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1. AURKEZPENA

Mondragon Korporazioa sortu zutenetako bat da FAGOR ARRASATE.

Munduko liderra da honako hauek diseinatzen eta fabrikatzen: prentsa mekanikoak eta hidraulikoak, estanpazio sistema osoak, prentsa

transferrak, prentsen lerro robotizatuak, press hardening, forja; luzetarako eta zeharkako ebaketarako lineak, konbinatuak eta formatu

askotakoak; banda prozesuko lerroak, hala nola desugerketak, skin passak, ijezkailu itzulgarriak, pintura, galvanizazioa edo tentsiopeko lauketa;

pieza metalikoak konformatzeko sistema bereziak, banda profilatzea, profilatze malgua, errotore-estatorea ebakitzeko ekipoak, trokelak eta

bestelako ekipo asko. Horiek guztiek bihurtzen dute FAGOR munduko fabrikatzaile, konformazio metalikoaren arloan produktu zorro zabalago

batekin.

Sektore hauetan jarduten du: automobilgintza, zerbitzuguneak, siderurgia, estanpatzaileak, etxetresna elektrikoak, metalezko altzariak.

Sozietate izena FAGOR ARRASATE S.COOP.

Jardueraren deskribapena
Makina erreminten diseinua eta fabrikazioa deformazio bidez, prentsetatik eta estanpazio sistema osoetatik
hasi eta xafla metalikoa ijezteko, prozesatzeko eta mozteko lineetara edo xaflazko pieza konplexuak
fabrikatzeko linea integratu berezietara arte.

Jabetza Sozietate kooperatiboa

Erreferentziazko hitzarmen 
kolektiboa

• Barne Araudia bazkideentzat
• Besteren konturako langileentzako Gipuzkoako Industria Siderometalurgikoaren Hitzarmena

Gestio sistema integratua

• Kalitatea kudeatzeko ISO 9001:2015 arauak eta produktuari buruzkoa
• Ingurumena kudeatzeko ISO 14001:2015 arauak eta lege betekizun aplikagarriak
• OSHAS 18001 laneko segurtasun eta osasun arauak 
• Bikain, hizkuntza kudeaketaren kalitate ziurtagiria

Proiektu hau solik Fagor Arrasate S.COOP.ena da.
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2. BERDINTASUN PLANAREN PROIEKTUA. METODOLOGIA

2019. urtean Fagor Arrasate S. Coop.ek erabaki zuen Berdintasun Plan bat zehaztea eta, horretarako, aurretik erakundeko emakumeen eta

gizonen berdintasunari buruzko diagnostiko bat egitea, planaren oinarri gisa.

BERDINTASUN TALDEA

• Erika Mendibil. Pertsonaleko zuzendaria eta proiektuaren arduraduna.

• Toni Azpiazu. Kontseilu Errektoreko lehendakaria eta Markinako plantako arduraduna.

• Ainhoa Arana. Finantzen Sailekoa eta Kontseilu Errektoreko kidea.

• Waleska Martinez de Aguillo. Kalitateko Sailekoa, Koniker planta.

• Leire Gonzalez. Siderurgia negoziokoa, komertzialen idazkaria, Arrasateko planta.

• Marga Azkona. Siderurgia negoziokoa, plangintza eta kostuak, Donostiako planta, 
Kontseilu Errektoreko kidea.

• Azkoa Fernandez de Arroyabe. Zentraletako erosketak, negoziatzailea, Arrasateko 
planta.

• Asier Guerrero. Negozio siderurgikoa, zerbitzu unitateko burua, Donostiako planta.

• Belen Perez. Negozio siderurgikoa, proiektugilea, Donostiako planta.

• Elena Silvestre. Ikertzaile kudeatzailea, Koniker planta.

• Esti Ikaran. Antolakuntza eta sistemak, teknikari analista.

• Nerea Escudero. Automobil Zamudio, proiektuen kudeatzailea.

• Aner Elorza. Automobil Arrasate, kalitateko teknikari ibiltaria eta Kontseilu Sozialeko 
kidea.

• Enara Minguez. Pertsonal Saila, Administrazioko arduraduna.
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Proiektua jorratzeko, langileen parte hartzea bermatu da

hasiera-hasieratik. Horretarako, Berdintasun Taldea sortu

da; hainbat arlo eta lanpostutako 11 emakumek eta 3

gizonek osatzen dute lantaldea, eta Zuzendaritzak eta

kooperatibako organo sozialek -Kontseilu Soziala eta

Kontseilu Errektorea- parte hartzen dute bertan.

Araudi eta programa esparrutik eta diagnostikoaren

emaitzetatik abiatuta diseinatu da Fagor Arrasate S. Coop.en

I. Berdintasun Plana, eta, horretarako, hainbat lan saio egin

ditu Berdintasun Taldeak.

ERABERRIA GUNEA SL erakundearen laguntza teknikoarekin

gauzatu da proiektua. Aholkularitza horrek Emakunderen

homologazioa du, enpresei eta erakundeei emakumeen eta

gizonen berdintasunaren arloan laguntza teknikoa emateko.

DIAGNOSTIKOA

• Informazio kuantitatiboa jaso: datuak eta inkesta.

• Informazio kualitatiboa jaso: iritzi taldeak eta 
elkarrizketak.

