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AURKEZPENA

Aurkeztera goazen agirian bilduta daude Arartekoaren Haur 
eta Nerabeentzako Bulegoak 2019. urtean egindako jardue-
raren elementurik esanguratsuenak. Gogorarazi nahi dugu, 
aurten ere, erantsitako txostenaren formatua daukala, hau 
da, osotasun integratu baten (Arartekoak Legebiltzarra-
rentzako egin duen 2019. urteko txostena) zatia izanda ere, 
modu independentean irakur daitekeen agiria egin dugu. 
Horrela, erakundearen antolaketarekin eta funtzionaltasuna-
rekin lotutako errealitatea islatzen du, talde bereziki ahul 
horri dagokionez: Ararteko erakundearen jardueraren zati 
bereizezina izanda, haien eskubideak bermatzeko kezka, in-
teresa eta jarduerak zeharkako ikuspuntu batetik egiten dira. 
Ikuspuntu horrek neska-mutilen interes gorenari ematen dio 
lehentasuna, eragindako eremua edo bizitzaren alderdia 
edozein dela ere. Azaldutakoaren ildoan, testuan zehar txos-
ten orokorreko zatiak eta atalak aipatu egiten dira eta, modu 
berean, txosten orokorrean Haur eta Nerabeentzako Bule-
goaren txostenari erreferentzia egiten zaio, bai kasu batean, 
bai bestean, garrantzi edo zehaztasun handiagoko gogoetak 
egiten diren bakoitzean.

Informazioa bost kapitulutan egituratuta dago. Lehenen-
goan, haur eta nerabeen eskubideen gaineko araudi-testuin-
gurua azaltzen da, horretan jarduten baitu bulegoak.

II. kapituluan, guztien artean luzeena, Ararteko erakundearen 
berezko jardueratik abiatuta, ikusitako arazo nagusiak ai-
patzen dira, arriskuan ikusitako eskubideen inguruan bildu-
ta. Abian jarritako jarduerak eta herritarrek aurkeztu dituzten 
kexen; egindako ikuskapen bisitaldien; ofiziozko ikerketen; 
arduradun publikoekin eta gizarte erakundeekin izandako 
bileren; foroetan, batzarretan eta profesionalen topaketetan 
parte hartu izanaren ondorioz lortutako ikaskuntzak errepa-
satzen dira.

III. kapituluan zehazki azaltzen da zer-nolako jarduera buru-
tu duen haur eta nerabeentzako gure partaidetza-organoak: 
Haurren eta Nerabeen Kontseiluak. 

IV. kapituluak haurren eskubideei dagokienez, errespetuan 
oinarritutako kultura sortzen laguntzeko zenbait jarduera bil-
du ditu. 

Azkenik, V. kapituluak ixten du agiria. Bertan, haur eta nera-
been eskubideen egoeraren balorazioa egiten da, laburpen 
gisa.

Aurrekoa ikusi
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Araudi-testuingurua

I

Arartekoaren Haur eta Nerabeentzako Bulegoak 2019. ur-
tean egin duen jarduera erakundearen ardatz estrategiko na-
gusiei jarraiki bideratu da, eta gizarte- eta arau-testuinguru 
jakin batean. Testuinguru horri erantzuten saiatzen da, baina 
testuinguru horrek mugatu eta baldintzatu egiten du hori egi-
teko modu zehatza. 

Haurren eta nerabeen eskubideak duela gutxi aitortu dira. 
Geroago hartu dira haurrak eta nerabeak eskubideak dituz-
ten pertsonatzat, nazioarteko eskubide humanitarioak giza 
eskubideak aintzatestearekin eta estatuko ordenamendu ju-
ridikoetan babestearekin batera hain zuzen. 

1990. urtean Espainiak Haurren Eskubideei buruzko Hitzar-
mena (HEH) berretsi zuen, 1989ko azaroaren 20an Nazio Ba-
tuen Erakundearen (NBE) batzarrak hartu zuena. HEH modu 
unibertsalean onartu den haurren eskubideen katalogoa da; 
aldi berean, estatuek errespetatzeko, bermatzeko eta betea-
razteko dauzkaten betebeharrak ezartzen dituena.

