
BERDINTASUNAREN
AUTOEBALUAZIORAKO

MIM TESTA



Musika sektoreko genero-autoebaluaziorako MIM testa erabiltzeko gida

UNESCOk, kultura-industrien aniztasuna babesteari eta sustatzeari buruzko 2005eko Konbentzioan, eskaria egin zuen 
“emakumeak artista gisa babesteko neurriak hartzeko, kultura-ondasun eta -zerbitzuen sorkuntzan, ekoizpenean eta 
banaketan. 2005eko Konbentzioak esparru bat eskaintzen du kultura- eta sormen-industrietako genero-erronkei aurre 
egiteko, sexuaren araberako datuetan oinarritutako politika eta neurri integratuen bidez” (UNESCO, 2019).

Genero-berdintasunaren arloan funtsezkoak dira musika-entitateen egoerari buruzko neurketa- eta diagnostiko-prozesuak 
gauzatzea ekosistema kultural feministago eta berdinzaleago baterantz aurrera egiteko. 

Autoebaluaziorako tresna hau eskuragarri egongo da MIMen webgunean, eta aukera emango die musika-entitateei 
genero-gaietan duten eragina ezagutzeko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako 3/2007 Lege Organikoari 
eta 2030 Agendari jarraiki. 

Nola egin autoebaluazio-testa?
(i) Entitateko genero-arduradunak beteko du galdetegia. Entitatean figura hori ez badago lantaldeko kide bat arduratuko da, 
ezagutza nahikoa duena entitateari buruzko zeharkako galderei erantzun ahal izateko.
(ii) Autoebaluazioa egin ahal izateko, galdera orokor batzuk erantzun beharko dira nahitaez. 
(iii) Horrela, autoebaluaziorako sarbidea eskuratuko da, entitatearen genero-gaiei buruzko hainbat galderaz osatua. 
(iv) Autoebaluazio-testa 10 minutuan bete daitekeela uste da.
(v) Galdetegia bete ondoren, autoebaluazioaren emaitzak agertuko dira webgunean, baita entitateak emandako erantzunen 
araberako zenbait gomendio ere. 
(vi) Diagnostikoa urtero egitea gomendatzen da; horrela, entitatea genero-arloan hobetu den identifikatu ahal izango da.
(vii) Autoebaluazioari buruzko edozein zalantza edo iradokizun bideratzeko, posta elektronikoko helbide hau gaitu da: 
autoevaluacion@asociacionmim.com
(viii) Tresnak ebaluazioa sor dezan, onartu egin behar dira datuen erabilerarako baldintzak.
(ix) Autoebaluazioa gorde nahi baduzu, aukera dago formularioa PDF formatuan betetzeko, galdetegia eta gomendioak gorde 
ahal izateko. 
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Informatzailearen izena

*Enpresako lanpostua

Entitatearen izena

*E-maila *Diagnostikoaren urtea
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Musika enpresa mota1
Musika jaialdiak

Zuzeneko musika espazioak

Musikaren industriari lotutako beste enpresa bat 
(management, argitaletxeak...)

Entitate edo musika espazioaren titulartasuna 

Publikoa Pribatua

Bai Ez

Bai Ez

Publikoa, kudeaketa pribatukoa

Langile kopurua
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6.A

Entitatean jardunean egondako urteak

Jarduera garatzen den lurraldea

Ba al dago genero-arloko plan edo estrategiarik?

Bai Ez

Bai Ez

7

8

Neurtzen al da genero-arloan zer eragin duen jarduerak,
genero-planak edo -estrategiak? *
* (Erantzun galdera honi soilik aurrekoari BAI erantzun badiozur)

Bai Ez

6.B

* (Erantzun galdera honi soilik aurrekoari BAI erantzun badiozu)

Gomendioak

6. Berdintasun Ministerioaren arabera, berdintasun-planak dira 
enpresen berdintasun-politiken garapenaren adierazle nagusia, 
tresna gisa aukera ematen dutelako lan-harremanetan eta 
antolakundeen kudeaketa-esparru guztietan berdintasuna 
txertatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun 
eraginkorrerantz aurrera egiteko. Berdintasun Ministerioak, esteka 
honetan, gida bat eskaintzen du enpresek modu autonomoan beren 
berdintasun-planak egin ditzaten. 

6.A. Gomendagarria da entitatearen genero-arloko inpaktua 
neurtzea; horrela, berdintasun-arloko egoera identifika daiteke, eta 
horrek erraztu egingo digu entitatearentzako genero-ikuspegidun 
erabakiak hartzea. 

7. Garrantzitsua da entitatean arduradun bat izendatzea langileak eta 
beste interes talde batzuk hari zuzendu daitezen berdintasun-arloko 
gaiak partekatzeko. 

