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8. GOMENDIOAK

ARAUTZEARI, PLANGINTZARI, GIDARITZARI ETA KOORDINAZIO-
ARI BURUZ

1. ESKUMENEN BANAKETA ETA ADMINISTRAZIO ESKUDUNEK BETE 
BEHAR DITUZTEN FUNTZIOAK ARGITZEA

Gaur egungo arautegiak administrazioek egin behar dituzten funtzioak zehazten ditu, 
eta, arautegi horrekin, hainbat irakurketa egin daitezke etxerik gabeko pertsonentzako 
arretan eskumena duen administrazioari buruz. Orain arte, irizpide orokorrengatik esku 
hartu izan da -herritarren babes-premiei erantzuten dieten udaletako gizarte zerbitzuek- 
edo zerbitzu espezializatuek esku hartu dute (aldundiek) -umeak, inoren laguntza behar 
duten adinekoak, bazterkeria-arriskuan edo ahultasun-egoeran dauden pertsonak, 
esaterako, etxerik gabeko pertsonak-. Horrek, batzuetan, arreten bikoiztasuna sortzen 
du. Gainera, 20.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerri guztiek eskumena dute 
larrialdietarako ostatuetan, baina, hala ere, hiriburuak dira larrialdietarako ostatuak 
aterpetxe eran garatu dituzten ia udalerri bakarrak.

Egindako ahalegina handia izan bada ere (funtzioak determinatzeko 155/2001 Dekre-
tuan zehaztu zen), gehiago argitu behar da zein eskumen dituzten udalek eta aldundiek 
larrialdietarako ostatuei buruz eta etxerik gabeko pertsonekin esku hartzeari buruz. 
Hau da, “larrialdietarako harreraren” eta “gizarteratzeko prozesuen” edukia defi nitu 
beharko litzateke, baita eskumen horietako bakoitzari aurre egiteko beharrezkoak diren 
baliabideak ere.

20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan, pentsio edo ostatuetan lekuak hitzartzea 
aurreikusten du arautegiak, etxebizitza-arazo urgenteak egonez gero. Baina bazterkeria-
arrisku larrian dauden pertsonen zailtasunei dagokienez, beste baliabide batzuk behar 
dira, pertsona horiei modu osoan arreta emango dietenak.

Etxerik gabeko pertsonak hiriburuetan batzen dira, hantxe dituztelako larrialdietarako 
ostatuak. Pertsona horiek beste udalerri batzuetatik datozenean, haien ohiko ingurunetik 
urrun dauden zentroetan sartuz gero, hurbileko ingurunetik banatzen dira. Banaketa 
horrek larriagoa egiten du haien egoera, gizarteratzeko oinarrizko ardatzekin lotura 
galtzen dutelako erabat: ekoizpenaren arloa, merkatuarekin eta gizarte eta komuni-
tate-sareekin duten lotura. Beharrezkoa da gizarte larrialdietarako zerbitzuen kopurua 
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handitzea, eta zerbitzu horiek hiriburuetan ez metatzea, larrialdietarako ostatu-premiei 
aurre egingo dieten leku gehiago egoten daitezen. Lurralde-lotura oinarrizkoa da gizar-
teratzeko prozesuak hasteko.

20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan larrialdietarako ostatuak egon daitezen 
aurreikustea exijitzen du arautegiak, baina ez du ostatu-mota zehazten. Eman diren 
erantzunek, esate baterako, pentsioetan pertsonentzako lekuak hitzartzea, ez dituzte 
betetzen etxerik gabeko pertsonek dituzten premia espezifi koak. Dena dela, erantzun 
hori baliagarria da behar den gauza bakarra ostatu bat berehala edukitzea denean. As-
kotan, esku-hartze soziala ere eskaintzen duten espazioak behar dituzte etxerik gabeko 
pertsonek. Leku horiek biztanleak kontuan hartuta banatu behar dira lurraldean, denak 
hiriburuetan pilatzea saihesteko, eta formulak ezarri behar dira udal mugakideen arteko 
lankidetza ekonomikorako; horrela zamak modu egokian banatuko baitira.

Pertsona bat bazterkeria larriko egoeran noiz dagoen ere ez du defi nitzen arautegiak. 
Gainera, defi nitzeke daude premia asko eta askotarikoak dituzten pertsonei arreta ema-
teko eskumena zehazteko irizpideak (etxerik gabe dagoen emakume toxikomano eta 
prostituta bati arreta eman behar zaio larrialdiko egoera batean dagoelako, emakumea 
delako, toxikomania kentzeko prozesu batean dagoelako?). Lehentasunekotzat jotzen 
den premiaren arabera, administrazio batek edo besteak izango du eskumena. Horiek 
defi nituta ez egoteak administrazio eskudunek erantzukizunak beren gain ez hartzea ekarri 
dezake edo arretarik jasoko ez duten pertsonak sor ditzake edo beren arazoarentzat 
egokia ez den baliabide batean jaso dezakete arreta.

Azken batean, argitu egin beharko litzateke zein erantzukizun eta betebehar dituzten 
pertsona horien arretan eskumena duten administrazioek -aldundiek eta udalek-; hau 
da, eskumen bakoitza zertan gauzatzen den, noiz den beharrezkoa etxerik gabeko 
pertsonentzat gizarteratzeko prozesu espezifi koa hastea eta zein premiari erantzuteak 
izan behar duen lehentasuna.

