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EKONOMIAK ERALDATU,
ESKUBIDEAK GAUZATZEKO
Jada hogei urte igaro dira Pekinen Emakumeei
buruzko Munduko Laugarren Konferentzia egin
zenetik, eta munduko komunitatea 2015. urtearen
osterako garapen iraunkorreko helburuak zehazten ari
den garai honetan, nazioartean inoiz baino adostasun
handiagoa dago genero-berdintasuna lortzeko
premiari buruz.1 Emakumeak eta neskak ahalduntzeko
helburua denek lortu nahi dute, dela herri-elkarteek,
sindikatuek eta korporazioek, dela estatu kideek eta
gobernu arteko erakundeek. Baina zenbateraino
islatu da adostasun hori benetako aurrerapenetan,
eta zer gehiago egin behar da erretorikaren eta
errealitatearen arteko tartea gainditzeko?
Mundu osoko zenbait esperientzia abiapuntu
hartuta, agenda integral bat proposatzen da txosten
honetan, politika-eragile nagusientzat —generoberdintasunaren aldeko erakundeak, herrialdeetako
gobernuak eta nazioarteko agentziak, besteak
beste—, emakume eta neska guztien giza eskubideak
errealitate bihur daitezen.
Eskualde guztietan, gobernuek emakumeen
giza eskubideak errespetatzeko eta gauzatzeko
konpromiso lotesleak hartu dituzte beren gain,
aitortuta bai emakumeen berezko balioa, bai
emakumeen eskubideen eta oparotasun orokorraren
arteko sinergiak. Emakumeek baldintza oneko
enplegua eskuratzea onuragarria da haien
jardute-ahalmenerako zein familia barruko
banaketa-dinamiketarako, bai eta familiak
pobreziatik ateratzeko ere. Emakumeen osasun- eta
hezkuntza-mailak hobetzea funtsezko faktoreak dira
emakumeen ongizaterako eta bizi-aukeretarako, eta
haien seme-alabek emaitza hobeak lortzeko. Epe
luzean, emakumeen trebetasunak eta gaitasunak
guztiz baliatzea funtsezkoa da gizarteen eta
ekonomien aurrerapenerako.
Aurrerapen garrantzitsuak egin dira Pekineko
konferentziatik: eskolatutako nesken kopuruak gora
egin du, emakume gehiagok dute ordaindutako lana,
eta emakume gehiago hautatzen dira erantzukizun
publikoak eta lidergo-eginkizunak betetzeko. Lehen
arazo pribatutzat jotzen bazen ere, azkenean, lortu
da emakumeen eta neskatoen aurkako indarkeria
prebenitzeko eta desagerrarazteko helburua politika-

agenda publikoan sartzea. Emakumeek legeeskubide gehiago eskuratu dituzte hainbat arlotan:
enplegua lortzea, jabetzak eduki eta oinordetzan
jasotzea, eta gizonen baldintza berdinetan ezkondu
eta dibortziatzea. Aurrerapen-arlo horiek erakusten
dute genero-desberdintasunak murriztu egin
daitezkeela ekintza publikoen bidez.
Dena dela, aldaketa horiek oso garrantzitsuak izanda
ere, praktikan, emakumeek eta gizonek ez dituzte
oraindik emaitza berdinak lortzen. Munduan, lana
egiteko adinean dauden gizonen hiru laurden daude
biztanleria aktiboan, eta emakumeen erdia baino
ez.2 Lana dutenen artean, emakumeak dira familianegozioetan zuzeneko ordainketarik jaso gabe jarduten
dutenen ia bi heren.3 Nonahi, emakumeei uko egiten
zaie lan berdinagatik soldata berdina jasotzeko
eskubidea, eta pentsioa jasotzeko probabilitate
txikiagoa dute gizonek baino. Egoera horrek desoreka
handiak sortzen dizkie emakumeei diru-sarreretan
bizitza osoan. Munduan, batez beste, emakumeek
gizonek baino % 24 gutxiago irabazten dute.
Alemaniako politiketan, adibidez, gero eta gehiago
egiten dute emakumeen enpleguaren alde, baina
hala ere, emakumeek, batez beste, gizonek irabazten
dutenaren erdia jasotzen dute bizitza osoan.4 Hala ere,
eskualde guztietan, emakumeek gizonek baino lan
gehiago egiten dute: ordaindu gabeko etxeko lanari
eta zaintza-lanei dagokienez, emakumeek gizonek
egiten duten lana halako bi eta erdi egiten dute, eta
ordaindutako eta ordaindu gabeko lana batera kontuan
hartuz gero, emakumeek gizonek baino ordu gehiago
egiten dituzte egunero munduko herrialde guztietan.5
Txosten honetan, genero-berdintasunaren alderdi
ekonomiko eta soziala aztertuko dira, honako hauek
barnean hartuta: emakume guztien eskubidea
enplegu ona izateko (bidezko soldatarekin eta
lan-baldintza seguruekin), zahartzaroan pentsio
egokia jasotzeko, osasun-arreta izateko eta ura
segurua izateko, diskriminaziorik izan gabe egoera
sozioekonomikoarekin, geografia-kokapenarekin,
eta arraza edo etniarekin lotutako faktoreengatik.
Hori egitean, gaur egungo munduaren erronka
eta kontraesanetako batzuk argitzeko helburua du
txostenak: emakumeek eta neskatoek gizonen ia
hezkuntza-aukera berdinak dituzten garai honetan,
zergatik dago emakumeen erdia soilik biztanleria

aktiboan, eta zergatik irabazten dute gizonek baino
askoz gutxiago? Munduan inoiz baino aberastasunmaila handiagoa dagoen garai honetan, zergatik
ezin dituzte emakume askok osasun-zaintza, ura eta
saneamendua oinarrizko mailan izateko eskubidea
gauzatu?
Txostenean erakusten da desoreka horiek ez direla
gaindiezinak. Ekonomia- eta gizarte-politikak
lagungarriak izan daitezke ekonomia sendoagoak
sortzeko, eta genero-berdintasun handiagoko gizarte
iraunkorrak sortzeko, emakumeen eskubideak ardatz
izanda diseinatu eta gauzatzen badira.

EMAKUMEEN ESKUBIDEak arriskuan
Mundua asko aldatu da Pekineko 1995eko
konferentziatik. Kalteberatasuna areagotu egin da,
eta desorekak sakondu, faktore hauek eraginda:
estremismoen gorakada, indarkeriazko gatazkak
areagotzea, ekonomia-krisi errepikari eta sakonak,
elikagaien eta energiaren prezioen aldakortasuna,
elikagaien segurtasunik eza, natura-hondamendiak
eta klima aldaketaren ondorioak. Finantzaglobalizazioa, merkataritzaren liberalizazioa, zerbitzu
publikoen etengabeko pribatizazioa eta korporazioen
interesek garapen-prozesuan gero eta eragin
handiagoa izatea tarteko, botere-harremanak aldatu
egin dira, giza eskubideak gauzatzeko eta bizimodu
iraunkorrak eratzeko aukerak ahultzeko moduan.
Egun, mundua aberatsagoa da eta desoreka
handiagoak daude, II. Mundu Gerratik edozein unetan
baino. Munduko biztanleen %1 aberatsenak munduko
aktiboen %40 baino gehiago ditu, eta biztanleriaren
erdi pobreenak, berriz, %1 baino ez.6
Emakume aberatsen eta emakume pobreen arteko
aldea izugarria da, bai herrialdeen artean, bai
herrialdeen barruan. Sierra Leonako emakume
batek 100 aldiz probabilitate handiagoa du
erditzean hiltzeko Kanadako emakume batek baino.7
Garapen txikieneko herrialdeetan, landan bizi diren
emakumeek %38ko probabilitate txikiagoa dute
erditzean osasun-profesional baten laguntza izateko
hirietako emakumeek baino.8 Latinoamerikan,
emakume indigenen analfabetismo-tasak emakume
ez-indigenen tasak halako bi baino gehiago izaten
dira sarritan.9 2000. urtetik, desoreka nabarmen
horiek murriztu egin dira herrialde batzuetan, baina
beste batzuetan areagotu egin dira.10 Generodiskriminazioaz gain, emakumeen eta nesken
aukerak eta bizi-proiektuak mugatzen dituzte beste
desabantaila-forma batzuek; esaterako, egoera
sozioekonomikoan, geografia-kokapenean, arrazan,
kastan eta etnian, sexualitatean eta ezgaitasunean
oinarritutako desabantailak.

