
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021eko otsaila 
 

 

 

  

ARTIUMeko 2021-2024 
Berdintasun Plana 
 

 



 

1 / Artiumeko 2021-2024 Berdintasun Plana  

 

Aurkibidea 
 

 

Berdintasun planaren ardatzak ................................................................................................................................. 2 

2021-2024 Berdintasun Plana ..................................................................................................................................... 3 

2021eko Gestio Plana ...................................................................................................................................................... 8 

Jarraipen eta ebaluaziorako sistema ...................................................................................................................... 9 

Antolaketa ............................................................................................................................................................................ 9 

Prozesuak: Jarraipena, ebaluazioa eta eguneratzea ........................................................................................................ 9 

Adierazleak ......................................................................................................................................................................... 10 

Ekintzak garatzeko eta ebaluatzeko ereduzko fitxa ....................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 / Artiumeko 2021-2024 Berdintasun Plana  

Berdintasun planaren ardatzak 
 

Emakumeek lan munduan duten parte hartzeak bilakaera positiboa izan du azken urteotan. 
Horren ondorioz, emakumeak pixkanaka lan merkatuan sartu direnez eta haien 
prestakuntza profesionala aberastu egin denez, beren lanbide aukerak dibertsifikatu egin 
dira hainbat sektoretan, eta erakundeetan goragoko hierarkia mailetarako jauzia egin dute.  

Artium Fundazioak, berdintasun printzipioa aitortuz eta bere eginez, erakundeko 
emakumeen eta gizonen berdintasun mailaren diagnostiko eta azterketa zehatza egin du, 
hobetzeko aukerak hautemateko eta berdintasunaren aldeko esku hartze globala 
diseinatzeko. Diagnostiko horretan oinarrituta, Artiumeko Berdintasun Batzordeak 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana diseinatu du. 

Planaren ezarpenean aurrera egiteko, esparru bati jarraitzen zaio, zeina 5 jarduera 
ardatzetan eta 9 lan arlotan banatuta dagoen: 
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2021-2024 Berdintasun Plana 
 

Artiumek, diagnostiko bat egin ondoren, Berdintasunerako Plan Estrategikoa definitu du 
2021-2024 aldirako. Hurrengo koadroan plan horren ardatzak jaso ditugu, lan arloekin eta 
horietako bakoitzari dagokion ekintza kopuruarekin. 

 

ARDATZA LAN ARLOAK 
AURREIKUSITAKO 

EKINTZA 
KOPURUA 

1. Konpromisoa eta 
gobernu ona 

1.1.  Konpromisoa eta gobernu ona 8 

2. Pertsonen kudeaketa, 
genero ikuspegian 
oinarrituta 

2.1. Pertsonen kudeaketa  6 

2.2.  Lan osasuna 3 

2.3.  Kontziliazio erantzunkidea 3 

3. Barne informazioa, 
prestakuntza eta 
sentsibilizazioa 

3.1. Barne komunikazioa 5 

3.2. Prestakuntza 4 

3.3. Sentsibilizazioa 2 

4. Kanpo komunikazioa 4.1. Irudia eta kanpo komunikazioa 3 

5. Ingurunearen trakzioa 5.1. Berdintasunaren aldeko ingurunearen 
trakzioa 3 

37 EKINTZA 

 

Hurrengo orrialdeetan Plan Estrategikoaren ekintzak eta urteko garapena jasoko ditugu. 
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1. KONPROMISOA ETA GOBERNU ONA URTEA 
2021 2022 2023 2024 

1.1. Konpromisoa eta gobernu ona 
Helburua: Genero ikuspegia txertatzea Artiumeko ildo estrategikoetan eta lan tresnetan 

    

Ekintzak:     

1.1.1. Berdintasun Planean lehenetsitako proiektuak Artiumen urteko Gestio Planetan txertatzea     

1.1.2. Artiumek berdintasunaren alde hartutako konpromisoa esplizitatzea, planaren helburu nagusiekin Berdintasun Politika adostu eta 
idaztea, eta museoaren jardueran ikuspegi feminista txertatzen dela bermatzea     

1.1.3. Plana ezartzeko egitura eta baliabide pertsonalak zehaztea eta Berdintasun Batzordearen funtzionamendu sistematika berria 
dokumentatzea     

