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Arartekoaren gomendioak

Hemen aztertutako sistema edo zerbitzu guztiak (babes-sistema, gazte-justiziaren siste-
ma, hez kuntza-sistema…) bat datoz adieraztean osasun-sistemak eskaintzen dien lanki-
detza erabat aski-eza eta beharrez koa dela.

49. Ume eta gazteen adimen-osasun arreta hobetzea

Osasun esku hartzeen ez-nahikotasunaren balorazioa, aurreko paragrafoan adierazia, adin-
gabeen adimen-osasunaren arretari dagokionez bereziki nabarmena egiten da.

Hemen, adibidez, umeen psikiatriako profesional nahikoren espezializazioaren falta suma-
tzen da, adingabeekin eta euren familiekin esku hartzeko plan integralen existentzia, esku 
hartzeen jarraitutasunik edo denbora nahikorik eza, bitartekaritzaren terapia alternatiboen 
erabilera, arazo larriak dituzten nerabeen barnetegi eta babes-zentroetako adimen-osasun 
zerbitzuen inplikazio handiagoa…

f) JarraiPEnarEn bEHarriZanEn gainEkO aZ kEn gOMEndiOa

50. Urrakortasun egoera ezberdinen eta bilakaeraren aldian aldiko azterketa

Urrakortasun bereziko egoera, normal denez, etengabe aldatzen da, onerako eta txarre-
rako. Bere bilakaera ezagutzea beharrez koa da, baina ez nahikoa errealitatean zehaztasun 
handiagoz eta kausa-ezagutzaz eragiteko.

Arartekoaren erakundeak, bere funtzio eta baliabideei jarraiki, egoera jakin batzuen jarrai-
pena egin du urteetan zehar, txosten honetan adierazitako aukera eta mugekin. Aukera eta 
muga horiek ondo aztertutako urrakortasun egoeren (ez denen) kantitateak eragin ditu, 
baita erabilitako baliabideek eurek ere: baliabideetarako bisitak; ofizioz ko espedienteak; 
kexak; ikerketa monografikoak… Arartekoaren asmoa da eskura dauden bideak erabiltzea 
eta jarraipenarekin aurrera egitea, bere aukeren barruan. Bestalde, urrakortasunaren beste 
faktore batzuk jorratu nahi ditu, pobrezia edo gaixotasunak, besteak beste, orain arte gutxi 
landu izan baitira. Baina hemen azpimarratu nahi dugu horrelako jarraipenak eskumena 
duten administrazioek egin behar dituztela modu berezian.

Alde horretatik, bereziki egokia iruditzen zaigu aldian aldiko ikerketak egitea, helburu, iriz-
pide eta metodologia antzekoak erabilita; horrek aukera emango du datu konparagarriak 
izateko eta erabakiak horien arabera egokitu eta hartzeko. Jarduteko modu hori –hemen 
jorratutako gai batzuetan aplikatzen dena jadanik, eskola esparruan berdinen arteko tratu 
txarren kasuak bezala– urrakortasun bereziko egoera guztietara zabaldu behar da.

Beste gauza bat litzateke arazoen ikuspegi globalago bat lortzea, ikertutako egoeretako 
bakoitzak aintzat hartuko lukeena, baina aztertuz euren artean erlazionatuta eta ikuspegi 
orokorrago batetik.




