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AURKEZPENA

Hezkuntza eta ikasketa sindikalez arduratzen den IPAR HEGOA Fundazioak “LANEAN AUKERA BER-

DINTASUNERAKO ESTRATEGIAK” lemapean jardunaldia antolatu zuen Bilboko Euskalduna jaure-

gian apirilaren 6an.

Gaur egun, emakumeek ez dituzte aukera berdinak lanean. Berdintasun eskubidearen aldeko lege-

ak eta adierazpenak egiten dituzten arren, oraindik ere lana lortzeko garaian eta lan baldintza eta

babes sozialean diskriminazioa dago.

IPAR HEGOA Fundazioak antolatutako jardunaldi honen helburua, emakumeak lan munduan bizi

duen diskriminazio egoera  eta egoera hau kontuan hartuko duen estrategia sindikala sortzeko

beharra aztertzea izan da.

Interbetzio sindikalerako baliabiderik oinarrizko eta garrantzitsuena, zalantzarik gabe, negoziazio

kolektiboa da. Nahiz eta, beharrezkoa den balorazio kritikoa egitea negoziazio kolektiboak gizon

eta emakumeen arteko berdintasunari ematen dion bultzadaz; tresna honek lan harremanetako gai

funtsezkoak arautzeko duen gaitasuna zabaldu behar da.

Estrategia sindikalean negoziazio kolektiboak lan harremanetan gertatzen diren diskriminazioak

ezabatzeaz gainera; lanean eskubide berdinak eta babes soziala bultzatu behar ditu.

Gaian sakontzeko asmoz, jardunaldian TERESA PEREZ DEL RIO izan genuen gure artean. “ELKA-

RRIZKETA SOZIALA, NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA ETA GENEROA” lanaren idazlea da. Gure ustez lan

hau oso garrantzitsua da eta horregatik argitaratzea erabaki dugu. Teresa Perez del Rio lan zuzenbi-

deko katedraduna da, Cadizko unibertsitateko irakaslea eta 2006ko martxotik Andaluziako CESeko

partaidea. Gaur egun emakume hau erreferentea da lan harremanen hainbat esparruren ikerketa

genero ikuspegitik lantzen. Unibertsitatean ikasleei azaltzen die ez duela lan harremanen ikerketa

emakume eta gizonek lan merkatuan duten lekua kontuan hartu gabe ulertzen. Horregatik, genero

ikuspegia lan harremanen gakoak eta funtzionamendua azaldu nahi duen edozein ikerketatan ager-

tu beharreko ikuspegia da.

Argitalpen honetan diskriminazioaren aurka lan egiteko beharrezko tresnak eta negoziazio kolekti-

boan gehitu beharreko zeharkakotasuna eta ekintza positiboa azaltzen dira. Baita tresna hauek, elka-

rrizketa sozialetik abiatuta, eremu komunitarioan izan duten garapena. Lan honek estatu espainole-

an tramitatzen ari den berdintasun legearen aurreproiektuaren azterketa, honek lan munduan duen

garrantziagatik jasotzen du.

Azkenik, jardunaldira etorri ziren guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu erakutsitako interesagatik eta

euren lantokietan, lan sindikalaren bitartez, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna posi-

ble egiten ari direlako.

IPAR HEGOA FUNDAZIOA

Elkarrizketa soziala,
negoziazio kolektiboa 
eta generoa
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1.- HITZAURREA

”Elkarrizketa soziala, hitzarmen soziala eta lan harremanen eraikuntza demokratikoa” gaiari buruz

orain dela gutxi idatzitako artikulu batean1, Rodolfo Benito Valencianok hauxe esan zuen: “sindika-

tuentzat, elkarrizketa sozialak funtsezko tresna izan behar du lan harremanen eraikuntza demokratiko-

rako... Europako eredu sozialaren alderdirik onena eta solidarioena oinarritu duen erroa da... gainera

–dio autoreak- ...inola ere muturrera joan gabe, garbi esan dezakegu Europako elkarrizketa soziala

hiritartasun sozialaren sortzaile materiala izan dela, eta baita funtsezko tresna ere hiritartasun hori osa-

tzen duten eskubideen aitormenerako eta errespeturako...”.

Gure ustez, beharrezkoa da errepikatzea demokrazia ezin ulertuzkoa dela emakumeek parte har-

tzen ez badute eta hiritarrek ez badute ulertzen emakumeek eskubide berdinak izan behar dituz-

tela2. Dirudienez, ideia horren inguruan, Europako Batasuneko eta beraren Estatuetako mintzakide

sozialek hauxe adierazi dute hainbat aldiz: elkarrizketa soziala eta negoziazio kolektiboa funtsezko

tresnak dira diskriminazioa eragozteko eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko.

Azterlan honen helburua da adierazpen horiek errealitatean noraino islatu ote diren aztertzea. Gure

abiapuntua azken urteotan ikusi dugun zerbait da, alegia, generoen arteko berdintasuna lortzeko

erabili den tresna nagusia genero-zeharkakotasunaren aplikazioa izan dela. Hortik abiatuta, mintza-

kide sozialen jokabidea aztertuko dugu, printzipio hori negoziazioaren alorrean zer neurritan apli-

katzen ote duten detektatzeko. Hori egiten hasteko, uste dugu beharrezkoa dela kontzeptuaren esa-

nahia bera sakonago ezagutzea, zeren eta, geroago ikusiko den bezala, ez baitirudi esanahi hori

modu unibertsalean ezagutzen denik.

Elkarrizketa soziala,
negoziazio kolektiboa 
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1 Revista de Derecho Social, 29. zkia., 249. orrialdea eta hurrengoak.
2 SEVILLA MERINO, J. “Mujeres y ciudadanía: la democracia paritaria”. Institut Universitari d’Estudis de la Dona,
Valentzia 2004. Eta gai horren inguruan 131. orrial dean aipatzen den bibliografía zabala eta askotarikoa.

 



2.- ZEHARKAKOTASUNA, GENERO-POLITIKEN FUNTSEZKO PRINTZIPIO GISA

Zeharkakotasuna aukera berdintasunari buruzko politiken kontzeptu nagusia da. Europako

Batzordeak ikusmolde nagusitzat hartu zuen bere 1996ko otsailaren 21eko Komunikazioan

–“Gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna EBko politiken eta ekintzen multzoan integra-

tzea”-, eta berriro nabarmendu zuen “Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko EBren

2001-2005 aldirako estrategia orokorra” izenez Europako Batzordeak Kontseiluari, Europako

Parlamentuari, Batzorde Ekonomiko eta Sozialari eta Erregioen Batzordeari aurkeztu zien doku-

mentuan –estrategia hori gauzatzeko programa Kontseiluaren Erabakiaren bidez onartu zen 2000ko

abenduaren 20an-. Bi komunikazio horietan, Batzordeak garbi nabarmendu zuen zer helburu bila-

tzen zen hor, alegia, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ezabatzera eta haien arteko

berdintasuna sustatzera eraman dezakeen ekintza marko bat ezartzea EBko jarduera guztientzat.

Demokrazia Europako Batasunaren balio nagusietako bat dela funtsezko printzipiotzat hartuta, ber-

tan esaten da ezen, demokrazia benetakoa izan dadin ezinbestekoa dela hiritar guztiek -gizonek eta

emakumeek- ordezkapen berdina izatea ekonomian, erabakiak hartzeko prozesuetan eta bizitza

sozial, kultural eta zibilean. Europako Batzordeak dioenez, emakumeen egoerak aurrerapen naba-

riak izan ditu EBko herrietan; eguneroko bizimoduan, aldiz, berdintasun hori ez da oraindik ere

lortu, zeren emakumeek eta gizonek ez baitituzte eskubide berdinak alor praktikoan. Emakumeek

legokiekeen baino presentzia edo ordezkapen maila txikiagoa izateak eta haien kontrako indarke-

riak –beste alderdi batzuen artean- agerian uzten du emakumeek generoari lotutako diskriminazio

estruktural bat pairatzen dutela oraindik ere. Batzordearen iritziz, egoera horri eraginkortasunez

aurre egiteko modu bakarra hauxe da: genero-berdintasuna lortzeko helburua hiritarrengan zuze-

neko edo zeharkako eragina duten politika guztietan integratzea. Batzordeak dioenez, politika guz-

tien diseinuan eta aplikazioan beharrezkoa da emakumeen kezkak, beharrak eta nahiak kontuan

hartzea, gizonenak bezainbeste.

2001-2005 Ekintza Programak “berdintasuna politika guztietan integratzea” hartu zuen helburutzat,

hala nola politika fiskalean, finantzarioan eta ekonomikoan, hezkuntzaren eremuko politikan,

garraioan, ikerkuntzan eta politika sozialean. Programa horren arabera, EBko politikak eta jarduerak

sortzerakoan, aplikatzerakoan eta ebaluatzerakoan beharrezkoa da genero-ikuspegiaren integra-

zioa kontuan hartzea, batez ere hiritarren eguneroko bizimoduan eragina duten politiken eta jar-

dueren kasuan, hala nola, osasun publikoari eta kanpo harremanei buruzko politiketan eta jardue-

retan –giza eskubideei lotutako politikak barne sartuta-.

Hala eta guztiz ere, desberdintasunek bere horretan iraun dute, eta, hortaz, beharrezkoa izan da

emakumeen aldeko neurri espezifikoak ezartzea. Lehen aipatutako “Gizonen eta emakumeen arte-

ko berdintasunari buruzko EBren 2001-2005 aldirako estrategia orokorra” dokumentuak ikuspegi dual

hori du oinarritzat: alde batetik, generoaren ikuspegia politika guztietan txertatzea; bestetik, ekintza

positiboko neurri espezifikoak hartzea.

Genero-zeharkakotasun printzipioa Amsterdamgo Itunean jaso da, eta hortik Europarentzako

Konstituzioa ezartzen duen Itunera eraman da (TCUE 2004). Europako Batasunaren helburuak defi-

nitzerakoan, I.2. artikuluak “gizonen eta emakumeen arteko tratu berdintasuna” hartzen du barne.
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Helburu horiek lortu ahal izateko, III.116 artikuluak zera dio: “artikulu honetan bildutako ekintza guz-

tietan, EBk helburutzat hartuko du gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ezabatzea eta

haien berdintasuna sustatzea”. Bukatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko iraila-

ren 23ko 2002/73/CE Zuzentarauak hauxe jaso du bere 1.3. artikulu berrian –Zuzentarau horren

bidez aldatu egin zen 1976ko otsailaren 9ko 76/207/CE Zuzentaraua, zeinaren bitartez gizonen eta

emakumeen arteko berdintasun printzipioaren aplikazioa arautu baitzen enpleguaren, prestakun-

tzaren, promozio profesionalaren eta lan baldintzen eremuetan-: “EBko Estatuek gizonen eta emaku-

meen arteko berdintasuna lortzeko helburua hartuko dute kontuan modu aktiboan, hala legezko eta

arauzko xedapenak eta xedapen administratiboak prestatzean eta ezartzean nola 1.atalean adierazita-

ko eremuetan politikak eta jarduerak gauzatzean”.