Munduko finantza-krisia hasi zenetik zazpi urte igaro
ondoren, munduak hazkunde txikiaren eta langabezia
handiaren aurka egiten jarraitzen du. Herrialde
aberatsetako eta pobreetako politikagileek erronka
handiak dituzte lanpostu duinak sortzeko lana behar
duten guztientzat. Eta garatutako zein garapenbideko herrialdeetan, austeritate-politiken ondorioz,
bizimodua ateratzearen eta zaintza-eginkizunen
ardura familietara aldatu da, emakumeen eta nesken
bizkarrera.11
Munduko ekonomian izan diren aldaketak ez dira
onuragarriak izan gizon gehienentzat ere. Adibidez,
generoen arteko soldata-aldeak gutxitu diren zenbait
herrialdetan, bai gizonen bai emakumeen soldata
errealek behera egin dutelako izan da. Hori nekez
har daiteke aurrerapentzat; izan ere, emakumeak
gizonen mailara iritsi ordez, denen mailak behera
egin du.
Erronka horiei aurre egiteko, zenbait eragilek
—aldebiko eta alde anitzeko agentziak, gobernuak,
gizarte zibileko erakundeak eta sektore pribatua—
emakumeen ahalduntze ekonomikoaren beharra
aitortu dute. Batzuentzat, kontsumitzaileen merkatusegmentu bat dira, neurri handian ustiatzeko
dagoena, eta beste batzuek "emakumeen indar
eta ahalmen ekonomikoa askatzearen" aukera
aipatzen dute,12 munduko finantza-krisiak eta
hazkunde-geldialdiak sortutako arazoei aurre
egiteko konponbide gisa. Baina genero-berdintasuna
ekonomia- eta gizarte-helburu zabalagoak lortzeko
lagungarria izan arren, ekonomia-garapenaren bide
guztiek ez dute genero-berdintasunik ekartzen.13 Izan
ere, ekonomia-hazkundeko zenbait ereduren oinarria
genero-desorekei eustea da lan- eta soldatabaldintzetan, bai eta ordaindu gabeko lanaren
birbanaketa desorekatuak ezartzea ere, etxeko lan
neketsua emakumeentzat utzita. Giza eskubideetan
oinarritutako kontrol-esparru zorrotza izan ezean,
zaila da jakitea emakumeak ahalduntzearen alde
egiten duten aldarrikapenak fidagarriak diren.
Beraz, txosten honetan, emakumeen giza eskubideak
azpimarratzen dira, bai garapen-helburu gisa, bai
garapena lortzeko benetako bide gisa.

BENETAKO BERDINTASUNA: emakumeen
eskubideak errealitate bihurtzea	
Emakumeen eta gizonen arteko eskubideberdintasuna xedatzen duten legeak oinarri
garrantzitsua dira praktikan berdintasuna eskatzeko
eta lortzeko. Funtsezko erreferentzia-puntua
izan daitezke politika- eta kultura-borroketan,
gizarte-arauetan, herri-jarreretan eta politikajoeretan aldaketak lortzeko. Baina emakumeen
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eskubideak errealitate bihurtzeko, lege-erreformak
baino askoz gehiago behar da. Legearen aurreko
berdintasuna benetako ekitate bihurtzea ez da
zerbait automatikoa. Genero-berdintasunari buruzko
legeak indarrean jarrita ere, legeen aplikazioa eta
eragin positiboa eragotz ditzakete zenbait faktorek;
esaterako, errotutako desorekek, diskriminaziozko
gizarte-arauek, ohiturazko jardunbide kaltegarriek
eta ekonomia-garapeneko eredu nagusiek.
Giza eskubideei buruzko nazioarteko tratatuak
— adibidez, Emakumeen Aurkako Diskriminazio
Era Guztiak Ezabatzeko Konbentzioa (CEDAW)
eta Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen
Nazioarteko Ituna (ICESCR)— legez lotesleak diren
konpromisoak dira, eta estatuak behartzen dituzte
emakumeen eskubideak errespetatu, babestu eta
gauzatzera. Hortaz, bere baitan dakarte generoberdintasuna zer den benetan ulertzea, jarduteko
ikuspegia zein ekintzarako agenda izan dadin,
egungo testuinguruan emakumeen eskubideen
aurrerapena lortu nahi dutenentzat. Berdintasun
formala emakumeak eta gizonak berdintasunez
tratatuko dituzten lege eta politikak onartzearekin
lotuta dago; benetako berdintasunaren ardatza,
berriz, lege horien emaitzak dira: "ziurtatzea lege
horiek talde jakin batzuek jasaten duten berezko
desabantailak arintzen dituztela, desabantailei bere
horretan eutsi ordez".14
Txosten honetan, giza eskubideei buruzko nazioarteko
estandarrak baliatu dira legeak eta politikak
ebaluatzeko, emakume eta neskengan benetan duten
eraginari dagokionean. Ikuspegi horretatik, benetako
berdintasuna lortzeko, elkarrekin lotutako hiru
arlotan jardun behar da: emakumeen desabantaila
sozioekonomikoak zuzentzea; estereotipoen,
estigmaren eta indarkeriaren aurka egitea; eta
emakumeen jardute-ahalmena, ahotsa eta partehartzea indartzea. Hiru alderdi horietan ekintza
publikoa koordinatuta eginda, emakumeen benetako
berdintasunerako behar diren aldaketa iraunkorrak
abiaraz daitezke (ikusi 1. irudia).
Gauzak berdin egiten jarraitzeak ez du balio.
Hezkuntza, enplegua edo gizarte-babesa eskuratzen
dutenen kopuruan berdintasuna lortzea helburu
garrantzitsua izanda ere, ez du esan nahi eskubideak
gauzatzen direnik edo benetako berdintasuna lortzen
denik. Nahikoa finantziaziorik gabeko hezkuntzasistemetan neska gehiago hartu baino, neska eta
mutilentzako kalitatezko hezkuntza eta ikaskuntzaingurune segurua eman beharko litzateke eskolen
bidez, bai eta berdintasuna sustatu ere, ikasketaprograma aurrerakoien eta ondo trebatutako
irakasleen bitartez. Gero eta kolokatasun handiagoko

lanpostu ez-gogobetegarrietan emakume gehiago
sartu ordez, lan-merkatuak eraldatu egin beharko
lirateke, emakume zein gizonentzat egokiak izateko
eta gizarte osoari onurak ekartzeko. Benetako
berdintasunerako, funtsezko eraldaketa egin
behar da ekonomia- eta gizarte-erakundeetan—
erakundeok eratzen dituzten sinesmenak, arauak
eta jarrerak barnean hartuta—, gizartearen maila
guztietan, dela familietan eta lan-merkatuetan,
dela komunitateetan eta tokiko, herrialdeko eta
nazioarteko gobernu-erakundeetan.
Benetako berdintasuneranzko aurrerapena
neurtzean, kontuan hartu beharko litzateke
zenbateraino integratzen dituzten emakume eta
neska pobre eta marjinatuak. Beraz, garrantzitsua da
"batez bestekoetatik" harago begiratzea, emakume
guztiek beren eskubideak gauzatu ahal dituztela
ziurtatzeko. Halaber, eskubideak zatiezinak dira:
nola aldarrikatu ditzakete emakumeek kalitatezko
osasun-zaintzarako, lan-baldintza duinak izateko
edo elikagaiak landatzeko lurra jabetzan izateko
eskubidea, legeei, politikei eta gobernu-aurrekontuen
esleipenari buruzko informazioa izan gabe, edo
haiek aldarrikatzeko antolatzeko eskubideari buruzko
informaziorik gabe? Antolatzeko eta aurrekontu
publikoak fiskalizatzeko eskubideak, sarritan, zerbitzu
publikoek emakumeen premiak hobeto aseko
dituztela ziurtatzeko ahaleginak eragiten ditu, eta,
kalitate handiko zerbitzu-sorta zabala eskura izanez
gero, berriz, lagungarria izan daiteke emakumeen
lanerako eskubiderako, sinergia indartsuak
sortzearen bitartez.

EKONOMIAK ERALDATU ESKUBIDEAK
GAUZATZEKO: EKINTZARAKO AGENDA
Benetako berdintasunaren alde egiteko, ekonomiaeta gizarte-politikek batera jardun behar
dute. Oro har, ekonomia-politiken eginkizuna
ekonomia-hazkundea sustatzea izaten da, eta
gizarte-politikena, berriz, hazkunde horren
eragin kaltegarriak zuzentzea, pobreziaren aurka
eginez eta desorekak murriztuz. Baina politika
makroekonomikoen bidez, helburu-multzo zabalagoa
lor daiteke; esaterako, genero-berdintasuna eta
justizia soziala. Alderantziz ere, ondo diseinatutako
gizarte-politikek hazkunde makroekonomikoa
bultza dezakete, baita krisien osteko suspertzea
ere, enplegua, produktibitatea eta eskari agregatua
areagotzeko birbanatze-neurrien bidez.
Azken finean, helburua bertutezko zirkulu bat
sortzea da, eta, horretarako, baldintza oneko
enplegua zein genero-ikuspegia errespetatzen
duten gizarte-babesa eta -zerbitzuak sortzea, eta,

1. irudia

DESABANTAILA
SOZIO-EKONOMIKOA
ZUZENTZEA

ESTEREOTIPOEN, ESTIGMEN
ETA INDARKERIAREN AURKA
EGITEA

jardute-ahalmena,
ahotsa eta partehartzea sendotzea

Emakume
pobreak
estigmatizatzen
ez dituzten
gizartetransferentzia
unibertsalak
eratzea
Gutxieneko
soldatak ezartzea
langile guztientzat

Emakumeen
elkarteei laguntzea
ekonomia-politiketan
eragina izaten

ERAKUNDEAK
ETA EGITURAK
ERALDATZEA

be ne t a ko berdintasuna
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aldi berean, gizakiengan eta gizarte-helburuen
alde inbertitzeari lehentasuna ematen dioten
politika makroekonomikoak baliatzea. Ekonomia
eraldatzeko eta emakumeen ekonomia- eta
gizarte-eskubideak gauzatzeko, lehentasunezko
hiru arlo hauetan jardun behar da: enplegu duina
emakumeentzat, genero-ikuspegia duten gizartepolitikak eta eskubideetan oinarritutako politika
makroekonomikoak.