Konbentzioak, lehenengo bi artikuluetan haurren ar-
loan erakundeen ekintza guztiak bideratu behar dituzten 
funtsezko bi printzipioak ezarri zituen: bereizkeriarik ezaren 
printzipioa eta adingabearen interes gorena. 6. artikulutik au-
rrera, lau eskubide multzo handi zerrendatu dira: Hornidura, 
hau da, zenbait baliabide eta zerbitzu edukitzeko, jasotze-
ko edo eskuratzeko aukera izateko eskubidea, haurren eta 
helduen artean baliabideak banatzekoa; Sustapena, alegia, 
erabat garatzeko eta osasun eta hezkuntza maila gorenak 
izateko eskubidea; Babesa, hots, gurasoen eta profesiona-
len zainketak jasotzeko eskubidea eta ekintza eta praktika 
neurrigabeak jasan behar ez izatea; eta Parte-hartzea, hau 
da, gauzak egiteko eskubidea, nork bere kabuz adierazpe-
nak egiteko eta banaka zein taldean hitza izateko eskubidea.

Horrez gain, beste bi premisa hauek kontuan hartu behar 
dira: eskubideen zatiezintasuna eta euren arteko lotura eta 
haur guztien ongizatea zaintzeari dagokionez gurasoen, fa-
milia ingurunearen, erakundeen eta gizartearen ardura par-
tekatua.

Aukerakoak (hautazkoak) baziren ere, Espainiak ere sinatu 
eta berretsi ditu Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko 
hiru protokoloak. Protokolo horietan babes kontuak aipatzen 
dira: HEHren Hautazko Protokoloa, gatazka armatuetan hau-

rren parte hartzeari buruzkoa; HEHren Hautazko Protokoloa, 
haurren salmenta, haurren prostituzioa eta pornografian 
haurrak erabiltzearen gainekoa; eta HEHren III. Hautazko 
Protokoloa, komunikazio prozedura baten ingurukoa. Azken 
protokolo horrek mekanismo bat ezarri du haurrek edota eu-
ren ordezkariek salaketa jarri ahal izan diezaioten beren es-
kubideak babesten espezializatutako nazioarteko batzorde 
bati, eskubide horiek urratuak izan direla uste badute. Beraz, 
modu zabalago eta indartsuagoan onartu dute haurrak eta 
nerabeak eskubideen subjektu direla.

Iazko txostenean azaldu bezala, 2018. urtearen hasieran, 
Espainiari zuzendutako azken oharrak onartu zituen Haurren 
Eskubideen Batzordeak. Horien bidez eskatu zen, besteak 
beste, neurriak premiaz hartu zitezela arlo hauetan: baliabi-
deen esleipenean (10. paragrafoa), diskriminaziorik ezan (15. 
paragrafoa), familia-ingurunerik ez duten haurren arloan (28. 
paragrafoa), bizi-mailan (38. paragrafoa), hezkuntzan (40. 
paragrafoa) eta asiloa eta eskatzen duten haurren, haur erre-
fuxiatuen eta bakarrik dauden haur atzerritarren arloan (43. 
eta 45. paragrafoak). Gomendio horiek guztiek ere osatzen 
dute, ziur asko hainbat ñabardura eta intentsitate kontuan 
izanik, haurren eta nerabeen eskubideei eta ongizateari 
zuzenean lotutako gaietan eskumen ugari esleituta dituzten 
autonomia-erkidegoen (Euskadi, kasu) ibilbide-orria.

Haurren Eskubideen Batzordeak sustatzen duen beste eki-
men bat da, jakina denez, ohar orokorrak ematea, Haurren 
Eskubideei buruzko Hitzarmena ezarri behar den hainbat 
esparrutan interpretazio egokia egiteko orientabideak es-
kaintze aldera. Jarduera-eremu horretan, 2019an amaitu da 
aurreko urteetan hasitako 2007ko 10. ohar orokorraren (hau-
rrek adingabeen justizian dituzten eskubideei buruzkoa) be-
rrikuspena, eta onetsi egin da 24. ohar orokorra (2019), hau-
rrek gazte-justizia sisteman dituzten eskubideei buruzkoa. 
Oso positiboki baloratzen dira bi oharrak eman bitarteko 
aldian umeei egokitutako justiziari dagokionez (justizia la-
gunkoia) egindako aurrerapenak, eta, ohar berrian, zigor-ar-
loko legeria urratu dutela alegatzen den, legeria hori urratu 
izana egozten zaien edo horren erruduntzat jotzen diren hau-
rrengan jartzen da arreta, eta Haurren Eskubideei buruzko 
Hitzarmenaren 40. artikuluaren interpretazio eguneratua 
ematen da. Batzordearen ustez gazte-justiziako politika in-
tegralaren funtsezko elementu izan beharko liratekeenak 
garatzen ditu testuak, eta, nagusiki, gai hauek ditu hizpi-
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Araudi-testuingurua

I

mikoak, sozialak eta kulturalak, emakumeen eskubideak, 
desgaitasuna duten pertsonen eskubideak…).