2. ETXERIK GABEKO PERTSONEI ARRETA EMATEKO EREDUA FINKA-
TZEA

Etxerik gabeko pertsonei ematen zaien arretan irizpide oso askotarikoak daude, esate 
baterako, baliabideetan egin behar duten denborari edo exijentzia-mailei buruz. Hala, 
gizarte ekimenak kudeatzen dituen baliabideetan, erakunde bakoitza autonomoa da 
baliabidearen kudeaketan, eman beharreko zerbitzua zehazterakoan, baita arauak, 
sartzeko irizpideak edo barne funtzionamendua ezartzerakoan ere. Aipatutako guztia 
erakunde horiek duten esku-hartze ereduaren edo lurralde-administrazioaren eredua-
ren edo inguruko ohituren edo usadio sozialen arabera egiten da. Ereduaren arabera, 
baliabide batzuk beste batzuk baino gehiago garatu dira. Esate baterako, gizarteratzeko 
zentroek ematen duten laguntza-maila ezberdina da lurralde historikoaren arabera; 
adibidez, lurralde batean exijentzia gutxiko baliabide gehiago garatu daitezke exijentzia 
handi edo ertainekoak baino, eta alderantziz.

Etxerik gabeko pertsonentzako arretan esku hartzen duten eragileek arreta-eredu bat 
nahikoa adosten badute, eta eredu hori aplikatzen bada, esku-hartzea eta baliabide 
gehiago abian jartzea bultzatuko da. Oinarrizko premiei erantzungo zaiela bermatu 
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beharko du eredu horrek, arriskuak eta kalteak gutxitzen lagundu behar du, eta babe-
seko eta esku-hartzeko neurri ekonomikoak eta sozialak elkartzen ere. Gainera, zama 
burokratiko gehiegi egotea saihestuko da.

Irizpide askotarikoak daudenez eta, lehenago aipatu dugunez, eskumenen banaketa 
argi ez dagoenez, honako auziak instituzioen eta erakunde pribatuen interpretazioaren 
menpe geratzen dira: zein administraziok (Aldundia, Udala, Osasun Saila…) emango 
dio arreta hainbat premia sanitario, sozial… dituen etxerik gabeko pertsona bati?, zein 
dira bete beharreko oinarrizko premiak?, nork bete behar ditu?, non hasten da gizarte-
ratzeko prozesu bat?, zenbat irauten du?, zein dira gizarteratze baterako beharrezkoak 
diren baliabideak?

3. ETXERIK GABEKO PERTSONEKIN EGITEN DEN ESKU-HARTZE SOZIA-
LARI BURUZKO ARAUTEGI BATERATUA GARATZEA GIZARTE ZERBI-
TZUEN, GIZARTE AZPIEGITUREN ETA BIZIKIDETZA-ORDENANTZEN 
ARLOAN

Gizarte politikek gizarte eskubideen ezaugarri berberak dituzte, biak baitira anbiguoak 
eta biek dituztelako konpromisoak mugatu gabe. Exijitzen denaren maila ezberdinei 
dagokienez ere. Hortaz, beharrezkoa da anbiguotasun hori zehaztuko duen arautegi bat. 
Bestalde, garrantzitsua da bizikidetza-ordenantzetan esku-hartze soziala bermatzea.

3.1. GIZARTE ZERBITZUEN ARLOAN ARAUTEGI BATERATUA GARATZEA

Gizarte zerbitzuak gero eta gehiago garatu dira azken urteetan eta, horren ondorioz, 
eragile publiko eta pribatu gehiago daude orain, irizpide, iritzi eta erantzun-maila ez-
berdinak dituztenak.

Gizarte arazoak aldatu egiten dira: familiaren egitura aldatzea, biztanleria zahartzea, 
hainbat jatorri kultural dituzten pertsona gehiago egotea… Kohesioa, berdintasuna eta 
integrazioa arriskuan jartzen dituzten egoerei erantzuten jarraitzeko bermea da gizarte 
zerbitzuak sendotzea.

Udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuak dira gizarte zerbitzuen sisteman arreta emateko 
lehen mailako sarea. Garrantzi handia dute, haien bitartez laguntza ekonomikoak trami-
tatzen direlako eta gizarteratze-hitzarmenak ezartzen direlako. Horiek dira bazterkeriaren 
aurka borrokatzeko oinarrizko dispositiboak. Gainera, oinarrizko gizarte zerbitzuei gero 
eta eskaera gehiago egiten zaie komunitate-interbentziorako eta gizarte babeserako.

Azken urteetan ez dute garapen bera izan udalerri guztietan; horren ondorioz, une 
honetan, desberdintasun handia dago arretaren aldetik eta eskura dauden ekipamendu, 
zerbitzu edo profesionalen aldetik.

Erakunde honek EAEko oinarrizko gizarte zerbitzuen egoerari buruz egindako ezohiko 
txostena 1999ko abenduan aurkeztu zen Legebiltzarrean. Txosten horretan, orain 
errepikatuko ditugun gomendioak egin ziren: zerbitzu horientzako arautegi espezifi koa 
egitea, arretan desberdintasunak saihesteko irizpide bateratuen beharra, gizarte zerbi-
tzuen, taldeen eta langileen helburu eta funtzioak zehazteko beharra, lan egiteko moduak 
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berriro bideratzea, baliabideen administrazio eta kudeaketara ez mugatzeko eta gizarte 
lanean gehiago aritu ahal izateko, lan komunitarioaren garrantzia, etab.

Gaur egun, garatzeke dago gizarte zerbitzuak behin betiko indartzearengan eta haien 
eraginkortasunarengan eragina duen arautegi hori. Premiazkoa da herritarrek gizarte 
zerbitzuak eskuratzeko duten eskubidea defi nitzea, oinarrizko prestazioen katalogoa 
egitea eta horren edukia zehaztea, EAEn gizarte zerbitzuen mapa sortzeko ezinbestekoak 
diren baliabideak ezarrita, baita ekipamendu sozialen eta profesionalen ekipamenduen 
sarea ere, eskubide horren erabilera herritar guztien esku jarriko dutenak, bizi diren 
lekua zeinahi izanik ere. Udaleko gutxieneko taldeen defi nizioan aurrera egin beharko 
litzateke, tartean dauden profi l profesionalei lotutako lanak zehaztuta.

