
132 ARARTEKOAREN TXOSTENA

- Mahaiak azken urteotan izan duen dinamika balioetsiko da, horrek koordinazio-
tresna gisa izan dituen lorpenak eta gabeziak aztertuz. Horrekin batera,
beharrezkoak diren aldaketak edo hobekuntzak egingo dira, mahai horren osaera
eta jardunbidean.

- Orain arte, sail batzuek (adibidez, Herrizaingo Sailak –Ertzaintzak– eta Gizarte
Gaietarako eta Etxebizitzarako Sailak) ez dute ordezkaririk izan mahai horretan,
eta gerora begira bertara –edo antzeko eztabaida-leku batera– bildu beharko
lirateke.

  2. Ukitutako administrazio guztien erakundeek hartu behar dute
parte arazo honetan

Txostenak argiro-argiro erakusten du administrazioen parte-hartzea ez dela neurri
berekoa izan. Bide horretatik, eta euskal administrazioei dagokienez,
azpimarratzekoa da udal agintarien parte-hartze urria, udalerri jakin batzuetan
bederen. Era berean, Arabako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza-
sailek ez dute ekimenik bideratu, nahiz eta horretarako eskudun izan. Beharrezkoa
da, beraz, hutsune horiek konpontzea.

  3. Zerbitzu jakin batzuen erantzun-gaitasuna gehitu behar da aldi
baterako behintzat, arazoa duten guneetan

Sasoikako langileen kopuruak, udalerri zehatz batzuetan, bikoiztu egiten du ohiko
langileen kopurua. Sasoikako langileak bertan izateak, zentzuzkoa denez, areagotu
egiten ditu beharrizanak; horregatik, zerbitzu jakin batzuek (hezkuntza-zerbitzuek,
osasun-zerbitzuek, oinarrizko gizarte-zerbitzuek, polizia-zerbitzuek…) gehitu egin
behar dute euren erantzun-gaitasuna.

Zenbait kasutan (esate baterako, hezkuntza-zerbitzuen edo polizia-zerbitzuen
kasuan), aurrerapauso garrantzitsuak eman dira zerbitzu horiek indartzeko:
laguntzeko irakasleak bidali dira gune horietako ikastegietara, langile gehiago
kontratatu dira gizarte-hezkuntzako programak sendotzeko… Beste kasu batzuetan,
berriz, zerbitzuek lan handiagoa bereganatu behar izan dute, nahiz eta baliabideak
ohikoak izan (Ertzain-etxearen ohiko langileria edo gune horretako osasun-ekipoak).

Arartekoaren proposamena, beraz, hauxe da: administrazioek zerbitzu desberdinen
gaineko erantzukizuna dutenez gero, kontuan izan behar dute langileriaren aldi
baterako gehikuntza, baliabideak planifikatu eta aurreikusteko orduan. Horren
ondorioz, zerbitzuak indartu behar dituzte, hori beharrezkoa den neurrian.

KONTRATAZIO-BALDINTZAK KONTROLATU ETA HOBETZEA

Txosten honen 2. kapituluan, sasoikako langileak kontratatzeko sistemak aztertu dira.
Horrekin batera, eguneroko zenbait gertaera azaldu dira –besteak beste, azpikontratazioa–,
biztanlerik ahulenentzat horiek dituzten ondorio larriak azpimarratuz. Bestalde, zenbait
ekimenen berri eman da, ekimen horien helburua baita arrisku-egoerak saihestea edota
nekazari kontratatzaileen eta langile kontratatuen arteko zuzeneko harremanak erraztea.
Arazo horiei begira, honako gomendio eta proposamen hauek egiten dira:
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  4. Kontratazioak euren jatorrian bultzatu behar dira

Jatorrian kontratatzeak hainbat abantaila dakartza sasoikako langileentzat, eta
jadanik aipatuak izan dira abantaila horiek: langileek lekualdaketa antola dezakete
eta laguntzak lor ditzakete; gainera, kontratazio desberdinak koordinatu ahal dituzte,
kontratazioaren denbora osoa luzatuz; errazagoa da haientzat ostatu-baldintzak
kontrolatzea eta azpikontratazioarekin lotutako arriskuak saihestea…

Edozein modutan ere, aurretiaz ikusi dugun bezala, kontrataziorako formula hori
ez da orain arte askorik erabili gure artean, familia-nekazaritzari edota enpresa
txikiei dagokienez behinik behin. Gainera, formula hori kudeatzeko arazo
inportanteak azaltzen dira.

UAGAk bultzatu ditu orain arte halako ekimenak, eta Arartekoak uste du jatorrian
kontratatze hori sustatu behar dela, pixkanaka-pixkanaka gero eta gehiago erabil
dadin. Horrela, erantzun egokia eman ahal izango zaie lan-eskuaren beharrizanei,
eta, zehatzago, gero eta nekazari gehiagori.

  5. Azpikontratazioak salatu eta ikertu behar dira

Azpikontratazioa asko zabaldu da gure artean. Gertaera hori oso arriskutsua da
eta ondorio larriak sorrarazten ditu sasoikako langileentzat eta, bereziki, laguntza
txikiagoak dituztenentzat edo ahulagoak direnentzat. Horren ondorioz, eta zalantza-
izpirik gabe, zenbait neurri hartu behar dira, besteak beste, ondokoak:

- Nekazari kontratatzaileak kontzientziatu behar dira.
- Zuzeneko ordainketa sustatu behar da, bitartekorik gabe.
- Salaketa-protokoloak erraztu behar dira.
- Berme zehatzak eskaini behar dira, salaketek salatzaileei kalte egin ez diezaieten

(salatzaileak kaltedunak eurak izan nahiz nekazariak izan).
- Ikerketarako sistemak eta kontrolerako mekanismoak azkartu behar dira...