Ikuspegi berri horren eraginez, beharrezkoa izan da hainbat aldaketa egitea arauzko prozesuan,

hau da, politika publikoak garatzera zuzendutako neurriak hartzeko eta arauak lantzeko prozesuan3.

Hasteko, aldaketa funtzionalak egitera behartzen du, erabakiak hartzeko fase guztietan jarduteko era

aldatzen baitu: zeharkakotasunaren eraginez, edozein erabaki hartu aurretik derrigorrezkoa da era-

baki horrek gizonengan eta emakumeengan zer-nolako eragina izango duen aztertzea; erabakia

betearazteko fasean, berriz, saihestu egin beharko da emakumeak kanpoan uztea; eta, azkenik,

ebaluazio fasean, erabaki bakoitzak emakumeen kolektiboan izan dituen ondorioak aldizka berraz-

tertzea exijituko da.

Erabakiak hartzeaz hitz egiten dugunean, botere legegilearen, betearazlearen eta judizialaren ekin-

tza guztiak sartzen ditugu barne. Horrez gain, arauak sortzeko ahalmena duten eragile edo botere

sozial guztien ekintzak eta erabakiak ere hartzen dira barne, hala nola, gure lan harremanen siste-

maren kasuan, mintzakide sozialen ekintzak eta erabakiak.

Orain dela gutxira arte, espainiar zuzenbideak –EBko Estatuetako beste legedi batzuek bezala- age-

rian utzi du ez dakiela ezer ere zeharkakotasun printzipioaz, ez haren formulazio teorikoaz eta ezta

haren aplikazioez ere. Gure legediak ez du zeharkakotasun printzipioa inola ere aipatu urriaren

13ko 30/2003 legea onartu arte, hau da, generoaren gaineko inpaktuaren balorapena Gobernuak

egiten dituen arauzko xedapenetan sartzeko neurriei buruzko lege hori onartu arte. Beste autono-

mia erkidego batzuek bere egin dute bide hori eta genero-zeharkakotasunari buruzko arauak txer-

tatu dituzte beren jarduera legegilean4.

Esan beharra dago, dena dela, arau horien eraginkortasuna ez dela inola ere espero genuena; izan

ere, generoaren gaineko inpaktuari buruzko txostena eta azkeneko ebaluazioa ez dira –normalean-

modu serio eta arduratsuan egiten, baizik eta tramite huts moduan; horren arrazoia da, neurri bate-

an, erakundeek ez dakitela nola egin behar ote diren txosten eta ebaluazio horiek. Europako

Batzordeak ahaleginak egin ditu gure herrikoa soilik ez den gabezia hori gainditzeko, “legeen

inpaktua generoaren arabera ebaluatzeko gidaliburu5” baten bitartez. Gidaliburu horren aplikazio-

Elkarrizketa soziala,
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3 LOUSADA AROCHENA, F.“Informe sobre el impacto de género en la elaboración normativa”. 6-092 Legea, 2004-9-23koa,
1. orrialdea eta hurrengoak. RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M. “Informe sobre el impacto por razón de género en
la elaboración de disposiciones normativas”. Relaciones Laborales, 20. zenbakia, 2004, 119. orrialdea eta hurrengoak.
4 Andaluziari dagokionez, hori 18/2003 Legean eta martxoaren 9ko 93/2004 Dekretuan egin da.
5 http://www.aeci.int.bo/documentos/Materiales%20de20g%E9nero/Evaluaci%F3n.%20Indicadores/
evaluaci%F3n%20impacto%20gE9nero.pdf.

 



eremu formala Batzordea bera da, baina erreferentzia edo eredu gisa balio dezake horrelako txos-

tenak egiteko. Autonomia erkidegoen alorrean ere badira beste gidaliburu batzuk, hala nola

Kataluniako Generalitatek egindakoa6.

Lehenik eta behin, begiratu behar da ea beharrezkoa ote den generoaren gaineko inpaktuari buruz-

ko txostena egitea, kasu konkretu bakoitzari dagokionez (gidaliburuak ebaluazioaren egokitasuna

baloratzea deitzen dio horri). Hori dela-eta, gidaliburuak hauxe dio: genero-ikuspegia neurri, arau

edo erabaki jakin batean integratzeko prozesuan, aldez aurretik beharrezkoa da sexuaren arabera-

ko datu bereiztuak izatea eta datu horiek aztertzea, gero planteatzeko ea neurriaren aplikazio-ere-

muan desberdintasunik ote dagoen gizonen eta emakumeen artean, eskubideei, baliabideak esku-

ratzeko aukerei eta erabakietan parte-hartzeko bideei dagokienez. Erantzuna baiezkoa izanez gero,

beharrezko bihurtzen da proposamenak gizonengan eta emakumeengan izan dezakeen inpaktua

ebaluatzea, antzemandako desberdintasunetatik begiratuta. Bestela esanda, generoaren gaineko

inpaktuari buruzko txostena beharrezko bihurtzen da. Sexuen arabera bereiztutako datu estatistiko-

ek ez badute desberdintasunik erakusten gizonen eta emakumeen artean, arauaren, neurriaren edo

erabakiaren aplikazio-eremuan, orduan txostena ez da beharrezkoa izango.

Bigarrenik, jarduteko irizpide egokiak landu behar dira, horren bidez jakiteko ea politikoki ezarrita-

ko helburuak garatzen dituzten politika, arau edo neurriek nolako ekarpena egin ote diezaioketen

gizonen eta emakumeen artean antzemandako desberdintasunak ezabatzeari eta haien arteko ber-

dintasuna sustatzeari.

Gidaliburuan jasotako zenbait adibide lagungarriak dira ikusteko zer-nolako eremuetan izan daite-

keen beharrezkoa generoaren gaineko inpaktuaren txostena egitea. Gure iritziz, eremurik esangu-

ratsuenetako bat garraioen politika izango litzateke. Izan ere, itxuraz nahiko sektore neutroa izan

arren, azterketa zorrotzek agerian uzten dute badirela munta handiko desberdintasunak emakume-

en eta gizonen artean, garraiabide publikoak eta pribatuak erabiltzeko aukerari dagokionez, zeren

frogatuta baitago emakumeek aukera gutxiago izaten dutela ibilgailu pribatua eskuratzeko gizonek

baino, eta, beraz, gehiago erabiltzen dutela garraio publikoa; alderdi hori aurrekontuetan kontuan

hartzeak eragina izan beharko luke garraioaren alorreko inbertsioei buruzko erabakietan, hau da,

ea errepide eta autopistetan edo garraio publikoen hobekuntzan inbertitu behar ote den erabaki-

tzerakoan.

Generoa arauak egiterakoan kontuan hartu behar den dimentsiotzat hartzeak hauxe ekarriko luke

berekin: legediaren alor guztiak zeharkakotasuna bereganatzen ari direla arau guzti-guztiek bila-

tzen duten helburu bezala, halako moldez non arau horiek ere genero-ikuspegia aplikatu beharko

luketen. Bestela esanda, genero-zeharkakotasun printzipioa maila gorenean juridikoki aitortzearen

bidez, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko helburua legedia osoan txertatzen da,

eta, beraz, arau bakoitzari helburu hori lortzeko beharra eransten zaio. Hau da, legedia osatzen

duten arau guzti-guztiak gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko mekanismo bihurtu

behar dira.
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3.- ELKARRIZKETA SOZIALA ETA GENERO-ZEHARKAKOTASUNA

Europako ekonomiek azken urteotan izan dituzten erreformek eta lan harremanak globalizazio eko-

nomikora egokitzeko prozesuak helburu garbi bat ekarri diote elkarrizketa sozialari, bai Europan

eta bai hemen, alegia, erreforma eta egokitzapen horiek langileek aitortuta dituzten eskubideak

murriztu gabe gauzatzea. Azken batean, eztabaidaren ardatza hauxe da: enpresen kudeaketa mal-

gutzea, baina –aldi berean- langileei segurtasuna eta egonkortasuna eskainiz; horri malgusegurta-

suna-ri (flexiseguridad) buruzko eztabaida deitu zaio.

Giza baliabideak eraginkortasun handiagoz asignatzeko, kostuak murrizteko eta produktibitatea

handitzeko helburuak inpaktu desberdina izan du gizonentzat eta emakumeentzat, zeren aldaketa

horiek hasterakoan abiapuntuzko egoera desberdinak baitzituzten bi generoek. OITk berriki egin-

dako zenbait azterlanek7 adierazten dutenez, arazo horiek larriago bihur litezke EB herri gehiago-

rentzat zabaltzen denean.

Azterlan horien arabera, Europa mailan eta lanaren alorrean, emakumeek eta generoen arteko

harremanek gaur egun dituzten hiru arazo kezkagarrienak hauexek dira: lehenik, zailtasunak ager-

tu dira enplegua eta errentak segurtatzeko, gaur egungo lan merkatua oso aldakorra delako; biga-

rrenik, babes sozialak eta gizarte zerbitzuek eskaintzen dituzten prestazioak eta haien eraginkorta-

suna ez da nahikoa; eta, hirugarrenik, emakumeek ez dute parte-hartze egokirik elkarrizketa sozia-

lean, ezta alor soziopolitiko eta ekonomikoarekin zerikusia duten erabakiak hartzeko prozesuetan

ere. Azken arazo horren eraginez, emakumeek zailtasun nabariak dituzte bere eskakizunak eta

lehentasunak aurrera ateratzeko.

OITren ustez, lan merkatuaren berrantolaketa generoaren ikuspuntutik baloratzerakoan sakonago

aztertu behar diren aldagaiak honako hauek dira, besteak beste: genero bakoitzak lan merkatuan,

langabezian, azpienpleguan eta egituratu gabeko sektorean duen parte-hartze tasa; lan merkatua-

ren segregazio horizontal eta bertikala; ordainsari mailak eta generoaren arabera dituzten desber-

dintasunak; ordaindu gabeko zaintza-lana –gehienbat emakumeen eskuetan- eta horrek ongizate

estatua mantentzearekin duen lotura.