8. Posta elektronikoa edo buzoia tresna erabilgarriak dira 
generoarekin lotutako kexak edo iradokizunak helarazteko, 
errazagoa izan dadin jakinaraztea entitateko langileen edo harekin 
lotura duten pertsonen arteko balizko gatazkak edo 
errekerimenduak. 

9. Langileei berdintasunaren inguruko prestakuntza ematea haiek 
sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko modu bat da. 

10. Gomendagarria da sareak jostea eta elkarlanean aritzea jarduna 
garatzen den inguruneko entitate feministekin. 

11. Barne-komunikazioa inklusiboa eta ez-sexista izatea 
gomendatzen da, entitateko pertsona guztien inklusioa bermatzeko. 

12. Soft skill delakoak, edo trebetasun leunak, ezaugarri edo gaitasun 
ez-teknikoak dira, baina funtsezkoak dira lanean erlazionatzeko 
dugun moduan. Enpatiarekin, komunikazioarekin, 
moldakortasunarekin edo talde lanean aritzeko gaitasunarekin lotuta 
daude, besteak beste. 

13. Zaila izan daitekeen arren, saiatu behar gara ahal den neurrian 
genero-berdintasunarekin kontzientziatuta dauden hornitzaile 
iraunkorren sarea izaten. 

¿Ezartzen al dira helburuak jarduerak
berdintasun-arloan duen eraginaren neurketaren
emaitzen arabera? *

Entitatean ba al dago genero-arloko arduradunik?

Entitatean ba al dago toki edo espaziorik (adibidez,
helbide elektroniko bat) langileek genero-arloko iritzi
edo kexaren bat helarazi nahi badute?

Aliantzarik al duzue entitate edo antolakunde feministekin
edo berdintasun-arlokoekin, publikoak zein pribatuak izan?

Bai Ez
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Bai Ez

11 Erabiltzen al da hizkera inklusiboa entitatearen
barne-komunikazioan?

Bai Ez

12 Ezagutzen al duzu soft skills kontzeptua? 

Bai Ez

13 Eskatzen al dizkiezue zuen hornitzaileei
berdintasun-arloko baldintzak betetzea?

A. ENTITATEARI BURUZKO INFORMAZIOA

Bai Ez

9 Ematen al zaie genero-arloko prestakuntzarik
entitateko langileei?

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/docs/Guia_pdi.pdf


Bai Ez

5 Ba al dago emakumeen ordezkaritzarik zuzendaritza
taldean?

Bai Ez

1 Kontratazioan txertatzen al da genero-ikuspegia?

Bai Ez

2 Kontratazioan txertatzen al da LGTBIQ+ arloko
ikuspegi inklusiboa? 

Bai Ez

3 Kontratazioan txertatzen al da ikuspegi inklusiboa
arrazializatutako pertsonekin?

4 Zein da langile taldeko emakumeen ehunekoa? 

25% edo gutxiago 

75% edo gutxiago 

50% edo gutxiago 

75% edo gehiago 

25% edo gutxiago 

75% edo gutxiago 

50% edo gutxiago 

75% edo gehiago 

6 Zein da zuzendaritza taldeko emakumeen ehunekoa?

Bai Ez
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Gomendioak

1. Garrantzitsua da langileak kontratatzeko ardura duten pertsonek 
genero-ikuspegia kontuan hartzea. Gogoan izan MIMen webgunean 
biltegi bat daukagula musika-arloko emakume profesionalekin. 

2 eta 3. Garrantzitsua da langileak kontratatzeko ardura duten 
pertsonek kontuan hartzea, genero-ikuspegiaz gain, baita beste 
errealitate eta kolektibo sozialen ikuspegia ere. 

4. Gomendatzen da langile taldea parekidea izatea; horrek esan nahi 
du langileen %50, gutxienez, emakumeak izan behar direla.

5. Zuzendaritza-postuetan emakumeen ordezkaritzarik ez egotea 
arazo handia da musikaren industrian; horregatik, garrantzitsua da 
errealitate hori kontuan hartzea. 

6. Garrantzitsua da zuzendaritza-taldea parekidea izatea. 

9. Soldata-diskriminazioa gertatzen da, denbora berean lan bera 
egiten duten bi langileren ordainsariak ezberdinak direnean, genero, 
arraza edo sexu-aniztasun arrazoiengatik. 

10. Curriculum vitae itsua da hautagaia identifikatzeko informaziorik 
ematen ez duena, ez dituelako aipatzen, besteak beste, sexua, 
nazionalitatea eta adina, eta arlo akademikoan eta esperientzian 
zentratzen delako. Horri esker, giza baliabideen taldeak kontratazio 
inklusibo eta berdinzaleagoak egin ditzake. -

7. Garrantzitsua da lantaldeetan emakumeen lidergoa bultzatzen eta 
sustatzen duten ekintzak izatea, neurri hauen bidez: 
zuzendaritza-karguetarako emakumeak kontratatzea, lidergo 
erreferente berriak sortzea eta emakumeei prestakuntzarako aukera 
berriak ematea. 

