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1. Testuingurua
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea Eusko Jaurlaritzaren erakunde autonomoa da eta bere xedea da Euskal
Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorra lortzea. Horretarako,
gizartea sentsibilizatzen du eta berdintasunerako politikak diseinatu, bultzatu, koordinatu eta ebaluatzen ditu, baita
haien inguruan aholkatu ere.
Hain zuzen ere, gaur azalduko dudan esperientzia euskal erakunde publikoen jardunean genero-ikuspegia txertatzea
sustatzeko egiten ari garen lanaren barruan kokatzen da. Euskal administrazio publikoen kontratazio publikoan generoikuspegia txertatzeko azken urteotan egindako lanari buruz ari naiz1.
Espainiako Gobernuko Berdintasun Ministerioak, Garapenerako Banku Interamerikarrak (BID) eta Europar Batasuneko
Berdintasun Institutuak (EIGE) jardunbide egokitzat jo dute lan hori. Nabarmentzekoa da EIGEk berriki egindako
azterlan batean adierazi duela Europa mailako estrategia integralik onena dela.
Txosten honen helburua egindako lan horren alderdi nabarmenenak ezagutaraztea da, euskararen erabilera
normalizatzeko kontratazio publikoaren arloan egiten den lana hobetzeko transferigarriak edo erabilgarriak izan
daitezkeen ikasbideak identifikatzeko lagungarri izan daitekeelakoan.
Eremu hori bereziki garrantzitsua da, kontratazio publikoa funtsezko alderdia delako erakunde publikoen jardueran.
Kontratazio publikoan denbora asko eta giza baliabide eta baliabide ekonomiko asko bideratzen da. Kalkuluen arabera,
gastu hori Espainiako Barne Produktu Gordinaren % 10 eta % 20 artekoa da. Gainera, ikuspegi kualitatibotik,
kontratazio publikoak eragin handia du sektore pribatuan. Horregatik, genero-ikuspegia botere eta administrazio
publikoen zereginean modu eraginkorrean txertatzeko, funtsezkoa da eremu horretan esku hartzea.
Horregatik, Emakunde aspalditik ari da arlo horretan lanean. 1999ko EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboko III.
Planak aurreikusten zuen kontratazioan genero-ikuspegia aplikatu behar zela, eta urtebete geroago, Eusko
Jaurlaritzako Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak maiatzaren 31ko 1/2000 Zirkularra onartu zuen, Ekintza Positiboko
III. Plana aplikatzeko administrazio-kontratazioan hartu beharreko neurriei buruzkoa.
Arlo horretan orduko erronka nagusia zen euskal administrazio publikoen kontratazio publikoaren prozesuak zuen
generoarekiko sentsibilitate eskasa.
Arazo horri erantzuteko, 2005az geroztik, eta, bereziki, Eusko Legebiltzarrak Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea onartu zuenetik, erakundeen arteko prozesu integral bati ekin zitzaion,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulak sartzea euskal administrazio publikoetan ohiko praktika orokor
bihurtzeko. Hori guztia, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planen esparruan.
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Aldi berean, dirulaguntza publikoetan berdintasun-klausulak txertatzeko lanketa bat ere egin zen, baina ez dut aztertuko nire

hitzaldian, ez baita hori jardunaldiaren xedea.
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Kontratazio publikoko berdintasun-klausulez ari garenean, sexuan oinarritutako desberdintasunak ezabatzera eta
emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzera bideratuta dauden xedapenez edo baldintzez ari gara, erakunde
publikoek obra publikoa egiteko edo ondasunak edo zerbitzuak eskuratzeko egiten dituzten kontratuetan sartutako
horiez.
Klausula horiek kontratuaren hainbat zatitan ager daitezke:
a) Xedean: adibidez, ikus-entzunezko edukiak ekoizteko eta zuzeneko emanaldiak egiteko zerbitzu kontratu
bateko xedean espresuki esaten denean zerbitzu hori genero-ikuspegiarekin egin behar dela.
b) Kontratua eskuratu ahal izateko onarpen-irizpide gisa: kontratu horrek berak, besteak beste, halako
kaudimen-betekizunak adierazten baditu, adibidez, enpresa lizitatzaileak egiaztatu beharko duela berdintasunarloko prestakuntza eta/edo esperientzia duten langileak erabiliko dituela kontratua gauzatzeko.
c) Eskaintzak baloratzeko irizpide gisa: zehazten bada, adibidez, 4 puntu emango direla 49tik, aipatutako
zerbitzua ematean genero-ikuspegia txertatzeagatik.
d) Kontratua gauzatzeko baldintza gisa: mota horretako klausula bat izan daiteke, adibidez, kontratua
gauzatzeko langile gehiago kontratatu behar badira, gutxienez emakume kopuru minimo bat kontratatu beharra,
baldin eta plantillan bi sexuen ordezkaritza orekatuta ez badago.