• Genero analisia. AI_BERDINTASUNA.

I.BERDINTASUN PLANA

• Esku hartzeko ildoak, helburuak eta neurriak
zehaztu.

• Jarraipen eta ebaluazio adierazleak zehaztu.

Lege eta programa esparrua
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Enpresetako berdintasun-planak antolatutako neurri-multzoa dira; neurri horiek egoeraren diagnostiko bat egin ondoren hartuko dira, eta xede
izango dute enpresan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna lortzea eta sexuan oinarritutako bereizkeria
ezabatzea.Berdintasun-planek ezarriko dituzte lortu beharreko berdintasun-helburu zehatzak, horretarako gauzatu beharreko estrategia eta
eginerak, bai eta ezarritako helburuei jarraipena egiteko eta helburuok ebaluatzeko sistema eragingarriak ere. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren
22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako. 46.1 art.

3. I. BERDINTASUN PLANA 2020-2024

3.1. EGITURA

Fagor Arrasate S. Coop.eko I. Berdintasun Planak 2020-2024ko INDARRALDIA du; hau da, bat dator kooperatibaren hurrengo Plan

Estrategikoarekin (2021-2024), dokumentu hau onartu eta hurrengo 2020ko hilabeteak gehituta.

PERTSONEN KUDEAKETA

Lanpostu maskulinizatuetarako eta erabakiak hartzeko lanpostuetarako emakumeen hautaketa eta 
promozioa sustatzea

OSASUNA ETA GENEROA

Arriskurik gabeko giro osasungarri bat bermatzea

BERDINTASUNEZKO ERAKUNDE ESTRATEGIA ETA KULTURA

Fagor Arrasateren balioak eta ohiturak eraldatzea, berdintasunerako erronka estrategikoa

Fagor Arrasate, S.Coop.eko emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoaren AMIAn jasotako ahulguneak eta indarguneak

aztertu dira, eta ESKU HARTZEKO EREMU hauek lehenetsi dira::

1.

2.

3.
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Eta PROIEKTU-EMAITZA bat zehaztu da eremu bakoitzerako, planak irauten duen aldian lortzeko. Zehazki honako hauek:

KOMUNIKAZIOA

1.

EMAKUMEEN PRESENTZIA 
HANDIAGOA

2. 

SEXU JAZARPENARI ETA SEXUAN 
OINARRITUTAKO JAZARPENARI 

AURRE HARTZEA ETA AURRE EGITEA

3. 

BERDINTASUNA, 
KOOPERATIBAREN PRINTZIPIO BAT

Proiektu horietako bakoitzerako, ZEHARKAKO HIRU PROZESU GAKOEN NEURRI ESPEZIFIKOAK ETA NEURRI OSAGARRIAK ZEHAZTU DIRA,

emaitzak lortzen laguntzeko eta landu nahi diren diagnostikoaren adierazleetan duten eragina handitzeko.

TREBAKUNTZA/SENTSIBILIZAZIOA SISTEMATIZAZIOA



2. SEXU JAZARPENARI ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENARI AURRE HARTZEA ETA AURRE EGITEA

2.1. Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko protokolo bat egitea, parte hartzea bultzatuta.

2.2. Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko protokoloa komunikatzea

2.3. Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko prestakuntza ematea

2.4. Sentsibilizazioa: Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko paisajismoa

2.5. Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko protokoloa sistematizatzea

1. EMAKUMEEN PRESENTZIA HANDIAGOA

1.1. Kooperatiban sartzeko eta lanpostuz igotzeko prozedurak berrikustea

1.2. Ekintza positiboak egitea tradizionalki gizonek egin izan dituzten lanpostuetan

1.3. Harrobia egitea inguruko ikasleekin

1.4. Emakumeen hautagaitzak sustatzea lanpostuz igotzeko prozesuetan

1.5. Prestakuntza ematea genero alborapenik gabeko hautaketak egiteko

1.6. Berdintasunean oinarritutako hautaketak egingo direla komunikatzea

1.7. Genero ikuspegi batetik berrikusitako prozedurak sistematizatzea
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NEURRIEN LABURPENA, PROIEKTU-EMAITZETAN BANATUTA

3. BERDINTASUNEZKO ERAKUNDE ESTRATEGIA ETA KULTURA

3.1. Kultura erantzunkidea

3.2. Fagor Arrasate S. Coop.ek emakumeen eta gizonen berdintasunarekin duten konpromisoa ezagutaraztea

3.3. Komunikazioa genero ikuspegi arekin lantzea

3.4. Arropa eta aldagela egokiak izatea

3.5. Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko prestakuntza ematea

3.6. Komunikazio inklusiboari buruzko prestakuntza ematea

3.7. Berdintasunerako estrategia sistematizatzea
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3.2.

PROIEKTUAK-EMAITZA
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EMAKUMEEN PRESENTZIA 
HANDIAGOA

PROIEKTUAK-EMAITZA
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DIAGNOSTIKOKO ZEIN ADIERAZLETAN ERAGITEN DUEN DIAGNOSTIKOKO BALIOA
(31/12/2018/12/31n JASOTAKO DATUAK)