1.1.4. Berdintasun Planaren ezarpenaren jarraipena, ebaluazioa eta komunikazioa egitea     

1.1.5. Museoko lantaldeak osatzean, generoaren irizpidea kontuan hartzea      

1.1.6. Patronatuan eta Artiumeko Batzorde Betearazlean parte hartzen duten erakunde edo entitate pribatuak ordezkatzen dituzten 
pertsonen generoari buruzko informazioa biltzea, egungo egoera alda dezaketen faktoreak eta bilakaera baloratzeko, eta, horrela, 
izendapenetan genero ikuspegia txerta dezaten saiatzea, ordezkaritza paritarioa bermatzeko 

    

1.1.7. Artiumeko araudiak edo etengabeko hobekuntzarako sistemak genero ikuspegitik aztertzea, Euskaliten gidan erabilitako gaiak edo 
itemak baliatuz eta hobetu daitezkeen arloak hautemanez      

1.1.8. Egoera aztertzea, eta posible izanez gero, Emakunderen “Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea” aitorpena 
eskatzea     
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2. PERTSONEN KUDEAKETA, GENERO IKUSPEGIAN OINARRITUTA URTEA 
2021 2022 2023 2024 

2.1. Pertsonak 
Helburua: Artiumeko pertsonen kudeaketan genero ikuspegia txertatzea 

    

Ekintzak:     
2.1.1. Artiumeko Harrera Planean genero berdintasunaren ikuspegitik informazio gehigarria sartzea     
2.1.2. Interesatzen zaizkigun pertsonen arloari buruzko datuen gaineko hausnarketa egitea, sexuen arabera bereizita jarraipena 
egiteko     

2.1.3. Lanpostuen eta haien eskumenen izenak eta deskribapenak genero ikuspegitik berrikustea     
2.1.4. Pertsonak erakartzeko eta hautatzeko prozesuen jarraipen sistematikoa egitea, genero ikuspegia errespetatuz     
2.1.5. Adinaren piramidearen jarraipena egitea, sexuen arabera bereizita, kolektiboaren erretiroaren aurreko urteetako 
kudeaketari aurrea hartu ahal izateko eta laneko bizitzaren eta bizitza pertsonalaren artean beharrezkoa den oreka lortzeko, 
bereziki mendekotasuna duten adinekoak zaintzeko erantzukizunak ugaltzen diren adinetan 

    

2.1.6. Bi urtean behin erregistro bat sortzea, soldaten batezbestekoaren jarraipena egiteko, sexuaren eta lanbide kategorien 
arabera bereizita, ordainsarien egitura argia eta gardena bermatzeko     

2.2. Lan osasuna 
Helburua: Genero ikuspegia txertatzea laneko arriskuen prebentzioan, eta Artiumeko kolektiboarentzat arriskurik gabeko 
lan giro osasungarriaren alde lan egitea  

    

Ekintzak:     

2.2.1. Sexu jazarpeneko eta sexuan oinarritutako jazarpeneko kasuak jasoko dituen berariazko protokolo bat egitea eta onartzea, 
lehendik daukagun zirriborroan oinarrituta eta Emakundek proposatutako protokolo eredua erreferentziatzat hartuta     

2.2.2. Protokoloaren onarpena barne mailan jakinaraztea eta kolektiboaren artean salaketak egiteko bidea ezagutaraztea     

2.2.3. Genero ikuspegia txertatzea Artiumeko laneko arriskuen prebentzioko prozeduretan, mutualitatearekin edo beste prebentzio 
erakunderen batekin batera: datuak biltzea, arrisku psikosozialen ebaluazioa genero ikuspegitik aztertzea…     

2.3. Kontziliazio erantzunkidea 
Helburua: Kontziliazio erantzunkidea sustatzea eta horretan aurrera egitea 

    

Ekintzak:     
2.3.1. Pentsio planaren estaldura aldi baterako kontratua dutenen kolektiboari ere zabaltzeko aukera aztertzea     

2.3.2. Senitartekoei ospitalera laguntzeko ordu poltsaren erabilera berrikustea eta jarraipena egitea     
2.3.3. Kontziliazio neurrien balorazioa egitea, sexuen arabera bereizita, kolektiboaren eskaerak ere kontuan hartuta, eta hobetu 
beharreko alderdiak identifikatzea, hala badagokio      
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3. BARNE INFORMAZIOA, PRESTAKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA URTEA 
2021 2022 2023 2024 

3.1. Barne komunikazioa eta parte hartzea 
Helburua: Museoko langileek Berdintasun Planean parte har dezaten bultzatzea 

    

Ekintzak:     
3.1.1. Berdintasun Plana Patronatuan eta Batzorde Betearazlean aurkeztea eta onartzea     