8. Garrantzitsua da entitatean langile guztientzako igoera- eta 
progresio-politika bat egotea. Hala ere, ohikoa da emakumeek igoera 
gutxiago izatea beren kide gizonekin alderatuta, eta, beraz, 
garrantzitsua da genero-ikuspegia mantentzea langileen maila edo 
soldata igotzeko orduan.

Ezartzen ari al zara lantaldeetan emakumeen
lidergoa sustatzeko sistemak?

Bai Ez

8 Azken urtean maila edo soldata igo diezue gizon
gehiagori emakumeei baino?
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B. ENPLEGUARI BURUZKO INFORMAZIOA

Bai Ez

10 Posible ikusten al duzu kontratazio-prozesuetan
curriculum eredu itsua ezartzea?

Bai Ez

9 Ba al dago soldata-diskriminaziorik generoagatik,
sexu-aniztasunagatik edo arrazagatik erantzukizun
berberak dituzten langileen artean?

https://asociacionmim.com/profesionales/


Bai Ez

1 Entitateak ba al du zaintza-politikarik eta lana eta
bizitza pertsonala/familia bateratzeko
kontziliazio-politikarik? 

Bai Ez

2 Ba al dago amatasun-bajaren ondoren lana utzi duen
emakumerik?  

Bai Ez

3 Ba al dago aitatasun-bajaren ondoren lana utzi
duen gizonik? 

Bai Ez

4 Entitateak, programatzeko orduan, kontuan hartzen al
ditu emakume- eta/edo aniztasun-erreferente berriak?

Bai Ez

5 Entitateak, programatzeko orduan, kontuan hartzen
al ditu hainbat adin eta belaunaldiko artistak?

Bai Ez

6 Neurtzen al da programazioaren edo kontratazioaren
genero-ikuspegia?

Bai Ez

6.A Erabiltzen al dituzue emaitzak hurrengo edizio edo
programazioetan hobekuntzak egiteko? *

Gomendioak

1. Kartel eta programazio artistikoetako genero-desparekotasunak 
egoera bidegabea sortzen du emakumeentzat musikaren industrian. 
Horregatik, funtsezkoa da genero-ikuspegiarekin programatzea. 
MIMek artisten biltegi bat du, entitateek beren programazioetan 
emakume artistak sartzeko aukera izateko. 

2. Garrantzitsua da ikuspegi artistikotik aniztasuna eta inklusibitatea 
kontuan hartzea programatzeko orduan.

3. Artea eta kultura dira sozializatzeko eta balioak sortzeko bide 
nagusietakoak, eta, beraz, garrantzitsua da ikuspegi artistikotik 
aniztasuna eta inklusibitatea kontuan hartzea programatzeko 
orduan.

4. Garrantzitsua da musika-ehun osoan dagoen aniztasun izaerari 
erreparatzea eta kontuan hartzea entitatearen programazioa 
aberastu dezaketen hainbat proposamen, horrek, aldi berean, aukera 
berriak sortzea dakarrelako.

5. Emakumeek generoagatik jasaten duten diskriminazioaren baitan, 
badago arazo gehigarri bat musikan esperientzia eta ibilbide luzea 
duten emakumeez ari garenean. Funtsezkoa da programatzeko 
orduan belaunaldiarteko ikuspegia izatea.

6. Neurketa da lehenengo (eta beharrezko) urratsa genero-gaietan 
hobekuntzak egiteko. Programazioen edo kartelen genero-neurketak 
oso tresna baliagarriak dira egoera ezagutzeko, hobetu beharreko 
espazioak identifikatzeko eta genero-arloan helburu berriak 
ezartzeko hurrengo edizioetarako.
Genero-ikuspegia neurtzeari buruzko gomendioa

7. Garrantzitsua da entitateak bere kartelean genero-ikuspegia 
kontuan hartzea eta kartel edo programazio parekide bat lortzeko lan 
egitea.

C. ENPLEGUA ETA KONTZILIAZIOARI
BURUZKO INFORMAZIOA

Bai Ez

1 Programatzean / kontratatzean txertatzen al
genero-ikuspegia? 

Bai Ez

2 Kontratazio artistikoan txertatzen al da LGTBIQ+
arloko ikuspegi inklusiboa?

Bai Ez

3 Kontratazioan txertatzen al da ikuspegi inklusiboa
arrazializatutako pertsonekin?

D. PROGRAMAZIOARI ETA
KONTRATAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA*
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Gomendioak

1. Kultura-langileen kontziliazio-zailtasunek esponentzialki errazten 
dute kultura-enpleguan genero-desparekotasunak egotea. 
Funtsezkoa da errealitate hori kontuan hartzea eta gizonen eta 
emakumeen kontziliazio hobearen eta handiagoaren alde jardutea 
kultura-ingurune bidezkoago eta berdinzaleagoetan aurrera egiteko. 