Lana eraldatzea emakumeen eskubideen
alde

Ordaindutako lana oinarrizko faktore izan daiteke
emakumeen benetako berdintasunerako, baina
horretarako, baldintza hauek ere bete beharko
dira: ordaindu gabeko zaintza-lanaren ardura
birbanatzea emakumeen eta gizonen artean;
emakumeek nahikoa denbora izatea aisialdirako
eta ikasteko; bizi-maila egokia izateko behar
adinako ordainsariak izatea; eta emakumeak lanean
errespetuz eta duintasunez tratatzea.
Hala ere, enplegu-mota hori urria da, eta eskualde
guztietako politika ekonomikoetan zailtasunak
dituzte enplegu duina sortzeko lana behar duten
guztientzat. Horrez gain, emakumeentzako aukerak
mugatuta daude genero-estereotipo orokortuen
eta diskriminaziozko jardunbideen ondorioz, bai
familietan bai lan-merkatuetan. Hori dela eta,
emakume gehienek enplegu ez-seguru eta informala
dute oraindik ere.
Emakumeek ardura handia hartzen dute beren
gain ordaindu gabeko zaintzaren eta etxeko lanen
arloan. Egoera horrek mugatu egiten ditu onartu
ditzaketen lan-motak, eta, ondorioz, emakumeen
desabantaila sozioekonomikoa areagotu egiten
da. Ordaindu gabeko lanaren zama murrizteko
neurrietan inbertituz gero —esaterako, denbora
aurrezteko azpiegiturak eta gurasotasun-baimenen
aldeko politikak—, emakumeek denbora gehiago
izango lukete ordaindutako lanean aritzeko eta haien
aukerak areagotzeko.
Lanpostu duinak sortzeko ekonomia-politikez gain,
"emakumeen lanaren" etengabeko gutxiespenari
aurre egiteko neurriak hartu behar dira, egoera
horrek lanbide-segregazioa eta generoen arteko
soldata-aldeak eragiten baititu. Lan-eskubideak eta
gizarte-babesa hedatu egin behar dira, enplegu
informalean ari direnek haiek izan ditzaten, eta,
halaber, inbertsioak egin behar dira oinarrizko
azpiegituretan —esate baterako, hirietan salgune
seguruak egongo direla ziurtatzea—, eta ahaleginak
ere bai, landako emakumeak merkatuetara errazago
heldu ahal izateko.

Emakumeen aldeko gizarte-politikak

Gizarte-transferentziek —adibidez, familiaprestazioak, langabezia-sorospenak eta pentsioak—
emakumeak eta gizonak babesten dituzte
langabezia-egoeran edo zahartzaroan. Halaber,
lagungarriak dira familiek haurrak hezteko edo
mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko kostuei
aurre egin ahal izateko —erronka horiek gero eta
handiagoak dira, biztanleria zahartzen ari delako eta
familia-egiturak aldatzen ari direlako—. Emakumeen
eskubideak zehazki bideratzeko zerbitzu publikoak
izatea oso garrantzitsua da, eta sarritan, zerbitzu
horiek eragin handiagoa dute gizarte-transferentziek
baino, pobrezia eta genero-desberdintasuna
murrizteari dagokionean.
Hau da pertsona guztien eskubide ekonomikoak
eta sozialak gauzatu ahal izateko modurik onena:
ikuspegi integrala erabiltzea gizarte-politiketan,
gizarte-zerbitzuen unibertsaltasuna konbinatzen
dela transferentzia-sistema kontributibo eta ezkontributiboen bidezko gizarte-babesarekin. Gaur egun,
munduko biztanleriaren %27k soilik du gizarte-babes
osoa, eta gainerako %73ak, berriz, estaldura partziala
du edo batere ez.15 Sarritan, emakumeen ehunekoa
handiagoa izaten da babesa ez dutenen taldean.
Benetako berdintasunaren alde egiteko, emakumeen
eskubideek izan behar dute gizarte-politiken
ardatza. Oso gogoan eduki behar da sarritan
emakumeentzat diren zenbait politikek —adibidez,
baldintzapeko diru-transferentziak— hartzaileen
desabantaila sozioekonomikoa zuzentzeko direla,
genero-estereotipoak sendotu edo laguntza behar
dutenak estigmatizatu gabe. Zerbitzu gehiago eta
hobeak izateko inbertitzea —adibidez, osasun- eta
haurtzaintza-zerbitzuak, eta ura eta saneamendua—
funtsezkoa da emakumeen premiei berehala aurre
egiteko eta haien diru-sarreren segurtasuna epe
luzera sendotzeko.

Aldeko ingurune makroekonomiko
baterantz

Politika makroekonomikoa generoarekiko
neutrotzat hartu denez, egun arte, huts egin du
emakumeentzako benetako berdintasuna lortzearen
alde egiten. Giza eskubideen ikuspegitik, politika
makroekonomikoek gizarte-helburuen multzo
zabalagoa hartu beharko lukete kontuan, dirupolitiketako helburuetatik harago; esaterako,
lanpostu duinak sortzea, gizarte-zerbitzu eta
-transferentzietan inbertitzeko baliabideak
mobilizatzea, eta gizarte zibileko erakundeek
—emakumeen mugimenduak barnean hartuta—
erabaki makroekonomikoak hartzeko prozesuetan
parte-hartze adierazgarrirako kanalak sortzea.

Diru-politika konbentzionalak helburu bat izaten
du —inflazioa murriztea—, eta politika-tresnen
multzo mugatua baliatzen du horretarako. Hala
ere, badaude beste politika-aukera batzuk:
2008ko krisiaren ondorioz, banku zentral askok
diru-politikarekiko ikuspegia aldatu dute, eta
ekonomia errealeko jarduera suspertzen saiatu dira
lanpostuak babesteko, inflazioa murrizteko neurrietan
soilik jardun ordez. Zerga-politikari dagokionez,
herrialdeek baliabideak bil ditzakete generoikuspegia erabiltzen duen gizarte-babeserako eta
-zerbitzuetarako, dela dauden zerga-betebeharrak
aplikatuz, gastu-lehentasunak aldatuz eta
zergapekoen oinarria zabalduz, dela nazioarteko
maileguen eta garapenerako laguntzaren bidez.
Politiken mundu-koordinazioa funtsezkoa da
emakumeen eskubideak gauzatzeko moduko
ingurune makroekonomikoa sortzeko. Munduko
ekonomiak gero eta integratuago daudenez, gobernu
baten ekintzek eragina dute beste leku batzuetako
eskubideetan. Eskubide ekonomiko eta sozialak
gauzatzeko mundu-esparruko lankidetza izateko,
ezinbesteko baldintza da gobernantza globaleko
erakundeak demokratizatzea —esaterako,
Nazioarteko Diru Funtsa, Munduko Bankua, G20
taldea eta Munduko Merkataritza Erakundea—, bai
eta eragile global boteretsuek —adibidez,
herrialdeetako gobernuak eta korporazio
multinazionalak— onartzea giza eskubideak
errespetatzeko, babesteko eta gauzatzeko
betebeharra mugaz gaindiko betebeharra dela.

erantzukizunak partekatU eta
elkarrekin jardun
Giza eskubideek banakoen duintasuna eta
askatasuna azpimarratzen dute, baina eskubideok
gauzatzerakoan, eragin handia dute elkartasunak eta
ekintza kolektiboak. Benetako berdintasuna lortzeko
politikak ezartzeko, finantziazio kolektiboa behar da, eta
zerga-sistema gehikorrak izango lirateke horretarako
modu egokiena. Baina badirudi ekonomikoagoa
dela familia pobreenentzat soilik diren gizartebabeseko sistemak izatea pertsona guztientzako
sistema unibertsalak eratzea baino. Hala ere, sistema
unibertsalek finantziazio-aukerak areagotu ditzakete,
diru-sarrera ertaineko eta altuko taldeen borondatea
bereganatuz, zergak ordaintzeko, ondo funtzionatzen
duten hezkuntza-, osasun- eta pentsio-sistemen bidez,
talde horiek ere erabiltzen baitituzte sistema horiek.16
Ekintza kolektiboa ere funtsezkoa da. Elkarlotutako
diskriminazio-forma ugari jasaten dituzten
emakumeek, lehenik eta behin, beren eskubideak
ulertu eta aldarrikatu behar dituzte —hori sarritan

gertatzen da emakumeak beren arazoei buruz
eztabaidatzeko elkartzen direnean eta konponbideak
bilatzeko batera jarduten dutenean—. Emakumeen
mobilizazioak eta haien mugimendu autonomoen
indarra dira genero-berdintasunarekin lotutako
legeetarako eta politiketarako erakuslerik onenak,
arlo askotan, dela familia-zuzenbideari eta
emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez,
dela enpleguaren arloko diskriminaziorik ezari eta
haurtzaintza-zerbitzuei dagokienez.17
Benetako berdintasunerako aurrerapena lortzeko
aukerak handiagoak dira boterea dutenek
antolatutako emakume-taldeen aldarrikapenei
harrera ona egiten dietenean, eta emakumeen
aldarrikapenak eta eskaera politikoak legitimoki
bideratzeko mekanismoak daudenean; esaterako,
kontsulta publikoak edo eskaerak egiteko prozesuak,
edo parlamentu-batzordeak.