• Gaur egun plantillan dauden emakumeen % %11

• Emakume/gizonen arrakasta  tasa erlatiboa, maila estrategikoa eta taktikoa guztizkoarekin 

alderatuta
0,81

• Tasa horrek azken 2 urteetan izan duen bilakaera -0,03

• Kontseilu Sozialean dauden emakumeen % %4

• Kontseilu Errektorean dauden emakumeen % %20

• Azken 4 urteetan kooperatiban sartu pertsonen artean, emakumeen % %12

• Langileen hautaketa prozesuetan emakumeen eta gizonen tratu eta aukera berdintasuna 

bermatuta dagoela uste dutenen % (inkesta)

%60 emakumeak; %67 gizonak, 
%75 pertsona ez binarioak

• Azken 4 urteetan maila estrategikoko lanpostuetan sartu diren emakumeen % Ez da inor sartu

• Azken 4 urteetan maila estrategikoko lanpostuetarako barne promozioetako emakumeen % %0

• Azken 4 urteetan maila taktikoko lanpostuetan sartu diren emakumeen % %25

• Azken 4 urteetan maila taktikoko lanpostuetarako barne promozioetako emakumeen % %3

• Barne promozioak emakumeen eta gizonen tratu eta aukera berdintasuna bermatzenduela uste 

dutenen % (inkesta)
%60 emakumeak; %73 gizonak; 

%75 pertsona ez binarioak

• Berdintasuneko prestakuntza duten maila estrategikoko langileen % , sexuaren arabera bereizita Ez dakigu

• Berdintasuneko prestakuntza duten maila taktikoko langileen % , sexuaren arabera bereizita Ez dakigu

• Berdintasuneko prestakuntza duten maila operatiboko langileen % , sexuaren arabera bereizita Ez dakigu

PERTSONEN KUDEAKETA
Lanpostu maskulinizatuetarako eta erabakiak hartzeko lanpostuetarako emakumeen hautaketa eta 
promozioa sustatzea

1. EMAKUMEEN PRESENTZIA HANDIAGOA
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1.1. 
NEURRIA

KOOPERATIBAN SARTZEKO ETA LANPOSTUZ IGOTZEKO PROZEDURAK 
BERRIKUSTEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Elkarrizketak eta hautaketak egiteko bestelako tresnak behatzea/berrikustea, eta bermatzea ez

dagoela generoari buruzko galdera estereotipaturik eta berdintasun arloko prestakuntza duten

emakumeek eta gizonek parte hartzen dutela hautaketa prozesuan eta ebaluazioan.

• Hizkuntza inklusiboa eta ez estereotipatua erabiltzea lanpostuen definizioan, hautaketa iragarkietan,

hautaketa elkarrizketetako test eta galderetan…

• Emakumeen eta gizonen parte hartzeari buruzko jarraipen adierazleak sartzea prozeduretako fase

ezberdinetan.

• GIZA

BALIABIDEETAKO

TEKNIKARIEN ARLOA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 80 orduko dedikazioa • Egindako hobekuntza kopurua
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1.2. 
NEURRIA

EKINTZA POSITIBOAK EGITEA TRADIZIONALKI GIZONEK EGIN IZAN 
DITUZTEN LANPOSTUETAN

EKINTZAK ARDURADUNA

• Baldintza berdinetan, lehentasuna ematea ordezkaritza txikia duten lanpostu

maskulinizatuetan emakumeak sartzeari.

• PERTSONEN ARLOKO 

ARDURDUNA

• HAUTAKETA/PROMOZIOKO 

ARDURADUNA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 30 orduko dedikazioa
• Baldintza berdinetan emakume bat sartzeari

lehentasuna ematen zaion kasu kopurua
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1.3. 
NEURRIA

HARROBIA EGITEA INGURUKO IKASLEEKIN

EKINTZAK ARDURADUNA

• Ikastetxeetatik adar teknologikoko bisitak egiten direnean Fagor Arrasatera, ziurtatzea tradizionalki

maskulinizatuak diren lanpostuetako langile emakumeek parte hartzen dutela.

• Bideo bat egitea, zeinetan Fagor Arrasateko langile emakumeek azaltzen duten zein lan egiten duten

industria arloan, zer ekarpen egiten dien, etab. eta inguruko ikastetxe eta beste erakunde batzuetan

zabaltzea

• PERTSONAL ARLOA

•MARKETINA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 80 orduko dedikazioa

• Bisita kop.

• Fagor Arrasate bisitatzen duten ikasle nesken kop. 

• Parte hartzen duten langile emakumeen  kop. 
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1.4. 
NEURRIA

EMAKUMEEN HAUTAGAITZAK SUSTATZEA LANPOSTUZ IGOTZEKO 
PROZESUETAN

EKINTZAK ARDURADUNA

• Langile emakumeak ahalduntzeko tailerra, uste mugatzaileak desmuntatzeko
• GARAPEN

TEKNIKARIA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK
• 120 orduko dedikazioa

• 700 €
• Parte hartzen duten emakume kopurua.
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1.5. 
NEURRIA

PRESTAKUNTZA EMATEA GENERO ALBORAPENIK GABEKO HAUTAKETAK 
EGITEKO

EKINTZAK ARDURADUNA

• Hautaketa eta promozio prozesuetan parte hartzen duten Pertsonal saileko langileentzako eta

arduradunentzako prestakuntza ekintza. Besteak beste, gai hauek landuko dira: genero sozializazioa,

rolak eta estereotipoak, 3.1. neurrian antzemandako hobekuntza arlo nagusietarako esku hartzeko

gakoak, genero ikuspegia duen komunikazioa (hizkuntzaren erabilera inklusiboaz harago).