Oro har, lurraldeen zein udalen arteko ezberdintasunak daude gizarte zerbitzuak ga-
ratzerakoan, eta horrek desberdintasunak sor ditzake zerbitzuak erabiltzen dituzten 
pertsonen arretan. Desberdintasun horiek daude irizpide ezberdinak erabiltzen direlako 
edo udalek baliabide gehiago edo gutxiago bideratzen dituztelako gizarte zerbitzuentzat. 
Horrek desberdintasunak sortzen ditu zerbitzuetan, lurraldearen arabera, eta hori ez da 
positiboa. Hortaz, irizpideak bateratu eta fi nantziazio-formulak adostu beharko lirateke, 
udalen arteko solidaritatea eta antzeko zerbitzua ahalbidetzeko.

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak du arautegi hori egiteko 
eskumena. Komeni da eperik laburrenean arlo hori erregulatuko duen arautegi bat egon 
ahal izatea, talde horri eman beharreko arreta hobetzeko funtsezkoa baita.

3.2. GIZARTE AZPIEGITUREN ARLOAN ARAUTEGI BATERATUA GARATZEA

Dagoeneko esan dugunez, sektore honen ezaugarria da ez dagoela mugatuta eta araututa; 
beraz, ez daude irizpide bateratuak ez esku-hartze sozialerako, ezta dauden dispositibo 
edo baliabideetarako ere. Horrenbestez, galdera hauek ez dute erantzunik edo erantzun 
asko dituzte: zer da etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentro bat?, azpiegiturako 
eta barne antolakuntzako zein ezaugarri izan behar ditu?, edo, zenbat pertsonarentzako 
lekua izan behar du metro koadroko?, egokituta egon behar da ezgaitasunen bat duten 
pertsonek erabili dezaketela aurreikusten delako?...

Martxoaren 10eko 40/1998 Dekretua oraindik ez da garatu. Euskal Autonomia Erkide-
goko gizarte zerbitzuak baimentzea, erregistratzea, homologatzea eta ikuskatzea arautzen 
du dekretu horrek, eta 4. artikuluan ezartzen du gizarte zerbitzuen zerbitzu eta zentroek 
bete egin beharko dituztela zerbitzu edo zentro mota bakoitzarentzat arauz ezarriko diren 
betekizunak. Saiakera batzuk hutsune hori betetzen eta mugapenean aurrera egiten 
ahalegindu dira, adostasunaren bitartez (esate baterako, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Sailak egin duena ekimen pribatuko gizarte erakundeekin batera, gizarteratzearen 
esparruan foru-erantzukizuneko zerbitzuak defi nitzeko prozesuaren barruan).

Azken buruan, eragile asko eta baliabide askotarikoak edukitzea da sektorearen ezau-
garria. Beharrezkoa da aurrera egitea honakoak defi nitzen: zerbitzuak (egoitzetakoak, 
egoitzetakoak ez diren gizarteratze-zerbitzuak...), arreta-ereduak edo zentroen erabile-
ra-ereduak (laguntza- edo exijentzia-mailaren arabera), pertsonentzako leku kopurua, 
ekipamenduak, eraikuntza-irizpideak, ingurumen-baldintzak, kokapena… Horrez gain, 
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arautegia egin behar da, zerbitzu edo zentro mota bakoitzerako betekizunak era egokian 
erregulatzeko. Arautegi hori egiteko eskumena ere Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Sailak du.

3.3. ESKU-HARTZE SOZIALA BERMATZEA UDALETAKO BIZIKIDETZA-ORDE-
NANTZETAN

Abenduaren 16ko 57/2003 Legea tokiko agintaritza modernizatzeko neurriei buruzkoa 
da, eta, Lege horren ondorioz, tokiko erakundeek erregulatu egin dute herritarren 
bizikidetzaren defentsari buruzko arautegia interes lokala duten auzietan eta haren zer-
bitzuen, ekipamenduen, azpiegituren, instalazioen eta espazio publikoen erabilerarekin 
lotutakoetan, baita erregimen soziosanitarioa ezartzea ere. Zenbait udalek, esate bate-
rako, Donostiakoak, etxerik gabeko pertsonei buruzko jarduerak aurreikusten dituzten 
ordenantzak onartu dituzte, udalek egin beharrekoak.

Ordenantza horiek espazio publikoaren erabileraren gaineko eragina dute. Etxerik gabeko 
pertsonak espazio publikoan bizi dira, ez dute bizitzeko espazio pribaturik. Horregatik, 
ordenantzek errealitate hori izan behar dute kontuan, eta haien beharrei egokitutako 
gizarte arreta eta beste baliabide batzuetara igorriko dituztela bermatu behar dute, batez 
ere gizarte larrialdiko kasuetan.

4. SEGIMENDU ETA KONTROLERAKO SISTEMAK EZARTZEA GIZARTE 
ESKUBIDEAK ZEIN NEURRITAN BETETZEN DIREN IKUSTEKO

Gizarte politikak gizarte eskubideak betetzeko dira, eta, batez ere, aurrekontua behar 
duten betebeharrak dituzte. Gizarte gastura bideratzen diren baliabideak fi nkatu eta 
gastu hori betebeharra dela dioen gizarte kontzientzia handitu behar da, eta, horrekin 
batera, hori zein mailatan betetzen den neurtuko duten kontrol sistemak ezarri beharko 
dira, eta gizartearen parte-hartzea bermatuta egon beharko da. Horrez gain, erakunde 
pribatuekin egiten diren hitzarmenetan konpromisoak agertu behar dira modu xehatuan, 
baita kontrol-sistema egokiak ere.

Kontrol-sistema horietan jasota egon behar da gastuaren segimendua eta kontrolatzen 
diren sistemen balioztatzea. Kalitate-irizpideak gizarte zerbitzuen kudeaketan txertatzea 
izango litzateke helburua. Alde horretatik, jardueren plangintza edo balioztatzeko adie-
razleen sistema dira kudeaketa hobetzen lagundu dezaketen tresnetako batzuk.