  6. Kontratazio-izapideak erraztu behar dira, eta, horrekin batera,
Lan Ikuskatzailetzaren esku-hartzea gehitu behar da

Bildutako datuak kontuan hartuta, aitortu behar da sektore honetan aurrerapausoak
eman direla. Nolanahi den ere, jarduera asko eta asko burutzen dira oraindik, lan-
arautegitik kanpo. Bestalde, matrikula-liburuak ezabatzeagatik eta kontratazioen
araubide orokorra aldi baterako kontratazioei aplikatzeagatik, halako egoerak gero
eta gehiago zabal daitezke, eta horrek kezka larriak eragiten ditu. Hala gertatuz
gero, aurrera egindako ibilbideak atzera egingo luke nabariro. Hur-hurreko arrisku
horri begira aurreneurriak hartzeko, bi bide osagarri hauek proposatzen dira:

- Alde batetik, nekazarientzat kontratazio-izapideak erraztu behar dira edo,
behintzat, informazio eguneratua eman behar zaie nekazarioi izapide horien
inguruan. Azken urteotan, helburu hori erdiesteko, heziketa-jarduerak burutu
dira, informazio-orriak banatu dira… Bestalde, eskualdeetako nekazaritza-
bulegoetan edo argibideetarako bulegoetan, zalantzak argitu ahal zaizkie
nekazariei, eta bertan egin daitezke zenbait izapide.

- Beste alde batetik, Lan Ikuskatzailetzak gehiago esku hartu behar du.
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  7. Sasoikako lan-poltsen sorrera edo kudeaketa sustatu behar da

Argibideetarako bulegoak, azken kanpainetan, horretan ibili dira. Haien
eskarmentuak erakusten du zer-nolako aukerak eta mugak dauden lan-poltsak sortu
eta kudeatzeko, batik bat, lan-poltsa horiek zuzeneko kontratazioa erraztu nahi
dutenean.

Ez du ematen bitartekotza-lan hori Cáritasi dagokionik; orain arte, ordea, Cáritasek
kudeatu ditu bulego horiek. Aurrerantzean, erakunde espezializatuek burutu beharko
lukete lan hori, besteak beste, INEMek edo Langaik.

Jatorrian kontratatzeari begira, hau bide osagarria izan daiteke. Bi bideok zabalduz
gero eta arrakastatsu bilakatuz gero, aukerazkoak izan daitezke, eta, horrela,
azpikontratazioak desagerraraz daitezke.

  8. Araban, nekazaritzako hitzarmena negoziatu behar da

Araban asko zabaldu da sasoikako lana, nekazaritzaren arloan. Lan horren ezaugarri
berezkoak eta azken urteotako joera kontuan hartuta, komeni da nekazaritzako
hitzarmen berezi bat negoziatzea. Hitzarmen horren bitartez arautu daitezke txosten
honetan aztertutako arazo gehienak. Egiatan, hitzarmena izateak besterik gabe ez
ditu konponduko arazoak, baina berak ezarriko duen esparrua oraingoa baino
askoz argiagoa izango da harremanak bideratzeko. Halako hitzarmenak badira
izan beste toki batzuetan (adibidez, hurbileko autonomia-erkidegoetan) edota antzeko
sektoreetan (upelategietako langileen hitzarmena, kasurako).

OSTATU-BALDINTZAK HOBETZEA

Arartekoak arreta berezia jarri izan du sasoikako langileen ostatu-baldintzetan, bai txosten
honen 3. kapituluan, bai eta aurreko txostenetan ere. Horren ondorioz, bi gomendio
orokor egin zituen Arartekoak gai honetan: bata, 1997. urtean eta bestea, berriz, 2000.
urtean; gomendio horiek txosten honen I eta II. eranskinetan jaso dira.

Arartekoaren ustez, gomendio horiek indarrean diraute oso-osorik, ez baitira oraindik
bete; hori dela eta, hemen berriro dakartzagu gogora. Gainera, txosten honetan zenbait
alde operatibo zehaztuko dira.

  9. Sasoikako langileen ostatu-baldintzak arautu behar dira

Esan bezala, txosten honen II. eranskinera bildu da 2000. urteko 6. gomendio
orokorra. Gomendio horrek, arakatutako egoera guztiak deskribatu eta gero, ekimen
desberdinak balioesten ditu, eta gure eskumen-eremua aztertzen du. Horrekin
batera, gomendioak zehaztu egiten du sasoikako langileen ostatu-baldintzei buruzko
arauketa. Horretarako, zenbait tresna juridiko proposatzen ditu, besteak beste,
jarraikoak:

1. Nekazaritza Sailak hala proposatuta, Eusko Jaurlaritzak dekretu berezia prestatu
behar du. Dekretu horrek honako eskakizun hau ezarri behar du: mahasti- nahiz
ardo-ustiategietan eta patata-ustiategietan, instalazioak izan behar dira sasoikako


