Sakanako Mankomunitatetk emakume eta gizonen berdintasunaren inguruko lehentasunak ezartzeko bidean, diagnostko
bat martxan jarri da, izan ere, bertako berdintasun zerbitzuaren aurreko fasea izango da.
Horregatk, mankomunitatetk galdetegi hau burutzea pentsatu da, Sakanako populazioak genero berdintasunarekiko eta
honekin loturiko beste alderdiekin zer ikusirik dauzkaten beharrak identikatzeko asmoarekin.
Galdetegi honek etorkizunerako berdintasun zerbitzuaren planiikazio eta diseinurako baliozko informazioa emango digu.Hau
guzta kontutan izanda, galdetegia betetzeko zuen parte hartzea eskertuko genuke. .

G1. Zure identitatea adierazi
Emakumezkoa
Gizonezkoa
Ez bitarrak diren beste identitateak

G9. Zein da zure egoera zibila?
Ezkongabea
Ezkonduta/izatezko bikotea
Bananduta/dibortziatuta
Alarguna

G2. Adina
G10. Zein da zure ikasketa maila?
G3. Sexu orientazioa
Bisexuala
Heterosexuala
Homosexuala
Asexuala

Ikasketarik gabe edo oinarrizko hezkuntza
bukatu gabe
Derrigorrezko hezkuntza
Tarteko ikasketak (Batxilergoa edo
Lanbide-Heziketa)
Unibertsitateko ikasketak

G4. Zer herritan bizi zara?

G5. Zenbat urte daramatzazu herri horretan
biziztzen?

G11. Zein da zure enplegu egoera?
Beste batek kontratatuta
Autonomoa
Ez nago alta emanda
Langabezian
Langabezian enplegu bila

G6. Zein da zure jatorria?

G7. Aniztasun funtzionalik daukazu?
Aniztasun fisikoa/motorea
Zentzumen aniztasuna
Aniztasun psikikoa
Aniztasun intelektuala/kognitiboa
Ez

G8. Gaur egun bikoterik ba al daukazu?
Bai
Ez

Jubilatua - Pentsioduna
Ikaslea
Ikaslea enplegu bila
Ikaslea enpleguan
G12. Enpleguan bazaude, zein sektoretan aritzen
zara?
Lehenengo sekotrea (abeltzaintza,
nekazaritza...)
Industriaren sektorea
Administrazio publikoa
Zerbitzuen sektorea

G13. Zenbat pertsona bizi dira etxean?
Pertsona bat
Bi pertsona
Hiru pertsona
Lau pertsona
Bost pertsona edo gehiago

G14. Zein da etxebizitzaren osaketa?
Bikotea seme-alaba gabe
Bikotea seme-alabekin
Pertsona seme-alabarik gabe
Pertsona seme-alabekin
Besteak
G15. Etxebizitzan 16 urtetik beherako
pertsonarik ba al dago?
0
1
2
3 edo gehiago
G16. Zure etxean ba al dago behar berezirik,
aniztasun funtzionalik edota dependentziarik
duen norbait egunerokotasunean laguntzarik
behar duena?

G20. Nagusiki nor arduratzen da etxeko
administrazio lanetaz eta antolakuntzaz?
Etxeko pertsona guztiak
Emakumeak
Gizonak
Soldatapeko pertsona bat

G21. Nagusiki nor arduratzen da etxeko mantenu
lanetaz eta konponketetaz?
Etxeko pertsona guztiak
Emakumeak
Gizonak
Soldatapeko pertsona bat
G22. Etxeko eta zaintza lanetan burutzen dituzun
asteko orduak adierazi

Bai
Ez
G17. Nagusiki nork egiten du etxeko
garbiketa, arroparen garbiketa eta lisatzea?