2. Erakundeen arteko lan-prozesua
Berdintasun-klausulak sartzea esperientzia isolatu eta puntualetatik haratago joan zedin sustatzeko, lan-prozesu bat
garatu zen, Emakunde buru zela. Prozesu horretan parte hartu dute Eusko Jaurlaritzako sailek, foru-aldundiek, tokierakundeek, Eusko Legebiltzarrak eta enpresa laguntzaile batzuek.
Prozesuak mugarri hauek izan zituen:
1. Araudia onartzea. Nabarmentzekoa da otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerakoak, 20. artikuluan berariaz jasotzen duela euskal administrazio publikoek berdintasun-irizpideak
txertatu behar dituztela beren kontratu eta diru-laguntzetan. Ondoren, ildo beretik, beste arau autonomiko, foral eta
lokal batzuk onartu ziren, eta, gaur egun, 4/2005 Legearen erreforma izapidetzen ari da, gai horretan ere sakontzen
duena.
2. Gaia plangintzan sartzea. V. Planaz geroztik, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planetan
lehentasunezko helburuen artean sartu da Administrazioaren kontratu-jardueran berdintasun-klausulen kopurua
handitzea. Berdintasunerako foru-planek eta tokiko plan askok ere berariaz jasotzen dute helburu hori.
3. Administrazio-jarraibideak onartzea. Eremu autonomikoan, nabarmentzekoak dira Eusko Jaurlaritzaren Gobernu
Kontseiluaren 2008ko apirilaren 29ko eta 2019ko martxoaren 5eko erabakiak, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazioaren eta haren sektore publikoaren kontratazioan berdintasunaren arloan jarraitu behar diren irizpideak
zehaztu dituztenak. Foru-aldundiek eta udal batzuek ere beren jarraibideak dituzte.
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4. Koordinazio-organo espezifiko bat eratzea. 2011n, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakundearteko
Batzordearen esparruan, "Hitzarmenetan, dirulaguntzetan eta kontratuetan berdintasun-neurriak aplikatzeko irizpideak
eta tresnak" izeneko lantalde teknikoa sortu zen, eta organo horrek koordinatu du prozesua maila teknikoan.
5. Material lagungarriak prestatzea. 6 gida metodologiko egin dira, bai administrazio publikoetako langileentzat, bai
enpresa lizitatzaileentzat. Emakunderen webgunean gune berezitua sortu da, eta bertan daude eskuragarri arauak,
jarraibideak eta gidak, baita klausulen ereduak, plegu-ereduen bilduma, txosten juridikoak, azalpen-bideoak eta beste
hainbat ere.
6. Jardunaldiak eta bestelako prestakuntza- eta sentsibilizazio-jarduerak antolatzea. Horrelako jarduerak antolatu
dira kontratuetan berdintasun-klausulak txertatzea sustatzeko, bai administrazioko langileentzat, bai enpresa
lizitatzaileentzat.
7. Aholkularitza ematea. Herri-administrazioetako berdintasun-erakunde eta -unitateei dagokie kontratu publikoetan
emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulak aplikatzeari buruz aholkatzea.
8. Egiaztapena, jarraipena eta ebaluazioa. Kontratu bakoitzean sartzen diren berdintasun-klausulak betetzen direla
egiaztatzeari dagokionez, horren ardura duena da kontratuaren arduraduna edo jarraipen-unitatea. Aurkeztutako
dokumentazioa egiaztatu behar du, eta emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko esleipen-irizpideak eta
gauzatze-baldintza bereziak egokiak direla ebaluatu. Horretarako, berdintasunerako erakunde edo unitateen
aholkularitza eskatu ahal izango du. Ez-betetzeren bat gertatuz gero, jakinarazi egin beharko du, eta, hala badagokio,
zigorrak ezartzeko edo kontratua suntsiarazteko prozedura hastea proposatu. Kontratu publikoen arduradunen lana
errazteko, Berdintasunerako klausulak egiaztatzeko eta jarraipena egiteko sistemak dokumentua jarri zen haien
eskura.
Bestalde, berdintasun-klausulen txertatze-mailaren jarraipen eta ebaluazio orokorragoa egiten da Emakundek urtero
Berdintasun Planari buruz egiten dituen ebaluazioen bidez (eskuragarri dauden azken datuak 2018koak dira) eta bost
urtean behin Berdintasun Legeari buruz egiten dituen ebaluazioen bidez (eskuragarri dauden azken datuak 2015ekoak
dira).
Jarraipen eta ebaluazio horri dagokionez, honako adierazle hauek sartzen ari dira Berdintasun Planaren eta
Berdintasunerako Legearen ebaluazioetan:
a) Beren kontratuetan berdintasunerako klausulak txertatu dituzten erakunde publikoen kopurua: 50 izan ziren,
2018an.
b) Kontratazioan berdintasunerako klausulak aplikatzeari buruzko akordioak, jarraibideak edo zirkularrak onartu
dituzten erakunde publikoen kopurua: 15 izan ziren, 2018an.
c) Berdintasunerako klausulak txertatu dituzten kontratuen ehunekoa, administrazio-eremuaren eta sartutako
irizpide-motaren arabera (nahitaezkoa, baloraziokoa edo erretorikoa). 4/2005 Legearen azken ebaluazioaren
arabera, 2015ean, % 66,66 izan ziren berdintasun-klausulak txertatu zituzten euskal administrazio publikoen
kontratuak; horrek esan nahi du igoera nabarmena izan zela 2010. urtearekin alderatuta (% 42,30) eta 2005ekin
alderatuta (% 10,90). VII. Planaren ebaluazioaren azken datuen arabera, ehunekoa % 72ra igo da.