• GIZA 

BALIABIDEETAKO 

TEKNIKARIAK

• GARAPEN 

TEKNIKARIA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK
• 60 orduko dedikazioa

• 500 €

• Prestakuntza saioen kopurua.

• Prestakuntza saioan parte hartzen duten maila 

operatiboko langileen % , sexuaren arabera 

bereizita..

• Prestakuntza saioan parte hartzen duten maila 

estrategikoko eta taktikoko langileen % , sexuaren 

arabera bereizita.
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1.6. 
NEURRIA

BERDINTASUNEAN OINARRITUTAKO HAUTAKETAK EGINGO DIRELA 
KOMUNIKATZEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Barneko langileei eta hautaketa prozesuetarako kontratatzen diren enpresei jakinaraztea kooperatibak

konpromisoa eta interesa duela tradizionalki gizonek bete dituzten lanpostuetan emakumeen

hautagaitzak jasotzeko eta tratu eta aukera berdintasunean oinarrituta baloratzeko.

• Emandako prestakuntzatik abiatuta dekalogo bat osatzea, arduradunek eta, pertsonen arloko taldeaz

harago, hautaketa prozesuetan parte hartzen duten beste pertsona batzuek kontuan hartu beharreko

gomendioekin.

• PERTSONEN ARLOA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 50 orduko dedikazioa

• Informatutako langileen % .

• Informatutako enpresen kop.

• Dekalogoa jasotzen duten arduradunen %
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1.7. 
NEURRIA

GENERO IKUSPEGI BATETIK BERRIKUSITAKO PROZEDURAK 
SISTEMATIZATZEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Gestio Sisteman prozedurak eguneratzea.

• Berdintasun klausulak sartzea hautaketa enpresentzako kontratuetan: genero alborapenik gabeko

tresnak aplikatzeko eta bidalitako txostenetako genero adierazleak jasotzeko eskatzea.

• PERTSONEN ARLOA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 24 orduko dedikazioa • Berdintasun klausula jasotzen duten kontratuen %.
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SEXU-JAZARPENARI eta SEXUAN 
OINARRITUTAKO JAZARPENARI 

AURREA HARTZEA ETA AURRE EGITEA

PROIEKTUAK-EMAITZA
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DIAGNOSTIKOKO ZEIN ADIERAZLETAN ERAGITEN DUEN DIAGNOSTIKOKO BALIOA
(31/12/2018/12/31n JASOTAKO DATUAK)

• Sexuagatik diskriminatuta sentitu direla dioten pertsonen kopurua (inkesta) 17 emakume; 5 gizon

• Azken 4 urteetan salatutako sexu jazarpen kasuen kopurua 0

• Azken 4 urteetan salatutako sexuan oinarritutako jazarpen kasuen kopurua 0

• Sexu jazarpena jasan dutela dioten pertsonen kopurua (inkesta) 1 emakume; 2 gizon

• Sexu jazarpen kasuren bat ezagutzen dutela dioten pertsonen kopurua (inkesta) 5 gizon

• Sexuan oinarritutako jazarpena jasan dutela dioten pertsonen kopurua (inkesta) 3 emakume; 3 gizon

• Sexuan oinarritutako jazarpen kasuren bat ezagutzen dutela dioten pertsonen kopurua 

(inkesta)
3 emakume; 9 gizon

• Txiste eta komentario sexistak ohikoak direla uste duten pertsonen % (inkesta)
Emakumeen % 40; gizonen % 27; 

Pertsona ez binarioen % 50
• Berdintasuneko prestakuntza duten maila estrategikoko langileen % , sexuaren arabera 

bereizita
Ez dakigu

• Berdintasuneko prestakuntza duten maila taktikoko langileen % , sexuaren arabera 

bereizita
Ez dakigu

• Berdintasuneko prestakuntza duten maila operatiboko langileen % , sexuaren arabera 

bereizita
Ez dakigu

OSASUNA ETA GENEROA
Arriskurik gabeko lan giro osasungarri bat bermatzea

2. SEXU JAZARPENARI  ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENARI AURRE HARTZEA 

ETA AURRE EGITEA
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2.1. 
NEURRIA

SEXU JAZARPENARI ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENARI AURRE 
HARTZEKO ETA AURRE EGITEKO PROTOKOLO BAT EGITEA, PARTE 
HARTZEA BULTZATUTA.

EKINTZAK ARDURADUNA

• Lan saioak Berdintasun Taldeko kideek eta Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeak osatutako talde 

batekin. Saio horietan, Laneko jazarpenaren protokoloan jasotako egitura edo prozedura baliatzeko 

aukera aztertuko da, bai eta erabaki beharreko funtsezko gaiak ere, hala nola aplikazio eremua, sexu 

jazarpeneko edo sexuan oinarritutako jazarpeneko egoeretan egon daitezkeen jarduera edo jokabide 

sexistak, aholkularitza konfidentziala eta prebentzio neurriak.