Gizarte eskubideei buruzko neurrien plangintzari dagokionez, esate baterako etxebizitza, 
osasun edo hezkuntzarako eskubideari dagokionez, garrantzitsua da identifi katzea arlo 
horietan gizarte bazterkeriaren aurka borrokatzera zuzendutako neurriak (aurrekontua, 
organo eskudunak eta balioztatzeko adierazleak zehaztu).

Bestalde, balioztatzean adierazle-sistema bat egon behar da, ezarritako helburuen al-
dizkako segimendua eta balioespena egitea ahalbidetuko duena, eta gizarte eragileen 
parte-hartzea aurreikusiko duena.

Bazterkeriaren aurkako borrokan egin den ahalegina balioetsi ahal izan beharko zen, 
eta haren eraginkortasuna balioztatu, neurriak premietara egokitu ahal izateko. Horre-
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tarako, komeniko litzateke administrazioek irizpide bateratuak erabiltzea, bai Espainian 
zein Europako Erkidegoko gainerako estatuetan, beste ekimen batzuekin alderaketak 
egin ahal izateko, Europar Batasunak proposatzen duenez.

5. LARRIALDIETAKO ESKU-HARTZE SOZIALERAKO JARDUERA-PRO-
TOKOLOAK

Txostenak erakusten duenez, udalerri gehienetan ez dago pertsona horientzako jarduera-
protokolorik, eta horrek zaildu egiten du arreta. Ez dago pertsona bat udalerrian lotan 
aurkitzen denean egin beharreko jardueren ildorik, ezta mugakide diren udalerrien arteko 
koordinaziorik ere, ez eta larrialdietarako telefonorik ere udalerri gehienetan. Beraz, 
udalerri askotan, oinarrizko gizarte zerbitzuen ordutegiaren araberakoa da. Pertsona 
horiek Bilbo, Gasteiz edo Donostiara igortzen dituzte, pertsona aurkitu duten lekuaren 
arabera, etxerik gabeko pertsonentzako larrialdietarako jarduera-protokolorik ez da-
goelako, ezta pertsona horientzako baliabide espezifi korik edo gizarte larrialdietarako 
zerbitzurik ere.

Bestalde, udalerri batzuetan, premia horiei erantzuten dieten ekimen pribatuko erakun-
deak daude.

Etxerik gabeko pertsonek espazio publikoa erabiltzen dute. Haien egoeragatik edo 
neguko klimagatik, agian berehalako osasun- edo gizarte laguntza beharko dute. Jar-
duera-protokoloak egongo balira, udaltzaingoak edo beste funtzionario batzuek zelan 
jardun jakingo lukete edo udalerrian aurkitzen dituzten eta berehalako laguntza behar 
duten pertsonak nora igorri jakingo lukete. Pertsona horiek aurkitzeko, kalean daudela 
aprobetxatu beharko litzateke klimatologia txarra dagoen gauetan, hau da, tenperatura 
txikiak, euria, etab. dagoenean, edo gau horiek erabili daitezke osasun arazoak, dituzte-
nak, drogazaleak… identifi katzeko. Kostu handirik ez duten bideak daude horretarako, 
esate baterako, guardiako gizarte langile batekin telefono bidez hitz egiteko aukera 
edukitzea, larrialdiko egoeretan pertsona hori baliabiderik egokienera igorri ahal izateko 
edo pentsio edo ostatuetan lekuak hitzartzeko. Udalerri gutxi batzuetan formula horiek 
erabiltzen dira dagoeneko.

Hortaz, beharrezkoa izango litzateke kalean lan egiten duten udaleko hainbat arlo edo 
zerbitzu inplikatuko dituzten jarduera-protokoloak egitea (hirigintza-plangintza, lanak, 
garbiketa eta argiak, desinfekzioa, dutxa publikoak, etab.) eta, batez ere, gizarte zer-
bitzuak eta udaltzaingoa inplikatuko dituena. Udala koordinatu egin beharko litzateke 
mugakide dituen udalekin, kolektibo horrekin lan egiten duten erakunde pribatuekin eta 
beste instituzio batzuekin, esate baterako, Herrizaingo Saila (Ertzaintza) edo Osasun Saila 
(Osakidetza), berehalako gizarte arreta behar duen etxerik gabeko pertsona bat udalean 
aurkitzen denean jarduteko moduari buruzko ezagutza partekatua egon dadin.

6. SEKTOREAREN PLANGINTZA EGITEKO BEHARRA: GIZARTEA KONTRA 
DUTEN BALIABIDEAK SORTZEKO ETA DEFENDATZEKO GIDARITZA 
POLITIKOA

Gizarte zerbitzuen sektorearen ezaugarria da baliabide eta eragile oso askotarikoak dau-
dela. Batzuetan, gizartea baliabide berriak zabaltzearen eta haien kokapenaren kontra 
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egon da, eta, horren ondorioz, kontuan hartu beharreko alderdi bihurtu da, eta alderdi 
erabakigarri ere, baliabide berriren bat irekitzeko erabakia hartzerakoan.