Aitatasun-bajaren garrantzia: ezinbesteko faktorea da 
berdintasunean eta kontziliazioan aurrera egiteko. 
Desparekotasunen aurkako borrokan ezinbestekoa da haurren 
hazkuntzaren erantzukizun partekatua. Tradizionalki, emakumeak 
eta amak egon dira beti seme-alaben zaintza-lanei lotuta, eta horrek 
prestakuntza, lana eta gozamena baztertzera eraman ditu. 

Horregatik, genero-desparekotasunen murrizketan zuzeneko eragina 
du aitatasun-baimenen baldintzak eta zaintza-lanen 
erantzunkidetasuna hobetzeak; hala ezartzen du martxoaren 1eko 
6/2019 Errege Lege Dekretuak, Enplegu eta lanaren arloan 
emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna 
bermatzeko presako neurriei buruzkoak. 

* (Erantzun atal honetako galderei soilik zuen entitateak artistak kontratatu
edo programatu baditu)

* (Erantzun galdera honi soilik aurrekoari BAI erantzun badiozu)

7 Zein da emakumeek zuzendutako taldeen ehunekoa
zuen kartel edo programazioan?

%25 edo gutxiago %75 edo gutxiago 

%50 edo gutxiago %75 edo gehiago 

https://asociacionmim.com/artistas/
https://asociacionmim.com/berdintasunaren-neurketa-musika-ekitaldi-baten-programazioan-kartelean/


Gomendioak

1. Gomendatzen da ekitaldiko publikoa generoaren arabera aztertzea. 

2. Puntu morea, gune bioleta... Eraso eta abusu matxisten aurrean 
kontzientziaziorako, prebentziorako eta ekintzarako espazioak 
hainbat modutan deitu daitezke. Ezinbestekoa da zuzeneko musika 
ekitaldietan halako espazioak ezartzea jarduerak iraun bitartean 
publikoak berdintasunez gozatzen duela bermatzeko. Garrantzitsua 
da espazio horietan emakumeak egotea. 

3. Garrantzitsua da entitateak protokolo bat izatea eraso matxisten 
aurrean jarduteko, balizko biktimak babesgabe gera ez daitezen. 
Hainbat elkarte feministak eta administrazio lokal edo 
autonomikoetako berdintasun-bulegoek badituzte halako 
protokoloak, eta kontsulta daitezke. 

4. Kontzientziazio-kanpainak oso baliagarriak dira prebentziorako 
ekintza gisa, eta eraso matxista edo LGTBIfobiko posibleak saihets 
ditzakete. Horregatik, komeni da ildo horretako ekintzak izatea. 

5. Entitateak egiten dituen tailerrek, programazioek edo ekitaldi 
bereziek, ikuspegi feminista edo aniztasun-ikuspegia badute, 
ekarpena egingo diote musikaren industria berdinzaleago eta 
inklusiboago bat eraikitzeari. 

6. Ortzadar-puntua, puntu morea bezala, sexu-identitate edo 
-orientazioagatiko eraso eta abusuen aurrean kontzientziatzeko, 
aurrea hartzeko eta ekintzarako gunea da. Ezinbestekoa da zuzeneko 
musika ekitaldietan halako espazioak egotea jarduerak iraun 
bitartean publikoak berdintasunez gozatu dezan bermatzeko. 

Bai Ez

1 Publikoa kuantifikatzen al da gizon, emakume eta
besteen arabera? 

Bai Ez

2 Ba al dago gune morerik edo espaziorik eraso
matxistaren bat izanez gero bertaratzeko?

Bai Ez

4 Ba al dago tresnarik kontzientziaziorako eta eraso
edo jazarpen matxisten prebentziorako?

Bai Ez

5 Ba al dago programazio, tailer edo ekitaldi berezirik
berdintasunaren edo sexu-aniztasunaren inguruan
sentsibilizatzeko?

Bai Ez

6 Ba al duzue ortzadar-punturik edo bestelako tresnarik
eraso LGTBIfobikoak gertatuz gero hara jotzeko?

Bai Ez

3 Ba al dago eraso edo jazarpen matxistei aurre egiteko
protokolorik? Edo horrelako protokoloren batera
atxikita zaudete?

E. PUBLIKOARI BURUZKO INFORMAZIOA *
* (Erantzun atal honetako galderei soilik entitatetik publikodun
ekitaldiak egiten badituzue)

Iruzkinak:
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