5

Gainera, Berdintasunerako Legearen ebaluazioaren esparruan, 2015ean, kontratuetan eta diru-laguntzetan
berdintasun-klausulak sartzeari buruzko ebaluazio-prozesu espezifiko bat egin zen. Ebaluazio espezifiko horretan
inkesta bat egin zitzaien berdintasuneko teknikariei eta euskal administrazio publikoetan kontratazio publikoan esku
hartzen duten langileei. Hau da inkestari erantzun zioten 75 pertsonen iritzia, berdintasun-klausulak aplikatzeak
eragindako ondorio eta eraginei buruz:
- % 61en ustez, langileak gehiago sentsibilizatu dira emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten
rolaz jabetzeaz.
- % 43k dio zerbitzuak hobeto egokitu direla emakumeen eta gizonen beharretara, eta gertutasun, kalitate eta
asebetetze handiagoa lortu dela.
- % 23k uste du genero-arrakalak murriztu egin direla.
- % 23ren ustez, enpresa gehiago daude lan-inguruneetan eta beren Erantzukizun Sozial Korporatiboan
berdintasuna sustatzeko konpromisoa hartuta.
- % 16k uste du emakumeen enplegagarritasuna edo emakumeen enpresa-ekimena hobetzen duela.
- Azkenik, % 23k uste du ezin dela ondorio argirik antzeman.
Berdintasun-klausulei dagokienez, EAEn egindako lanari buruzko ebaluazio espezifikoaren ondorio nagusia hau izan
zen:
“Azken urteotan garatutako esperientziei esker, nahiz eta administrazioen artean alde nabarmenak dauden garapenmailan, honako hau lortu dugu: arau multzo bat, sentsibilizatutako eta prestatutako jende multzo bat, giden eta
protokoloen babesa duten argudioak, eta oinarrizko prozesu metodologiko bat, praktikan oinarritutakoa. Hortaz, argi
dago aurrerabide handia egon dela eta EAEko administrazio publikoak aitzindari eta erreferente bihurtu direla:
aitzindari, ibilbide luzea egina dutelako, eta erreferente, interesa duten beste administrazio publiko batzuentzat eta/edo
autonomia-erkidegoetako beste gobernu batzuentzat, gai honi dagokionez.
(…)
Orain, klausulen helburuak eta edukia indartzeko ekintza eta neurri berriei erreparatu behar diegu, eta batik bat,
klausula horien jarraipena eta ebaluazioa egiteko neurriak aplikatzeko ekintza eta neurriei”.
Ikuspegi estrategiko eta normatibotik, orain arte azaldutako prozesu hau guztia Europar Batasuneko kontratazio
publikoari buruzko zuzentarau eta gainerako arauetan eta Espainiako Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko
kontratazio publikoari eta berdintasunari buruzko legerian ezarritakoarekin bat dator, eta, bereziki, eta adierazi den
bezala, 2005ean Legebiltzarrak onartutako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen 20. artikuluan
xedatutakoarekin.
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3. Euskararen erabileraren normalizaziorako ikasbideak
bilatzen
Euskararen erabilera normalizatzeko eta sustatzeko prozesuan ere kontratazio publikoan eragitea garrantzizkoa da,
eta euskal administrazio publikoak arlo horretan ere lanean ari dira. Eusko Jaurlaritzari dagokionez, aipatzekoa da
Gobernu Kontseiluak 2021eko apirilaren 13an onartu berri dituela EAEko Administrazio Orokorraren eta hari atxikitako
Sektore Publikoaren Hizkuntza Irizpideak. Besteak beste, bertan zehazten dira kontratu publikoetan jarraitu beharreko
hizkuntza-irizpideak. Irizpide nagusia hau da: “EAEko sektore Publikoak egiten dituen kontratuetan kasu bakoitzean
beharrezkoak diren klausulak sartuko dira, batetik, herritarrei bermatzeko erakundeei exijitzen zaizkien hizkuntzabaldintza berberetan jaso ahal izatea kontratu bidezko jarduerak edo zerbitzuak eta, bestetik, euskararen eta
gaztelaniaren hizkuntza-ofizialtasunaren erregulazioa betetzeko”.
Hori kontuan izanda eta ikaspenak bilatze aldera, behean aipatzen dira genero ikuspegia kontratu publikoetan
txertatzeko prozesuak izan dituen indargune nagusiak:
a) Egindako planteamendu integrala: esku-hartze puntualez gain, hainbat alderditan (araudia, plangintza,
jarraibideak, prestakuntza, koordinazioa, aholkularitza, jarraipena eta ebaluazioa) eragina duen prozesu oso
bat diseinatu eta garatu da, arazoari modu integral eta jasangarrian heldu ahal izateko. Gainera, oso
garrantzitsua da kontratazio publikoan genero-ikuspegia txertatzeko prozesua, Administrazioaren jarduera
osoan genero-ikuspegia txertatzeko planteamendu orokorrago baten barruan kokatzea. Oso zaila da
kontratazio publikoan eragitea, baldin eta esku-hartze publiko osoan genero-ikuspegia sustatzen duen lan
globala eta iraunkorra ez badago.
b) Erakundeen arteko lana, koordinatuta: nahiz eta prozesua Eusko Jaurlaritzak gidatu duen eta, bereziki,
Emakundek, gainerako euskal administrazio publikoekin koordinatuta egin da (foru- eta toki-administrazioak),
eta horrek maila anitzeko esku-hartzea ahalbidetu du. Koordinazioa, funtsean, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Erakundearteko Batzordean sortutako berdintasun-klausulei buruzko lantalde tekniko
espezifikoaren bidez antolatu da.
c)