Ararteko erakundeak esku hartu behar izan du zerbitzuak sortzearekin zerikusia duten 
auzietan, edo ahultasun bereziko egoeran dauden gure gizarteko talde jakin batzuei es-
pezifi koki zuzendutako programak abian jartzeari buruzkoetan, esate baterako, etxerik 
gabeko pertsonentzako programei lotutakoetan. Hori dela-eta, erakunde honek izaera 
orokorreko gomendio bat egin zuen: “Erakundeen buruzagitza, ahultasun handiko 
taldeentzat zerbitzuak sortu behar direnean” (2001eko txostena). Gomendio horre-
tan, plangintza publiko baten garrantzia adierazi zen. Horren bitartez, baliabide jakin 
bat eremu batean jartzeko beharra defendatuko zen eremu zehatz bateko bizilagunen 
ordezkarien aurrean, antzeko beste baliabide batzuk beste eremu batzuetan jarrita dau-
den moduan -edo jarrita egongo diren moduan, plangintzaren arabera-. Azken batean, 
plangintza “solidarioa” egiten saiatu beharko lirateke horrelako dispositiboak jartzeko. 
Hain zuzen ere, dimentsio txikiko baliabideak sortzea sustatuko lukete, eta baliabide 
horiek hiri osoan eta EAEko udalerri guztietan banatuta egongo lirateke. Horretarako, 
kontuan hartu behar da horrelako dispositiboak hartzeko komunitateak duen gaitasuna, 
eta guztiak zona jakin batzuetan metatzea saihestuko da.

Aipatutako izaera orokorreko gomendioan, Ararteko erakundearen iritzia izan zen 
administrazio eskudunek jarrera aktiboa eta buruzagitzakoa hartu behar dutela kasu 
guztietan, honako helburuak eskuratzeko:

– Gizartearen sentsibilizazioa sustatu behar da, biztanle zehatz batzuek baztertuak 
izateko arriskua dutenean eta horientzat zerbitzuak sortu nahi direnean. Zerbitzu 
horiek beharrezkoak eta onak dira, eta gizartea horretaz jabetu behar da. Horre-
tarako, nahitaezkoa da, gutxienez, informazio sistematiko eta argia eskaintzea, 
bazterkeriaren aurkako politika eta apustuei buruz, bai eta bazterkeria horren 
aurkako gizarte erantzunari buruz ere.

– Laguntza-beharrizanak zehatz-mehatz aztertu behar dira eta, horren ondorioz, 
erantzunak eta horien lurralde-banaketa planifi katu behar dira. Ahal den neurrian, 
saihestu behar da gehiegizko kontzentrazioak izatea, horrek ghettoak sortzeko 
arriskua baitakar.

– Gizarteari parte hartzeko mekanismoak eskaini behar zaizkio, eta mekanismo horiek 
izan eta zabal daitezen erraztu behar da. Halako mekanismoen bitartez, argibideak 
eta proposamenak trukatu ahal izango dira, eta, horrekin batera, proiektuaren 
fase guztietan, presentzia aktiboa izango dute, bai antolatutako gizarte agenteek 
(elkarteek…), bai eta zuzenean ukitutako auzotarrek ere.

– Ukitutako administrazio edo sail desberdinen artean (tokikoak, lurraldekoak nahiz 
erkidegokoak), koordinazioa izan behar da, eta administrazio edo sail horiek jarrera 
bateratuak izan behar dituzte.

– Zerbitzuaren jardunbidea zuzena izan dadin, beharrezkoak diren bermeak eskaini 
behar dira. Konparazio baterako, egitarauei edo profesionalei laguntza, kontrola, 
ebaluazioa, jarraipena… eta gainerakoak bermatu behar zaizkie, batik bat, balia-
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bidearen kudeaketa beste erakunde baten esku uzten denean edo baliabide hori 
gizarte ekimenetik sortzen denean. Bermeak eskaini behar zaizkie, gainera, dela 
zerbitzuaren erabiltzaileei, dela toki horretako auzotarrei.

– Ahal den neurrian, istiluak saihestu behar dira; eta, istiluak sortzekotan, lan egin 
behar da, horiek azkar konpon daitezen.

– Egitarauen gaineko jarraipena egin behar da; jarraipen horri esker, beharrezkoak 
diren aldaketak egingo dira eta, modu berean, eginera onak zabalduko dira.

Azken batean, plangintza egiteaz gain, erakundeen gidaritzak honako helburuak ere bilatu 
behar ditu: gizartea sentsibilizatzea, herritarrek parte hartzea, administrazioen artean 
koordinatzea, gizarte ekimen solidarioei babesa agertzea, baztertuta dauden pertsonen 
defentsan konprometituen dauden gizarte eragileekin lankidetzan aritzea eta zerbitzuek 
egoki funtzionatuko dutela bermatzea. Txosten honetako beste gomendio batzutan ere 
auzi horiek aipatzen dira berriro.

Gizarte zerbitzuen arloan, ekimen publikoa izan behar da burua, bazterkeriaren aurka 
borrokatzeko baliabide nagusiak kudeatzen dituelako (oinarrizko errenta, gizarte larrial-
diko laguntzak eta gizarteratzeko hitzarmenak) eta, neurri handi batean, irabazi asmorik 
gabeko erakunde pribatuen programak fi nantzatzen dituelako.

Ekimen pribatuko erakundeen kopuru handiak babesten ditu Gizarte Zerbitzuei buruzko 
Legeak. Izan ere, lege horretan honako alderdiak aurreikusten dira: “gizarte bolun-
tariotza eta irabazi asmorik gabeko erakundeak sustatzea” baita “gizarte zerbitzuak 
ematerakoan ekimen pribatuak parte hartzeko aukera, bere esku-hartzea araututa” 
ere. Horrez gain, gizarte zerbitzuen arloan udalei eman zaizkien eskumenak ere 
jasotzen ditu, herriak duen biztanle-kopurua kontuan hartu gabe, “deszentralizazio, 
malgutasun eta herritarrenganako hurbilpeneko irizpideei jarraituz”. Beraz, haien 
eginkizuna funtsezkoa da. Hala ere, gizarte babeseko beharrak betetzeko orduan, 
administrazioak du erantzukizun publikoa, eta gidaria izan behar da argi eta garbi 
sektorea antolatzerakoan.

