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1. KONPROMISO GUTUNA 

IKERLANek adierazten du konpromisoa duela gure pertsonen artean eta eremu  
desberdinetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko. 

Zentro teknologikoaren jarduera garatzen den eremu guztietan eta bakoitzean, 
profesionalen hautapenetik sustapenera, lansari politikatik, lan eta enplegu 
baldintzetatik igarota... Gure egiten dugu emakumeen ea gizonen arteko aukera 
berdintasunaren printzipioa.  

Emakumeen eta gizonen arteko benetako aukera berdintasuna lortzeko, genero 
berdintasunaren bidea planifikatu nahi izan da. Horrenbestez, hainbat jarduera diseinatu 
dira estrategikotzat identifikatu diren hiru lan ildoren inguruan: berdintasunaren kultua; 
erantzukizun soziala, eta sistemak, generoaren ikuspegitik. Lan ildo horietan, IKERLANen 
2021-2022 Berdintasun Planaren baitan hainbat jarduera garatu dira, oraingo egoera 
hobetzeko, eta dagozkion jarraipen sistemak zehaztu dira, emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunaren bidean aurrera egiteko, erakundean bertan eta, hedaduraz, 
gizarte osoan. 

2. LANTALDEA: BERDINTASUN BATZORDEA 

Berdintasun Batzordea 2019an sortu zen, estatutuz kanpoko organo aholkularia da, 
barruko organoen eta kolektiboen ordezkaritza duena, izaera parte hartzailearekin. 
Berdintasun Plana bultzatzen duen lantaldea da. 

Hau da lantaldearen osaera: 

• Batzorde Betearazlearen ordezkaria 

• Zuzendaritza Kontseiluaren ordezkaria 

• Kontseilu Sozialaren ordezkaria 

• Lan-bazkideen ordezkaria 

• Kontratudunen ordezkaria 

• Batzordearen koordinatzailea 

3. JARDUERA ARLOAK 

Jarduera arlo edo lan ildo nagusiak: 

- Berdintasunaren kultura, IKERLANeko kolektiboaren barruan berdintasunaren 
kultura indartzeko eta zabaltzeko. 

- Erantzukizun soziala, ingurunean IKERLANek berdintasunarekin duen konpromisoa 
zabaltzeko eta kultura igualitarioa aktibatzeko enpresarekin interakzioan 
diharduten erakundeetan. 
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- Sistemak, generoaren ikuspegitik, IKERLANeko pertsonen kudeaketan generoaren 
perspektiba gehitzeko. 

4. DIAGNOSTIKOA 

Datuak, sexuaren arabera 

- 2021eko plantillaren osaera  

• Guztira 269 (71 emakume + 198 gizon) 

• Emakumeak guztira (71) / %26 

• Gizonak guztira (198) / %74 

• IKERLAN kualifikazio handiko ikerketa teknologikoaren esparruko 
kooperatiba bat da, gehienbat gizonez osatua (eskatzen diren unibertsitate 
tituluetan duten presentziaren proportzioan). 

- ARDURA POSTUAK: 

  2021 

Zuzendaritza %43 

Proiektu arduradunak eta Arduradun Komertzialak %25 

Alorrak (Ezagutza Alorreko Arduradunak) %0 

Lantaldeak (Espezializazio Lantaldeetako 
Arduradunak) 

%38 

Zerbitzu Orokorretako arduradunak %17 

 

ZUZENDARITZA 
KONTSEILUA 

BATZORDE 
BETEARAZLEA 

KONTSEILU 
SOZIALA 

KONTSEILU 
ERREKTOREA 

ZAINTZA 
BATZORDEA 

2021 2021 2021 2021 2021 

%43 %33 %30 %13 %25 

 

• Emakumeek ardura postuetan duten presentzia urria da. Gainera, bereziki 
nabarmena da emakumeek kooperatibaren zenbait organo sozialetan 
duten partaidetza urria. 
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- Segregazio horizontala: 

ZERBITZU OROKORRAK IKERTZAILEAK 

2021 2021 

%58 %24 

 

• IKERLANen, enpresa gehienetan bezala, genero segregazio horizontala 
dago. Hau da, enpresaren zenbait departamentu eta arlo feminizatuago edo 
maskulinizatuago daude beste batzuk baino. 