Europa mailan, erreferentziarik berriena Haurren eskubidee-
tarako Europako Kontseiluaren estrategia (2016-2021) da, 
Monakon, 2006an abian jarri zen Programa honetan oina-
rritu zena: “Haurrekin eta haurrentzako Europa eraikitzea”. 
Estrategia hori, Estatu kideekin, gizarte zibilarekin, haurrak 
aldezten dituzten erakundeekin, nazioarteko beste erakun-
de batzuekin eta haur eta nerabeekin egindako kontsulta 
handiaren emaitza da. Datozen urteetan haurren eskubidee-
tarako premiazkoenak diren erronken ikuspegi orokorra ja-
sotzen du. Ardatz hauek kontuan hartuz egiten dira: 

1. Pobrezia, ekitaterik eza eta bazterkeria.

2. Indarkeria.

3. Helduentzat eginda dagoen sistema judiziala.

4. Familiek eta gurasoek aurre egiten dieten erronkak.

5. Arrazismoa, gorroto eta erradikalizazio hitzaldiak.

6. Mundu digitalean haztea.

7. Migrazioa.

8. Aukera-berdintasuna haur eta nerabe guztientzat.

Arazo horiek aurre egiteko, lehentasunezko bost jarduera-ar-
lo identifikatzen ditu:

1. Aukera berdintasuna.

2. Parte-hartzea.

3. Indarkeriarik gabeko bizitza.

4. Haurrekin lagunkoia den justizia.

5. Haurren eskubideak mundu digitalean.

Arlo horiek beste ekintza batzuen osagarri gisa garatzeko, 
dokumentu interesgarriak editatu dira Estatu kideei orien-
tatzeko eta aholkatzeko jarraibideekin, sistema publikoak 
haur eta nerabeen eskubide, interes eta beharretara egoki-
tu ditzaten. Horren kasuak ditugu: haur eta nerabeekin “la-
gunkoiak” diren gizarte-zerbitzu batzuen, osasun sistema 
baten edo justizia baten gomendioa; inguru behartsuetako 
haurrek gizarte-eskubideetara duten sarbideari buruzko 
gomendioa, adierazleen proposamena haurren partaidetza 
ebaluatzeko, Giza eskubideetako hezkuntzari buruzko gu-
tuna edo berriki ezarritako gidalerroak, haurrek ingurune 
digitalean duten eskubideak errespetatzeko, babesteko eta 
gauzatzeko.

2019an, eta berriro ere estatu kideei, gizarte zibilari eta hau-
rren eskubideen defentsarako erakundeei kontsulta zaba-
la egin ondoren, estrategiaren tarteko ebaluazioa egin da, 

de: delinkuentziaren prebentzioa eta esku-hartze goiztiarra, 
erantzukizun penala izateko gutxieneko adina zehaztea, 
adin horretara iristean egin beharreko esku hartzea –judizioz 
kanpoko neurriak lehenetsiz—, epaiketa inpartziala izateko 
bermeak eta askatasuna kentzea.

