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DESBERDINTASUNAK

AREAGOTZEN EDO MANTENTZEN

DITUZTEN GAUZAK EGITEN

DITUT.
 

EZ DUT AKTIBOKI EZER EGITEN
BERDINTASUNA LORTZEKO,

 
NAHIZ ETA 

 
EZ DUDAN ERAGITEN
DESBERDINTASUNAK

LARRIAGOTZEN.

Eguesibarko Udalak arreta jarri nahi du
salbuespenezko egoeretan gertatzen diren genero-
diskriminazioen igoeraren aurrean, hala nola COVID-
19aren pandemiak sortutakoaren aurrean.
 
Horretarako, berdintasun-arloak alerta-sistema bat
sustatu du: genero-desberdintasunen semaforoa.
Sentsibilizazio-kanpainen bidez, gure eguneroko
bizitzan genero-berdintasunaren alde egiten ari
garena ospatzera gonbidatzen du, eta are gehiago eta
hobeto egin dezakeguna berrikustera,
desberdintasunak izateko joera berezia duten
eremuetan.

Eremu horietako bat denboraren erabilera eta
erantzunkidetasuna dira: nolakoak diren gure bizi-
denborak (pertsonala, familiakoa, lanekoa), bizitza
zailago egin digun pandemiaren eraginez emakumeen
eta gizonen artean zer alde handitu diren, eta nola
susta ditzakegun denboraren erabilera orekatuago eta
bidezkoago batzuk.

Genero-desberdintasunen semaforoak, argi "berde",
"laranja" edo "gorriekin", arrastoak ematen dizkigu
gure portaerak eta jarrerak parte-hartze orekatua

izatearen isla ote diren: genero-estereotipoak
apurtzen laguntzen ote duten, emakumeen eta

gizonen, haurren zaintzaren, 
etxeko lanen eta familia-erantzukizunetan, 

hala nola etxean ditugun mendeko pertsonen
antolaketan, zaintzan, hezkuntzan 

eta afektuan.
 

igualdadberdintasuna@egues.es
 

948 33 16 11

www.valledeegues.com/eu/berdintasuna/



ACERCA DE NOSOTROS

NUESTRA VISIÓN

Asegúrate de mencionar tus productos de mayor
venta o más característicos. Mantén un texto

sencillo y directo enumerando nombres, precios
y breves descripciones.

NUESTRA MISIÓN

Asegúrate de mencionar tus productos de mayor
venta o más característicos. Mantén un texto

sencillo y directo enumerando nombres, precios
y breves descripciones.

NUESTROS VALORES

Asegúrate de mencionar tus productos de mayor
venta o más característicos. Mantén un texto

sencillo y directo enumerando nombres, precios
y breves descripciones.

Autoaz
eta etxeko
txapuzak

egiteaz senarra
arduratzen da,
nik ez baitut
ideiarik ere.

Ahizpak
ohea egiten dit,

horretarako da neska.

Lanaren
ondoren, senarra
gimnasiora doa.

Ni etxean
geratuko naiz

haurraren
zereginez

arduratzeko.

Haurtzaindegiak
kostatzen zaidanarekin ez nau

konpentsatzen lanean jarraitzeak.
Hobe dut etxean geratzea!

Pandemia hasi zenetik erosketak
egitera joaten naiz,

baina zerrenda emazteak egiten
du.Nola

eskatuko
diozue
mutilari
plantxa
egiteko,
hemen

hiru neska
bazaudete?

Niretzako
denbora

gordetzen dut
eta ez naiz
horregatik

errudun
sentitzen.

Arroparekin
zerikusia duen guztiaz

emaztea arduratzen da, nik
ez baitut ideiarik ere.

Etxean
erosketa-

zerrenda txat
talde batean
partekatzen

dugu.

Familiarekin
eta lagunekin

geratzeko
denborak

planifikatzeaz
arduratzen naiz. Ez dakit zertaz kexatzen

zareten oraingo
emakumeak, dena lortu

baduzue.

Etxeko zeregin guztiak berdin
partekatzen ditugu.

Esadazu
zertan lagundu

zaitzakedan
afaria egiten?

Beti nik deitzen diot zure amari.
Arrebak
eta biok 

etxeko lan
 berdinetan 

laguntzen dugu.

Pandemian
zehar, zaintza-

lanak oso
garrantzitsuak

direla konturatu
naiz, eta nire

bikotekidearen
neurri berean egin

behar ditudala.

Egunero egiten dut ohea.

Zorionez,
telelana egin

dezaket, baina
janariaz eta

haurren online
eskolez ere
arduratzen

naiz.

ZER ESATEN, PENTSATZEN EDO EGITEN
DUZU ZUK?
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