IKASLAN ARABAKO DEKLARAZIO ASMOA ETA BERE ZENTRO
BAZKIDEAK AURRERA JARRAITZEKO BERDINTASUN ERREALA
ETA HELBURUAREN ALDE
Gure berdintasun planaren epigrafe 7-an, kurtso honetan asanbladan gaindituta, Ikaslan
Araba, hurrengoko konpromisoak oinarriz eskuratu ditugu:

Burutzeko ekintzak:
2001-tik, emakumearen integrazio kontzientziazioa hasi zenetik LH-ren
eremu ezberdinetan kulturalki aukeratzen ari direnak, bultzatzen eta
animatzen dituzten irudiak emakumeak aukera izateko prestakuntza
eskaintzaren eskuorri portadak, kartelak, flyers-ak eta publizitatetan oro
har. Halaber, zikloetako irudietan gutxiengoek gizonak dira eta
azkenengo urteetan eransketa hori bultzatzen ari da. Bide hori jarraituz
komunikazio irudia edo publizitario hoberena aurkituko da estereotipoak
sahiesten eta integrazio berdintasun sistema hezigarrian, laboralean eta
sozietatean oro har laguntzen duena.
Martxoak 8 ekintzak egin emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
eta elkarri borrakatzen jarraitu behar dutelaren garrantzia gogoratzeko,
baloratzen lortu dena, baina kontsiente izaten oraindik asko egin behar
dela.
Urtean bat edo

bi aldiz gutxienez ekintzak antolatu ikasleekin eta

irakaskuntzarekin tratu

berdintasunaren garrantzia eztabaidatzeko,

lehenengo pertsoneko lekukotasunak diskriminazio egoeretan jarraibidez
balio dutenak antzerako akzioetan erortzen sahiesteko.
Ikasgeletan eta lan eremuetan indarkeria sahiestu oro har. Aktuazio
protokoloak sortuz aproposa estimatzen bada, egoera hauek ematen
badira zuzendari taldeari tresna moduan balio izateko.
Barne eta kanpoko komunikazioak egokitu hizkera ez sexistara,
zentroetan eta Ikaslan Araban erabiltzen den dokumentazioaren bezala
modu ofizialean, ez bada oraindik egin.
Parte hartu foroetan, jardunaldietan, aurkezpenetan, hitzaldietan eta
ekitaldietan berdintasunaren alde sustatzen duen edozein eta praktikak on
guzti haiek erabilgarri kontsideratu ahal izan daitekeenak hartu.

Emakunderekin

kolaboratuko

dute

programak,

iniziatibetan

eta

jardunaldietan, adibidez: Beldur Barik, Gizonduz, Paternidades, Gizonok
esan eta egin… eta baieztatuko dira dokumentu guzti haiek Ikaslan
Arabak eta zentruak bezala adostu eta interesgarri kontsideratzen direnak.
CCOO-ek irailan aurkeztu zuen Orienta proiektua, sektore industrialean
genero bereizketa abordatzen duena, estrategia batzuk planteatzen
hezigarriak eta laboralak. Norabide horretan Ikaslan Arabak bere aldetik
prestatu zen edozein gauza interesgarri kontsideratu daitekeenarekin
kolaboratzera, bazkideen baldintzak LH zentru publikoak direlako.
Datu-base bat sortu Ikaslan Arabak eta zentruak egindako ekintzekin
azkenenengo 5 urteetan.
“Liburutegi” bat sortu dokumentu, aldizkari, lotura interesgarriak,
bibliografía, web horria, kontaktuak etb… erlatibo informazioa
bateratzen duen genero berdintasuna eta sarean partekatu onartzen duena.

emakumeen denbora

#YoDecido #8M #8m2019 #EmakumeakEre #NikErabakitzenDut! #Martxoak8 #M8