• Sexu jazarpeneko eta sexuan oinarritutako jazarpeneko egoeretan egon daitezkeen jarduera edo 

jokabide sexistak identifikatzea, langileekin aurrez aurreko saioan eta online formularioan edo langile 

guztiei zuzendutako tauletan.

• Protokoloa idaztea.

• GIZA 

BALIABIDEETAKO 

ZUZENDARITZA

• PREBENTZIO 

ZERBITZUA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK

• 80 orduko dedikazioa

• Emakunderen protokolo eredua (eskuragarri hemen:
www.emakunde.euskadi.eus) 

• Lan jazarpenaren barne protokoloa

• Protokoloa onartu den eguna.

• Protokoloa egiten parte hartu duten emakume kop. 

• Protokoloa egiten parte hartu duten emakume kop. 
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2.2. 
NEURRIA

SEXU JAZARPENARI ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENARI AURRE 
HARTZEKO ETA AURRE EGITEKO PROTOKOLOA KOMUNIKATZEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Protokoloa Zuzendaritza Batzordean, Kontseilu Sozialean, Kontseilu Errektorean eta laguntzaile 

bileretan aurkeztea.

• Kolektibo osoari zabaltzea email eta taulen bidez.

• Infografia bat diseinatzea, modu labur eta grafikoan jasotzen dituena jazarpenaren definizioak, 

Aholkularitza Konfidentzialaren kideak, harremanetan jartzeko modua eta berme prozedura.

• GIZA 

BALIABIDEETAKO 

ZUZENDARITZA

• MARKETINA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 800 orduko dedikazioa
• Informatutako langileen %.

• Informatutako langileen %.
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2.3. 
NEURRIA

SEXU JAZARPENARI ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENARI AURRE 
HARTZEKO ETA AURRE EGITEKO PRESTAKUNTZA EMATEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Protokoloa aplikatzen esku hartzen duten organoentzat (Aholkularitza Konfidentziala) prestakuntza

espezifikoa antolatzea, prebentzioan, aholkularitzan eta esku hartzean oinarritutakoa.

• Plantilla osoarentzako berdintasunaren inguruko prestakuntza ekintza bat antolatzea, eta bertako gai

bat izatea sexu jazarpeneko eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzea eta, besteak beste,

honako hauek jorratzea: esparrua (Berdintasun plana eta Laneko arriskuen prebentzioa), sexu

jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren inguruko kontzeptuak, sexu jazarpeneko eta sexuan

oinarritutako jazarpeneko egoeretan egon daitezkeen ohiko jarduera edo jokabide sexistak.

o Pixkanaka, urtean hainbat saio antolatzea, kolektibo osora iritsi arte.

o 3.5 neurriarekin batera antolatzea.

• GARAPEN

ARDURADUNA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK
• 30 orduko dedikazioa

• 500 €

• Prestakuntza saioen kop.

• Prestakuntzan parte hartzen duten maila 

operatiboko langileen %, sexuaren arabera 

banatuta. 

• Prestakuntzan parte hartzen duten maila 

estrategikoko eta taktikoko langileen %, sexuaren 

arabera banatuta. 
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2.4. 
NEURRIA

SENTSIBILIZAZIOA: SEXU JAZARPENARI ETA SEXUAN OINARRITUTAKO 
JAZARPENARI AURRE HARTZEKO ETA AURRE EGITEKO PAISAJISMOA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Stop-txiste sexistak kanpaina bat antolatzea, Fagor Arrasaten komentario eta adierazpen sexistak

desagerrarazteko beharrari buruzko sentsibilizazioa zabaltzeko. Horretarako, kartelak, euskarazko

aldizkaria, email bidezko pilula txikiak (bideoekin), etab. erabiliko dira.

• BERDINTASUN

BATZORDEA

•MARKETINA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 80 orduko dedikazioa • Egindako ekintza kopurua.
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2.5. 
NEURRIA

SEXU JAZARPENARI ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENARI AURRE 
HARTZEKO ETA AURRE EGITEKO PROTOKOLOA SISTEMATIZATZEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Protokoloa Gestio Sisteman sartzea..

• Harrera gidaliburuan/informazio dokumentuan jasotzea, enpresan sartzen diren berrientzat  

• Jazarpenari buruzko galderak sartzea lan arriskuen ebaluazioan.

• Enpresa hornitzaileentzako berdintasun klausula: sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako 

jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko protokolo propioa eskatzea. 

o Esku hartzeari lehentasuna ematea: erakunde hornitzaile eta azpikontratatu 

garrantzitsuenak.

o Baloratzea erakunde hornitzaileak ebaluatzeko inkestan sartzea.

• GIZA BALIABIDEETAKO 

ZUZENDARITZA

• PERTSONAL ARLOA

• PREBENTZIO ZERBITZUA

• EROSKETA ZENTRALAK

•WALESKA MARTÍNEZ DE 

AGUILLO

• RAMON DOMEKA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 40 orduko dedikazioa

• Protokoloa txertatuta duten kudeaketa tresnen 

kopurua.