7. ADMINISTRAZIOEN ARTEKO KOORDINAZIOA HOBETZEA, ETA AD-
MINISTRAZIO HORIEN ETA ERAKUNDE PRIBATUEN ARTEKOA ERE, 
BAITA ANTZEKO ARRETA-MAILA BERMATZEA ERE

Administrazioen eta etxerik gabeko pertsonen premiei erantzuten dieten erakunde 
pribatuen arteko koordinazioa funtsezkoa da osoko arreta lortzeko eta defi zitak eta 
bikoiztasunak saihesteko. Administrazio eskudun asko eta askotarikoak daudenez, esan 
dugun bezala, esku hartzeko eredu ezberdinak daude eta, txarragoa dena, arreta-maila 
oso ezberdinak daude lekuaren arabera.

Gizarte bazterkeriaren aurka borrokatzea Europar Batasunaren helburuetako bat bihurtu 
da. Batasuneko estatuek jarduteko estrategiak aurkeztuta parte hartzen dute. Autono-
mia Erkidegoek parte hartuko dutela aurreikusita dago -“gizarteratzeko jarduera-plan 
nazionalen segimendua eta balioztatzea egiteko batzorde berezia”-ren bitartez-, baina 
haien parte-hartzea txikia da, autonomia erkidegoak diren arren, paradoxikoa bada 
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ere, bazterkeriaren aurka borrokatzeko jarduerak lehentasunez garatzen ari direnak. 
Beraz, beharrezkoa da koordinazioa hobetzea, informazioaren trukea errazteko eta 
EAEk Europako estrategiak betetzen parte hartu dezan ahalbidetzeko, organo horren 
edo etorkizunean sor daitezkeen beste batzuen bitartez.

Barne mailan, koordinazioa zaila da, EAEn gizarte gaietan eskumena duten erakundeen 
egitura konplexua delako. Alde batetik, Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak eta udalak 
daude eta, bestetik, Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia, arlo horretan 
eskumenak dituzten sail bi baitituzte. Gainera, guztiek dituzte ogasun sailak. Hala ere, 
funtsezkoa da administrazioak koordinatzeko ahaleginak egiten jarraitzea, plangintzaren 
zein fi nantziazioaren arloan.

Koordinaziorik ez egotea eta antzeko arreten eta tramite burokratikoen bikoiztasuna edo 
aniztasuna egotea oztopo bat da, eta baliabideak ahalik eta hoberen erabiltzea zailtzen 
du. Elkarrizketak eta diagnostikoak errepikatzea saihestuko litzateke koordinatzeko siste-
ma formalak, esaterako Gasteizkoa, edo informalak egongo balira, eta beste programa 
batzuetarako erabili daitezkeen baliabideak galtzea ekidingo litzateke.

Horretarako, hainbat formula daude: parte hartzeko organo formalak sortu eta gara-
tzea, eragile guztien artean lankidetzan aritzeko bideak garatzea, topalekuak sortzea, 
teknologia berrien bidez eta legezko berme guztiak betez informazioa partekatzea… 
Hainbat eragilek partekatutako jarduera-protokoloak eta esku-hartze sozialeko eredu 
bat egoteak ere koordinazioa erraztuko luke.

8. ZERBITZU SOZIOSANITARIOAK ABIAN JARTZEA

Beharrezkoa da eremu soziosanitarioa garatzea. Plangintza estrategikoak egin eta 
ereduak eta helburuak zehaztetik ekimenak eta zerbitzuak abian jartzera pasatu behar 
gara. Ekimen eta zerbitzu horiek nahitaez izan beharko dituzte osasun- eta gizarte 
baliabideak.

EAEn arreta soziosanitarioa garatzeko plan estrategikoa duela gutxi onartu da, eta 
funtsezko tresna da. Hauxe da haren eginkizuna: “osasun-arazoak, muga funtzionalak 
eta/edo gizarte bazterkeriako arriskua edukitzeagatik edo bestelako arrazoi larriren 
bategatik aldi bereko osasun- eta gizarte arreta koordinatua eta egonkorra behar duten 
pertsonei arreta ematea”. Plan horretan ekimen oso garrantzitsuak daude aurreikusita, 
esate baterako, zerbitzu soziosanitarioen garapena sustatzea, orain arte osasunaren 
esparrukoak baino ez ziren zerbitzuak esparru soziosanitarioan jarrita; sektore pribatua 
hobeto ezagutzea; premia soziosanitarioak dituzten pertsonei arreta emateko zerbi-
tzuak garatzea, planifi kazio bateratuaren bitartez eta zerbitzuen eskaintzan lurraldeen 
arteko oreka bilatuz; gizarte zerbitzuekin dagoen komunikazioa hobetzea; antzekorik 
ez duten balioespen sistemak erabiltzea, baita pertsonak baliabideetara igortzeko sis-
temak ere…

Beraz, aurreikuspen horiek abian jarri, eta zerbitzu soziosanitarioak eskura eduki nahi 
dira, baliabide espezifi koak bideratuta eta beharrezkoak diren planeko neurriak garatuta, 
osasun arazoak dituzten etxerik gabeko pertsonek eta/edo muga funtzionalak dituztenek 
arreta jaso ahal izateko.



298 ARARTEKOAREN TXOSTENA

9. GIZARTERATZEKO ETA SAREAN LAN EGITEKO IBILBIDEAK GARA-
TZEA

Bazterkeria-arriskuan edo muturreko bazterkeriako egoeran dauden pertsonekin esku 
hartzeko, beharrezkoa da instituzioetako eragileak inplikatzea, esku-hartze sozialean lan 
egiten dutenak zein beste arlo batzuetan aritzen direnak. Udal eta aldundietako zerbitzuez 
gain, beste zerbitzu batzuk daude, esaterako, Eusko Jaurlaritzaren Gazte Justiziaren 
Zerbitzua, edo Kartzeletako gizarte zerbitzuak, muturreko bazterkeria-egoeran dauden 
pertsonak identifi katu eta esku-hartze sozialeko lana egiten baitute. Onuragarria izan 
daiteke egoerak eta esku hartu duten profesional guztiak kontuan hartuko dituen gizar-
teratzeko ibilbide bat egotea, behin eta berriro prozesu gehiago hastea ekiditeko.