Haurren Eskubideen Batzordearen jarduera bukatzeko ba-
nakako eskaerekin zerikusi duten zenbait irizpen aipatu 
behar dira; horietan, Batzordeak adierazi zuen Espainiar 
estatuak Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena urratu 
zuela. Horietako gehienak antzeko kasuei buruzkoak dira, 
adingabearen interes gorenaren printzipioa eta harengan 
eragina daukaten erabaki guztietan adingabea entzuteko 
printzipioa urratu izana aitortu ziren kasuak (Hitzarmenaren 
3. eta 12. art.), adina zehazteko prozedurei dagokienez. Hain 
zuzen ere, prozedura horiek beharrezko bermerik gabe ga-
ratu izana aitortu zen, interesdun adingabeek ez baitzuten 
ez tutore baten, ez lege ordezkari baten laguntzarik izan. Bi-
denabar, agintariek adingabetasuna erakusten duten doku-
mentu ziurtagirien egiazkotasuna ukatu zuten, ziurtagiriak 
eman zituzten atzerriko aginteekin kontsultatu gabe. Kasu 
batzuetan, adina zehazteko prozedura medikoak bideratu 
ziren, esaterako eskumuturren erradiografiak egitea; adin 
nagusikoa izatea zehazteko datu esklusibo gisa erabili izan 
da, horrelako prozeduretan akats tarte bat izaten den arren. 
Kasu batzuetan, adingabe eskatzaileek ezin izan zituzten 
asilo eskaerak aurkeztu horretarako tutore legala izatea es-
katzen zitzaielako, eta une horretan ez zeukaten horrelako-
rik. Eskaera heldu gisa aurkeztea onartu zutenean baino ezin 
izan zuten aurkeztu eskabidea. Horregatik, Haurren Eskubi-
deei buruzko Hitzarmenaren 20.1 eta 22. artikuluak urratu 
izana ebatzi zen; artikulu horietan beren familiatik kanpo 
dauden haurrei eta asiloa eskatzen duten adingabeei ba-
bes berezia ematea eskatzen da. Nolanahi ere, horrez gain, 
Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren Hautazko Pro-
tokoloaren (komunikazioen prozedurari buruzkoa) seigarren 
artikulua urratu zela adierazi zen; izan ere, Batzordeak kau-
telazko neurriak hartzeko agindua eman zion Espainia esta-
tuari, eta azken horrek ez zituen praktikan jarri. Horietan guz-
tietan, adingabeen administrazio egoera erregularizatzeko 
eskatu zitzaion estatuari, adingabeek kasu batzuetan kanpo-
ratzeko aginduak jaso baitzituzten; aipatutako urraketak au-
rrerantzean ez errepikatzeko neurri orokorrak hartzeko ere 
eskatu zitzaion. Azkenik, Hitzarmena urratu izana (3., 20. eta 
37. art.) aitortu zen Melillako hesian 2014an pertsona batzuk 
berehala kanporatu zirelako. Batzordeak adierazi zuen 
bakarrik zegoen adingabea zen aldetik haurrari ez zitzaiola 
eman behar zuen babes berezia, eta kanporatuz gero paira-
tu zezakeen kalte konponezinaren inguruan ez zela inolako 
ebaluaziorik egin. Bidenabar ezarri zuenez, adingabearen in-
teres gorena ebaluatu ahal izateko ezinbestekoa da lurralde 
nazionalera iristea bermatzea eta bere babes beharrizanak 
ebaluatzeko aginte arduradunengana eramatea. Horren hari-
tik, estatuari ohartarazi zitzaion 4/2015 Lege Organikoa erre-
formatu behar zuela, lege horri esker pertsonak Ceutan eta 
Melillan berehala kanporatzea posible delako. 

Nolanahi ere, kontuan hartu behar da badirela Espainiak 
berretsitako nazioarteko beste tresna batzuk haurren es-
kubideei eragiten dietenak eta horiek bermatzen dituztenak, 
aztergai dituzten herritarren parte dira-eta (eskubide ekono-
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Araudi-testuingurua

I

Aurrerapenak egin dira, berriz, lege-aurreproiektuekin eta 
erregelamendu-proiektuekin batera aurkeztu behar diren 
memorietan araudiak haurrengan eta nerabeengan duen 
eraginaren azterketa txertatzeko orduan (Adingabearen 
Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996  Lege 
Organikoaren 22 quinquis artikulua). Iazko txostenean ere 
deskribatu ziren 26/2015 Legean aurreikusitako arau-xeda-
penak abenduaren 22ko 8/2003 Legea, Xedapen Orokorrak 
Egiteko Prozedurarena, aldatzeko lege-proiektuan sartzeko 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak 
egin zituen jarduketak; jo zen horiek zirela formula egokiena 
administrazio publikoek legegintza-ekimena eta erregela-
menduak egiteko ahala erabiltzean eta garatzean izan beha-
rreko segurtasun juridikoa indartze aldera.

Txosten hau idazten ari garela, parlamentua artean izapi-
detzen ari da aipatutako prozedura aldatzeko lege-proiek-
tua. Aitzitik, Arartekoak jakin badaki autonomia-erkidegoko 
gobernuaren organo eskudunak jada eskatzen ari direla 
araudiak haurrengan eta nerabeengan duen eraginaren az-
terketa txerta dadila xedapen orokorrak egiteko prozeduran.