Europa osoan, langabeziaren arazoak eragin handiagoa du emakumeengan gizonengan baino; izan

ere, emakumeen langabezia-tasak gizonenak baino nabarmenki handiagoak dira. Are gehiago:

emakume langabeek arrisku handiagoa dute langabezia-aldi luzeak pairatzeko. Horrekin batera,

ezkutuko langabeziak eta ezkutuko ekonomiak ere eragin handiagoa dute emakumeengan. Hainbat

arrazoi direla medio, emakumeek aukera gutxiago dituzte autoenplegura jotzeko edo enpresari gisa

aritzeko. Gainera, norberaren konturako lana ezkutuko langabeziaren forma bat izaten da maiz, eta

ez du aukera handirik eskaintzen taxuzko ordainsariak eskuratzeko. Generoagatik enpleguan ger-

tatzen den segregazioak bere horretan dirau, eta Europako eremu batzuetan indartu ere egin da,

batez ere EBko Estatu berrietan; hala, emakumeak gehiengo nabarmena dira lanbide jakin batzue-

tan, hala nola ehungintzan, bulegoetan, osasun-sektorean, hezkuntzan, sektore publikoan eta zerbi-
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tzuen sektorean; horrelakoetan, emakumeek soldata txikiak izaten dute eta aginte-postuetatik baz-

tertuta egoten dira. Sarritan gizonei baino gutxiago ordaintzen zaie ezaugarri edo balio bereko

lanengatik, baina beharrezkoa izango litzateke balorapen sistema egokiak izatea, arazo horren

hedadura neurtzeko eta desbideraketa hori zuzentzeko; horrelakorik ez dagoenez, horren ondorioa

da Europako leku gehienetan emakumeek gizonek baino gutxiago kobratzen dutela, eta, gainera,

prestakuntza ona duten emakumeek ere badituztela zailtasunak diru-sarrera egokiak eskuratzeko,

haien prestakuntzari dagozkion lanpostuen bidez.

Europako babes eta segurtasun sozialeko sistemetan (adibidez: Alemaniakoan) erreforma sakonak

egiten ari dira. Erreforma horiek emakumeen egoera eta haien lanbide-karreren ezaugarri espezi-

fikoak kontuan hartu gabe egiten ari dira, hau da, kontuan hartu gabe emakumeen lanbide-karrerak

familiaren barneko lana eta soldatapeko lana uztartu ohi dituela. Batzuetan kontrakoa geratzen da,

hala nola pentsioen erreformari buruzko eztabaidetan, hainbesteraino non emakumeei leporatu

baitzaie pentsioen sistema kinka larrian jarri dutela, haien bizi-itxaropena handiagoa delako eta

adin-muga txikiagoa dutelako pentsioa kobratzen hasteko. Babes sozialari dagokionez, emakumeek

behar handiagoa izaten dute zaintzako zerbitzu sozialetara jotzeko –Europa arloan garbi geratu da

zerbitzu horien maila ez dela inola ere nahikoa-. Bukatzeko, frogatuta dagoen beste gauza bat da

emakume langabeek, bikoterik gabeko amek eta adineko emakumeek presentzia handiagoa dute-

la errenta txikieneko taldeetan eta pobrezian bizi diren pertsonen multzoan, hainbesteraino non gero

eta gehiago esaten baita Europako pobrezia feminizatzen ari dela.

Lan harremanen alorrari dagokionez, emakumeak borrokatu dira –eta borrokatzen jarraitzen dute-

enpresarien eta langileen erakundeetan duten parte-hartze eskasa eta mendetasun-egoera gaindi-

tzeko. OITk agerian uzten duenez, emakumeen interesak ez daude gizonen interesen parean elka-

rrizketa sozialean, ezta lanaren munduan garrantzia duten zuzendaritza mailetan ere. Emakume lan-

gileen eskubideekin eta beharrekin zerikusia duten gaiak agendatik kanpo uzten dira maiz. Eta are

baztertuago dago ardurak eta boterea emakumeen eta gizonen artean banatzeko egin beharreko

aldaketen eztabaida, hots, generoen arteko berdintasuna errespetatzera zuzendutako aldaketen

eztabaida.

Garbi dago, jakina, arazo horiek guztiak elkarrizketa sozialaren xede diren alor guztietan agertzen

direla, bai EB mailan eta bai nazio mailan; ildo beretik, Lisboako Goi Bileran ezarritako helburuak

bete ahal izateko elkarrizketa sozialak bere egin behar dituen helburu guztiek eragin handiagoa

dute emakumeengan gizonengan baino; beraz, malgutasunaren eta segurtasunaren arteko oreka-

puntua aurkitu ahal izateko, kontuan hartu beharko lirateke emakumeen egoera, haien lehentasunak

eta haien eskakizunak: legezko lanpostu duina eta kalitatezkoa, dibertsifikatua eta egonkorra, behar

den bezala ordainduta, babes sozialarekin, eta abar... Azken batean, generoaren zeharkako ikuspe-

gia negoziazioaren eremu guztietan erantsi beharko litzateke, bai hiru alderdiko negoziazioan eta

bai bi alderdikoan; hori horrela, generoaren gaineko inpaktuaren azterketa egin beharko litzateke

aipatutako alorretan, zeren garbi baitago ezinbestekoa dela.

Aski frogatuta dago EBko instituzioek eta arauek funtsezko rola eman dietela beti mintzakide sozia-

lei, bai berdintasun printzipioa inplementatzeko eta praxira eramateko zereginean eta bai generoa-

10



ri lotutako diskriminazioa ezabatzeko lanean. EBko mintzakide sozialek hainbat motatako aukera

dituzte Europako araudia sortzeko lanean parte hartzeko, eta horiek guztiek emaitzak izan dituzte

generoaren ikuspegiari lotutako negoziazioan. Hasteko, Amsterdamgo Itunak ardura berezia ema-

ten die arauak sortzeko eremuan: mintzakide sozialek badute aukera hitzarmenak egiteko, eta hi-

tzarmen horiek indartu egingo dira eta eragin juridikoa hartuko dute Zuzentarau moduan. Bide

horretatik, generoaren ikuspegiarentzat garrantzi handia duten bi Zuzentarau onartu ziren: guraso-

entzako baimenei buruzko D/96/34/CEE Zuzentaraua eta lanaldi partzialeko lanari buruzko D/97/81

Zuzentaraua.

Halaber, nahi izanez gero, mintzakide sozialek borondatezko akordioak sina ditzakete, hau da, indar-

tu gabekoak; horrelakoetan, akordioen aplikazioa mintzakide sozialen esku uzten da, haiek barne-

ko negoziazio kolektiboaren bitartez arau bihur ditzaten. Era horretan onartu zen –adibidez-

Telelanari buruzko Akordioa, 2002ko uztailaren 16an.

Bukatzeko, EBko mintzakide sozialek akordio sektorialak eta sektoreartekoak har ditzakete, indar-

tze-ahalmen desberdinekoak (politika sindikalerako orientabideak, praktika onen kodeak, ekintza-

rako programak); adibidez, jarraibide sektorial bezala, Europako Armadoreen Zentralak eta

Europako Garraioaren sindikatuen Federazioak akordio bat sinatu zuten 2004ko abenduaren 16an,

aukera berdintasuna sustatzeko eta laneko jazarpen moralari aurre egiteko; 2005eko martxoan,

berriz, CES, UNICE, UEPME eta CEEP erakundeek ekintza plan edo negoziatzeko akordio bat hitzar-

tu zuten: “Genero Berdintasunari buruzko Ekintzen Plana”.

Hala eta guztiz ere, elkarrizketa sozialak azken urteotan EBn izan duen garapena ikusita, bat nator

EBren Batzordeak adierazitako jarrerarekin, alegia, “Zabaldutako Europako Batasunaren aldaketara-

ko lankidetzea: Europako elkarrizketa sozialaren ekarpena bultzatzea” izenburuko komunikazioan

adierazitako jarrerarekin8 -agiri horretan, lortutako emaitzak, eskura dauden aukerak eta antzeman

diren gabeziak jaso dira-. Komunikazio horretan Batzordeak adierazten duenez -batzuetan modu

agerikoan eta beste batzuetan lerro artean-, Europa mailako elkarrizketa sozialaren garapenak eta

funtzioak konfiantza sortzen diote, baina baita pisuzko zalantzak ere. Batzordeak agerian uzten ditu

EB Estatu berriei zabaltzearen eraginez agertu diren eta epe ertainera larriago bihurtuko diren ara-

zoak, hala nola hartutako akordioen zehaztasun mailarekin eta behartze-ahalmenarekin zerikusia

dutenak, eta baita Europako mintzakideen eta mintzakide nazionalen arteko harremanetan dauden

gabeziak eta hutsuneak ere, zeren hori oztopo baita akordioak aplikatzeko eta aplikazio horren

jarraipen-kontrola egiteko.

Gabezia eta hutsune horiek lehen aipatutako hiru kasuetan azaleratu dira, hots, generoaren ikus-

puntutik garrantzitsutzat jo diren hiru kasuetan: gurasoentzako baimenei eta lanaldi partzialeko lana-

ri buruzko akordio indartuetan eta telelanari buruzko akordio autonomoan. Hala, hiru akordio horie-

tan, sortutako betebeharrak  zehaztugabeak dira eta nobedade gutxi ekarri diote aurreko egoera-

ri; gainera, barneko negoziazio kolektiboaren bidez egin den inplementazioa ez da inola ere aski

izan, eta ez dago tresna eraginkorrik mintzakideak EB mailan ezarritako betebeharrak betetzera

behartzeko. Horrek bi arrazoi izan daiteke: mintzakide sozialek ez dutela genero-zeharkakotasun
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12 printzipioa aplikatu, ezta generoaren gaineko inpaktuari buruzko txostena ere egin bere negozia-

zioetan, edota horrek ez duela eragin handirik izan lortutako emaitzetan.