Beste arlo batzuen parte-hartzea ere garrantzitsua da: hezkuntza, kultura, lanean hasten 
laguntzeko esparrua... Beste esparru batzuetan bezala, honetan ere zeharkako lanak 
osoko arreta bultzatzen du. Arlo horiek zuzeneko eragina izan dezakete etxerik gabeko 
pertsonek eduki ohi dituzten beste gabezia batzuengan, esaterako, kulturaren arlokoak, 
harremanetakoak, trebakuntzakoak… Hori dela-eta, jardueren plangintza egiterakoan, 
komeni da muturreko bazterkeriako egoeran dauden pertsonen beste premia horiei 
erantzutera zuzendutako neurri eta jarduerak kontuan hartzea beste arlo batzuek -eta 
ez soilik gizarte zerbitzuen arloak-.

10. ETXERIK GABEKO PERTSONENGANA HELDUKO DEN ETXEBIZITZA-
POLITIKA EGITEA

Txosten honetan, etxerik gabe dauden pertsonei ematen zaizkien erantzunak aztertu 
dira, baita EAEn pertsona horientzat dauden baliabideak ere. Pertsona horiek guztiek 
ez dute profi l bera, ezta premia eta bazterkeria-maila bera ere, baina guztiek dute etxe-
bizitzaren premia, lo egiteko etxe baten beharra.

Etxebizitza egokirik ez izateak bazterkeria-egoera larriagotzen du eta osasuna oso azkar 
hondatzen du. Norberaren garapena galarazten du, bai eta lanpostu bat, trebakuntza-
ikastaro bat edo harremanetarako gainerako gizarte esparruak eskuratzeko beharrezkoak 
diren gizarteko estandarrak lortzea ere.

Etxebizitza galtzeko arriskua duten egoeren aurreko jarduerek garrantzi berezia dute, 
prebentzio-neurri gisa (kaleratze edo bahituren aurrean). Egoera horiek aurreikusiko 
dituzten neurriak ezarri behar dira, esate baterako, interes txikian gizarte kredituak ja-
sotzeko aukera edo etxebizitzaren kostuaren zati bat fi nantzatzera bereziki zuzendutako 
gizarte laguntzen formula berriak; adibidez, alokairuko errenta edo, halakorik edukiz 
gero, hipotekaren ordainketa.

Konstituzioan eta nazioarteko beste testu arau-emaile batzuetan onartu egiten da ostatu 
egokirako eskubidea, baina politika publikoek oraindik ez dute lortu eskubide hori guztien 
esku egotea. Horregatik, instituzioek ahalegin handiagoak egin behar dituzte alokairuko 
etxebizitzak eskura jartzeko -horretarako programa eta neurri orokorrak sustatuta, gaur 
egun baino gehiago, gizarte alokairuko eskaintza handitzeko- edo egoitza-baliabideak, 
tutoretzapeko pisuak, harrera-zentroak, udal aterpetxeak, etab. eskura jartzeko -hiriburu 
ez diren udalerrietan ere-. Horrez gain, ezinbestekoa da diskriminazioaren kontrako 
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neurriak abian jartzea. Neurri horiek etxebizitzak alokatzeko orduan sektore pribatuan 
dagoen diskriminazioaren kontra borrokatu beharko dira eta etxebizitzaren arazoarekin 
gizarteak duen sentsibilizazioa handitu beharko dute.

Eragotzi egin behar da bizitzeko leku bat ez izateak muturreko bazterkeria-prozesuak 
ekartzea edo berreskuratzeko edo gizarteratzeko prozesuak arriskuan jartzea. Etxebi-
zitza aldi batez ez edukitzeak muturreko bazterkeria-prozesu larria ekarri dezake, eta 
hori konpontzeko kostu handiagoko esku-hartzeak edo zailagoak behar izango dira. 
Batzuetan, programa bati erantzun dioten pertsonek ez dute jarraikortasunik izan 
leku egoki batean, eta, hortaz, egindako ahaleginak edo erabilitako baliabideak alfe-
rrikakoak izan dira. Egoera hori ohikoa da desintoxikazioko tratamenduen kasuetan, 
edo askatasuna kentzen duten neurriak betetzean, etab. Gizarteratzeko prozesuak 
hasteko edo prozesu horiekin jarraitzeko laguntza ahalbidetuko duten egoitza-baliabi-
deak behar dira, prozesuak bertan behera geratzea ekiditeko. Horretarako, komeniko 
litzateke gizarte bazterkeriako egoeran edo egoera horretan egoteko arriskuan dauden 
pertsonentzako arretan eskumena duten administrazioak -udalak eta foru aldundiak- 
etxebizitza-ondare nahikoaz hornitzea, premia horiei aurre egiteko. Hori lortzeko, 
besteak beste, Eusko Jaurlaritzak sustatutako etxebizitzak lehentasunez eskuratuko 
lirateke, bide hori eskain tzen baitu babes ofi zialeko etxebizitzak esleitzeko prozedurari 
buruzko 2002ko ekainaren 14ko Aginduko 5. artikuluak -oraindik ez da erabili bide 
hori eta helburu horretarako baino ez da-. Eskuratu ostean, gizarte premia bereziak 
dituzten pertsonei alokairu-erregimenean edo prekarioan lagatzera zuzenduko dira 
etxebizitza horiek.