Maila autonomikoko azken ohar bat egite aldera, 2019ko uz-
tailean, Euskadiko haurren eta nerabeen errealitatea kopuru-
tan (2018) izeneko diagnostiko-txostena argitaratu zen. Han, 
Euskadiko haurren eta nerabeen errealitatearen azterketa 
globala jasotzen da, datu estatistiko batzuetatik abiatuta 
eta, egileen hitzetan, eskuragarri dauden datuen artean ho-
riek dira esanguratsuenak haurren eta nerabeen ongizatea 
deskribatzeko eta aurreikusteko beren eskubideen eta ka-
litatearen ikuspegitik. Duela urte batzuk Euskadiko haurren 
eta nerabeen errealitatea monitorizatzeko berariaz diseina-
tutako adierazle-sisteman jasotako adierazleak eguneratzen 
dituzte datu horiek. Adierazleok hainbat arloren inguruko 
informazioa biltzen dute (demografia, familia, osasuna eta 
sexualitatea, hezkuntza, ongizate materiala, kultura, aisialdia 
eta denbora librea, zaurgarritasun egoeran dauden haurrak 
eta ingurunea).

egindakoa ebaluatzeko eta, behar izanez gero, helburuak, 
jarduketak edo neurriak birbideratzeko.

Europako Kontseiluaren Estrategiarekin batera, Eskubide 
Sozialen Europako Zutabea aipatu behar dugu berriz ere. 
Izan ere, haren hirugarren ardatzean, gizarte-babesari eta 
gizarteratzeari buruzkoan, haurrei laguntza eta babesa 
ematea sartzen da, eta, horri lotuta, haurren hezkuntza eta 
laguntza eskuragarria eta kalitate onekoa izateko eskubi-
dea eta pobreziaren aurkako babeserako eskubidea nabar-
mendu eta aukera-berdintasuna sustatzeko neurri espezifi-
koak biltzen dira.

Espainiako legeriari dagokionez, 2018ko txostenean, itxa-
ropentsu azaldu zen Ministroen azken Kontseiluan onartu 
egin zela haurrei eta nerabeei indarkeriaren aurkako babes 
integrala emateko lege organikoaren aurreproiektua. Era 
berean, adierazi zen, urte horretako azken hilabetean, Dipu-
tatuen Kongresuko Osoko Bilkurak Haurren aldeko Estatu 
Itunari buruzko Legez besteko Proposamena onetsi zuela, 
parlamentuko talde guztien babesa izanik. Hala ere, 2019ko 
inguruabar berezien ondorioz —bi hauteskunde-deialdi eta 
gobernua eratzeko zailtasun handiak izan dira—, ezin izan 
da gauzatu aipatutako bi elementuetako bat ere. 

Espainiako Estatuaren lurralde- eta administrazio-egiturare-
kin bat, Euskal Autonomia Erkidegoak, ahal legegilea duenak, 
adingabeen eskubideen babesaren eta sustapenaren arloan 
autonomiako legeria garatu zuen 3/2005 Legea, otsaila-
ren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzekoa eta babestekoa 
onartu zuenean. Lege horren bigarren Tituluan, “Haurren eta 
nerabeen eskubideak eta eskubide horien erabilera” izene-
koan, Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenean sortu ziren 
eskubideak zerrendatzen dira. Legearen gainerako ataletan 
babesik gabeko egoeran dauden haurren babesa arautzen 
da. Beraz, araudi sektorialari buruz hitz egitean berriz ere 
aipatuko dugu legea. XI. Legegintzaldiko legegintza-progra-
man aurreikusita zegoen 2019ko lehen lauhilekoan igorriko 
zitzaiola otsailaren 18ko 3/2005 Legearen aldaketa Gobernu 
Kontseiluari. Hala ere, urtea amaitu da, eta ez zaio hura he-
larazi. 

Aurrekoa ikusi

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/enplegu-gizarte-politikak-saila/hasiera/
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https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0501476g.pdf
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Alde batek eskatuta bideratu diren kexa-espedienteetan, 
erakunde honek bi kasuok zenbatzen ditu:

a. Nerabeek eta gazteek zuzenean egindako kexak.

b. Neska-mutilen edota nerabeen ordezkariek egindako 
kexak. Oso ehuneko handian, pertsona hori adinga-
bearen aita edo ama izan ohi da, baina batzuetan se-
nideak eta hezitzaileak ere bai.