ETORKIZUNARI BEGIRA: EKINTZA
PUBLIKORAKO AGENDA
Jarraian, ekintza publikorako hamar lehentasun adierazi
dira. Lehentasun horietan, zenbait eskakizun adierazten
dira: lanpostu duinak sortzea, genero-ikuspegia duten
gizarte-politikak ezartzea eta eskubideetan oinarritutako
politika makroekonomikoen esparrua baliatzea.
Halaber, emakumeen eskubide ekonomiko eta sozialak
gauzatzearen aldeko zenbait premia adierazten dira,
benetako berdintasuna lortzeko; adibidez, baliabideak
mobilizatzea, mundu-ingurunea sortzea, emakumeen
elkarteei laguntzea eta arlo horretako aurrerapenen
berri izateko froga enpirikoak sortzea. Lehentasun horiek
eztabaidatu eta doitu egin beharko lirateke elkarrizketa
irekien bidez, eta emakumeen eta nesken interesak
—egoera ahulenean dauden emakume eta neskenak,
batez ere— defendatzen dituzten gizarte zibileko
elkarteek parte-hartze aktiboa izan beharko lukete
elkarrizketa horietan.
Emakumeen benetako berdintasuna lortzeko
bidean, alde handiak daude estatu batetik bestera,
herrialdearen tamainaren eta garapen-mailaren
arabera. Giza eskubideei buruzko itunetan, argi
eta garbi adierazten dira estatuek berehala bete
beharreko eginkizunak; adibidez, diskriminaziorik
eza, eskubide-berdintasuna eta eskubideen funtsezko
mailak betetzea. Estatuek, halaber, ziurtatu behar
dute eskubideak apurka-apurka gauzatzen direla,
eta urratuz joaten ez direla zaindu behar dute. Baina,
esparru horren barruan, estatuek nolabaiteko aukera
dute emakumeen benetako berdintasuna lortzeko
beren bideak zehazteko eta politikak ezartzeko,
herrialde bakoitzaren testuinguruen berezitasunak
kontuan hartuta.
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1. EMAKUMEENTZAKO LANPOSTU
GEHIAGO SORTZEA, ETA HOBEAK
Lanagatiko diru-sarrerak funtsezkoak dira
jendearen bizimodurako eta bizi-aukeretarako.
Hala ere, munduan, ez aurrera ez atzera geratu
da emakumeen tasa biztanleria aktiboan (ikusi
2. irudia). Horrez gain, politika ekonomikoek ez
dute lortu behar adina lanpostu duin sortzea,
eta jendearentzat zailagoa da pobreziatik
ateratzea. Hori bereziki egia da emakumeen
kasuan, gehiengoa baitira, nabarmen, kolokako
eta soldata txikiko enplegu informala dutenen
multzoan. Politika ekonomiko eta sozial egokien
bidez, joera hori aldatu daiteke (ikusi 1. koadroa).

•

Zerbitzu publikoetan inbertitzea, lanpostu duinak
sortzeko osasunaren, hezkuntzaren, haur eta
zaharren zaintzaren, administrazio publikoaren eta
nekazaritza-trebakuntzarako zerbitzuen arloetan.

•

Norberaren konturako lanaren bideragarritasuna
eta errentagarritasuna areagotzea arlo hauetan
inbertituz: garraioa eta beste azpiegitura batzuk,
merkatuetarako irisgarritasuna, prestakuntza eta
diruz lagundutako kredituak.

•

Ekonomia informaleko emakume langileak
inplikatzea hiri-plangintzan eta erabakihartzeko prozesuetan, ziurtatzeko hiriinguruneak lagungarriak direla haien lanerako,
eta lan-baldintza duin eta seguruak emateko.

•

Lurraren baterako titulartasuna, trebakuntzazerbitzuak, inputetarako diru-laguntzak eta
merkatuetara iristeko neurriak sustatzea eskala
txikiko nekazaritzako emakume ekoizleentzat.

Emakumeentzako lanpostu gehiago eta hobeak
sortzeko, zenbait neurri hartu behar dira:
•

Ekonomia-jarduera suspertuko eta lan-eskaria
handituko dituzten politika makroekonomikoak
diseinatzea, helburu mugatu batzuetan arreta
jarri ordez –esate baterako, inflazioa ahalik
gehien murrizteko helburuan–.

2. irudia
Biztanleria aktiboko partaidetza-tasa sexuka eta eskualdeka (1990–2013)
Munduan, emakumeek biztanleria aktiboan duten tasa ez aurrera ez atzera gelditu da, baina alde
nabarmenak daude eskualde batetik bestera
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Iturria: NBE Emakumeak kalkulatutako batez besteko haztatuak, Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) datuak erabiliz. 2015. “Key Indicators of the Labour Market (KILM) Database.”
2015eko urtarrilean ikusia.
Oharra: Eskualde bakoitzeko herrialde eta lurraldeen zerrenda ikusteko, jo Progress of the World’s Women 2015-2016 txosteneko 7. eranskinera, han baitago NBE-Emakumeak erakundearen
eskualdekako multzokaketa.
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2. lanbide-segregazioa eta generoen
arteko soldata-aldeak murriztea

3. irudia
Generoen arteko soldata-aldea, zuzendu gabea, ehunekotan, eskualdeka
Munduan, batez beste, emakumeek gizonek baino % 24 gutxiago irabazten dute, eskualde batetik bestera
aldeak izanik.
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Oharra: Iturri eta ohar guztien zerrenda ikusi nahi izanez gero, jo Progress of the World’s Women 2015-2016 txostenaren 4. eranskinera.

Generoan oinarritutako lanbide-segregazioa
etengabea da eskualde guztietan. Munduan,
emakumeak batez bestekotik gora daude
administrazio- eta laguntza-lanpostuetan (% 63),
eta alderantziz gertatzen da zuzendaritzaeginkizunetan (% 33).18 Lanbide-segregazioaz gain,
generoen arteko soldata-alde handiak daude ia
lan-merkatu guztietan (ikusi 3. irudia).19
Lanbide-segregazioak eta soldata-aldeek
eragindako emakumeen desabantaila
sozioekonomikoa zuzendu ezean, ezinezkoa
izango da benetako berdintasuna lortzea. Ekintza

publikoak lanbide-segregazioaren oinarrizko
kausak zuzendu behar ditu (besteak beste,
hezkuntzan, prestakuntzan eta esperientzian
egon daitezkeen aldeak), bai eta emakumeen eta
gizonen rolei buruzko estereotipo errotuak ere.
Horretarako, honako hauek egin beharko dira:
•

Emakumeak nagusi diren lanbideei balorazio
egokia ematea –esaterako, zaintza-lanak–,
ordainsari-mailak bat etor daitezen langileen
trebetasunekin eta haien lanak ekonomiaren
eta gizartearen funtzionamendu onerako
egiten duen ekarpenarekin.

•

Hezkuntza sustatzea (emakume helduen
alfabetatzea barnean hartuta), etengabeko
prestakuntza sustatzea (trebetasun eztradizionalekin lotutakoa barnean hartuta), eta
orientabideak ematea, emakumeek lanbidemailaz igotzeko aukera izateko.

•

Laneko sexu-jazarpen eta indarkeria
orokortuari aurre egitea, honako hauen
bidez: berariazko legeak, langileentzako
prestakuntza, salaketa-prozedura egokiak eta
emakumeentzako babes-mekanismoak, auziak
justizia-sisteman bideratzeko.

•

Lanbide-orientabidea ematea emakume
gazteentzat eta haiek animatzea zientziak,
teknologia, ingeniaritzak, matematika
eta gizonak nagusi diren beste ikasketa
batzuk egitera, bai eta lanbide-heziketa eta
-prestakuntza ematea ere, ordaindu gabeko
arduretarako laguntzekin osatuta.

•

Helburuak eta kuotak ezartzea emakumeen
tasek gora egiteko gizonak nagusi diren
lanbideetan; esate baterako, sektore publikoko
erabaki-hartzearekin lotutako eginkizunetan.