3.1.2. Diagnostikoaren emaitzen eta Berdintasun Planaren berri ematea kolektiboari     
3.1.3. Espazio espezifiko bat sortzea (adibidez, barne plataforma berrian), berdintasunarekin lotutako dokumentazioa, 
erreferentziako materiala edo artikuluak gordetzeko     

3.1.4. Barne komunikazioetan hizkuntza ez sexistaren erabilera sustatzeko irizpideen dekalogoa definitzea     
3.1.5. Komunikazio ez sexistari buruz adostutako irizpideen aplikazio praktikoa, hedapen handieneko barne dokumentazio eta 
euskarrietan     

3.2. Prestakuntza 
Helburua: Planaren indarraldi osoan berdintasunaren arloko prestakuntza ekintzak egongo direla bermatzea, 
kolektiboan begirada feminista sustatu ahal izateko 

    

Ekintzak:     

3.2.1. Komunikazio inklusiboari buruzko berariazko prestakuntza     

3.2.2. Prestakuntza planean berdintasunari buruzko prestakuntza orokorreko programa bat sartzea: online ikastaroak edota aurrez 
aurreko saioak (Gizonduz programa edo beste batzuk)     

3.2.3. Artearen munduan feminismoari eta berdintasunari buruzko berariazko prestakuntza txertatzea     

3.2.4. Artiumen lan egiten duten azpikontratek berdintasunari buruzko prestakuntza orokorra jaso dezaten sustatzea, batez ere 
proiektuaren bisitariekin eta erabiltzaileekin elkarreragin handiagoa duten lantaldeek     

3.3. Sentsibilizazioa 
Helburua: Langileak berdintasunaren arloan sentsibilizatzea eta feminismoarekin konprometitutako kultura bultzatzea 

    

Ekintzak:     
3.3.1. Aurrez aurreko bilera laburren sistematika ezartzea, gaiarekiko sentsibilizazioa sustatzeko eta Artiumen gauzatzen diren 
jarduera eta proiektu feministen berri emateko     

3.3.2. Martxoaren 8rako eta pareko egunetarako barne sentsibilizazioko ekimenak antolatzea     
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4. KANPO KOMUNIKAZIOA URTEA 
2021 2022 2023 2024 

4.1. Irudia eta kanpo komunikazioa 
Helburua: Komunikazioan genero ikuspegia txertatzea, eta Artiumek berdintasunaren alde hartutako konpromisoa kanpora ere 
helaraztea 

    

Ekintzak:     

4.1.1. Artiumek genero berdintasunarekin duen konpromisoa islatzea, nola gizartearen aurrean, hala museoaren komunikazio euskarrietan     

4.1.2. Kanpoko komunikazio euskarri eta guneetako testu estatikoak berrikustea eta egokitzea, komunikazio ez sexistarako barne irizpideei 
jarraituz     

4.1.3. Kanpoko komunikazio euskarrien eta guneen eduki berrietan adostutako irizpideak praktikoki aplikatzea     

5. INGURUNEAREN TRAKZIOA 
URTEA 

2021 2022 2023 2024 
5.1. Berdintasunaren aldeko ingurunearen trakzioa 
Helburua: Artiumen inguruan berdintasunerako kudeaketa praktikak bultzatzea eta museoarekin elkarreraginean dabiltzan 
erakundeen berdintasunezko kultura aktibatzen laguntzea. 

    

Ekintzak:     
5.1.1. Berdintasun Planak dituzten erakundeen sareetan parte hartzea: Bai Sarea eta Berdintasunerako Erakunde Publikoen Sarea 
(Emakunde)     

5.1.2. Beste erakunde batzuen aurrean Berdintasun Plan bat abian jartzeak dakartzan onurak ikusaraztea, eta Museoaren Plan 
Estrategikoaren ildo estrategikoen barruko ikuspegi feminista ingurunera lekualdatzea     

5.1.3. Kanpoko zerbitzuen kontratazioetan zehaztutako berdintasun klausulak berrikustea, erreferentzia gisa Emakundek argitaratutako gida 
hau hartuta: “Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako klausulak, kontratu, dirulaguntza eta hitzarmen publikoetan”     
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2021eko Gestio Plana 
 

Aurreko orrialdeetan jasotako ekintzetatik 16 ekintza aurreikusten dira lehen urteko Gestio 
Planerako.  