Bestalde, hirietan honako arazoak dituzten auzoak egotea da gizarte bazterkeriaren arloko 
arazorik handienetako bat: baztertutako pertsonen batez besteko handia, errenta-maila 
txikiak, pertsonen metaketa, bizikidetza-arazoak, hirigintza hondatuta egotea, droga-
trafi koa… ezaugarri nagusitzat itxaropen eza duten pertsonak. Erakundeek urteetan 
ahazten dituztenean sortzen dira auzo horiek. Garrantzitsua da hirigintzaren hondatzea 
geratzea eta infraetxebizitzak, hondatutako etxebizitzak saihesteko esku hartzea, eta 
pertsonak beste etxe batzuetan ostatu hartu dezaten kudeatzea.

Azken batean, hartzaile-talde nagusien artean, bazterkeria larriko egoeran dauden 
pertsonei eman beharko lieke arreta etxebizitza publikoei buruzko politikak. Izan ere, 
higiezinen merkatu pribatuak eragotzi egiten du pertsona horiek etxea edukitzeko aukera 
izatea, etxebizitzek duten prezioagatik. Gizakiek etxebizitza egokia edukitzeko duten 
eskubidea betetzeko, honakoak dira sustatu daitezkeen tresnetako batzuk: diskrimina-
zioaren kontrako neurriez eta gizartea sentsibilizatzeko neurriez gain, babes ofi zialeko 
etxebizitzak gordetzea, Bizigune programa edo antzekoak garatzea, administrazioen 
arteko lankidetza (udalen, aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean, eta izaera sozialeko 
egoitza-baliabideak kudeatzen dituzten gizarte zerbitzuetako erakundeekin…).

11. BAZTERKERIA-EGOERAN DAUDEN PERTSONENGANA HELDUKO DEN 
POLITIKA GARATZEA LANEAN TXERTATZEKO: BITARTEKO BALIA-
BIDEAK SORTZEKO BEHARRA

Etxerik gabeko pertsonek zailtasun larriak dituzte lan-merkatuan sartzeko. Gizarteratzea 
errazteko helburuarekin, hainbat baliabide sortu dira (Auzolan programa, gizarteratze-
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enpresak, kontratazioari laguntzak…). Lanean hasteko zailtasunak dituzten pertsonak 
dira baliabide horien hartzaileak. Etxerik gabeko pertsonen profi lak baliabide espezia-
lizatuagoak eskatzen ditu. Zaila da pertsona horiek baliabide arruntetan parte hartzea, 
besteak beste, kaleko bizitzarengatik, buruko osasun-arazoak dituztelako; larriak ez 
izan arren, lanean hasteko beharrezkoa den jokabidea aldatzen dutelako. Baliabide 
espezializatuagoak behar dira, bitarteko izaera izango dutenak, lanean hasi baino 
lehenagokoak, oinarrizko gaitasunak emateko. Baliabide horiek sare normalizatuan 
egon beharko dira, eta pertsona horiek enpleguetan sartzea sustatzen duten gizarte 
zerbitzuek koordinatu beharko dituzte. Beraz, beharrezkoa da gaur egun dauden 
neurri edo programa horiek benetan duten eragina aztertzea eta balioztatzea, baz-
terkeria larriko egoeran dauden pertsonen enplegu aukeretan, beharrezkoa izanez 
gero, baliabide horiek egokitzeko edo beste baliabide espezializatu batzuk sortzeko, 
muturreko bazterkeriaren barruan dauden pertsonen profi l berriei arreta emateko 
gaitasuna izango dutenak.

12. HERRITARREN PARTE-HARTZEARI BULTZADA

Gizarte zerbitzuen esparruan, funtsezkoa da herritarren parte-hartzea, baita gizarte zer-
bitzuak erabiltzen dituzten pertsonena ere. Jarduera egokia bermatzeko, kontuan hartu 
behar dira gizartearen iritziak. Herritarren parte-hartzea da Gizarte Zerbitzuei buruzko 
urriaren 18ko 5/1996 Legeak ezartzen duen printzipioetako bat.

Gizarte ongizateko batzorde batzuk sortu diren arren, kontsulta-organo horiek ez dira 
asko garatu, eta gizarte erakundeen eta herritarren parte-hartzea zailtzen duten gabeziak 
aurkitu dira.

Komenigarri ikusten da gaur egungo batzordeen balioespena egitea, gizarte bazterke-
riarengan eragina duten politika sozialetan benetan parte hartuta eta parte hartzeko 
formula berriak sortuta, gizarte zerbitzuen planifi kazioa eta funtzionamendua erraztuko 
dutenak. Jarduteko sinergiak bultzatu beharko lirateke. Sinergia horiek alderdi guztiak 
inplikatuko lituzkete (eragileak eta erabiltzaileak) gizarte zerbitzuen antolakuntzan eta 
alderdi guztien parte-hartze egonkor eta iraunkorra ekarriko lukete.

PREMIA GUZTIEI ERANTZUTEKO GAITASUNA DUTEN BALIABI-
DEAK

Etxerik gabeko pertsonek premia oso askotarikoak dituzte. Oinarrizko premiez gain, 
hau da, ostaturako, janzteko eta etxebizitzarako beharraz gain, osasunari lotutako 
premiak, gizarte arretakoak, psikologiakoak, lan-trebakuntzakoak, enpleguaren susta-
penekoak… daude. Oro har, baliabideek ez dituzte premia guztiak aurreikusten eta ez 
diete guztiei erantzuten, hainbat arrazoi direla-eta. Batzuetan, ordutegiak oso zorrotzak 
dira, salbuespenik ez da baimentzen, eta horrek baliabide horiek erabiltzea zaila egiten 
du. Baliabide batzuek asteburuetan edo oporretan ixten dute eta, beraz, gizarteratze-
prozesuak geratzen dituzte. Gainera, ezgaitasunen bat duten pertsonek ezin dituzte 
erabili eta, sarritan, etxerik gabeko pertsonen gaur egungo profi lekin bat ez datozen 
profi lentzat daude pentsatuta. Horregatik, zerbitzu espezifi koak sortzea gomendatzen 