Edonola ere, kexa nork egiten duen ikusita, bakarra izan da 
haur edo nerabe batek zuzenean egindakoa. Gainontzekoak 
helduek egin dituzte eta neska-mutilengan eragina duten 
egoerak azaldu dizkigute. Kexa horietatik 5 gizarte-erakun-
deek egin dituzte (norbanakoen egoerak azaldu dituzte) eta 
beste 12 kexa elkarteek egin dituzte, baina pertsona-talde 
baten ordezkari gisa; horregatik, adingabe gehiagori eragiten 
diete.

Gaikako esparruen araberako espedienteen sailkapena 
(horren azterketa xehatua txosten honetako 2.2. ataleko 
muin nagusia osatzen du), ondorengo grafikoan islatutakoa 
da:

Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren jardueraren zati handi 
bat, ez guztia ordea, kexa- eta kontsulta-espedienteak bi-
deratzean datza, hau da, espediente horiek ikertu, aztertu 
eta baloratzean. Kexa- eta kontsulta-espedienteen analisia-
ri hurbiltzeak batik bat helburu diagnostikoa du bulegoaren 
berariazko agiri honetan. Bere oinarrizko helburua, jarduera 
horren datuak adierazteaz gain, egoera kezkagarriak haute-
matea da, eta espediente horietako bakoitza gure haurrak 
mugitzen diren errealitatearen sentsore gisa ulertzea. Beraz, 
interesa izaera kualitatiboaren bidez gehiago zehaztuko da 
izaera kuantitatiboaren bidez baino, baina edonola ere, inte-
res garrantzitsua du.

1. Neska-mutilen eta nera-
been edo haiei buruzko 
kexa-espedienteak:  
gerturatze kuantitatiboa

2019an, 474 kexa-espedientetan aipatu da argi eta garbi hau-
rren eta nerabeen presentzia edo inplikazioa, alegia, Ararte-
ko erakundeari egindako kexa guztietatik ia %17,84tan. Zen-
baketa horretan sartuta daude, batetik, alde batek eskatuta 
bideratu diren kexa-espedienteak (464): norbanakoek edo 
elkarteek azaldu dituzte, horretarako ezarritako bideren bat 
erabiliz (bulegoak, weba, posta elektronikoa); eta bestetik, 
erakundeak bere kabuz hasi dituen ofiziozko espedienteak 
(10), haur eta nerabeen talde batzuk ahultasun egoeran dau-
dela edo beraien premiei behar bezala erantzuten ez zaiela 
susmatzen denean, egoera horiek aztertzeko eta horien bi-
lakaera ikusteko. 

II. Atala

ESKUBIDEAK URRATZEA? KEXAK, 
KONTSULTAK ETA EKIMEN PROPIOKO 
JARDUERAK
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2. Arriskuan dauden 
eskubideak

2019. urtean, adingabeen arloan Ararteko erakundeak egin-
dako jardueraren ikuspegi kuantitatiboa osatzeko, antze-
mandako arazoak eta kezkak azaltzen dira, eta, zenbait ka-
sutan, lortutako emaitzak edo ondorioak, zenbatutako kexen 
ehunekoak iradokitako hurrenkeran eta guztiak azaldutako 
egoeretan arriskuan dauden eskubideen inguruan bilduta. 

2.1. Garatzeko behar duten bizi-maila 
izateko eskubidea

27. artikulua1 (Haurren eskubideei buruzko 
Hitzarmenekoa)

1. Haur guztiek dute beren garapen fisikoa, mentala, izpi-
rituala, morala eta soziala bultzatuko duen bizitza-mai-
la izateko eskubidea, eta estatu kideek hori onartzen 
dute. 

2. Gurasoek edo haurra zaintzen dutenek haurrari bere 
garapenerako beharrezkoak diren baldintzak eman 
behar dizkiete, beti ere bere ahalbide eta diru-baliabi-
deen arabera. 

3. Estatu kideek, estatuko baldintzen eta dituzten ba-
liabideen arabera, guraso edo haurren erantzukizuna 
dutenei laguntza emango diete eskubide hau bermatu 
dadin, eta beharrezkoa bada laguntza materiala eta la-
guntza-programak bideratuko dituzte, batez ere elika-
dura, jantzi eta etxebizitzaren arloan. 