Elkarlanaren

ikuspegia:

prozesuan

zehar

adituen,

administrazio

publikoetako

langileen

eta

administrazioarekin kontratuak egiten dituzten enpresa pribatuen iritzia jaso da. Azken horiek dira, finean,
administrazioek beren kontratuetan ezarritako berdintasun-klausulak bete beharko dituztenak.
d) Jarraipen- eta ebaluazio-sistema: aipatu den bezala, kontratu publikoetan berdintasun-klausulak sartzeko
betebeharraren betetze-maila kontrolatzen da, EAEko Berdintasun Planaren urteroko ebaluazioaren bidez, eta
5 urtean behin, Berdintasunerako Euskal Legearen ebaluazioaren bidez. Gainera, 2015ean ebaluazio
espezifiko bat egin zen, eta 2021ean klausula horiek betetzen direla egiaztatzeko prozesuetan oinarritutako
beste bat egitea aurreikusi da.
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Erronka handienetako bat izan da, eta hala izaten jarraitzen du, kontratazioaren alorrean eskumena duten organoekiko
koordinazioa hobetzea eta kontratazio publikoko politikak berdintasun-politikekin bateratzen saiatzea, ikuspuntu,
lehentasun eta interesei dagokienez egon daitezkeen aldeak gorabehera. Ikuspegi partekatu bat lortzen saiatzeko,
erakundeen arteko koordinaziorako gune egonkorrak prestatu dira (aipatutako kontratu eta dirulaguntzetako
berdintasunari buruzko lantalde teknikoa), bai eta ad hoc koordinatzeko beste gune batzuk ere, premia espezifikoen
arabera.

4. Azken gogoeta
Adierazi den bezala, ponentzia honen helburua da berdintasunaren eta kontratazio publikoaren eremuan egindako
lanaren alderdi nabarmenenak ezagutaraztea, euskararen erabilera normalizatzeko kontratazio publikoaren eremuan
egiten den lana hobetzeko transferigarriak edo erabilgarriak izan daitezkeen ikasbideak identifikatzen laguntze aldera.
Nolanahi ere, kontuan izan behar da, alde batetik, ez dagoela errezeta magikorik, eta, bestetik, antzekotasunak dauden
arren, politika desberdinak direla eta berezitasun propioak dituztela. Txosten honetan adierazitakoa ikuspegi horretatik
irakurri behar da. Jakin badakigu, gainera, ez dagoela bide bakarra eta bidea, askotan, ibiliaz egiten dela.
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