G23. Zer nolako aktibitate mota egiten dituzu aisialdi
denboraren barruan? (Gehienez, 5 aukera markatu)

Etxeko pertsona guztiek
Emakumeek
Gizonek

Lagunekin atera
Musika/irratia entzun
Bidaiatu

Soldatapeko pertsona batek

Ordenagailuarekin, tableta edota
mugikorrarekin ibili

G18. Nagusiki nor arduratzen da etxeko
mendekotasuna duten pertsonen edota
seme-alaben hezkuntza eta zaintzaz?
Etxeko pertsona guztiak
Emakumeak
Gizonak
Soldatapeko pertsona bat
G19. Nagusiki nor arduratzen da otorduen
antolakuntzaz, sukaldatzeaz eta erosketak
egiteaz?
Etxeko pertsona guztiak

Zinemara joan
Kirola egin
Txangoak egin
Atsedena hartu
Telebista/serieak/pelikulak ikusi
Kontzertuetara joan
Irakurri (liburuak, aldizkariak, egunkariak)
Antzerkira joan
Tabernetatik poteatu
Diskoteketara joan, dantzatu
Museotara joan, erakusketak.
Bideojokoekin jolastu

Emakumeak

Hitzaldi, jardunaldi, konferentzietara joan

Gizonak

Aktibitate politiko, sindikatu, kulturaletan…
parte hartu.

Soldatapeko pertsona bat
G24. Herriko eragile edo kolektiboren batean parte
hartzen al duzu? Adierazi zein alorrekoa den
(kulturala, emakume feministena, kirolezkoa...)

G25. Zure herriko erralitatea kontutan hartuta, hurrengo baieztapenekiko duzun adostasun maila adierazi
Guztiz
Desados
desados
Gaur egun, gizon eta emakumeetan
zaintza lanak %50ean banatzen dira.
Emakume eta gizonek denbora
berdina daukate aisialdirako edota
norbanako garapenarentzat
Genero berdintasuna bakarrik
emakumeei eragiten die.
Herriko emakume migranteen egoera,
gizon migranteen egoeraren antzekoa
da.
Sakanako populazioari begira,
Berdintasun zerbitzua sortzea
beharrezkoa ikusten dut.
Emakume eta gizonek enplegurako
promozio eta sarbiderako aukera
berdinak dituzte.
Udalerrian genero indarkeria (fisikoa,
psikologikoa, sexuala edota
ekonomikoa) deuseztatzea
lehentasuna izan beharko litzateke
Gizonen inplikazioa beharrezkoa da
berdintasuna lortzeko.
Udaletxeetatik mankomunitateak
bultzatuta, emakumeen
ahalduntzearekin zer ikusirik duten
programa, jarduera edota espazioak
bultzatu beharko lirateke.
Genero indarkeria kasu baten aurrean
badakit norengana jo edota dauden
baliabideak ezagutzen ditut.
LGTBI pertsonek/ok diskriminazioa
edota indarkeria sexista jasaten
dute/dugu.
Emakumeen parte-hartze
soziopolitikoa gizonekiko %50ekoa
da.
Udaletxeetatik, mankomunitateak
bultzatuta, balioen aldaketarekin
(genero estereotipoak, hezkidetza
programak, maskulinitateak, sexu
aniztasuna…) loturiko programa zein
jarduera espezifikoak lantzea
ezinbestekoa da.
LGTBI pertsonek dituzten/ditugun
beharrak mankomunitatetik bultzatuta,
udaletxeetako zerbitzuek betetzen
dituzte.

Ez ados, ez
desados

Ados

Guztiz ados

G26. Sakanako Berdintasun Zerbitzuari
dagokionez, etorkizunerako ildoak lehenetsi.
1 lehenespen handiena eta 5 gutxienekoa
izanik.
Mankomunitatearen eta udaletxeen
berdintasun barne politikak/Generozeharkakotasuna.
Emakumeen kontrako indarkeria
Zaintza, erantzunkidetasuna eta
eginkizunak bateratzea.
Emakumeen ahalduntzea, partehartze soziopolitikoa eta balioen
aldaketa
LGTBI politikak/ Sexu aniztasuna

G27. Sakanako etorkizunerako
Berdintasun Zerbitzuak aurrera eraman
beharreko hiru jarduketa izendatu.
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