• Berdintasun klausula jasotzen duten kontratuen %.
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BERDINTASUNEZKO ERAKUNDE 
ESTRATEGIA ETA KULTURA

PROIEKTUAK-EMAITZA
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DIAGNOSTIKOKO ZEIN ADIERAZLETAN ERAGITEN DUEN DIAGNOSTIKOKO BALIOA
(2018/12/31n JASOTAKO DATUAK)

• Enpresarekiko gogobetetzea berdintasunaren arloan. Emandako batez besteko puntuazioa 

(inkesta)

6,21 (emakumeak); 7,33 (gizonak); 
6,5 (pertsona ez binarioak)

• Emakumeen eta gizonen berdintasun plan bat martxan jartzearekin ados daudenen % (inkesta)
%94 emakumeak; %73 gizonak; 

%50 pertsona ez binarioak

• Genero estereotipoek erakunde honetako emakumeen enplegu baldintzetan eta aukeretan eragina 

dutela uste dutenen % (inkesta)

%60 emakumeak;% 34 gizonak;
%0 pertsona ez binarioak

• Berdintasuneko prestakuntza duten maila estrategikoko langileen % , sexuaren arabera bereizita Ez dakigu

• Berdintasuneko prestakuntza duten maila taktikoko langileen % , sexuaren arabera bereizita Ez dakigu

• Berdintasuneko prestakuntza duten maila operatiboko langileen % , sexuaren arabera bereizita Ez dakigu

BERDINTASUNEZKO ERAKUNDE ESTRATEGIA ETA KULTURA
Fagor Arrasate, S. Coopen tresna nagusietan txertatzea berdintasuna.

3. BERDINTASUNA, KOOPERATIBAREN PRINTZIPIO BAT
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3.1. 
NEURRIA

KULTURA ERANTZUKIDEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Jarraibide batzuk adostea Fagor Arrrasate S. Coop.en kultura erantzukideago bat izateko emailen
kudeaketari eta bileren deialdiei dagokienez. Adib: Bilerak ezartzean kontuan hartzea ordutegi malgua,
eta ez ezartzea ordu batetik aurrera; ez bidaltzea premiazkoak ez diren mezuak lanorduetatik kanpo eta
asteburuan; ez eskatzea libre egotea ez bada beharrezkoa, etab. Kontuan hartuko da egoera bereziak
sor daitezkeela beste herrialde batzuetako eta beste ordutegi ohitura batzuk dituzten bezeroekin
proiektuak kudeatzean.

• Infografia diseinatzea.

• Kooperatibako pertsona guztiei zabaltzea.

• BERDINTASUN
BATZORDEA

•MARKETINA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 100 orduko dedikazioa

• Adostutako jarraibide kopurua.

• Jarraibideak zabaldu zaizkien langileen %.

• Jarraibideak zabaldu zaizkien langileen %.
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3.2. 
NEURRIA

FAGOR ARRASATE S. COOP.EK EMAKUMEEN ETA GIZONEN 
BERDINTASUNAREKIN DUTEN KONPROMISOA EZAGUTARAZTEA

EKINTZAK ARDURADUNAK

• Webgunean eta beste komunikazio tresna batzuetan txertatzea Fagor Arrasate, S.Coop.ek emakumeen

eta gizonen berdintasunarekin duen konpromisoa.

• Emakunderen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundearen aitorpena

prestatzea eta eskatzea.

• Erakunde publikoek sustatutako otsailaren 11ko (Zientziako emakume eta nesken nazioarteko eguna),

martxoaren 8ko (Emakumeen nazioarteko eguna) eta azaroaren 25eko (Emakumeenganako

indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna) kanpainak sustatzea eta horietan parte hartzea.

• BERDINTASUN 

BATZORDEA

•MARKETINA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 100 orduko dedikazioa. • Data.
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3.3. 
NEURRIA

KOMUNIKAZIOA GENERO IKUSPEGIAREKIN LANTZEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Hizkuntza eta irudi ez sexistak erabiltzea komunikazio tresna eta dokumentu nagusietan.

o Berrikusi beharreko komunikazio dokumentuak eta elementuak lehenestea.

o Zerrenda bat osatzea prestatzen ari diren edo laster egingo diren eta ikuspegi hau sartu beharko

litzatekeen komunikazio tresnekin eta dokumentuekin.

• Emakumeek eta gizonek bileretan eta bestelako lan eremuetan dituzten komunikazio estiloak

aztertzea, eta eremu horietan berdintasunezko parte hartzea bermatuko duten komunikazio

jarraibideak identifikatzea.

• KOMUNIKAZIO

ARDURADUNA

• BERDINTASUN 

BATZORDEA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 120 orduko dedikazioa • Berrikusitako/landutako dokumentu kopurua.
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3.4. 
NEURRIA

ARROPA ETA ALDAGELA EGOKIAK IZATEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Emakumeentzat eta gizonentzat egokia den laneko arroparen patronajea izatea.

• Azoketarako, bisitetarako eta halakoetako jantzi kodea genero ikuspegi batetik berrikustea, eta

adostutako erabakiei buruzko informazioa pertsona guztiei jakinaraztea.

•MARKETINA

• EROSKETAK

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 40 orduko dedikazioa • Adostutako aldaketa kopurua.
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3.5. 
NEURRIA

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNARI BURUZKO 
PRESTAKUNTZA EMATEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Berdintasunari buruzko oinarrizko prestakuntza ekintza bat antolatzea plantilla guztiarentzat: zergatik

hitz egin berdintasunari buruz kooperatibaren esparruan), aldaketarako gakoak…

o Pixkanaka, urtean hainbat saio antolatzea, kolektibo osora iritsi arte.