- Kontziliazio neurriak 2021ean: 

• IKERLANen, kontziliazioarekin lotutako gaiengatiko lanaldi murrizketen %53 
emakumeek hartzen dituzte. Hau da, datu horrekin ikus dezakegu, 
IKERLANeko gizon eta emakumeen ehunekoarekin alderatuta, 
kontziliazioaren pisua emakumeena dela neurri handiagoan. 
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1. Berdintasunaren Kultura Arduraduna 
Epea 

Adierazlea 
2021 2022 

Helburua: IKERLANeko kolektiboan berdintasunaren kultura indartu eta zabaltzea 

1.1 Berdintasun Batzordea berraktibatzea eta bere 
funtzioak eta prozedurak dokumentatzea. 

Berdintasun Batzordea 
EMUN   

Organoetan onartutako Berdintasun 
Batzordearen dokumentua. 

1.2 Batuz-en eta webgunean Berdintasun Planaren atala 
eguneratuta mantentzea.  

BEaren ordezkaria 
EMUN   Berdintasun Batzordearen aktak BATUZ atarian. 

1.3 IKERLANek berdintasunarekin duen konpromisoa eta 
jazarpenaren aurkako protokolo bat dagoela Harrera 
Planean sartzea.  

Pertsonen arloaren 
ordezkaria - EMUN.   

Harrera Planaren dokumentua, aldatuta / 
berrikusita. 

1.4 2021-2022 Berdintasun Plana zabaltzea hitzaldi 
informatiboetan. 

KSaren ordezkaria 
KEaren ordezkaria 
EMUN 

  
Batuz eguneratuta eta informazio hitzaldiaren 
akta. 

1.5 IKERLANen generoaren egoera eta Berdintasun Planaren 
urteko aurrerapenak ezagutaraztea (memorian eta 
batzar nagusian).  

ZKren ordezkaria 
EMUN 

  Urteko deskargua. 

1.6 Genero berdintasuna sozializatzeko jarduerak 
dinamizatzea (hitzaldiak, data jakin batzuetara 
bideratutako ekintzak), bate zere, IKERLANeko 
emakumezko ikerlariak ikusaraziz. 

Berdintasun Batzordea 
EMUN   

Egun jakin batzuetako ekintza kopurua eta, 
baldin badagokio, parte hartzaileen kopurua. 

1.7 Dokumentu ofizialak lehenetsi, berrikusi eta egokitzea 
(Araudiak eta BEE), hizkuntza inklusiboaren ikuspegitik. 

BEaren ordezkaria, 
EMUN   Berrikusitako dokumentu kopurua. 

1.8 Berdintasunari buruzko prestakuntza pilulak sortzea eta 
sartzea kontseilutxoetan zabaltzeko. 

KSaren ordezkaria, 
Komunikazioa - EMUN   Zabaldutako pilula kopurua. 

1.9 Laburpen fitxa bat sortzea maskulino generikoa 
saihesteko estrategiekin.  EMUN   Fitxa.  

1.10 Arduradunei, organoetako parte hartzaileei eta 
IKERLANeko kolektiboari berdintasunari buruzko 
prestakuntza ematea.  

EMUN  
 

 
Prestakuntza saioen kopurua.  
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1. Berdintasunaren Kultura Arduraduna 
Epea 

Adierazlea 
2021 2022 

Berdintasunari buruzko prestakuntzetan parte 
hartutako langileen %, sexuaren arabera 
bereizita. 

1.11 Plataforma digitaletako materialak egokitzea 
komunikazio e sexistaren ikuspegitik (web). 

Komunikazioa - EMUN 
- Berdintasun 
Batzordea. 

  Web aldatua / berrikusia. 

1.12 Iradokizunen kanal bat sortzea eta kontseilutxoetan 
jakinaraztea, IKERLANeko kolektiboak genero 
berdintasunaren arloan IKERLANen eragina izan 
dezaketen iradokizunak eta ekarpenak bidaltzeko. 

BEaren ordezkaria 
KSaren ordezkaria 
EMUN 

  
Iradokizunen kanala eta horiek baloratzeko 
prozesu bat. 