 

 1. KONPROMISOA eta GOBERNU ONA 

1 1.1.1. Berdintasun Planean lehenetsitako proiektuak Artiumen urteko Gestio Planetan txertatzea 

2 
1.1.2. Artiumek berdintasunaren alde hartutako konpromisoa esplizitatzea, planaren helburu 
nagusiekin Berdintasun Politika adostu eta idaztea, eta museoaren jardueran ikuspegi feminista 
txertatzen dela bermatzea 

3 
1.1.3. Plana ezartzeko egitura eta baliabide pertsonalak zehaztea eta Berdintasun Batzordearen 
funtzionamendu sistematika berria dokumentatzea 

4 1.1.4. Berdintasun Planaren ezarpenaren jarraipena, ebaluazioa eta komunikazioa egitea 
5 1.1.5. Museoko lantaldeak osatzean, generoaren irizpidea kontuan hartzea 

6 
1.1.8. Egoera aztertzea, eta posible izanez gero, Emakunderen “Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Lankidetza Erakundea” aitorpena eskatzea 

 2. PERTSONEN KUDEAKETA, GENERO IKUSPEGIAN OINARRITUTA 

7 
2.1.2. Interesatzen zaizkigun pertsonen arloari buruzko datuen gaineko hausnarketa egitea, sexuen 
arabera bereizita jarraipena egiteko 

8 2.1.3. Lanpostuen eta haien eskumenen izenak eta deskribapenak genero ikuspegitik berrikustea 

9 
2.2.3. Genero ikuspegia txertatzea Artiumeko laneko arriskuen prebentzioko prozeduretan, 
mutualitatearekin edo beste prebentzio erakunderen batekin batera: datuak biltzea, arrisku 
psikosozialen ebaluazioa genero ikuspegitik aztertzea… 

10 
2.3.1. Pentsio planaren estaldura aldi baterako kontratua dutenen kolektiboari ere zabaltzeko aukera 
aztertzea 

11 2.3.2. Senitartekoei ospitalera laguntzeko ordu poltsaren erabilera berrikustea eta jarraipena egitea 

 3. BARNE INFORMAZIOA, PRESTAKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA 

12 3.1.1. Berdintasun Plana Patronatuan eta Batzorde Betearazlean aurkeztea eta onartzea 

13 3.1.2. Diagnostikoaren emaitzen eta Berdintasun Planaren berri ematea kolektiboari 

14 3.3.2. Martxoaren 8rako eta pareko egunetarako barne sentsibilizazioko ekimenak antolatzea 

 4. KANPO KOMUNIKAZIOA 

15 
4.1.1. Artiumek genero berdintasunarekin duen konpromisoa islatzea, nola gizartearen aurrean, hala 
museoaren komunikazio euskarrietan 

 5. BERDINTASUNAREN ALDEKO INGURUNEAREN TRAKZIOA 

16 
5.1.3. Kanpoko zerbitzuen kontratazioetan zehaztutako berdintasun klausulak berrikustea, 
erreferentzia gisa Emakundek argitaratutako gida hau hartuta: “Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako klausulak, kontratu, dirulaguntza eta hitzarmen publikoetan” 
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Jarraipen eta ebaluaziorako sistema 
 

ANTOLAKETA 
Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko, honako egitura hau proposatzen da: 

- Berdintasunerako koordinatzailea: 
o Planaren jarraipen orokorra egingo duen eta Berdintasun Batzordearen 

bileren deialdia egiteaz eta bilera horiek dinamizatzeaz arduratuko den 
pertsona izango da. 

- Berdintasun Batzordea: 
o Batzordeak egingo du jarraipen jarraitua. Batzorderako deia lau hilean behin 

egingo da. 
o Berdintasunerako koordinatzaileak materiala prestatuko du eta Batzordeari 

helaraziko dio. 
o Ondorio eta deskargu nagusiak eta Berdintasun Batzordean adosten diren 

erabaki proposamenak Artiumeko organoetara bideratuko dira.  
- Zuzendaritza eta sindikatuetako ordezkariak:  

o Helburu estrategikoen jarraipena Zuzendaritzak egingo du urtean behin. 
o Era berean, gutxienez urtean behin Planaren deskargu orokorra egingo zaio 

sindikatuko ordezkariari. 

 

PROZESUAK: JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA 
EGUNERATZEA 
Berdintasunerako Plan Estrategikoa urteko gestio planen bidez garatuko da, eta, 
horretarako, urteko emaitzak aurkezteko plangintza, ezarpena, ebaluazioa, egokitasuna eta 
sistematika ezarriko dira. 

