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 JARDUKETA-ILDOAK 

 

Diagnostikoa egin da jakiteko zertan den emakumeen egoera Nafarroako Kirol 

Jokoetan eta Nafarroako kirol federatuan eta, horren ondorioz, jarraian azalduko 

diren jarduketa-ildoak finkatu dira. 

 

Diagnostikoaren agiriak aipatzen duen bezala, azterlana egiteko datu kuantitatiboak 

ikertu ziren eta bi saio egin ziren informazio kualitatiboa biltzeko: elkarrizketa bat, 

Nafarroako Gobernuko kirol-arloko zuzendariarekin, eta taldekako lansaio bat, 

Emakumeen Kirolaren Batzordearekin.  

 

Diagnostikoaren txostena bukatutakoan, ikerketaren emaitzak Emakumeen 

Kirolaren Batzordeari aurkeztu zitzaizkion, baita jarduteko proposamenen zirriborro 

bat ere, Batzorde horrek egoki iritzitako ekarpen eta iradokizunak egin ditzan eta 

arlo honetako etorkizuneko jarduketa-ildoak adosteko. 

 

Horrenbestez, aurkezten den plan hau plan malgua da, Emakumeen Kirolaren 

Batzordean aztertu dena eta kirol-sektorearekin ere partekatuko dena, hainbat 

lansaioren bitartez, ekarpenak egin ditzaten plana osatzeko.  

 

6 jarduketa-eremu proposatu dira:  kirol-hastapena; berdintasunerako 

prestakuntza eta baliabideak; laguntzak eta pizgarriak; ikusgaitasuna eta 

komunikazioa; kirol-entitateak; eta kiroletik estereotipoak eta bereizkerian 

oinarrituriko jarrerak ezabatzea. Jarduketa-eremu bakoitzak helburu orokor bat du 

abiaburu, zenbait jarduketa dakartzana; honako hauek, alegia: 
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1. KIROL-HASTAPENA 

 

HELBURUA: Emakumeen kirol-jarduna handitzea eta emakumeek kirol egiteari 

goiz ez uztea. 

  

1.1. Kirol-hastapenerako Nafarroan dagoen eredua (NKJ) berraztertzea, 

kirol-sektorearekin batera: kirol-entitateak, toki entitateak, ikastetxeak 

eta bestelakoak. 

1.2. Multikiroleko proiektu bat abiaraztea, tokikoa, kirolean hasteko 

adinekoendako (6-8 urte), baterako hezkuntzaren ikuspegia txertatuz. 

1.3. Jokoaren erregelamendu teknikoak egokitzea, emakumeen partaidetza 

errazteko, eta saihesteko goiz utz diezaioten kirol egiteari.  

1.4. Eskola-umeendako kirol-jarduerak antolatzea edo/eta antolatzen 

laguntzea, ikasleen arteko berdintasuna bermatzeko NKJetan. 

1.5. Kirol-eskaintza handitzea, batik bat jolaserako kirolarena eta kirol 

osasungarriarena, lehiaketa uzten dutenendako.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BERDINTASUNERAKO ZERBITZU ETA BALIABIDEAK 
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HELBURUA: Genero ikuspegia kirolera iristea, kirol-arloan dihardutenen 

prestakuntza landuz eta kirol-sistema baliabide lagungarriez hornitzea arloa 

berdintasunaren printzipioa errespetatuz kudeatzearren.   

 

2.1 Genero-ikuspegia sartzea kirol-teknikarien prestakuntza-

programazioan. 

2.2 Ikastaroak antolatzea kirol-arloko berdintasunari buruz, kirol-sektorea 

osatzen dutenei zuzenduak  

2.3 Eskuragarri jartzea berdintasunari buruzko tresnak eta informazioa 

(gidaliburuak, material didaktikoa, etab.), webgunearen eta RSSen 

bitartez.  

2.4 Miguel Induráin Fundaziotik jakinaraztea eta koordinatzea zer-nolako 

programak dauden laguntzak eskuratu ahal izateko; Kiroletako 

Batzorde Gorena, FCN eta beste batzuk.  

2.5 NABIrekin elkarlanean, kirolari eta emakumeei buruzko jardunaldiak 

antolatzea komunikabideetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LAGUNTZAK ETA PIZGARRIAK 
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HELBURUA: Eskura jartzea behar diren baliabide ekonomiko eta materialak 

eta giza-baliabideak emakumeek eta gizonek kirola berdintasunean egin ahal 

dezaten, eta haien banaketak ez ditzan bereizkeriak sortu.   

 

3.1 Kirol-prestakuntzarako jarduerak handitzea eta arlo teknikoan 

diharduten emakume erreferenteen sorrera sustatzea.  

3.2 Laguntzen deialdiak aztertzea honako hauek helburu:  

o Hizkuntza egoki erabiltzea genero ikuspegia txertatuz.  

o Talde onuradunek berdintasunaren arloan bete beharreko baldintzak 

ezartzea. 

o Balorazio irizpideetan ekintza positiboak ezartzea, partaideen artean 

emakumeak dituzten proiektuei puntu gehiago emanez. 

o Ezarritako irizpideek zeharkako bereizkeriarik sortzen ez dutela 

bermatzea. 

3.3 Miguel Induráin Fundazioaren bidez: 

o Programa pilotu bat abiaraztea kirola eta familia bateragarri egiteko 

kirol-errendimenduan. 

o Kirolariei eta entitateei aholkatu eta lagun egitea, babesletza 

bidezko kirol-proiektuak osatzen.  

o Kirol eta emakumeari buruzko proiektuak babesten dituzten 

enpresak ikusaraztea eta aintzatestea, zabalkunde ekintza 

berariazkoen bitartez.  