Horren haritik, Europako 2006-2010 Agenda Sozialak horren inguruan esandakoa aipatu behar

dugu, hau da, Batzordeak Komunikazio bat egin nahi duela gizonen eta emakumeen arteko berdin-

tasun alorrean atzemandako gabeziez, elkarrizketa sozialaren bidez garatu behar gaiei dagokie-

nez, gabezia horien inguruan etorkizunean gauzatu nahi diren ekimenak aipatuz. Alde horretatik,

udaberriko Goi Bileran Txosten bat aurkeztuko du, eta hemendik gutxira Generoaren Europar

Institutua sortuko dela aipatzen du. Erakunde horren eginkizuna informazioa biltzea eta praktika

onak trukatzea izango da, eta, gainera, Batzordeari eta EBko Estatuei lagunduko die gizonen eta

emakumeen arteko berdintasuna sustatzearekin zerikusia duten helburuak lortzen, eta baita helbu-

ru horiek EBko politika guztietan txertatzen ere.

Estatu espainiarreko egoera ez da asko urruntzen OITk Europarentzat antzeman duen egoeratik,

batez ere EBko Estatu berrien egoeratik. Elkarrizketa Sozialaren alde 2004ko uztailaren 8an

“Lehiakortasuna, enplegu egonkorra eta gizarte kohesioa” izenez sinatu zen Adierazpenaren helbu-

rua elkarrizketaren eta hitzarmenen garapen-esparrua zehaztea zen, legegintzaldi honetarako, hel-

buruak, orientabide orokorrak eta jorratu beharreko gaiak definituz eta hamahiru negoziazio-gai

zehaztuz. Bada, Adierazpen horrek helburu hauek ezarri zituen, besteak beste: “Gobernuak eta

mintzakide sozialek, eskura dituzten tresnak baliatuz, emakumeen lan integrazioa bultzatzen eta haien

lan baldintzak hobetzen dituzten konponbide adostuak bilatuko dituzte. Orobat, familiako eta laneko

bizitza bateragarri egiten saiatuko dira. Eta hori guztia aukera berdintasunen printzipioarekin eta ema-

kumeak ez diskriminatzeko printzipioarekin bat etorriz”.

Adierazpen hori ez da inola ere aski, bai orokorregia delako eta bai ez duelako aplikatzen genero-

zeharkakotasun printzipioa; izan ere, printzipio hori gainerako hamabi helburuetan ere agertu

beharko litzateke. Hala, beharrezkoa izango litzateke emakumeen egoera eta errebindikazioak

negoziazio prozesu osoan kontuan hartzea, besteak beste gai hauetan: lan merkatua, immigrazioa,

prestakuntza iraunkorra, enplegu-zerbitzuen politika aktiboak eta funtzioa, politika industriala, lan-

bide arteko gutxieneko soldata, laneko arriskuen prebentzioa, Gizarte Segurantza eta gizarte babe-

sa. Horiek guztiek eragin sakona dute emakumeen egoera sozio-laboralean.

Adierazpen hori garatzeko eta osatzeko, nazio mailako sindikatu nagusiek agiri bat aurkeztu zuten

martxoan Enplegu Mahaian; bertan, proposamen unitarioak biltzen ziren, lan merkatuari buruzko

elkarrizketa soziala generoaren ikuspegitik lantzeko.

Agiri horren hasieran hauxe irakur daiteke: “...emakumeen jarduera-tasa handitzeko modu bakarra

emakumeek pairatzen dituzten zuzeneko eta zeharkako diskriminazioak ezabatzea da, enplegua esku-

ratzeari, prestakuntzari, promozioari eta lan baldintzei dagokienez, ordainsariak barne sartuta...

Enpresen eremuan ekintza positiboak eta berdintasunerako planak abiatzea eta erabiltzea lagungarria

da emakumeek presentzia handiago izan dezaten enpleguan... neurri horiek eguneroko praktika

bihurtzea lagungarria izango da emakumeen lan integraziorako, eta baita lanpostu hobeak eta iraun-

korragoak lor ditzaten ere; hori funtsezko tresna da lanbide-segregazioa ezabatzeko”.

 



Sindikatuek hainbat proposamen aurkeztu zituzten aipatutako helburuak lortzeko; horietako bat da

berdintasun Planak legearen bidez ezartzea, eta haien gutxieneko edukiak derrigorrezkoak izatea

negoziazio kolektiboan. Berdintasun plan horiek hauxe hartu behar dute kontuan:

- Aukera berdintasuna enplegua eskuratzeko, enplegua hobetzeko, prestakuntza jasotzeko eta

ordainsari berdinak lortzeko.

- Familiako eta lanbideko ardurak bateragarri egiteko neurriak, gizon eta emakumeentzat.

- Jazarpen sexuala eta generoari lotutako jazarpen morala.

- Plan horien gauzapena ebaluatzeko eta haien jarraipena egiteko sistemak.

Enplegua eskuratzeari dagokionez, proposamena da ekintza positiboko neurriak legearen bitartez

hartzea; horretarako, gizonen eta emakumeen merituak eta baldintzak berdinak direnean, emaku-

meen kontratazioa lehenetsiko litzateke presentzia txikia duten lanetan eta lanbide-kategorietan.

Enplegua hobetzeari dagokionez (promozioa), gisa bereko neurriak hartzea proposatzen da, lanbi-

de-segregazioa ezabatzeko xedez; halaber, lanbide heziketako plan espezifikoak egitea proposa-

tzen da, bai emakume langabeentzat eta bai emakumeek presentzia txikia duten jardueretan ari

direnentzat.

Legearen eta hitzarmenen bidez irizpideak hartzea eta irizpide horiek definitzea eskatzen du, ale-

gia, lanbide-taldeak eratzerakoan eta lanpostuak baloratzerakoan kontuan hartu behar diren irizpi-

deak, ordainsarien eremuan dagoen zeharkako diskriminazioa ezabatu ahal izateko.

Beste eskakizun bat da pertsonalaren ordezkariek berdintasunaren alorrean dituzten eskumenak

handitzea eta indartzea. Horretarako, agiriak dio ordezkari horiek eskubidea izan beharko luketela

sexuaren arabera bereiztutako informazioa jasotzeko, ondoren adierazitako gaioi dagokienez:

- Plantillaren osaera eta enplegu eskaerak.

- Kontratazio berriak.

- Batez besteko ordainsariak, ordainsariaren osagaiak banan-banan bereiztuta.

- Enplegu planak.

Laneko eta familiako bizitza bateragarri egiteari dagokionez, gaur egun indarrean dagoen legedian

antzematen diren gabeziak eta hutsuneak agerian utzi ondoren, hauxe proposatzen dute sindikatuek:

- azpiegitura egokiak, irisgarriak eta kalitatezkoak sortzea, beharrezkoa den kopuruan, zaintza

ahalbidetzeko, batez ere 0 eta 3 urte bitarteko haur-eskoletako eta haurtzaindegietako plaza

kopurua handituz, eta baita adineko pertsonak eta pertsona gaixoak eta ezinduak etxean zain-

tzeko plazak edo zerbitzuak ere sortuz;

- gizonen eta emakumeen eskubideak parekatzea, lizentzia, baimen, eszedentzia eta lanaldi

laburtuei dagokienez, eta horien araubide juridikoa berraztertzea, haien bidez konpondu nahi

diren beharrei egokitzeko. Baimen ordainduak, eszedentziak eta lanaldi laburtuak onartzera-

koan, egoera hori sortzen duen pertsonaren ezkontza-ahaidetasuna ezabatzeko beharra plan-

teatzen da;
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- lanaldia modu egokian antolatzea, gizonek aukera izan dezaten familiako arduretan parte har-

tzeko -gainera, parte-hartze hori bultzatu egingo da-;

- banakako aitatasun baimen besterenezin bat onartzea, emakumeen amatasun baimenari lotuta

ez dagoena; baimen hori malgua izango litzateke denborari dagokionez, eta haren erabilerak

ez luke eragin negatiborik izango beraren onuradunen aseguruan edo lanbide-eskubideetan;

- senideak zaintzeko eszedentziari dagokionez, eskubide hori hiru urtera luzatzea lehenengo

urterako aitortutako berme berdinekin: lanpostua gordetzea eta betetako ezaldi moduan kon-

tatzea;

- babes soziala hobetzea baimen eta lizentzia horiek erabiltzen diren bitartean: babesa handi-

tzea amatasunagatik/aitatasunagatik, adopzioagatik eta harreragatik hartzen diren baimenetan,

Gizarte Segurantzarentzako kotizaziorako eskatzen den gutxieneko ezaldiaren betekizuna eza-

batuz, kasu hauetan: amatasuna, haurdunaldiko arriskua, eta edoskitzaroa;

- haurdunaldiko arriskua eta edoskitzaroa laneko gertakizunetik ondorioztatutako kasutzat har-

tzea, gertakizun arrunten ondoriotzat hartu beharrean.

Agiriak dioenez, baimenen onuradunek babes egokia izan behar dute laneko eta familiako bizitza

bateragarri egiteko eskubideak erabiltzeagatik paira litzaketen zigorren aurrean, eta bermatu behar

zaie lanbideko edo gizarte segurantzako eskubideak ez direla urratzen; beste eskaera bat da lehen

aipatutako kasuak –laneko eta familiako bizitza bateragarri egiteko baimenak- modu garbian

bereiztea lanaldi partzialeko lanetik, babes sozialaren ondorioetarako, hau da, eragotzi behar da

eskubide horien erabilera ondorio negatiboak izatea babes sozialera iristeko unean.

Kontrol eta promozio instituzioen jardunari dagokionez, beharrezkotzat jotzen da genero-diskrimi-

nazioari buruzko arauen aplikazioaz Lan Ikuskaritzak egiten dituen kontrola eta ikuskapena indar-

tzea; gainera, behar dituen  baliabideak eta tresnak eman behar zaizkio bere jarduerak gauzatu di-

tzan, eta horretarako hauxe jotzen da beharrezkotzat:

-  eta tratu berdintasuna Lan Ikuskaritzak eta Ikuskariordetzak eta Gizarte Segurantzak bete

behar dituzten plan estrategikoen lehentasunezko helburuen artean egon behar da.

- Gizarte Segurantzaren Lan Ikuskaritzak tresna eta baliabide egokiak izan behar ditu hitzarmen

kolektiboek generoaren alorrean ezartzen dutenaren legezkotasuna modu egokiagoan eta era-

ginkorragoan kontrolatzeko; horretarako, Hitzarmen Kolektiboen Batzorde Nazionalari aholku-

laritzako eskumen espezifikoak eman behar zaizkio, mintzakide sozialei berdintasunari buruz-

ko gaiez informatu diezaien.