• GARAPEN 

ARDURADUNA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK
• 2.100 orduko dedikazioa

• 7.500 €

• Prestakuntza saio kopurua.

• Prestakuntza parte hartzen duten maila 

operatiboko langileen %, sexuaren arabera 

bereizita.

• Prestakuntza parte hartzen duten maila 

estrategikoko eta maila taktikoko langileen %, 

sexuaren arabera bereizita. 
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3.6. 
NEURRIA

KOMUNIKAZIO INKLUSIBOARI BURUZKO PRESTAKUNTZA EMATEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• Komunikazio inklusiboari buruzko prestakuntza teoriko-praktikoa ematea marketineko arduradunari,

eta bertan eduki hauek lantzea: hizkuntzaren erabilera androzentrikoak eta sexistak, erabilera horiek

saihesteko estrategiak, irudiak erabiltzeko eta ahozko komunikaziorako jarraibideak. Emandako

kontzeptuak erabiliko dira marketin arloak sortutako dokumentuak aztertzeko eta hobetzeko.

• Genero ikuspegia duen komunikazioaren dekalogo bat egitea.

• GARAPEN

ARDURADUNA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK
• 100 orduko dedikazioa

• 500 €

• Prestakuntza saio kopurua.

• Prestakuntza parte hartzen duten maila 

operatiboko langileen %, sexuaren arabera 

bereizita.

• Prestakuntza parte hartzen duten maila 

estrategikoko eta maila taktikoko langileen %, 

sexuaren arabera bereizita. 
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3.7. 
NEURRIA

BERDINTASUNERAKO ESTRATEGIA SISTEMATIZATZEA

EKINTZAK ARDURADUNA

• 2021-2024ko Plan Estrategikoan Berdintasun Plana sartzea

• Gestio Sisteman berdintasuna sartzea.

• Gestio Planean berdintasuna sartzea.

• Behar diren genero adierazleak eta datuak zehaztea:

o Diagnostikoan ez dauden eta informazioa ustiatzeko sartu behar diren datuen zerrenda.

o Fagor Arrasate, S.Coop.-en gestio adierazleen zerrenda, sexuaren arabera bereizita.

o Gestio Sistemako aginte koadroan sartu beharreko genero adierazleen zerrenda.

• Harrera Gidaliburuan Berdintasun Planari buruzko informazioa sartzea.

• Berdintasun Klausula sartzea. Gure lan egiten duten komunikazio enpresei eskatzea hizkuntza eta

irudiak modu inklusiboan erabil ditzatela.

• KONTSEILU

ERREKTOREKO

LEHENDAKARIA

• GIZA

BALIABIDEETAKO

ZUZENDARITZA

• PERTSONAL ARLOA

KRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 GAUZATZE ADIERAZLEAK

BALIABIDEAK • 100 orduko dedikazioa

• Zenbat kudeaketa tresnatan txertatu den 

berdintasun estrategia.

• Berdintasun klausula jasotzen duten kontratu 

kopurua. 
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2020 2021 2022 2023 2024

ESKU HARTZE EREMUA: PERTSONEN KUDEAKETA. 1. PROIEKTUA-EMAITZA: EMAKUMEEN PRESENTZIA HANDIAGOA

1.1. neurria: Kooperatiban sartzeko eta lanpostuz igotzeko prozedurak berrikustea

1.2. neurria: Ekintza positiboak egitea tradizionalki gizonek egin izan dituzten lanpostuetan

1.3. neurria: Harrobia egitea inguruko ikasleekin

1.4. neurria: Emakumeen hautagaitzak sustatzea lanpostuz igotzeko prozesuetan

1.5. neurria: Prestakuntza ematea genero alborapenik gabeko hautaketak egiteko

1.6. neurria: Berdintasunean oinarritutako hautaketak egingo direla komunikatzea

1.7. neurria: Genero ikuspegi batetik berrikusitako prozedurak sistematizatzea

ESKU HARTZE EREMUA: OSASUNA ETA GENEROA. 2. PROIEKTUA-EMAITZA: SEXU JAZARPENARI ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENARI AURRE HARTZEA ETA AURRE 
EGITEA 

2.1. neurria: Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko protokolo bat egitea, parte 
hartzea bultzatuta

2.2. neurria: Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko protokoloa komunikatzea

2.3. neurria: Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko prestakuntza ematea

2.4. neurria: Sentsibilizazioa: Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko 
paisajismoa

2.5. neurria: Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta aurre egiteko protokoloa sistematizatzea

ESKU HARTZE EREMUA: BERDINTASUNEZKO ERAKUNDE ESTRATEGIA ETA KULTURA. 3. PROIEKTUA-EMAITZA: BERDINTASUNA, KOOPERATIBAREN PRINTZIPIO BAT

3.1. neurria: Kultura erantzukidea

3.2. neurria: Fagor Arrasate S. Coop.-ek emakumeen eta gizonen berdintasunarekin duten konpromisoa ezagutaraztea

3.3. neurria: Komunikazioa genero ikuspegi arekin lantzea

3.4. neurria: Arropa eta aldagela egokiak izatea

3.5. neurria: Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko prestakuntza ematea

3.6. neurria: Komunikazio inklusiboari buruzko prestakuntza ematea

3.7. neurria: Berdintasunerako estrategia sistematizatzea

KRONOGRAMAREN LABURPENA



Pertsona hauek osatzen dute erakundean berdintasunaren kudeaketa gidatzen eta sustatzen duen Berdintasun Taldea:

Funtzio hauek dituzte:

• Fagor Arrasate S. Coop.eko I. Berdintasun Planean adostutako neurriak betetzen direla zaintzea.