1. KOADROA

Estatuaren rola Brasilen lanpostu duinak sortzeko orduan

2001etik 2009ra, 17 milioi lanpostu berri sortu ziren Brasilen, eta, horietatik, 10 milioitan baino gehiagotan,
langileek gizarte-segurantzako txartelak (Carteira de Trabalho) eskuratu zituzten. Hori aldaketa
handia izan zen 1990eko hamarkadaren aldean. Izan ere, hamarkada horretan langabezia bikoiztu
egin zen, sektore informalak izugarri egin zuen gora eta soldata errealak jaitsi egin ziren.20 Lorpen
horrek erakusten du gobernuaren ekintza egokiak sekulako emaitzak eragin ditzakeela, baita munduko
ekonomiako joeretan malgutasuna eta enplegu-kolokatasuna gero eta handiagoak izanda ere.
Bestetik, 2001-2009 aldian, biztanleria aktiboko emakumeen ehunekoak gora egin zuen, % 54tik
% 58ra, eta gizarte-segurantzako txartela zutenen ehunekoak, berriz, % 30etik % 35era.21 2000. urtean,
gutxieneko soldata bikoiztu egin zen, eta horrek eragin handia izan zuen generoen arteko soldataaldeetan. 1995etik 2007ra, alde horrek behera egin zuen, % 38tik % 29ra, eta, gainera, emakumeen eta
gizonen soldatek gora eginda murriztu zen, eta ez gizonen soldatak jaitsi zirelako.22
Enplegu duinak sortzearen alorrean Brasilek lortutako emaitzak politika ekonomiko eta sozialen
multzo baten ondorio dira. Hazkunde inklusibora bideratutako politika makroekonomikoa lagungarria
izan da lanpostuak sortzeko. Lan-ikuskaritzan egindako inbertsioen eta enpresa txiki eta ertainen
erregistratze-kostuak eta zerga-administrazioa sinplifikatzearen ondorioz, lanpostu eta enpresa asko
formalizatu dira.23 Gutxieneko soldaten benetako balioak gora egiteari esker, pobrezia murriztu da, eta
desberdintasunen jaitsieraren % 66 arrazoi horregatik izan zen 2000tik 2008ra. Gizarte-babeserako
politikek ere eragin handia izan dute: jaitsieraren beste % 16 erretiro-prestazioak handitzeari esker izan
zen, eta beste % 12, berriz, Bolsa Familia gizarte-ongizateko programari esker.24
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3. EMAKUMEEN DIRU-SARREREN
SEGURTASUNA SENDOTZEA BIZI-ZIKLO
OSOAN
Enpleguaren alorreko aukera-desberdintasunaren
ondorioz, eta soldata txikiagoko lanpostuetan
nagusi izatearen ondorioz, emakumeak
egoera bereziki ahulean daude eta ekonomiasegurtasunik eza eta finantza-mendekotasuna
jasateko arrisku handiagoa dute. Familiei buruzko
azterketek erakusten dute lan egiteko adinean
dauden emakumeek gizonek baino arrisku
handiagoa dutela familia pobre batean bizitzeko,
aztertutako 75 herrialdeetatik 41ean.
Zergen, soldaten eta gizarte-babesaren alorrean
egoki diseinatutako politikak —gutxieneko soldatak,
familia- eta haur-prestazioak, eta zahartzaropentsioak barnean hartuta— indar handiko tresnak
izan daitezke pobrezia murrizteko, emakumeen
desabantaila sozioekonomikoa zuzentzeko eta
bizi-maila egokirako eskubidea bermatzeko.
Politika horiek bereziki garrantzitsuak dira
demografia- eta familia-egiturak aldatzen ari
diren testuinguru honetan, bai eta ekonomia-krisiei
aurre egiteko ere. Emakumeen diru-sarreren
segurtasuna indartzeko urrats zehatzak har
daitezke, honako hauen bidez:
•

Langabezia-babesa ematea, obra publikoen
programen bidez bada ere, eta soldata-zorua
ezartzea, gutxieneko soldatei buruz ondo
diseinatutako politiken bidez, lagungarriak
baitira generoen arteko soldata-aldeak
murrizteko.

•

Haurrengatiko prestazioak ematea, familiei
laguntzeko seme-alabak hezteko gastuekin,
bai eta pentsio ez-kontributiboak ematea
ere, zahartzaroan emakumeen diru-sarreren
segurtasuna ziurtatzeko (ikusi 4. irudia)

•

Gizarte-transferentzietarako baldintzak
kentzea eta unibertsal bihurtzea, ahal denean,
estigma eta estereotipoak eragozteko.

•

Emakumeen eskubideak diru-transferentzien
programen ardatza direla bermatzea, eta
horretarako, genero-berdintasunaren aldeko
defendatzaileek parte hartzea. Halaber,
programa horiek erabiltzea trebakuntzarako
eta emakumeen ahalduntzearen aldeko
zerbitzuak emateko.

•

Pentsio kontributiboen sistemak
erreformatzea, haiek eskuratzeko
baldintzetan eta haien prestazio-mailetan
generoen arteko aldeak murrizteko, barnean
hartuta zaintzagatiko konpentsaziokredituak aitortzea, biztanleria aktibotik
kanpo mendekoak zaintzen emandako
denboran "galdutako" edo egin gabeko
ekarpenengatik.

•

Prestazio-maila guztiak etengabe
eguneratzen direla bermatzea, bizi-kostuaren
igoerak kontuan hartuta.

4. irudia
Legezko erretiro-adinetik gora izanik, zenbait herrialdetan zahartzaro-pentsioa jasotzen duten pertsonen
ehunekoak, sexuka (2006-2012)
Herrialde gehienetan, emakumeek gizonek baino probabilitate txikiagoa dute zahartzaro-pentsioa
jasotzeko
Azerbaijan

Kroazia
Estatu Batuak

Espainia

% 91 % 95

% 47 % 97

% 79 % 83

% 44 % 85

Albania

Kirgizistan

% 61 % 100

% 100 % 100

Finlandia

Alemania

% 100 % 100

% 100 % 100

Dominikar
Errepublika

El Salvador
% 10 % 32

%6

% 17

Kamerun
%6

Egipto

% 20

%8

% 62

Jordania
% 12 % 82

Hiru herrialde hauetan ia estaldura unibertsala dago, eta pentsioen
estaldurari dagokionez, generoen arteko aldea txikiagoa da,
biztanleriaren zati handi batek eskura ditzakeen pentsio ezkontributiboak ezartzeari esker.
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Iturria: Lanaren Nazioarteko Erakundea (LANE). 2014. World Social Protection Report 2014–15: Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice. Geneva: LANE.
Oharra: zehaztutako aldirako datu eskuragarri berrienak adierazi dira. Ikusi herrialdeen eta datuen zerrenda osoa Progress of the World’s Women 2015-2016 txostenaren 5. eranskinean.
Emakumeek eta gizonek jasotzen duten pentsio-prestazioaren zenbatekoa asko aldatzen da herrialde batetik bestera. Emakume eta gizonen zati handi batek zahartzaro-pentsioa jasotzen
badu ere, alde handiagoak egon daitezke genero batetik bestera prestazio-mailetan edo pentsio ez-kontributiboetan –emakumeak neurri handiagoan daude prestazio horien mende
gizonak baino–.
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4. ORDAINDU GABEKO ETXEKO LANA ETA
ZAINTZA-LANA AITORTZEA, GUTXITZEA
ETA BIRBANATZEA
Ordaindu gabeko zaintza-lanak eta etxeko lanak
gizakiaren ongizatearen eta garapen ekonomikoaren
alde egiten du, gai eta produktibo diren eta ikasteko
eta sortzeko gaitasuna duten pertsonak zainduz.
Baina lan hori egiteko zama ez dago orekaz
banatuta. Zaintza-zerbitzuetarako babes egokia izan
ezean, emakumeek ordaindu gabeko zaintzarako eta
etxeko lanetarako hartzen duten ardurak areagotu
egin dezake haien desabantaila sozioekonomikoa.
Izan ere, egoera horrek hezkuntza, osasun-zaintza
eta ordaindutako lana eskuratzeko aukerak mugatu
ditzake, bai eta politikan eta kulturan parte hartzeko
aukerak ere (ikusi 5. irudia).
Emakumeentzako benetako berdintasuna lortzeko,
ordaindu gabeko zaintza eta etxeko lanak aitortu,
gutxitu eta birbanatu behar dira, honako hauen bidez:
•

•

Oinarrizko gizarte-zerbitzuak indartzea (adibidez,
hezkuntza eta osasuna). Izan ere, ordaindu
gabeko zaintza-lanaren osagarri dira, bai eta
emakumeentzako enplegu-iturri garrantzitsu ere.

•

Ordaindu gabeko zaintzaileei babesa ematea, eta
ziurtatzea entzuten zaiela politikak diseinatzean.
Halaber, aitortzea zaintza-sistema publiko sendo
baten parte direla, eta ez haren ordezkoa.

•

Haurren eta zaharren zaintza eskuragarria,
ordaintzeko modukoa eta kalitatezkoa
eskaintzea, lan egiten duten gurasoen eta
ordaindu gabeko gainerako zaintzaileen
premiak asetzeko modukoa.

•

Ordaindutako baimen-sistemaren alde lan
egitea (amatasun-, aitatasun- eta gurasotasunbajak barnean hartuta), langile guztientzat,
enplegu informalean ari direnak barnean
hartuta, eta pizgarri bereziak ematea aitek
dagokiena beren gain har dezaten.

Oinarrizko azpiegituretarako inbertsioak
handitzea; esaterako, kalitate-estandarrak
betetzen dituzten ur- eta saneamendu-instalazio
merke eta eskuragarriak.

5. irudia

Ehunekoa

Sei urtetik beherako haurrak dituzten emakume landunek nola moldatzen diren haurren eguneroko zaintzarako
G
 arapen-bideko herrialdeetan, oso txikia da antolatutako haurtzaintza edo haurtzaindegiak eskura
ditzaketen enplegatutako emakumeen kopurua
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Iturria: NBE-Emakumeak erakundeak kalkulatutako batez besteko haztatuak, ICF International erakundearen datuak erabiliz. 2015. “The DHS Program Statcompiler.” 2015eko martxoan
ikusia.
Oharrak: N=garapen-bideko 32 herrialde. Azterketak 1995. eta 2002. urteen artean egin ziren. Indize horrek “Nork zaintzen ditu zure haurrak?” galderari erantzun dioten pertsonen ehunekoa
adierazten du.

5. genero-ikuspegia duten gizartezerbitzuetan inbertitzea
Zerbitzu publikoak funtsezkoak dira emakumeen
eskubideak gauzatzeko eta arlo askotan benetako
berdintasuna lortzeko. Osasun-zerbitzu egokirik
gabe, emakumeek eta neskek zailtasun handiak
dituzte beren sexu- eta ugalketa-eskubideak
gauzatzeko. Eta, lehen aipatu bezala, ordaintzeko
moduko haurtzaintza-zerbitzurik gabe, lana
egiteko emakumeen eskubidea oso mugatuta
dago. Zerbitzu publikoetarako inbertsioak handitu
behar dira, eta zerbitzuok emateko modua aldatu,
emakumeen eskubideak gauzatzera begira (ikusi
2. koadroa). Hona hemen zenbait neurri:
•

•

Zerbitzu publikoetarako inbertsioak handitzea
(osasuna, ura eta saneamendua, eta zaintzazerbitzuak barnean hartuta), eta ordaintzeko
moduko prezioak dituztela ziurtatzea. Hori
egiteko, erabiltzaileek ordaindutako tasen ordez,
finantziazio-modalitate kolektiboak baliatzea;
adibidez, gizarte-segurantza edo zerga orokorrak.