Nekez zehaztu daiteke zenbat haur eta nerabe bizi diren pre-
kariotasun ekonomiko edo pobrezia egoeretan, eta nekez 
zehaztu daiteke, halaber, zenbat haur eta nerabe dauden 
oinarrizko beharrak asetzeko zailtasunak dituztela dioten fa-
milien espedienteetan. Ez dugu datu hori espediente guztie-
tan jakiterik izan, baina egiazta dezakegu horietatik 176tan 
beraien kargura seme-alaba adingabeak dituzten biziki-
detza-unitateak direla. Kopuru horri etxebizitza arloko 39 es-
pediente gehitu behar zaizkio; espediente horietan berariaz 
adierazten da haurrak daudela tartean, eta beraien bizitokiek 
gabezia handiak dituztela (hori beren bizimoduaren baldintza 
materialen funtsezko zatia da).

1  II.2 kapituluaren atal bakoitzaren goiburuan aipatutako artikuluak Haurren 
eskubideei buruzko Hitzarmenekoak dira (Nazio Batuak, 1989).

1. grafikoa. 
Alde batek eskatuta bideratu diren kexen 
banaketa, gai-esparruaren arabera

464
GUZTIRA

 

 

Bizi-maila egokia: diru-sarrerak eta etxebizitza 214  (%46,1)

Hezkuntza 127  (%27,4)

Babesa 30  (%6,5)

Familia 28   (%6,0)

Osasuna eta alor soziosanitarioa 20  (%4,3)

Beste alderdi batzuk 18  (%3,9)

Jolasa, kirola eta kultura 14  (%3,0)

Justizia 13  (%2,8)

Iturria: guk geuk egina

Ofiziozko ikerketetan, honelako arazoak aztertzen dira: nor-
banakoaren kasua gainditu eta, erakunde honen ustez, hau-
rren eskubideren bat arriskuan egon daitezkeen egoerak. 
2019an, ikerketa gehienak babesik gabeko haurrentzako 
gizarte-zerbitzuen arlokoak izan dira (7). Horietatik 3 
egoitza-zerbitzuetara egin diren bisiten euskarriak dira, bes-
te 3tan nazionalitatea lortzeko prozedurez arduratu gara eta, 
azkenekoa erroldatzeei buruzkoa izan da. Ofiziozko beste bi 
jardueratan beharrezkoa izan da Eusko Jaurlaritzaren Lan 
eta Justizia Sailaren arreta, baina era askotako gaietan: fami-
lia elkarguneak eta adingabeek neurri judizialak betetzeko gi-
zarte- eta hezkuntza-baliabideak; gainera, bi kasu horietan, 
zerbitzuetara bisita egin ondoren. Azken jardueran, berriz, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsona 
askori eragiten dieten gaiak ikertu dira.
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23Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2019

Eskubideak urratzea? Kexak, kontsultak eta ekimen propioko jarduerak

II

aukera-berdintasuna lortzeko eta pobreziaren belaunaldien 
arteko transmisioaren ziklo gaiztoa gainditzeko. 

Save the Childrenek, 2019ko otsailean argitaratutako txos-
tenean, Hazi nahi dugun etorkizuna. Haurren ongizaterako 
funtsezko politika publikoak izenekoan, aztertu du pobrezia 
pairatzen duten haurrek haren ondorioz aukera asko galtzen 
dituztela, eta azpimarratu du fenomeno horrek dimentsio 
ugari dituela. Hortik abiatuta, ildo politiko on delakoak pro-
posatu dira txostenean, eta ildook funtsezko lau ardatzetan 
banatu dira: 1) ardurapeko seme-alaba bakoitzeko presta-
zioak handitzea, adingabe zaurgarriak dituzten familiak ho-
beto babesteko; 2) mekanismoak bilatzea eskola goiz uzten 
dutenen tasak murrizteko, laguntza- eta indartze-klaseen 
bitartez, eta, horrez gain, irakasle-ikasle ratioa hobetzea; 3) 
ikusmen, nutrizio, hortz eta haurren osasun mentalaren ar-
loko osasunaren irisgarritasunean dagoen desparekotasuna 
murriztea, eta pobrezia-egoeran dauden haurrek eremu ho-
rietara duten sarbidea eta ongizate-baldintzak hobetzea; 
4) aitatasun- eta amatasun-baimenak eta 0tik 3ra bitarteko 
hezkuntza-inbertsioa erraztea. Finean, denboran jarraituta-
suna izango duten politikak aplikatzea, haurrak bazter uzten 
ez dituen ongizate-estatu baten habe nagusi bihur daitezen. 