- Enplegu Zerbitzu Publikoen ekintza programetan neurri espezifikoak ezarri behar dira ema-

kume langabeentzat.

- Berdintasuna zaintzeari eta sexuagatik ez diskriminatzeari buruzko prestakuntza plan espezifi-

koak egin behar dira operatzaile juridiko guztientzat (epaileak, abokatuak, lan ikuskaritza, zer-

bitzuen ikuskaritza, eta abar).

Azken batean, agiri horrek generoaren ikuspuntutik planteatzen dituen errebindikazioak ez dira

inola ere berriak; espainiar legediak gai horietan guztietan dituen gabeziak eta hutsuneak behin eta

berriz azaleratu dira, eta ezabatu ditzaten eskatzen da etengabe.

14



4.- NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA

Bi alderdiko elkarrizketa sozialari dagokionez, hau da, negoziazio kolektiboari dagokionez, esan

behar den lehenengo gauza da EBko Estatu guztietan horixe dela  lan baldintzak eta lan harrema-

nak arautzeko tresna nagusia. Gainera, aspalditik gero eta indar handiagoa hartu du Funtsezko

Eskubideak enpresaren baitan bermatzeko tresna gisa. Lehen aipatu dugunez, 2002/73/CEE

Zuzentarauak mintzakide sozialak inplikatu nahi ditu berdintasun printzipioaren eta sexuagatik ez

diskriminatzeko printzipioaren aplikazioan, hitzarmen kolektiboak horren bitarteko gisa baliatuz.

Beraren 8. artikuluak neurri egokiak eskatzen dizkie EBko Estatuei enpresarien eta langileen ordez-

karien arteko elkarrizketa soziala bultzatzeko, tratu berdintasunaren alorrean, horren aplikazioa sus-

tatzeko xedez: “....besteak beste, lantokian gauzatzen diren praktiken jarraipena, hitzarmen kolektibo-

ak, portaera kodeak, ikerkuntza, eta esperientzia zein praktika onen trukea tresnatzat hartuz”.

Zuzentarauak negoziazio kolektiboa azpimarratzen du berdintasun printzipioa aplikatzeko tresna

bezala, eta EBko Estatuei zera eskatzen die: berdintasuna modu antolatuan, sistematikoan eta alor

guztietan aplikatzera eta sustatzera bultza ditzatela enpresariak. Horren haritik, Europako sindika-

tuek hainbat agiritan adierazi dutenez, negoziazio kolektiboaren prozesuan beharrezkoa da gene-

roaren problematika kontuan hartzea. Hala eta guztiz ere, aldarrikapen horiek lortu dituzten emai-

tzak ikusita, badirudi zuzentasun politikoaren diskurtsotik datozela benetako borondatetik baino

gehiago.

Espainiako lan harremanen sistemaren kasuan, hitzarmen kolektiboa iturrien sisteman integratutako

arau bat da. 1978ko Konstituzioaren 7., 28. eta 37. artikuluek funtsezko eginkizuna ematen diote

negoziazio kolektiboari, lan baldintzen eta lan harremanen erregulazioaren alorrean. Hortik abiatu-

ta, hitzarmen kolektiboak tresna egokitzat jotzen dira Konstituzioak berak aitortzen dituen eskubide

sozialen bermea enpresan sartzeko, eta eskubide horien artean tratu berdintasuna eta sexuagatik

diskriminatzeko debekua sartzen dira (Espainiako Konstituzioaren 14. artikulua). Horregatik, gene-

ro-zeharkakotasunetik ondorioztatzen diren betebeharrak bete beharko lituzke, eta, beraz, gizonen

eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko mekanismo bihurtu beharko litzateke. Horrela onartu

izan dute mintzakide sozialek berek azken urteotako Negoziazio Kolektiborako Akordioetan. 2002ko

Negoziazio Kolektiborako Akordioa indarrean egon zen bitartean, mintzakide sozialek azterlan bat

egiteko eskatu zuten, gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunaren aplikazioa oztopa

dezaketen faktoreak aztertzeko, enplegua eskuratzeko baino lehenagoko aldia ere barne sartuta,

eta, halaber, oztopoak identifikatzeko eta berdintasuna sustatzeko praktika egokiak zein izan daitez-

keen azpimarratzeko, negoziazio kolektiboak horri begira duen operatibotasuna ere ebaluatuz.

Azterlan horren eraginez, 2003ko Negoziazio Kolektiborako Konfederazio arteko Akordioan zenbait

helburu ezarri ziren, mintzakide sozialek beren negoziazio-eginkizunetan lor zitzaten.

Alderdi sozialek modu agerian aitortu dizute emakumeek Espainiako gaur egungo lan merkatuan

dituzten arazo nagusiak, eta, faktore horietako batzuk lan harremanen esparrutik haratago doazela

ikusten badute ere, euren ustez negoziazio kolektiboa eta elkarrizketa soziala tresna baliagarriak

izan daitezke oraingo egoera aldatzeko, eta baita gizonen eta emakumeen lan baldintzetan dauden

desberdintasunak zuzentzeko helburuan aurrera egiteko ere. Beren iritziz, negoziazio kolektiboak
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lagungarria izan behar du gizonen eta emakumeen lan baldintzak berdintasunez garatzera daraman

esparru bat ezartzeko, berdintasuna lortzeko bidean dauden oztopoak ezabatzen dituzten jardue-

rak bultzatuz, eta, hala dagokionean, ekintza positiboei helduz, baldin eta abiapuntuan bertan ego-

era desberdinak badaude, lan baldintzen eremuan. Kontsiderazio orokorrek eta Jarraipen

Batzordeak –hartutako konpromisoa betez-  hedatu nahi dituen praktika onek helburu hau dute:

emakumeek enplegua lortu eta bertan iraun dezaten lagungarriak izan daitezkeen alderdiez orien-

tatzea, alegia, gizonek dituzten baldintza berdinak lor ditzaten; aldi berean, beste helburu bat da

aukera berdintasunerako eskubidearen aplikazioa -Espainiako eta EBko legezko arauek ezarrita-

koa- oztopatzen duten praktikak zuzentzea.

Agiria sinatu duten erakundeen arabera, ondoren adierazitako irizpideak egokiak dira negoziazio

kolektiboak aztergai dugun gaia (enplegua, kontratazioa, promozioa eta lan baldintzak) jorratu dezan:

- diskriminazioaren kontrako adierazpen-klausulak eranstea, dela printzipio orokor gisa dela hi-

tzarmenaren atal konkretuetan;

- hitzarmen kolektiboen edukia indarrean dagoen legedira egokitzea, edo horren ezean hitzar-

tutakoa hobetzea, arau-aldaketen bitartez gainditu diren klausulak ezabatuz;

- ekintza positiborako klausulak eranstea, emakumeek aukera berdina izan dezaten presentzia

txikia duten sektoreetara eta lanbideetara iristeko;

- aukeraketa, sailkapen, promozio eta prestakuntza sistemak aztertzea eta –hala dagokionean-

ezartzea, irizpide teknikoak, objektiboak eta neutroak –generoaren ikuspuntutik- oinarritzat

hartuta.

- izen sexistak ezabatzea lanbideen sailkapenetik (kategoriak, funtzioak eta eginkizunak);

- ekoizpenaren eremuko beharrak eta familiaren zein gizabanakoaren eremukoak bateratzea

ahalbidetzen duten neurriak hartzea, lanaldiari, oporrei eta prestakuntzaren programazioari

dagokienez;

- hitzarmenaren aplikazioa aukera berdintasunaren ikuspegitik ebaluatzea, Batzorde Paritarioak

egindako jarraipenaren bidez; horretarako, beharrezkotzat jotzen den aholkularitza eskatuko

da. Egokitzat joz gero, zeregin hori lan batzorde espezifikoen esku utziko da.

2005eko Negoziazio Kolektiborako Akordioan, gai hori gutxiago zehaztu zen, zeren tratu eta aukera

berdintasunari buruzko kapitulu orokor batean –VI. Kapituluan- sartu baitzen, 2003ko Akordioa ezer

gutxi aldatzen duen puntu espezifiko batean.

Helburu horiek Espainiako azken urteotako Negoziazio kolektiboan noraino bete diren aztertzeko

egin diren analisiek agerian utzi dutenez, oraindik ere asko falta da formalki proposatutako helbu-

ruak erdiesteko.9
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Generoari lotutako diskriminazioa ezabatzeari eta aukera berdintasuna lortzeari dagokionez

–enplegua eskuratzeko bideetan eta lan baldintzetan-, helburu horiek lortzeko adierazitako boron-

datea diskriminazioaren kontrako klausulen bitartez  bidera daiteke, 2004ko Negoziazio

Kolektiborako Akordioak berak dioenez, eta baita bermatze prozedurak eta tresnak aplikatuz.

Aipatzekoa da diskriminazioaren kontrako klausula horien presentziak gora egin duela azken urte-

otan negoziazio kolektiboan, batez ere estatu mailakoan, nahiz eta beheko mailetako hitzarmenetan

ere kasu bat edo beste aurki daitekeen. Horrelako adierazpenen intentsitatea aldatu egiten da hi-

tzarmen batetik bestera. Hala, batzuetan, inongo faktorerengatik –sexua barne- ez diskriminatzeko

klausula orokorren barnean sartzen da, dela hitzarmen osoari lotuta dela gai jakin batzuei lotuta

(enplegua eskuratzea, promozioa, prestakuntza, ordainsariak). Salbuespen gisa, badira adierazpen

orokorretik haratago doazen hitzarmenak, alegia, ekintza positiboko neurriak aurreikusten dituzte-

nak, hala nola promoziorako, lanbide-prestakuntzarako eta enplegua eskuratzeko ekintza positibo-

ak, halako moldez non, baldintza berdinetan, kontratazioan edo promozioan lehenetsi egingo baiti-

ra bete nahi den lanpostuaren lanbide-taldean presentzia txikiagoa duen generoko pertsonak.

Edonola ere, gisa horretako adierazpen-klausulen presentziak ez du inola ere bermatzen hitzarme-

nak bere egiten duenik gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren ikuspegia, zeharkakotasu-

na aplikatuz. Batzuetan, klausula hori sexuen arteko berdintasun printzipioaz hitzarmen osoan dago-

en erreferentzia bakarra izaten da, hau da, ez da beste inolako mekanismorik  aurreikusten hori pra-

xira eramateko negoziazioak aztergai dituen kontuetara.