- Urteko Gestio Planaren planifikazioa, ebaluazioa eta aurkezpena. Plana garatzeko 
funtsezko ekintzak jasoko dira, bai eta horretarako behar diren baliabideak ere. 
Zuzendaritzak Berdintasunerako Urteko Gestio Plana onartuko du, eta urtean behin 
emango zaio planaren bilakaeraren berri. Berdintasun Batzordeak egingo du 
jarraipena etengabe, eta arreta berezia eskainiko dio urteko ebaluazioari:  

o Ebaluazioa egingo da Planaren betetze maila ezagutzeko. 
o Garatutako estrategia eta proiektuen ezarpenaren eta eragin mailaren 

ebaluazioa: ekintza berrien beharra, garatutakoen eraginkortasuna 
baloratzea, planaren emaitzak, prozesuak eta inpaktuak ebaluatzea, etab. 

o Urtearen amaieran, planaren jarraipenaren berri emango zaie Enpresa 
Batzordeari eta Zuzendaritzari.  
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- Plan Estrategikoaren lehentasunezko helburuak eta estrategiak berrikustea eta 
eguneratzea.  

o Aldizkako berrikuspena: Plan Estrategikoaren erdian (2. urtean) definitutako 
estrategiak eta proiektuak berrikusi eta egiaztatuko dira, aldaketa 
esanguratsurik txertatu behar ote den aztertzeko.  

o Horrela, datozen bi urteetan garatu beharreko proiektuak eta lehentasunak 
identifikatu eta kuantifikatuko dira, elkarren segidako Gestio Planetan 
jasotzeko.  

 

ADIERAZLEAK 
Adierazleak egoera edo errealitate baten inguruko informazioa ematen duten neurgailuak 
dira. Egindako esku hartzearen betetze maila eta eraginkortasuna neurtzeko tresnak dira, 
eta, beraz, ezinbestekoak ebaluaziorako. Komenigarria da, halaber, horiek jasotzean, 
garapenaren berri emateko moduan jasotzea.  

Planaren jarraipena egingo da, hiru mailatako adierazleekin. Komenigarria izango da 
adierazle horiek Artiumen ohiko kudeaketa moduetan txertatzea: 

- Prozesuaren adierazleak edo ekintzaren betetze maila: 
Aurreikusitako lana egiten ari den ala ez behatzeko erabiliko da. Azken finean, 
Planean jasotako ekintzen betetze mailaz ari gara, eta horiei jarraipena egin beharko 
zaie Berdintasun Batzorde bakoitzean (deialdia 4 hilean behin egitea dago 
aurreikusita). Helburu bakoitzak hainbat ekintza izango ditu. Gehienak honela 
neurtuko ditugu: “egin da / ez da egin”. Urteko Gestio Planaren eranskinean betetze 
mailari buruzko zutabe bat dago, eta ekintza zer egoeratan dagoen jaso ahal izango 
dugu. 

- Emaitzen adierazleak: 
Urteko Gestio Plan bakoitzaren amaieran lortutako emaitzei buruzko informazioa 
emango digute, aurreikusitako helburuei dagokienez.  

o Arlo bakoitzean garatutako neurrien kopurua eta mota.  
o Arlo bakoitzeko neurrien onuradunen kopurua eta sexua (hala dagokionean). 
o Enpresarekiko berdintasun konpromisoaren formalizazio maila: mantendu 

egiten da, handitu, murriztu. 
- Inpaktu adierazleak: 

Erakundearen politika, enpresa estrategia eta kultura arloan berdintasunari 
dagokionez egindako aurrerapenak dira. Epe luzeko bilakaera adieraziko dute, baita 
pertsonen kudeaketan, prozesuen kudeaketan eta Plan Estrategiko Orokorrean 
genero ikuspegia sartzeak izan duen eragina ere.  
eta  
Diagnostikoan erakutsitako ehuneko batzuen igoera edo murrizketa ziklo estrategiko 
bakoitzaren amaieran (4 urtean behin) neurtuko da, adibidez: 

o Genero ikuspegia txertatzen duten enpresaren helburu orokorren 
kopuruaren igoeraren %. 

o Langileek lana eta familia bateratzeko neurrietan duten parte hartzean 
genero arrakala murriztu den %. 
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EKINTZAK GARATZEKO ETA EBALUATZEKO EREDUZKO 
FITXA 
 

Planean jasotako ekintzen garapena eta ebaluazioa errazago egiteko, ereduzko fitxa hau 
erabili ahal izango da: 

 

ARDATZA  - EJE ARLOA - ÁREA 
ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

   

EKINTZA - ACCIÓN 

 

OHARRAK - OBSERVACIÓNES 

 

GAUZATZEKO DENBORA –EJECUCIÓN 
AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

2021 2022 2023 2024  

ADIERAZLEAK ETA EBALUAZIOA - INDICADORES Y EVALUACIÓN 

 

 