• Plantillan Fagor Arrasate S. Coop.eko I. Berdintasun Planari lotuta sortzen diren zailantzak argitzea eta aholkatzea.

• Fagor Arrasate S. Coop.eko I. Berdintasun Planean aldaketak proposatzea edo neurri eta ekintza berriak proposatzea.

• Berdintasun Planaren komunikazio, jarraipen eta ebaluazio lanak egitea.

Lantalde honen barruan, Pertsonal arloko zuzendariak egiten ditu koordinazio lanak. 

3.3. I. BERDINTASUN PLANAREN PLANGINTZA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
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BERDINTASUN TALDEA

• Erika Mendibil. Pertsonaleko zuzendaria eta proiektuaren 
arduraduna.

• Toni Azpiazu. Kontseilu Errektoreko lehendakaria eta Markinako 
plantako arduraduna.

• Ainhoa Arana. Finantzen Saila eta Kontseilu Errektoreko kidea.

• Waleska Martínez de Aguillo. Kalitateko Saila, Koniker planta.

• Leire González. Negozio siderurgikoa, komertzialen idazkaria, 
Arrasateko planta.

• Marga Azkona. Negozio siderurgikoa, plangintza eta kostuak, 
Donostiako planta, Kontseilu Errektoreko kidea.

• Asier Guerrero. Negozio siderurgikoa, zerbitzu unitateko burua, 
Donostiako planta.

• Belén Pérez. Negozio siderurgikoa, proiektugilea, Donostiako 
planta.

• Elena Silvestre. Ikertzaile kudeatzailea, Koniker planta.

• Esti Ikaran. Antolakuntza eta sistemak, teknikari analista.

• Nerea Escudero. Automobil Zamudio, proiektuen kudeatzailea.

• Aner Elorza. Automobil Arrasate, kalitateko teknikari ibiltaria eta 
Kontseilu Sozialeko kidea.

• Enara Minguez. Pertsonal Saila, Administrazioko arduraduna.

SUSTAPENA ETA JARRAIPENA EGITEKO EGITURA

EMAKUMEEN ETA GIZONEN I. BERDINTASUN PLANAREN KOMUNIKAZIOA

Fagor Arrasate, S. Coop.eko Emakumeen eta gizonen I. Berdintasun Planean jasotzen diren proiektu-emaitza bakoitzeko komunikazio neurri

espezifikoez harago, plana onartzeari, jarraitzeari eta ebaluazioari lotutako komunikazioa ere egingo da.
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HASIERAKO KOMUNIKAZIOA

Behin Fagor Arrasate S. Coop.en Emakumeen eta Gizonen I. Berdintasun Plana onartzen denean, Langile guztiei zabalduko zaie honako hau:

• Informazio ohar bat bidaliko zaie langile guztiei, planaren ezaugarri nagusien laburpen batekin eta dokumentu osoa eskuratzeko esteka

batekin.

• Kontseilu Sozialetan aurkeztuko da.

INDARRALDIAN ZEHAR

Urtero, denbora tarte horretan garatutako neurrien berri ematen duen informazio buletina bidaliko da.

AMAIERAKO KOMUNIKAZIOA

Plan honen ebaluazioa egin eta gero, langile guztiei jakinaraziko zaizkie lortutako emaitza nagusiak. Horretarako:

• Informazio ohar bat bidaliko zaie langile guztiei, I. Berdintasun Planaren ebaluazioan identifikatutako lorpenak eta hobekuntzak

nabarmentzen dituena, bai eta dokumentu osoa eskuratzeko esteka ere.

• Kontseilu Sozialetan aurkeztuko da I. Berdintasun Planaren ebaluazioa.

URTEKO PROGRAMAZIOAK

Plana indarrean dagoen urteetan zehar, urteko plan operatiboak edo programazioak egingo dira, urtean zehar landuko diren proiektuak, neurriak

eta ekintzak zehaztu ahal izateko. Urteko programazio horiek Berdintasun Taldearen urteko lehen bileran adostuko dira.

JARRAIPENA

Jarraipena Berdintasun Taldearen lauhileko bileren bitartez egingo da, eta jarraipen egiteko excel tresna bat erabiliko da (hurrengo atala),

zehaztutako adierazleak eta bestelako informazio interesgarria jasotzeko (zailtasunak, hautemandako behar berriak...).

Urtero txosten bat egingo da Berdintasun Planaren ezarpen mailari buruz.

EBALUAZIOA

2025eko lehen hiruhilekoan, Emakumeen eta Gizonen I. Berdintasun Planaren ebaluazioa egingo da, urteko jarraipen txostenetan, tresnan jasotako

inpaktu adierazleetan eta jasotako informazio kualitatiboan oinarrituta.