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun printzipioaren aplikazioa bermatzeko mekanismo edo

tresnei dagokienez, esan beharra dago hitzarmen batzuek Batzorde Parekideen esku uzten dituzte-

la horren inguruko eginkizunak; garbi dago, baina, askoz ere eraginkorragoa dela Batzorde espezi-

fikoak sortzea, aukera berdintasun printzipioaren aplikazioa sustatzeko eta sexuari lotutako diskri-

minazio egoerak kontrolatzeko eta saihesteko. Oso gutxi dira horrelako instituzio eta prozedura ber-

matzaileak dituzten hitzarmenak. Egia da hitzarmen batzuek badituztela horrelako tresnak, batez

ere hitzarmen sektorialek; izan ere, hitzarmen sektorialek bidea ematen diete Batzorde horiei infor-

mazioa eskatzeko, txostenak plazaratzeko eta antzemandako diskriminazio-egoerak zuzentzeko

proposamenak egiteko.

Enplegua eskuratzeari dagokionez, beharrezkoa izango litzateke kontratazio prozesuetako lanbide-

segregazioa ezabatzea, hau da, emakumeei eta gizonei lan desberdinak asignatzera daramaten

estereotipoak ezabatzea; hala, pertsona guztiak enpresa eta sektore guztietako lanpostu guztietan

modu arrazionalean eta sexismorik gabe integratzeko baldintzak sortu beharko lirateke, zeren eta,

esperientziak erakutsi duenez, enplegu eta lan baldintzetako diskriminazioa ezabatzeko modurik

onena hauxe baita: gizonei eta emakumeei aukera berdinak eskaintzea enplegu eta lanbide mota

guztietara iristeko.

Negoziazio kolektiboak prozedura objektiboak erregulatu beharko lituzke –xede hori izan beharko

luke- enplegua eskuratzeko eta langileen kontrataziorako eta promoziorako; asmoa diskriminazioa

ezabatzea da, langileen aukeraketa proba objektiboen bidez eginez. Gainera, D/2002/73 dioena

betez, hitzarmen kolektibo sektorialetan beste eskakizun bat gehitu beharko litzateke: azterketa

estatistikoak egitea 50 langile baino gehiago dituzten enpresetan, bertako enpleguaren egoera
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aztertzeko. Egoera diskriminatzailea dela egiaztatuz gero (oso emakume gutxi daudelako edo gehie-

nak atal edo lanpostu jakin batzuetan soilik kontzentratzen direlako), egoera horretara eraman duten

arrazoiak aztertu beharko lirateke, eta horri egoera aldatzeko konpromiso bat uztartu lekioke, ekintza

positiboko neurriak hartzearen bitartez (adibidez: enpresako emakume langileengana zuzendutako

prestakuntza eta birziklapen ikastaroak, haien mugikortasuna edo promozioa errazteko).

Enpleguaren kalitateari dagokionez, emakumeen enpleguaren izaera atipikoa hartu beharko litzate-

ke kontuan; adibidez: proportzionaltasun eta eskubideen berdintasun printzipioa aplikatuz lanaldi

partziala duten langileei –gehienak emakumeak dira, Europa osoan- eta aldi baterako lana dutenei

–prekarietate maila askoz ere handiagoa da emakumeen artean-. Bestalde, enpleguaren egonkor-

tasuna ahal den neurrian bermatzea, aldi baterako kontratuak kontratu finko bihurtuz, lagungarria-

goa izango litzateke emakumeentzat, zeren haien kontratazioa prekariagoa baita (%34,2 emakume-

en artean eta %29,2 gizonen artean).

Emakumeek aukera gehiago izan dezaten enplegua eskuratzeko eta lanpostu egonkorrak izateko,

beharrezkoa da haien lanbide heziketa kontuan hartzea: gaur egun, ekoizpen prozesuak etengabe

aldatzen dira eta malgutasuna zein mugigarritasun funtzionala lan baldintzen ardatza dira, eta, hor-

taz, prestakuntza iraunkorra premiazko eta funtsezko bihurtzen da norberaren lanpostua gorde ahal

izateko. Halaxe azpimarratzen dute, behin eta berriz, gizonen eta emakumeen aukera berdintasu-

nari buruzko Planek, bai EBkoek eta bai nazio mailakoek. Lanari buruzko araudian 1994an eginda-

ko erreformatik hona, lanbide prestakuntzaren eta promozioaren erregulazioa negoziazio kolekti-

boaren esku uzten da modu ia esklusiboan; horregatik, oso garrantzitsua da hitzarmen kolektiboe-

tan emakume eta gizonen arteko berdintasuna bermatzea, enpresetako prestakuntza prozesuetan

parte-hartzeari dagokionez. Emakumeak lan merkatuan gehiago eta hobeto integratzeko -aukera

berdinekin-, ezinbestekoa da emakumeen lanbide prestakuntza hobetzea eta dibertsifikatzea;

horretarako, emakumeen parte-hartzea bultzatu behar da enpresetan egiten diren ikastaroetan,

zeren horixe baita modu bakarra abiapuntuko desberdintasun egoera gainditzeko, alegia, emaku-

me langileen kolektibo asko enpresaren barnean hasieratik duten desberdintasun egoera gaindi-

tzeko. Negoziazio kolektiboa baliagarria izan behar da emakumeek taxuzko prestakuntza jasotzen

dutela bermatzeko, hau da, bermatzeko jasotzen duten prestakuntza iraunkorra, espezifikoa eta

integrala dela, lanbiderako balio duela, lanaldiaren barnean egiten dela eta emakumeek presentzia

txikia duten espezialitate, sektore edo lanbideetara zuzentzen dela. Halaber, bereziki zaindu behar

da etenaldi luze baten ostean lanean berriz hasi nahi duten emakumeen prestakuntza. Hala eta guz-

tiz ere, egindako azterlanek erakutsi dute oraingo egoera penagarria dela alor horretan. Oso hitzar-

men gutxitan aurki daitezke prestakuntza generoaren ikuspegitik arautzen duten klausulak.

Dirudienez, negoziazio kolektiboan garrantzitsuagoa da lanpostuz igotzeko bideak eta lanbi-

de promozioa arautzea. Alor horretan, hitzarmen kolektiboek bere egin ohi dituzte Langile

Estatutuaren 24. artikuluan ezarritako irizpideak; horien arabera, lanpostuz igotzeko kontuan

hartuko diren irizpideak hauexek izango dira: langilearen prestakuntza, merituak eta antzina-

tasuna eta enpresariaren antolakuntza-ahamena. Alde horretatik, arau berdinak egokitu behar

dira bi generoentzat. Alor horretan errotuta dagoen joera bat da  antzinatasunak garrantzia

galdu duela promoziorako irizpide gisa, eta hori garrantzitsua da, zeren gehienbat emakume-
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ei egiten baitzien kalte. Printzipioz merituan eta gaitasunean oinarritzen diren irizpide objek-

tiboen erregulazioa nahiko ohikoa izan arren, ardura eta aginte postuetarako promozioa

enpresarien esku geratzen da normalean, eurek beren nahierara aukeratu dezaten, eta hori ez

da batere lagungarria lan merkatuaren segmentazio bertikala ezabatzeko. Laneko promozioan

sexuaren arabera ez diskriminatzea oso gutxitan aipatzen da hitzarmenetan.

Lanaldiarekin zerikusia duten enplegu baldintzei dagokienez –lanaldia, oporrak, txandak, eta abar-,

EBko Aukera Berdintasunerako Programek behin eta berriz adierazi dute nola arautu behar diren,

alegia, familiako eta lanbideko ardurak bateratzea ahalbidetuz. Bi alor horiek bateragarri egin ahal

izatea funtsezko kontua da oraindik ere emakumeentzat, zeren  eta, estatistikoki frogatuta dagoenez,

familia zaintzeko ardura emakumeen bizkarrean geratzen baita ia beti; horren ondorioz, estatistikak

frogatzen duen bezala, lanaldiaren erregulazioa kezkagarriagoa da emakumeentzat ordainsarien

sistema baino, nahiz eta frogatuta dagoen emakumeak diskriminatuta daudela azken alor horretan.

Enplegua aztertzeaz arduratzen diren hainbat behatokik agerian utzi dutenez, egia da lanaldiaren

antolaketa negoziazio kolektiboaren alderdi dinamikoetako bat izan dela azken urteotan, eta, hala,

hitzarmenetan gero eta formula gehiago sartu direla lanaldia konputatzeko eta banatzeko. Une hone-

tan norabide desberdineko joerak elkartzen dira: alde batetik, ohiko lanaldiari buruzko itun arrun-

tak gero eta gutxiago dira; bestetik, gero eta itun gehiago daude lanaldi irregularrei buruz, enpre-

saren esku egon beharreko denborari buruz edo txandakako lanari buruz. Denbora aurrera joan

ahala, baina, negoziazio kolektiboa hasi da laneko eta familiako bizitza orekatzea gehiago ahalbi-

detzen duten formulak jasotzen, lanaldia banatzeari dagokionez. Zenbaitetan, hitzarmenek lanaldi

irregularrari buruzko itunak jasotzen dituzte, lanaldi hori aplikatzeko bete behar diren baldintza ba-

tzuk ezarriz, hala nola aurretik abisatzeko beharra, eta hori lagungarria izan daiteke familiaren anto-

lakuntzarako. Gainera, batez ere estatu mailako hitzarmen batzuetan, senideak zaintzeko ardurekin

zerikusia duten egoera jakin batzuetan dauden langileak salbuetsita geratzen dira lanaldi-luzapene-

tatik (haurrak, adineko pertsonak eta/edo ezinduak zaintzen dituzten pertsonak, haurdunaldian edo

edoskitzaroan dauden emakumeak).