•

Oinarrizko osasun-zerbitzuak emakumeengana
hurbiltzea, komunitateko osasun-langileen eta
klinika mugigarrien bidez.

•

Zerbitzu integratuak ematea emakumeen
aurkako indarkeriari aurre egiteko, bai eta sexu
eta ugalketarekin lotutako osasun-zerbitzu
integralak ematea ere (besteak beste, familiaplangintza, informazioa eta hezkuntza).

•

Haurrentzako eta mendeko helduentzako
—desgaituak eta egoera ahulean dauden
zaharrak barnean hartuta— zaintza-zerbitzuak
zabaltzea eta haien kalitatea hobetzea.

•

Zaintza-zerbitzuen erabiltzaileen eta emaileen
artean harreman positiboak sustatzea, eta
horretarako, zerbitzu horietako langileak
kontzientziatzea emakumeen eskubideei
buruz, langileoi emakumeen eskubide horiek
errespetatzeagatiko pizgarriak ematea, eta
soldata eta lan-baldintza egokiak dituztela
bermatzea.

Osasun-arreta unibertsala lortzearen alde
jardutea, dela osasun-sistema nazionalen
bidezko arreta, dela osasun-aseguruetarako
ekarpenen eta finantziazio publikoaren
konbinazio eraginkorraren bidezkoa.

2. koadroa

Amen hilkortasunaren gainbehera bizkorra Ruandan

2013an, munduko amen heriotzen % 62 Saharaz hegoaldeko herrialdeetan gertatu ziren.25
Haurdunaldiarekin eta erditzearekin lotutako emakumeen heriotzak eragiten dituzten konplikazioak
prebenitu daitezke zenbait zerbitzu eskuratzeko aukera erraztuz: familia-plangintza, jaio aurreko zaintza
eraginkorra eta erditzeko laguntza kualifikatua (larrialdiko obstetrizia-zaintza barnean hartuta). Hala
ere, zenbait oztopo daude zerbitzu horiek eskuratzeko: informaziorik eza, instalazio iritsiezinak eta oso
kostu garestiak. Eta arretaren kalitate-gabeziek hutsegiteak eragiten dituzte haurdunaldiarekin lotutako
konplikazioen diagnostikoetan eta arretan.
Ruandako esperientziak erakusten du oztopo horiek gainditu daitezkeela. 1994ko genozidioaren ostean,
munduko herrialde pobreenetakoa zen, osasun-sistema hondatuta zegoen eta amen hilkortasun-tasak
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eskualdeko batez bestekoak baino askoz handiagoak ziren. Hala ere, Ruandan, amen heriotza-kopurua
bizkorrago jaitsi da Saharaz hegoaldeko Afrikako herrialde gehienetan baino: bizirik jaiotako 100.000
haurreko 1.400 amaren heriotza izatetik (1990), 310 izatera (2013). Eskualde horretan, amen hilkortasuna
1990etik 2015era % 75 murrizteko Milurtekoko Garapen Helburua (MGH) betetzeko bidean dauden lau
herrialdeetako bat da.26
Zenbait neurri daude aurrerapen handi horren atzean.27 Osasun-aseguruaren hedapen bizkorrari esker,
zerbitzuak –batez ere, larrialdietan maila altuagoko instalazioetara joateko anbulantziak– eskuratzeko
finantza-oztopoak desagerrarazi ziren; herrialdean kudeaketa deszentralizatuko eta hornidura egokiko
osasun-zentro publikoak hedatzeari esker, errendimenduan oinarritutako finantziazioa izateko aukera
dago; ondo trebatutako komunitateko osasun-langileek erditze aurreko eta erditzeko zerbitzuak ematen
dituzte osasun-zentroetan, eta higienea, osasun-aseguruak eta familia-plangintza sustatzen dituzte;
teknologia mugikorren bidez, osasun-langileek haurdunaldien jarraipena egin dezakete, haurdunaldiarekin
lotutako konplikazioei bizkor erantzuteko aukera dute, eta hala behar izanez gero, emakumeak obstetriziazaintzako zerbitzuetara bidali; eta osasun-langileek eta beste osasun-zaintzako profesionalek pizgarriak
jasotzen dituzte amen eta haurren osasunarekin lotutako helburuak betetzeagatik, eta kalitatezko zaintza
eskaintzen dute, hots, kontrolak egiten dira tarteka, betetze-maila hori ziurtatzeko.

6. benetako berdintasuna lortzeko
baliabideak maximizatzea
Politika makroekonomikoak lagungarriak izan
daitezke, eta lagungarriak izan behar dute,
emakumeen eskubideak gauzatzeko (ikusi 6. irudia),
honako hauek egin baitaitezke politika horien bidez:
ekonomia dinamiko eta egonkorrak sortzea, lanpostu
duinak sortzea eta genero-ikuspegia duten politika
publikoak –gizarte-babesa barnean hartuta–
finantzatzeko baliabideak mobilizatzea. Ikerketek
erakusten dute gizarte-babeseko oinarrizko mailak
herrialde pobreenek ere ordaintzeko modukoak
direla. Baina benetako berdintasuna lortzeko
politika-agenda integral bat finantzatzeko,
baliabide gehiago mobilizatu behar dira, eta
ziurtatu egin behar da funtsak emakumeen eta
nesken mesederako bildu eta esleitzen direla.
Hona hemen gobernuek hartzeko zenbait neurri:
•

•

Gastu-lehentasunak birdefinitzea; esaterako,
gastu militarretan gastatutakoa generoikuspegia duten zerbitzu publikoetara bideratzea.
Diru-sarrerak handitzea zerga orokorren
bidez. Horretarako, indarrean dauden zergabetebeharrak betearaztea, eta zerga-oinarri
orokorra zabaltzea, birbanatze-ondorioak kontuan

hartuta: diru-sarreren eta jabetzen gaineko zergak
eta luxuzko gauzen gaineko zergak gehikorragoak
dira zeharkako zergak baino (BEZ, esaterako).
BEZari buruzko neurriak ere har daitezke, zerga
hori ere gehikorragoa izan dadin; esaterako,
oinarrizko ondasunak eta zerbitzuak salbuestea.
•

Hezkuntza-, osasun- eta zaintza-zerbitzuetan
inbertitzeko maileguak eskatzea herrialdean
eta nazioartean, giza ahalmenak sendotzeko,
etorkizunean etekina eman dezaten,
azpiegituretarako inbertsioek bezala; adibidez,
eskulan kualifikatua eta osasuntsua izatea.

•

Ziurtatzea diru-sarrerak lortzen direla naturabaliabideen erabileragatik (royaltien bidez,
esaterako), eta funtsak bideratzea gizartebabesean eta -zerbitzuetan gastatzeko.

•

Aurrekontuetan genero-ikuspegia sartzea,
ziurtatzeko baliabideak mobilizatzeko eta
gastua esleitzeko politikak bidezkoak direla,
errentaren birbanaketaren ekitatea lortzeko
eragina dutela, eta emakumeen eskubideak
gauzatzearen alde egiten dutela.

6. irudia

eSKUBIDEETAN OINARRITUTAKO POLITIKA
MAKROEKONOMIKORAKO IKUSPEGIA

Ura eta saneamenduan
inbertitzea lagungarria
izan daiteke ordaindu
gabeko zaintzalana eta etxeko
lana gutxitzeko eta
birbanatzeko

OINARRIZKO
ZERBITZUAK
gizartetransferentziak
enplegua
sortzea

osasunzaintza
HEZKUNTZA

Osasunean eta
hezkuntzan gastatzeak
ekonomia-onurak
sortzen ditu epe luzean,
eta aukera ematen
du etorkizunean
gobernuaren dirusarrerak handitzeko

Inflazio-tasa txikiak
izateko helburua
zurrunegia bada, gerta
liteke emakumeentzako
enplegu-aukera
gutxiago egotea

prezio
egonkorrak

nukleoan,
giza
ahalmena
sustatzea
dago
HERRIALDEAREN
DIRU-SARRERAK

ZAINtza-LANAK

aurrekontu- eta
zerga-politikak

Politika makroekonomikoek eragina dute gizarte-politikak
eta banakoen zaintzaren babesa finantzatzeko baliabideetan

Ordaindu gabeko zaintza-lana funtsezkoa da banakoen ekoizpen-ahalmenak
areagotzeko, eta horrez gain, benetako balio ekonomikoa sortzen du

Ekonomia- eta gizarte-politiken arteko banaketa artifiziala da;
biak lotzea funtsezkoa da eskubideak gauzatzeko

Lanpostu-eskasiak
eta segurtasun
ekonomikorik ez
izateak ahultasuna
areagotu dezakete,
bai eta estereotipoak,
estigma eta indarkeria
areagotu ere
BPGd-aren
hazkundea gizarteemaitza hobeak
lortzeko bitarteko
gisa soilik izan behar
du garrantzia;
adibidez, generoberdintasun
handiagoa lortzeko