3.4 Ogasunarekin lan egitea kirol-babesletzarako zerga-pizgarriak 

aztertzeko, kirol eta emakumeari buruzko proiektuen aldeko 

diskriminazio positiboa ezarri beharrez.  

3.5 Erraztasunak ematea emakume kirolari eta kirol-entitateek NKGIren 

instalazioak lehentasunez erabil ditzaten, horretarako behar diren 

mekanismoak ezarriz.  

 

4. IKUSGAITASUNA ETA KOMUNIKAZIOA 
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HELBURUA: Emakume erreferenteak sortzea eta emakumeak ikusaraztea, 

jarduketa-arlo guztietan eta batik bat arlo publikoan, gizarteak, oro har, eta 

gazteek, zehazki, estereotipoak eta bereizkerian oinarrituriko jarrerak baztertu 

ditzaten.  

 

4.1 Miguel Induráin Fundazioaren bidez: 

o Komunikazio zerbitzu bat abiaraztea emakume kirolariak eta haien 

taldeak sustatzeko sare sozialen eta komunikabideen bitartez; 

albisteak, elkarrizketak, erreportajeak, azkar zabaltzeko 

mikrobideoak eta gisakoak sortzea. 

o Kirol-ekitaldiak egitea eta Streaming bidez zabaltzea.  

o Mintzaldiak eta jardunaldiak antolatzea Nafarroako emakume 

kirolarien berri zabaltzeko.   

o Telebistekin lankidetza proposamenak lantzea kirol-ekitaldi 

erreferenteak eman ditzaten.  

4.2 Komunikazio instituzionala sustatzea kirol eta emakumearen arloan, 

NKGIren webgune berria erabiliz (edukiak, bideoak, argazkia eta abar 

sortzea). 

4.3 Kirol-entitateek eta toki entitateek egiten dituzten komunikazio 

kanpainetako irudiak aztertzea, baita NKGIk erabilitakoak ere, 

komunikazio molde egokia bermatzearren. 

4.4 Beste erkidegoekin eta mugaz haraindiko eskualdeekin batera lan 

egitea emakumeak hainbat estamentutan ikusarazteko (emakume 

kirolariak, zuzendariak, etab.) eta lankidetza proiektuak bideratzea 

kirolaren eta emakumeen arloan.  

4.5 “Emakumeen kirolak = balio du" ekintza abiaraztea gazteen arloan.  

 

 

5. KIROL-ENTITATEAK 
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HELBURUA: Lan dinamikak ezartzea, kirol-entitateekin egungo egoera 

hobetzea helburu, eta egiazko berdintasuna bermatzeko kirol federatuaren 

arloan.   

 

5.1 Kirol-entitateekin lankidetza-hitzarmenak finkatzea egitura egonkorrak 

eta kirol-antolamendurako proiektuak ezartzeko, xedea izanik 

emakumeei zuzenduriko kirolaren eskaintza egituratzea eta hobetzea 

kirol federatuaren arloan.  

5.2 Ikerlanaren datuak oinarri hartuta, mahai gainean jarri da emakumeen 

futbola eta areto-futbola garatzeko programa integral bat abiarazteko 

proposamena, Nafarroako kirol-entitateekin elkarlanean.  

o Lehiak kategoria guztietan egituratzea (NKJ: haurrak, kadeteak eta 

gazteak), eskura jarriz horretarako behar diren baliabideak.  

o Plan honetan bildutako ekintzak inplementatzea eta futbolaren eta 

areto-futbolaren modalitateetan txertatzea.  

5.3 Emakumeei zuzenduriko jarduera eta lehiaketak antola daitezen 

sustatzea.  

5.4 Kirol-entitateekin batera programa bat abiaraztea emakume gehiago 

egon daitezen zuzendari, teknikari eta arbitro postuetan. 

5.5 Kirol-entitateen laguntza lortzea ekintza-plan honetara bildutako 

ekintzak gauzatzeko eta genero ikuspegia sartzeko kudeaketan.  

 

 

 

 

 

 

6. KIROLETIK ESTEREOTIPOAK ETA BEREIZKERIAN OINARRITURIKO 

JARRERAK EZABATZEA 

 

HELBURUA: Genero estereotipoak deuseztatzea baita kirolean egun dauden 

bereizkeriazko jarrerak.  
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6.1 Arreta emateko zerbitzu bat sortzea NKGIko Genero Berdintasunerako 

Unitatearen barnean, emakume kirolariek aukera izan dezaten beren 

eskubideen urraketak jakinarazteko eta bitartekaritza eskatzeko.  

6.2 Gizartean berdintasuna sustatzea kirol-balioen kanpainaren bitartez.  

6.3 Jarraibideak ezartzea (erregelamenduak, protokoloak, etab.) NKGIk 

kirol-arloan egiten duen kudeaketa lanaren bitartez, honako hauek 

bermatzeko: 

o Kirolariek behar bezalako jantziak erabiltzeko eskubidea, 

emakumeen antropometriarako egokiak eta irizpide teknikoen 

arabera diseinatuak.  

o Bereizkeriarik ez dagoela arbitroak izendatzean.  

o Berdintasuna/ekitatea dagoela sariak edo garaikurrak banatzean, 

bai sarien balioari berari dagokionez bai haiek kirolariei emateko 

moduei begira. 

6.4 NKGIk, NABIren aholkularitza jasoz, kirol-entitateekin eginen du lan 

kirol-ekitaldietan sexismoa eta genero estereotipoak zuzentzeko eta 

ekiditeko.  

 

   



 

   

 

 

 

 
 

 

 