Ordutegiari dagokionez, ohikoa da lanaldi jarraituak edo trinkoak adostea, batez ere enpresako hi-

tzarmenetan; horrek berekin dakarrena da lanaldia garai jakin batzuetan laburtzen dela, batez ere

udan, eta hori lagungarria izan daiteke familiako eta laneko bizitza bateratzeko eskoletako oporral-

dietan. Dena dela, hori industria sektorean gertatzen da gehienbat, ez zerbitzuen sektorean, eta

horixe emakumeen presentzia handiena duen sektore ekonomikoa. Ordutegi zurruneko sistema da

oraindik ere nagusia, baina hitzarmen kolektibo batzuetan ordutegi malguak onartzen dira, batez

ere enpresako hitzarmenetan. Horrelakoetan, lanaldiaren erdiko orduetan bada derrigorrezko den-

bora tarte bat, eta lanaldiaren hasieran eta bukaeran aukerako ordu-bloke bana, langileak nahi duen

moduan antolatzeko –enpresari abisatu ondoren-. Hala, familiako eta lanbideko bizitza bateragarri

egiteko aukera ordu-bloke malgu horien neurriaren mende egongo da. Halaber, batez ere nazio

mailan, oso arrunta da ohiko aparteko orduak ezabatzea edo –gutxienez- murriztea, eta hori ere

lagungarria da bizitzaren bi arlo horiek bateragarri egiteko. Aparteko orduak ohiz kanpo egiteko

itunari dagokionez, hitzarmen kolektibo batzuek ordu horiek ez egiteko erabakia justifikatzten dute,

senideak zaintzea premiazkoa denean.
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Oporrei dagokienez, oso gutxi dira familiako eta laneko ardurak uztartzeko beharra kontuan hartzen

duten hitzarmenak, eta, halaber, horri erantzun nahirik nolabaiteko lehentasuna ezartzen dutenak

familiako ardurak duten langileen alde, oporren txanda aukeratzerakoan, gurasoen oporrak eskola-

adinean dauden seme-alaben oporren egunetan izan daitezen; aitzitik, hitzarmen gehienek antzina-

tasuna erabiltzen dute hitzarmen gisa. Halaber, oso hitzarmen gutxik arautzen dute oporrak hartze-

ko aukera langilea amatasun-aldian dagoenean.

Laneko segurtasun eta osasunari dagokienez, doktrinak behin eta berriz adierazi du zein

garran-tzitsua den negoziazio kolektiboa alor horretan, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruz-

ko 31/1995 Legea onetsiz zenez geroztik; izan ere, negoziazio kolektiboak Legean ezarritakoa

hobetu dezake, eta baita sektore eta enpresen arabera zehaztu eta egokitu ere. Horregatik, gai

hori hitzarmen kolektiboetan arautzea lehentasunezko errebindikazio sindikala da aspalditik.

Lan baldintzei buruz Europan egin diren inkestek garbi utzi dutenez, kontratu mota, adina eta

generoa laneko osasunaren errealitatean eragina duten faktoreak dira. Sexuari dagokionez,

gizonek eta emakumeek laneko istripu eta lanbide-gaixotasun berdinak pairatu ditzaketen

arren, errealitateak erakutsi du emakumeek lanean dituzten arriskuak ez direla berdintasunez

banatzen, arrazoi batzuk direla medio; arrazoi horietako batzuek emakumeek lan merkatuan

pairatzen duten diskriminazioarekin dute zerikusia, baina beste batzuk prebentzioari buruzko

ezagutzan dauden gabeziei lotuta daude. Garbi dagoenez, laneko osasunari eta prebentzioa-

ri buruz hainbat urtez nagusitu den kultura bat-bateko istripuei eta ageriko arriskuei erantzu-

tea izan da -substantzia edo gai toxiko edo arriskutsuekiko kontaktua, zarata, muturreko ten-

peraturak eta lan baldintzak-, hau da, teorikoki gizonen lanpostu eta lanbide tradizionaletan

eragin handiagoa duten istripu eta arriskuei erantzutea. Hala eta guztiz ere, osasunarentzako

arrisku horien ondoan badira beste batzuk, hain agerikoak ez izan arren horiek bezain arris-

kutsuak direnak. Beste laneko arrisku horiek ez dute bizia zuzeneko moduan arriskuan jartzen

(ez dute hiltzen), baina desgastea ekartzen dute, osasuna arian-arian hondatzen dute, ez bat-

batean, eta horiexek dira emakumeen ohiko lanbideetan gehien agertzen diren arriskuak.

Laneko arriskuaren pertzepzioari buruzko inkesta guztiek adierazten dutenez, gizonek lanean

dituzten arriskuek segurtasunarekin eta higienearekin dute zerikusia; emakumeen arriskuek,

berriz, izaera psikosoziala dute gehienbat, eta lanaren antolaketarekin eta ergonomiarekin

dute zerikusia.

Gainera, badira gehienbat emakumeengan eragina duten arrisku faktoreak, lan merkatura iristeko

formarekin, asignatutako rol sozialekin eta sexuen arteko desberdintasun biologikoekin zerikusia

dutenak; faktore horien artean, lau hauek azpimarratu behar dira: lehenik, haurdunaldia eta amata-

suna, zeren arrisku berezi eta esklusiboak sortzen baitituzte emakumeentzat lan baldintza konkretu

batzuetan; bigarrenik, lan merkatuaren segmentazio horizontal eta bertikala: badira tradizionalki

emakumeenak diren lan batzuk, eta beste batzuk –gehienak- gizonenak direnak, eta, lehen aipatu

dugun bezala, lan multzo bakoitzak arrisku desberdinak dakartza osasunarentzat eta segurtasuna-

rentzat; hirugarrenik, emakumea lan merkatuan sartu da asignatuta zuen rol soziala utzi gabe, hau

da, familiako ardurak aldi berean eta ia berak bakarrik bere gain hartuta, eta frogatuta dago ema-

kumeek egin behar duten lan bikoitzak –presentzia bikoitza, soldatako lanean eta etxeko lanean-

efektu larriak eta frogatuak sortzen dituela osasunean, bai orokorrean eta bai laneko osasunean; lau-
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garrenik, aurrekoekin estu lotuta, emakumeek lan merkatuan pairatzen duten ahultasun eta diskri-

minazio egoeraren eraginez, haiek dira generoari lotutako jazarpen sexual eta moralaren biktima

nagusiak, eta horrek oso efektu hondagarriak ditu osasunean.

Laneko osasunaren eremuan emakumeek gehien planteatzen dituzten arazoak hauexek dira: estre-

sa, emakumeen zereginen monotonia eta errepikakortasuna, eta agente kimiko eta biologikoak.

Ezinbestekoa da mintzakide sozialak –batez ere sindikatuak- errealitate horretaz jabetzea gai horri

buruz egin beharreko erregulazioan, hau da, ezinbestekoa da genero-zeharkakotasun printzipioa

aplikatzea laneko segurtasunari eta osasunari buruz hitzarmenetan egiten den erregulazioan.

Nolanahi ere, hitzarmenei buruz egindako azterlanek erakutsi dutenez, emakumeek gai horren

inguruan planteatzen dituzten errebindikazioei ez zaie garrantzi handirik ematen; beste alde bate-

tik, baina, aipatzekoa da genero dimentsioak gero eta gehiago hartzen dela kontuan laneko osasu-

nari buruzko ikerketetan.

Genero indarkeriari dagokionez, EBko eta Espainiako arauek eta doktrinak etengabe errepikatzen

dutenez, jazarpen moral eta sexuala emakume langileek aurrean aurkitzen dituzten arazo nagusie-

tako bat da, batez ere lan merkatuan jarrera ahulagoan dauden emakumeek. Horregatik, negoziazio

kolektiboa baliagarria izan beharko litzateke –tresna gisa- eragile sozialek beren gain hartu deza-

ten jazarpenik gabeko lan-inguruneak bermatzeko ardura. Zoritzarrez, 2005eko Negoziazio

Kolektiborako Akordioak –2004koak bezala- ezer gutxi esaten du hitzarmen kolektiboetan gai hori

hobeto tratatzeko beharraz.

Aipatzekoa da hitzarmenei buruz orain arte egin diren azterlanek erakutsi dutena, hots, negoziazio

kolektiboak ez diola gai horri behar bezainbesteko arretarik eskaini. Aitortu behar da, horren ildo-

tik, gai horri arreta eskaini izan dioten hitzarmenek horren erregulazio teknikoaren kalitatea hobetu

dutela azken urteotan; dena dela, hitzarmen gutxitan jorratzen da laneko jazarpen sexuala, eta jazar-

pen morala oso-oso gutxitan agertzen da.

Ezinbestekoa da jazarpen sexualaren eta jazarpen moralaren kontzeptuak modu garbian eta zaba-

lean definitzea; gainera, ahal izanez gero adibideak jarri behar dira, arauaren hartzaileek kontzeptu

horiek ondo ulertu ditzaten, hala jazarpena pairatu lezaketen pertsonek nola balizko jazarleek.

Horregatik, hitzarmen kolektibo gehienetan dagoen araudia ez da inola ere egokia egoera horieta-

rako, zeren jazarpena kontratua hausteagatik zigor daitezkeen gainerako egoeren zerrendan sartu

baino ez baitute egiten.

Normalean, hitzarmen kolektiboek arau-hauste oso larritzat hartu ohi dute jazarpena, baina egiten

den kalifikazioa eta egozten zaio zigorra ez dira egokiak, zeren horrek bete gabe uzten baitu arau-

hausteen graduazioaren eta aurreikusitako zigorren proportzionaltasun printzipioa, eta, azken bate-

an, izaera hori ematen ez zaien jazarpen-egoera asko zigortu gabe geratzen dira, arau-hauste oso

larritzat hartzen ez direlako. Kalifikazioa egiteko modu oker hori hitzarmenen maila guztietan ager-

tzen da. Beste alde batetik, xantaia sexuala eta ingurune-jazarpena bereizten dituzten hitzarmenek

oso larritzat hartzen dute lehenengo egora eta larritzat bigarrena, eta hori ez da baztertzekoa.

Arau-hauste horientzat ezartzen den zigorra berdina izaten da hitzarmen gehienetan, eta normale-
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an hauxe izaten da: erruduna enplegurik eta soldatarik gabe uztea 10 eta 60 egun bitarteko epe

batez, edo erruduna kaleratzea. Ez da oso ohikoa jazarlearen zigorra lekuz aldatzea izatea, nahiz eta

hori logikoena eta koherenteena izango litzatekeen, zeren erruduna biktimarengandik urrunduko

bailuke betirako, eta gainera horixe da EBko Jokabide Kodeak proposatzen duena.

Harrigarria bada ere, jazarpen sexualari buruzko definiziorik onenenak eta biribilenak probintzia

mailako hitzarmenetan aurkitu dira. Kasu batzuetan, EBko Jokabide Kodeak proposatutako

Printzipioen Adierazpentzat har litezke –badira erreferentzia espezifiko batzuk-. Horrelako klausulek,

gutxienez, hitzarmena sinatu duten mintzakide sozialek genero indarkeria desagerrarazi nahi dute-

la adierazten dute, baina berez ez dira aski, hau da horrez gain beharrezkoa da salaketa egiteko,

gertatutakoa egia ote den frogatzeko eta jazarlea zigortzeko prozedura espezifikoak ere eranstea.