Genero-ikuspegia duten
aurrekontuek zerga- eta
aurrekontu-politikak
bideratzen dituzte,
genero-berdintasunaren
alorreko emaitzak
hobetze aldera

Ordaindu gabeko
zaintzaren bidez,
denbora eta baliabideak
transferitzen dira
emakumeengandik
beste batzuengana,
eta hori onuragarria da
ekonomiarako

AZKEN HELBURUA
Pertsona guztiek eskubide ekonomiko eta sozialak guztiz gauzatzea
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7. emakumeen ERAKUNDEEI laguntzea
eskubideak aldarrikatzen eta
agenda politikoan eragina izaten,
maila guztietan
Emakumeen ekintza kolektiboa funtsezkoa da
benetako berdintasuna lortzeko. Ekintza horiek
oso eraginkorrak izaten dira komunitateko eta
gizarte zibileko elkarteetan, ikerketa-zentroetan eta
unibertsitate-sailetan lan egiten duten emakumeen
eskubideen defendatzaileek aukera baldin
badute aliantza estrategikoak eratzeko alderdi
politikoetako, estatuetako burokrazietako eta
eskualdeko edo munduko erakundeetako eragileekin.
Lan horretarako, emakumeen defendatzaileen
zentzutasuna, trebezia, arintasuna eta irmotasuna
behar dira, eta informazioa eskuratzeko eta politikaeztabaidetan eta erabaki-hartze prozesuetan
parte hartzeko aukera (ikusi Errautsetatik istorioa).
Emakumeen ahotsa, jardute-ahalmena eta partehartzea indartzeko, neurri hauek har daitezke:
•

Emakumeak antolatzearen aldeko legeesparrua ziurtatzea; esaterako, gizarte
zibilean emakumeen eskubideak defendatzeko
espazioak babestea, eta sindikatuak sortzeko
eta haietara afiliatzeko eskubidea bermatzea.

•

Emakumeen elkarteetarako finantziazioa
areagotzea, elkarteok beren politikak
gobernuen aurrean defendatu ahal izateko.
Oinarrizko finantziazioa zein urte batzuetarako
esleitutakoa hartu beharko dira barnean;
izan ere, esparru horretan, oso eginkizun
garrantzitsua bete dezakete emaile pribatuek,
aldebiko emaileek eta nazioarteko elkarteek.

•

Ziurtatzea emakumeek ordezkaritza bera dutela
sindikatuetako eta beste gizarte-mugimendu
batzuetako lidergo-postuetan, eta emakumeen
eskubideekin lotutako gaiek lehentasuna dutela
negoziazio kolektiboko prozesuetan.

•

Jakintza feminista sortzearen alde egitea
funtsezko zenbait gaitan —esaterako, dirupolitika, pentsio-sistemaren diseinua eta
osasun-sektorearen erreforma—. Izan ere, gai
horiek oso garrantzitsuak dira emakumeen
bizitzarako, baina, sarritan, arlo horiei buruzko
ezagutza tekniko espezializatuak izan behar
dira.

•

Emakumeen elkarteen gaitasuna eraikitzeko
prozesuak erraztea, politika-aldaketen alde
egin dezaten. Ekonomia- eta gizarte-politikek
genero-gaietan eragiten dituzten ondorioei
buruzko prestakuntzarako finantziazioa
ematea izan daiteke helburu hori lortzeko
neurrietako bat.

•

Feedback-zirkuituak sortzea, dela politikak
ezartzeko prozesuetan, dela emakumeen
elkarteen eta zerbitzu-erabiltzaileen gizarteikuskaritzen bidez, gobernuen legediaren,
gizarte-babesaren eta gizarte-zerbitzuen
jarduna eta generoarekiko sentiberatasuna
hobetzeko.

AURRERAPENAK EGITEN:
ALDAKETA-ISTORIOAK

errautsetatik
Tragediatik aldaketa positiboak
eragitea Bangladesheko
ehungintzaren sektorean
Argazkia: NBE-Emakumeak/Saiful huq Omi

2013ko apirilaren 24ko goizean, milaka langile joan ziren
lanera Dakharen kanpoaldeko zortzi solairuko Rana Plaza
eraikin komertzialera. Ordu batzuk geroago eraikina behera
etorri zen, eta 1.137 pertsona hil ziren eta beste 2.500 zauritu.
Goiz hartan hildako gehienak emakumeak ziren.
Esportaziorako ehungintzan jarduten duten 4,2 milioi
langileen % 80 emakumeak dira, eta horietako askorentzat,
ekonomia-independentzia eta etxetik kanpoko lana izateko
lehen aukera izaten da lan hori. Hala ere, Rana Plazako
tragediak agerian utzi du zenbateraino den enplegumota hori bi ahoko ezpata. Industriak lantegi ez-seguruak,
esplotatzaileak eta arriskutsuak sortu ditu, eta emakumeek
soldata kaskarrak, desberdintasunezko tratua, jazarpena
eta indarkeria jasaten dituzte haietan.
“Gogo onez ematen diote emakume bati josteko makinan
aritzeko lanpostua, baina ez zaie horrenbeste gustatzen
emakume hori gainbegirale bihurtzea”, dio Kalpona Akterek. Langileen Elkartasunerako Blangadesheko zuzendari
exekutiboa da Kalpona, eta 12 urterekin hasi zen lanean
ehungintzako lantegian. “Emakume horietako askok
baldintza ez-seguru eta ez-bidezkoetan lan egin behar
izaten dute, gauzak aldatzeko botererik ez dutelako", dio.
Rana Plaza inflexio-puntu bat izan zen. Hondamendiak mun
duan eragindako haserrearen ondorioz, Bangladesheko
gobernuak lan-arloko legedian aldaketak sartuko zituela
esan zuen; adibidez, langileek sindikatuak sortzeko zituzten
trabak murriztea, lantegi-ikuskari gehiago kontratatzea eta
ehungintzako langileentzako gutxieneko soldata % 77 igotzea.

Aldi berean, Bangladeshen hornitzen ziren nazioarteko
arropa-markek bat egin zuten sindikatuekin, langileen
elkartasunerako nazioarteko mugimenduekin eta gobernuz
kanpoko erakundeekin, eta Suteen Aurkako eta Eraikinen
Segurtasunerako Bangladesheko Akordioa egin zuten.
Oraingoz, 20 herrialdek sinatu dute akordioa (1.500 lantegi
eta 2 milioi langile inguru hartzen dituzte beren baitan).
2014an, akordioaren sareko 110 ingeniarik ehunka lantoki
ikuskatu dituzte, 80.000 segurtasun-arazo baino gehiago
aurkitu dituzte, eta 17 lantegitako ekoizpena geldiarazi dute.
“Rana Plaza eraikinaren hondamendiaren ondorioz,
langileek beren burua antolatzeko plataforma bat sortu
da,” dio Kalponak. “Azken bi urteetan, ehungintzako 200
sindikatu berri inguru erregistratu dira, eta horietako
% 65ean, emakumeak dira liderrak eta kideen gehiengoa.
Orain, erronka aldaketa horiek iraunaraztea da”.
Erronka handiak daude. Lan-arloko lege berriak egonda
ere, ehungintzako langileen %5 soilik dago sindikatuetara
afilitatuta, eta sindikatuek 300 lantegitan baino gutxiagotan
dute presentzia. Nazio Batuek Rana Plazaren Emaileen Funtsa
eratu zuten, zauritutako langileei eta hildakoen senideei
konpentsazioak emateko 40 milioi US$ biltzeko, baina 9 milioi
falta zaizkie oraindik helburu hori lortzeko. Baikortasuna dago,
hala ere, eta Rana Plazaren errautsetatik gertatutako aldaketa
positiboak iraunarazteko itxaropena.
“Bangladesheko lantegietan jarduten duten emakumeak
hautematen ari dira haien ahotsak entzunarazten ari direla”,
dio Kalponak. “Eta hori benetako aurrerapausoa da”.

Istorioa: Annie Kelly. Istorio hori txosteneko Aurrerapenak egiten: Aldaketa-istorioak saileko pasarte bat da.
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8. emakumeen eskubideak
gauzatzearen aldekoingurune
globala sortzea
Munduko ekonomiaren integrazioaren ondorioz,
gobernuek ahalmena galdu dute, neurri batean
edo bestean, politika makroekonomikoen bidez
ekonomia- eta gizarte-eskubideak gauzatzearen
aldeko ingurunea sortzeko. Esate baterako, garapenbidean dauden herrialdeek zailtasunak dituzte
baliabideak mobilizatzeko, beste herrialde batzuk
zerga-paradisuak badira, edo oso zerga txikiak
aplikatzen badituzte.
Gobernantza globaleko egungo sistemak areagotu
egin du ekonomia- eta gizarte-politikaren arteko
zatiketa, eta gero eta arreta gutxiago ematen zaie
birbanatze-politikei, genero-desberdintasunak
barnean hartuta. Giza garapenerako eta generoberdintasunerako inbertsioak politika nazionaleko
gaitzat hartzen dira, eta, horrenbestez, ez zaie
lehentasunik ematen munduko ekonomia-politikako
foroetan. Emakumeen eskubideak gauzatzearen
aldeko ingurune globala sortzeko, honako neurri
hauek ezarriko beharko lirateke:
•

Ekonomia-egonkortasuna sustatzea eta
asaldurak eta krisiak prebenitzea, pobreenek
jasaten baitituzte haien ondorio larrienak.
Horretarako, politika makrozuhurrak erabili
beharko lirateke, ekonomia-aldakortasunaren
ondorioak eta finantza-krisien arriskua
arintzeko, bai eta kapital-kontrolak ezartzea eta
nazioarteko finantza-merkatuen erregulazioa
hobetzea ere.

