I. Plana 

• 2012-2015, Berdintasunerako II. Plana 

• 2016-2019, Berdintasunerako III. Plana 

 

 



GAUR EGUNGO ARGAZKIA 
• Bazkideen % 54,1 gizonak dira eta % 45,9 emakumeak. 

• Zuzendarien % 6 eta buruen % 28 dira emakumeak. 

• Teknikarien eta administrarien kategorietan pilatzen dira, batez ere, 

emakumeak: Teknikari eta Gestore Komertzialen % 53 eta Administrarien 

% 64. 

• Laboral Kutxako sail desberdinetan emakumeak eta gizonak nola 

banatzen diren ikusita, bazkideen artean nahiko oreka dagoela esan 

dezakegu. 

• Kontseilu errektorearen osaera: 

11 gizon (% 78) 

3 emakume (% 22) 

 Errektoreen artean, 3 Batzorde eratzen dira, erakundearen 

gobernantzarako. Hiru horietako bitan, Ikuskaritza eta Arriskuen 

Batzordean konkretuki,presidenteak emakumeak dira. 
• Kontseilu sozialaren osaera: 

13 gizon (% 65) 

7 emakume (% 35) 

 

 

 



BERDINTASUNARI EMAN 

DIOGUN BULTZADA 

• Egitura aktiboa eta egonkorra. 

• Berdintasunerako politikak sustatzeko baliabide egokiak. 

• Berdintasunaren kudeaketa zuzendaritzaren agendan presente. 

• Gaiaren garrantzia eta kontzientzia. 

 



BERDINTASUNARI EMAN 

DIOGUN BULTZADA 



EMAKUMEAK ERANTZUKIZUNEKO 

LANPOSTUETARA HELTZEKO 

ESTRATEGIAK 

ZAILTASUNAK 

• Enplegua, familia eta bizitza pertsonalaren bateragarritasuna 

• Genero-aurreiritziak  

• Emakumeen boteretzea 

  

 



EMAKUMEAK ERANTZUKIZUNEKO 

LANPOSTUETARA HELTZEKO 

ESTRATEGIAK 

ESTRATEGIAK 

• Bateragarritasun-neurrien bilduma 

• Beste enpresen praktika onen azterketa 

• Langileei inkesta 

• Hautatzaileentzako sentsibilizazio-tailerrak 

• Diskriminaziorik gabeko hautaketa-prozesuetarako gida 

• Sentsibilizaziorako sketxak 

• Emakumeak boteretzeko tailerrak… 

 

 

 



ONDORIOAK 

• Kultura-aldaketa baten beharra dago, eta aldaketa hiru mailatan 

ulertu behar da:  

      Maila indibidualean, erakunde mailan eta maila sozialean.  

 

 Maila soziala 

 

Erakunde-maila 

Indibiduala 



ONDORIOAK 

MAILA INDIBIDUALA 

• Errealitatearen kontzientzia hartzea. 

• Aurreiritziak aldatzen ahalegintzea. 

• Erosotasun zonaldetik irtetea. 

 

 

 



ONDORIOAK 

ERAKUDE-MAILA 

• Erakargarriak diren ardura-postuak diseinatzea. 

• Hautaketa- eta promozio-prozesuetan eman daitezkeen 

diskriminazioak gainditzea. 

• Emakumeak zuzendaritza eta ardura postuetan aritzeko benetako 

konpromisoa hartzea.  

• Boteretzea eta ibilbide profesionalean aurrera egitea errazteko 

baliabideak eskaintzea. 

 

 



ONDORIOAK 

MAILA SOZIALA 

• Emakumeak diskriminaziotik babestuko duten 

legeak ezartzea eta betearaztea. 

• Bateragarritasun-neurrietan sakontzea. 

• Sentsibilizazioa lantzea, erantzukizunean 

eragiteko, etxeko eta zaintza-ardurak modu 

orekatuan banatzeko.  

• Enpresa lidergoari lotutako genero-

estereotipoekin ere haustea. 

 

 