Jazarpenaren biktimen nahia jazarpena amaitzea izaten denez, negoziazio kolektiboak saiatu behar-

ko luke egoera hori prozedura ez-judizial sinplifikatu baten bidez konpontzea, gehiegizko formali-

taterik gabe, EBko Jokabide Kodeak proposatzen duen moduan. Zorigaitzez, esan beharra dago oso

hitzarmen gutxitan ezartzen direla laneko jazarpena prebenitzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko pro-

zedura espezifikoak. Salbuespen gisa, hitzarmen bakar batzuek prozedura espezifiko bat sortzen

dute jazarpen sexualari aurre egiteko, eta prozedura horrek, gainera, Jokabide Kodearen ezaugarri

batzuk ditu, hala nola sumariotasuna –ahal bezain laburra izatea-, konfidentzialtasuna –ahalik eta dis-

kreziorik handiena bilatzea- eta immunitatea -zeren eta, dioenez, salaketa jartzen duen pertsonaren

kontra ezin da inolako errepresaliarik hartu-.
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5.- GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO AUKERA BERDINTASUNERAKO
AURREPROIEKTU LEGEAREN ERAGINA

El pasado mes de marzo el Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Igualdad entre muje-

res y hombres. La Ley se refiere a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales

como territoriales y lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia

para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en

el ejercicio de los derechos constitucionales, aunque contiene una regulación más detallada en

aquellos ámbitos de competencia, básica o legislativa plena, del Estado.

La complejidad que deriva del alcance horizontal del principio de igualdad se expresa también en

la estructura de la Ley. Ésta se ocupa en su articulado de la proyección general del principio en los

diferentes ámbitos normativos, y concreta en sus disposiciones adicionales la correspondiente

modificación de las muy diversas leyes que resultan afectadas. De este modo, la Ley nace con la

vocación de erigirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres  por ello se trata

de una Ley muy amplia que consta de 70 artículos, y 24 Disposiciones adicionales cuyo objeti-

vo es la modificación de diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellas el ET,

LPL, LISOS.

Uno de sus objetivos explicitados en la Exposición de Motivos es el reforzamiento de los mecanis-

mos de control de los incumplimientos en materia de no discriminación, reforzándose el papel de

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social persiguiéndose así un mejor cumplimiento de las exi-

gencias comunitarias en materia sancionatoria, es decir, procurando que las sanciones de la discri-

minación sean proporcionales y suficientemente disuasorias.

Por lo que se refiere a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo, resultan relevan-

tes algunos de los preceptos incluidos en Título I cuyo objetivo es fijar los principios de actuación

de los poderes autoridades públicos, entre estos principios de especial relevancia el principio de

transversalidad de género que constituye uno de los principios básicos de actuación de la políti-

ca comunitaria según establece el Art.3.2 del Tratado de Ámsterdam y el Art.1.1bis de la

D/76/207/CEE. La Ley señala:

Artículo 14. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actua-

ción de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la

adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición de las políticas públicas y en el

desarrollo del conjunto de sus actividades.
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Artículo 15. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las 

normas.

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del orde-

namiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas

jurídicas.

En este mismo título se define el concepto de igualdad de trato entre mujeres y hombres y el ámbi-

to de aplicación de este principio; una completa y correcta comprensión de estos principios tal y

como se encuentran recogidos en la norma, exige un conocimiento previo tanto de la normativa

comunitaria como de su jurisprudencia interpretativa

En primer lugar, la ley reconoce que la causa última de la discriminación de las mujeres no es el

sexo sino el género en los siguientes términos:

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación,

directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción

de obligaciones familiares y el estado civil.

Artículo 4. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en

la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo.

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbi-

to del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la nor-

mativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profe-

sional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afi-

liación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización

cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia

de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las

actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica cons-

tituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el

requisito proporcionado”.

La definición del ámbito de aplicación, es decir, el alcance del concepto condiciones de trabajo al

que se aplica la prohibición de discriminación, constituye una copia literal de la D/2002/73 así como

también lo es el de la excepción contemplada en el último párrafo, denominada buena fe ocupa-

cional que proviene directamente de la jurisprudencia comunitaria de tal manera que si esta des-

conoce los conceptos contenidos en la Ley se hacen poco comprensibles.

El Título IV Capítulo I se dedica en su totalidad a regular la igualdad de trato y oportunidades en el

ámbito del empleo. En el Art.36 se señala que las políticas de empleo tendrán como uno de sus

objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar
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en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Con ese objetivo, se mejorará la empleabilidad y

la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los

requerimientos del mercado de trabajo.

Tanto el Art.5.3 de la Ley como la Disposición Adicional 10 modifica el Art.17 ET incluyendo entre

las actuaciones discriminatorias las “ordenes de discriminar”. Con esta referencia se viene a salir al

paso de una justificación relativamente frecuente presentada por las ETTs y las Agencias de

Selección que, ante la constatación de la realización de una puesta a disposición y una selección dis-

criminatoria por razón de género, alegan que la empresa principal les dio la orden, por ejemplo de

no contratar mujeres o de no contratar mujeres embarazadas. A partir de la adopción de esta Ley, la

orden de discriminar emitida por la principal sería nula y, por tanto, no puede ser obedecida por la

ETT ola Agencia y menos justificar una actuación violadora del principio de igualdad en el acceso

al empleo. Ambas pasarían a ser infracciones sancionables vía Art.8.12 de la LISOS.

La Ley además introduce, a través de la Disposición Adicional 16 una serie de modificaciones en la

Ley de Empleo.

En primer lugar, se añade un nuevo Art. 22 bis referido a la discriminación en el acceso al empleo,

en los siguientes términos:

“1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación sin

fines lucrativos, en la gestión de la intermediación laboral deberán velar específicamente para evi-

tar la discriminación en el acceso al empleo.

Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las ofertas de colocación, apreciasen carác-

ter discriminatorio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta.

2. En particular, se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que

se trate de un requisito profesional esencial y determinante de la actividad a desarrollar.

En todo caso se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de los sexos basada en

exigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico”.

Una buena parte de este Título tiene por objetivo incentivar, o incluso obligar a los interlocutores

sociales a implicarse activamente en la eliminación de la discriminación en el empleo.

En primer lugar, la Disposición Adicional 10 establece que “...la negociación colectiva podrá esta-

blecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones. A

tal efecto podrá establecer exclusiones, reservas y preferencias en las condiciones de contratación de

modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las per-

sonas del sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate.

Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las condiciones de clasi-

ficación profesional, promoción y formación, de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad,

tengan preferencia las personas del sexo menos representado para favorecer su acceso en el grupo,

categoría profesional o puesto de trabajo de que se trate”.
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La intervención de los interlocutores sociales se podrá o en su caso deberá producir a través del

diseño y aplicación de los denominados Planes de Igualdad en las empresas, que deberán pac-

tarse mediante la negociación colectiva con el contenido que se propone en el Art.40 que señala

que los planes de igualdad de las empresas “son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas des-

pués de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato

y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los pla-

nes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a

adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y eva-

luación de los objetivos fijados”.

Señala que para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre

otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones,

ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la

conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

Se deberá garantizar el acceso y la información a los representantes de los trabajadores en el segui-

miento, evaluación y control de aplicación de estos Planes. El Gobierno establecerá medidas, inclui-

do el apoyo técnico necesario, para incentivar la adopción voluntaria de planes de igualdad en las

pequeñas y a las medianas empresas.

En la Disposición final quinta señala finalmente que transcurridos cuatro años desde la entrada en

vigor de la Ley, el Gobierno procederá a evaluar, junto a las organizaciones sindicales y asociaciones

empresariales más representativas, el estado de la negociación colectiva en materia de igualdad, y

estudiar, en función de la evolución habida, las medidas que, en su caso, resulten pertinentes.

La Ley establece la responsabilidad de la Inspección de Trabajo en el control de la correcta aplica-

ción de los Planes y Programas de Igualdad pactados en los convenios colectivos mediante la intro-

ducción de una serie de modificaciones en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social por

la Disposición adicional 13 de la Ley.

En primer lugar, se añade un nuevo apartado, el 12, al Art. 7 que pasa a considerar como infracción

grave en materia de relaciones laborales, “12. No cumplir las obligaciones que en materia de planes

de igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación”.

También se modifica el Art.8 al que se añade un nuevo apartado 16, que pasa a calificar como infrac-

ción muy grave en materia de relaciones laborales “16. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad,

o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho

plan responda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 bis de esta Ley”.

Este precepto viene a regular las que denomina “responsabilidades empresariales específicas”

y que constituyen una serie de sanciones accesorias que serán aplicadas a los empresarios que

hayan cometido las infracciones muy graves tipificadas en el Art. 8 apartados 12, 13 y 13 bis) y en

el Art.16 apartado 2 y que consistirán en:
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a) Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la

aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infrac-

ción, y 

b) Exclusión automática del acceso a tales beneficios durante seis meses.

2. No obstante lo anterior, en el caso de las infracciones muy graves tipificadas en el apartado 12 del

artículo 8 y en el apartado 2 del artículo 16 de esta Ley referidas a los supuestos de discriminación

directa o indirecta por razón de sexo, las sanciones accesorias a las que se refiere el apartado

anterior podrán ser sustituidas por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la

empresa, si así se determina por la autoridad laboral competente previa solicitud de la empre-

sa e informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los términos que se

establezcan reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de prescripción de dichas sanciones

accesorias.

En el supuesto de que no se elabore o no se aplique el plan de igualdad o se haga incum-

pliendo manifiestamente los términos establecidos en la resolución de la autoridad laboral,

ésta, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición

de la sanción que corresponda por la comisión de la infracción tipificada en el apartado 16 del artí-

culo 8, dejará sin efecto la sustitución de las sanciones accesorias, que se aplicarán de la

siguiente forma:

a) la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y beneficios a la que se refiere la letra a)

del apartado anterior se aplicará con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción;

b) la exclusión del acceso a tales beneficios será durante seis meses a contar desde la fecha de

la resolución de la autoridad laboral por la que se acuerda dejar sin efecto la suspensión y apli-

car las sanciones accesorias.”
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