•

Mundu-koordinazioa hobetzea, zergaparadisuak desagerrarazteko eta zerga-iruzurra
eta -lehia murrizteko, herrialdeek baliabideak
eraginkortasun handiagoz mobilizatzeko aukera
izan dezaten mundu globalizatu honetan.

•

Ziurtatzea nazioarteko merkataritzak eta
inbertsio-akordioek ez dituztela politika-aukerak
murrizten, emakumeen eskubideak gauzatzeko
prozesuak eragozteko moduan; esaterako,
osasun-zerbitzu publikoak edo garraio publikoa
hedatzeko oztopoen bidez.

•

Mundu-esparruko erakunde ekonomiko eta
finantzarioen erantzukizun-maila areagotzea,
erakunde horien ekintzek errentaren
birbanaketan –genero-berdintasuna barnean
hartuta– izan dezaketen eraginagatik.

•

Estatuen, enpresa multinazionalen eta
nazioarteko erakundeen estatuz gaindiko
betebeharrei buruzko ikuspegi bateratua
formalki hartzea, Maastrichteko printzipioetan
oinarrituta.

•

Mundu-esparruko ekonomia-gobernantzako
erakundeak demokratizatzea, herrialde pobreen
eta gizarte zibileko erakundeen ahotsari
oihartzun handiagoa emanez, haiei eragiten
dieten erabakietan.

9. giza eskubideetako estandarrak
baliatzea politikak diseinatzeko
eta aldaketa katalizatzeko
Alde handia dago giza eskubideei buruzko
munduko estandarren eta emakumeen
eskubideetan aurrera egiteko politiken artean,
eta ezinbestekoa da alde hori gainditzea.
Benetako berdintasunaren definizioan,
giza eskubideen nazioarteko sistemak
azpimarratu egin du berdintasunak emaitzak
zein aukerak hartu beharko lituzkeela bere
baitan, desberdintasunaren egiturazko kausak
nabarmenduta eta estatuek kausa horiek
zuzentzeko duten betebeharra zehaztuta.
Ia herrialde guztiek berretsi dute CEDAW akordioa,
baina askok akordioaren ezarpena mugatzen duten
erreserbak eginda onartu dute (ikusi 5. irudia). Giza
eskubideen sistemak (Giza Eskubideen Kontseilua,
itunetatik eratorritako erakundeak, errelatore
bereziak, eta giza eskubideei buruzko herrialde- eta
eskualde-esparruko erakundeak) laguntza eman
diezaieke gobernuei beren betebeharrak betetzeko

eta emakumeentzako benetako berdintasuna
gauzatzeko politikak adierazten eta kontrolatzen.
Horretarako, neurri hauek har daitezke:
•

Jarraibideak ematea, ohar daitezen ordaindu
gabeko zaintza-lana aitortzearekin,
gutxitzearekin eta birbanatzearekin lotutako
aurrerapenak lor daitezkeela ekonomia- eta
gizarte-politiken bitartez.

•

Argibideak eta orientabideak ematea politika
makroekonomikoek emakumeen eskubideak
gauzatzearen –eta ez murriztearen– alde
baliatzeko moduari buruz.

•

Herrialde-esparruko gizarte-babeseko zoruak
ezartzeko urrats zehatzak proposatzea,
emakumeek gizarte-segurantzarako
eskubidea gizonek bezala gauzatzen dutela
ziurtatzeko.

7. irudia
CEDAWeko xedapenak betetzeko erreserbak
Ia herrialde guztiek berretsi dute CEDAW akordioa, baina askok akordioaren ezarpena praktikan mugatzen
duten erreserbak eginda onartu dute

Erreserbak
egin dituzten
herrialdeen
kopurua

26
Eskubideberdintasuna
ezkontza- eta
familia-gaietan

22

17

Lege eta
Nazionalitatejardunbideekiko
berdintasuna
bateragarritasuna,
erlijioa, ohiturak eta
tradizioak direla-eta

17

7

Diskriminiazioa
desagerraraztea

Egoitza
aukeratzeko
eskubideberdintasuna

6

6

Gizarte-babesa Berdintasuna
enpleguan

Iturria: Ikusi Progress of the World’s Women 2015-2016 txosteneko 6. eranskina.
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10. EMAKUMEEN ESKUBIDE
EKONOMIKO ETA SOZIALEN ARLOKO
AURRERAPENAK EBALUATZEKO FROGA
ENPIRIKOAK SORTZEA
Emakumeen ekonomia- eta gizarte-eskubideei
buruzko datuei dagokienez, gabezia handiak
daude oraindik. 2015. urtearen osteko garapenagendarako ezarritako kontrol-eskakizunak
kontuan hartuta, datuen iraultza egitea eskatu
da. Datuen iraultza horretan, genero-ikuspegia
kontuan hartu behar da, froga gehiago eta hobeak
lortzeko, sexuaren, egoera sozioekonomikoaren,
geografia-kokapenaren, arrazaren eta etniaren
arabera bereizita, emakumeek aurre egin
beharreko desberdintasun ugari eta elkarlotuen
berri jakiteko. Elkarlaguntza koordinatua beharko
da, bai eta emaileek eta gobernuek estatistikabulego nazionalentzako finantziazioa ematea
ere, diru-sarrera txikiko herrialdeetan batez
ere, ziurtatzeko generoz bereizitako estatistika
koherente eta egokiak egiten direla arlo-sorta
zabal batean. Horretarako guztirako, lehentasun
hauek hartu beharko dira kontuan:

•

Generoen arteko soldata-aldeei buruzko
estatistikak biltzeko eta aztertzeko
estandarrak garatzea, norberaren konturako
lanetik lortutako irabazietan generodesberdintasunak hautemateko moduko
metodologiak barnean hartuta.

•

Emakumeek jabetzan dituzten aktiboak eta
emakumeen ekintzailetza neurtzeko metodologia
berrien etengabeko garapena babestea.

•

Haurtzaro- eta familia-prestazioen, langabeziaprestazioen eta zahartzaro-pentsioen mailei
buruzko estatistika alderagarri eta bereiziak egitea.

•

Gizarte-zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko
estandarrak eta metodoak garatzea, zerbitzuok
emakumeen eta nesken eskubideekiko duten
sentiberatasuna barnean hartuta.

•

•

Emakumeen eta nesken aurkako indarkeriari
buruzko aldizkako azterketak egitea, mundu
osorako onartutako estandarretan oinarrituta.

•

Bizi-estatistiketarako eta erregistro zibilerako
sistemetan inbertitzea, jaiotzak eta heriotzak
zuzen erregistratzen direla ziurta daitezen,
haurren eta amen hilkortasunari buruzko datuen
kalitatea eta eskuragarritasuna hobetzeko.

•

Beste informazio-iturri batzuk garatzea eta
finantzatzea –esaterako, ikerketa kualitatiboa–,
neurgaitzak diren baina emakumeen eta
nesken eskubideetan funtsezko eragina duten
desberdintasun-alderdiak hautemateko;
adibidez, estigma, eta ahotsa eta jarduteahalmena kentzea.

•

•

Munduko pobreziari buruzko estatistikak
osatzea emakumeek lan-merkatutik edo
gizarte-babesetik eskura ditzaketen diru-sarrera
pertsonalen neurketekin, haien ekonomiaautonomiaren berri jakiteko irizpide gisa.
Denboraren erabilerari buruzko azterketak
egitea, aldizka, eta herrialde bateko eta
besteko azterketak denboran alderagarriak
direla ziurtatzea, politika publikoek,
ekonomia-asaldurek eta ingurumenhondamendiek emakumeen lan-kargan
duten eragina ebaluatu ahal izateko.
Enplegu informalari buruzko aldizkako
estatistikak sexuka bereizita egiten dituzten
herrialdeen kopurua handitzea.
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NBE-Emakumeak
NBE-Emakumeak Nazio Batuen sistemako erakundea da eta genero-berdintasunaren eta
emakumeak ahalduntzearen alde jarduten du. Emakumeen eta nesken mundu-esparruko
defendatzailea da NBE-Emakumeak, eta haien premiekin lotutako aurrerapenak lortzeko
prozesua bizkortzeko sortu zen.
NBE-Emakumeak erakundeak NBEko estatu kideei laguntzen die genero-berdintasuna
lortzeko estandar globalak ezartzen. Halaber, gobernuekin eta gizarte zibilarekin jarduten
du lanean, estandar horiek ezartzeko behar diren legeak, politikak, programak eta
zerbitzuak diseinatzen. Emakumeek bizitzaren alderdi guztietan berdintasunezko partehartzea izatearen alde egiten du, eta lehentasuna ematen die bost arlo hauei: emakumeen
lidergoa eta parte-hartzea areagotzea; emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea;
emakumeek parte hartzea bake- eta segurtasun-prozesuen alderdi guztietan; emakumeen
ahalduntze ekonomikoa hobetzea; eta genero-berdintasuna ardatz izatea herrialdeetako
garapenerako plangintza eta aurrekontuetan. NBE-Emakumeak erakundeak NBEren
sistemako lana koordinatu eta sustatzen du, genero-berdintasuna lortzearen aldeko
alderdietan.
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