1.13 Hainbat proiektutan emakumeen parte hartzeari eta 
lidergoari buruzko datuak monitorizatzea eta 
aztertzea (ikerketa proiektuak, Europakoak eta 
transferentziakoak). 

Pertsonen arloaren 
ordezkaria - EMUN.   Datuen panela. 
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2. Erantzukizun soziala Arduraduna 
Epea 

Adierazlea 
2021 2022 

Helburua: Ingurunean IKERLANek berdintasunarekin duen konpromisoa zabaltzeko eta kultura igualitarioa aktibatzeko enpresarekin interakzioan 
diharduten erakundeetan. 

2.1 IKERLANen komunikazio euskarrietan (web) 
berdintasunaren aldeko konpromisoa sartzea. 

Berdintasun 
Batzordea  
Komunikazioa  
EMUN 

  Web aldatua. 

2.2 IKERLANek berdintasunaren inguruan dinamizatzen 
dituen ekintzen zabalkundea egitea (sare sozialetan, 
webguneko albisteetan, kanpoko komunikabideetan…), 
adibidez, 1.6. puntuan egindako ekintzak.  

Komunikazioa 
EMUN 
Berdintasun 
Batzordea 

 

 
 

 

Berdintasunaren eta STEMen inguruan 
zabaldutako albiste, praktika on eta abarren 
kopurua. 

2.3 STEM1  bokazioen zabalkundea egitea, ikastetxeetara 
joanez, IKERLANeko emakumezko nahiz gizonezko 
ikertzaileen eskutik, eta ikastetxeentzat 
hitzaldiak/bisitak IKERLANen antolatuz. 

Pertsonen 
arloaren 
ordezkaria  
EMUN 

 
 

 
Ekintza kopurua. 

2.4 Hitzaldiak antolatzea IKERLANen hurbileko erakundeekin 
lankidetzan (adibidez: MGEP)  

Pertsonen 
arloaren 
ordezkaria 
EMUN 

  Ekintza kopurua. 

 

 

  

 
1  STEM terminoa ingelesezko Science, Technology, Engineering and Mathematics akronimoa da (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematikak). 



 
Plan de Igualdad / Berdintasun plana 2021-2022 

 

 

8 

3. Pertsonen kudeaketa generoaren perspektibatik Arduraduna 
Epea 

Adierazlea 
2021 2022 

Helburua: IKERLANen pertsonen kudeaketan generoaren perspektiba gehitzea 

3.1 IKERLANeko datuetan generoaren aldagaia sartzea (estatistikak, 
azterlanak eta memoriak). Hileko txostenean sartuz hastea.  

Pertsonen Arloa   
Generoaren aldagaia barneratu duten 
prozesuak. 

3.2 Erakarpen/hautapen prozesuak monitorizatzea generoaren 
perspektibatik. 

Pertsonen Arloa 
  Urteko deskargua. 

3.3 Ardura postuetan eta organoen osaeran ordezkaritzaren ekitatea 
monitorizatzea. 

Pertsonen Arloa 
  Urteko deskargua. 

3.4 Ordainsarien erregistroa 902/2020 Errege Dekretuak ezarritako 
jarraibideei jarraituz. 

Pertsonen Arloa 
  

Erregistroa egin da. 
Soldata arrakalaren % orokorra. 

3.5 902/2020 Errege Dekretuak exijitzen duen soldaten auditoria, eta 
neurriak proposatzea, baldin badagokio. 

Pertsonen Arloa 
  Auditoria txostena egin da. 

3.6 IKERLANen plantillarentzat erabilgarri dauden kontziliazio neurrien 
bilduma dokumentua eguneratuta mantentzea eta langile guztien 
eskura egotea.  

Pertsonen Arloa 
  Urteko zabalkunde ekintza. 

3.7 Kontziliazioari lotutako langileek egiten dituzten eskariak 
monitorizatzea.  

Pertsonen Arloa 
  Urteko deskargua. 

3.8 Langileei IKERLANen protokoloa jakinaraztea, “lan jazarpeneko 
gatazkak konpontzeari” dagokionez. 

Pertsonen Arloa   Zabalkunde ekintza. 

 

Ion Etxebarria, IKERLANeko Zuzendari Nagusia 

 


