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Arartekoaren gomendioak

Egoeraren analisia egin eta dagozkion ondorioak atera ondoren, kapitulu honetan, antze-
mandako arazoei konponbidea aurkitzeko eta ase ez diren beharrei erantzuteko proposatu-
tako gomendioak jaso dira.

Aldez aurretikoa. Autonomia pertsonala sustatzera eta menpekotasun-egoeraren 
arretara zuzenduta dagoen edozein politikaren trazadurak kontuan hartu beharko du 
menpekotasunaren fenomenoak emakumeengan eta adineko pertsonengan duen 
eragin handia.

Esan bezala, EAEn menpekotasun-egoeran dauden pertsonen %64 inguru emakumezkoak 
dira. Menpekotasun-egoera onartuen %80 65 urtetik gorako pertsonei dagozkie. Menpeko-
tasun-egoeran dagoen pertsonaren zaindaria senide bat denean, kasuen %80 baino gehia-
gotan zaindaria emakumezkoa da eta 52 urte inguru ditu batez beste (%20 baino gehiagok 
dute 60 urtetik gora).

Politika publikoak prestatzerakoan ezin da ahaztu errealitate hori, gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasunaren aldeko apustu sendoa egiteko.

1. Informazio-sistema integratu bat sortzea bultzatzea

Txostenean behin eta berriz aipatu ditugu menpekotasunaren arretaren eta autonomia 
pertsonalaren sustapenaren arloan analisi kuantitatibo fidagarri bat egin nahi izan dugunean 
aurkitu ditugun arazoak: ez dagoela datuak jaso eta kudeatzeko sistema integraturik, iriz-
pide desberdinak aplikatzen direla eskatutako datuak interpretatzeko, administrazioentzat 
materialki ezinezkoa izan dela eskatu dizkiegun datu batzuk eskaintzea, horien sistematiza-
zioagatik edo sistema informatikoekin lotutako arazoengatik, etab.

1.1. Arlo honetan esku hartzen duten administrazio guztien parte-hartzea barne hartzen 
duen informazio-sistema integratu bat sortu beharko litzateke.
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1.2. Badirudi gomendagarria dela Eusko Jaurlaritzak IMSERSOra bidaltzen dituen datuetan 
berrikuspena barne hartzea, bai banakako arreta planari (BAP) dagokionez, bai onartutako 
gradu eta mailei dagokienez; bereziki, kontuan hartuz aldaketa horien bidez zerbitzu edo 
prestazio bihur daitezkeela, baita kopuruaren aldaketa –prestazio ekonomikoen kasuan–, 
etab. ere.

1.3. Beharrezkoa da informazio bateratua, ulergarria eta herritar guztientzat eskuragarria 
eskaintzen duten bideak sortzea.

2. Lurraldeen artean dauden desorekak gainditzea bermatzea

Txosten honetako 7.5. atalean azaldu dugun bezala, lurraldeen artean desberdintasunak 
daude autonomia pertsonalari eta menpekotasunari buruzko araudiaren garapenean, aplika-
zioan eta interpretazioan, eta baliteke horrek euskal herritarrek beren eskubideak berdin-
tasunez gozatzearen gainean eraginak izatea. Hori dela eta, komenigarria izango litzateke 
distortsio horiek ekiditeko bide egokiak lantzea.

Zentzu horretan:

2.1. Gizarte Zerbitzuen Erakunde-arteko Organoa93 euskal herri-administrazioen artean 
erakunde-arteko lankidetza eta koordinazioa artikulatzeaz arduratzen da, Euskadiko Gizarte 
Zerbitzuen Sistema bateratuta bermatzeko eta lurralde autonomiko osoan prestazioak eta 
zerbitzuak modu koherente eta harmonikoan gara daitezen; eta horretarako, bere ekintzak 
helburua erdiestera bideratu beharko ditu, kasuan kasuko administrazioen parte-hartzea eta 
inplikazioarekin.

2.2. Gizarte-zerbitzuen arloko Goi Ikuskaritzak Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeko 
2. artikuluak aldarrikatzen duen eskubide subjektiboa benetan gauzatzeko eskubidea ber-
matzeko eskumena du, eta haren jarduera gizarte-zerbitzuen sistemak behar bezala eta 
modu orekatuan funtzionatzen duela egiaztatzeko egingo du lan, haren dekretu arauemai-
leko 4.2. artikuluan xedatzen den bezala94.

2.3. Beharrezkoa izango da Gizarte Zerbitzuen Legearen garapenak EAEn oro har lortzea 
komeni den arreta-maila ezartzeko, gizarte zerbitzuak eta prestazioak berdintasunez esku-
ratzen direla bermatzeko, haien estaldurarako eta kalitate-mailarako, eta prezio publikoen 
arloko irizpide bakarrak ezartzeko ematen duen aukera aprobetxatzea. Azken finean, garape-
nak gizarte-zerbitzuen arloan oreka bermatu behar du lurraldean, baliabideak berdintasunez 
banatzeko eta zerbitzuak eta prestazioak berdintasunezko irizpideen arabera eskuratzeko.

93  101/2010 Dekretua, martxoaren 30ekoa.
94  238/2010 Dekretua, irailaren 14koa, Gizarte-zerbitzuen arloko Goi Ikuskaritzarena.
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http://www.euskadi.net/r33-2220/eu
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/index.htm
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-servsoci/eu
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&s=2008246
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100419&a=201002076
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