Etxebizitza arloan, urtea joan eta urtea etorri, Arartekoak bere 
kezka agertu du Euskal Autonomia Erkidegoan hipoteka be-
tearazi dieten pertsonen eta etxetik botatakoen kopurua dela 
eta. Horietako askok, gainera, ezin izan dute hileko alokairua 
ordaindu. 

Azpimarratzekoak dira 2019an arlo horretan egindako aurre-
rapenak.

Martxoaren 5ean, etxebizitzaren eta alokairuaren arloko 
presako neurriei buruzko 7/2019 Errege Lege Dekretua, 
martxoaren 1ekoa, argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizia-
lean –horrek, besteak beste, Prozedura Zibilaren urtarrila-
ren 7ko 1/2000 Legea aldatzen du–. Dekretu hori, aurrekoa 
(hau da, abenduaren 14ko 21/2018 Errege Lege Dekretuak) 
ez bezala, Diputatuen Kongresuaren Diputazio Iraunkorrak 
baliozkotu zuen 2019ko apirilaren 3an, hiri-errentamenduei 
buruzko erregulazioa aldatzeko beharraren inguruko adosta-
sun politikoaren ondorioz eta ekainaren 4ko 4/2013 Legeak, 
etxebizitzak alokatzeko merkatua malgutzeko eta sustatze-
ko neurriei buruzkoak, ezarritako aldaketak leheneratzeko.

Martxoaren 1eko 7/2019 Errege Lege Dekretua emateko 
arrazoiak, batetik, honako hauek dira: alokairu-prezioen igoe-
ra neurrigabea, errentak ordaintzeko zailtasunak (batez ere 
kolektibo zaurgarrienen kasuan) eta etxegabetze-prozesuen 
ondorioz etxetik botatako pertsonen kopurua handitzea; eta 
bestetik, etxebizitza sozialik eza eta alokairuaren merkatuko 
eskaintza nahiko eta profesionalizaturik eza. Hori guztia dela 
eta, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legean, 
441.5 ter artikulua gehitu da. Horretan, esanbidez xedatu da 
salatuari gizarte-zerbitzuetara jotzeko aukera jakinarazteko 
betebeharra, eta, hala badagokio, haiei datuak uztea bai-
mentzeko aukera, kalteberatasun egoera den azter dezaten. 
Laburbilduz, artikulu horrek espresuki xedatzen du etxe-ga-
betzea geldiarazteko ahalmena, gizarte-zerbitzuek egokitzat 
jotzen dituzten neurriak –beste bizitoki bat aurkitzeko– abian 

2.1.1.  Arauzko testuingurua eta 
testuinguru soziala

Aurten, 2018ko Behar Sozialei buruzko Inkesta. PGDI/Po-
brezia modulua argitaratu da. Horren bitartez, estatisti-
ka-serie horrek jarraipena egiten dien Euskal Autonomia 
Erkidegoko pobrezia- eta desparekotasun-egoerei buruzko 
informazio eguneratua eman da.

Haurren pobreziari dagokionez, datu nagusia da atzera egin 
duela. 14 urtetik beherakoak bizi diren familietan, po-
brezia errealaren tasa jaitsi egin da 2014ko eta 2016ko mai-
letatik (% 10,1-% 10,2), eta % 9,5ekoa izan da 2018an; hala 
ere, tasa hori handiagoa da 2008koa (% 7,6) eta 2012koa 
(% 8,5) baino. 2018ko tasa (% 9,5), nolanahi ere, urte horre-
tan adingaberik gabeko familietan izandakoa (% 4,4) halako 
bi baino handiagoa da.

Aldeko joera hori ikusten da, halaber, 14 urtetik beherako 
biztanleen egoera bakarrik aintzat hartuz gero. Haur-po-
breziaren inpaktua hazi egin da 2008tik (%  7,3); 2012an, 
%  9,5ekoa izan da, eta 2014an, %  11,2koa. 2016an, be-
rriz, % 10,6ra murriztu da, eta 2018an ere jaisten jarraitu du 
(% 10,3), neurri txikiagoan bada ere. 14 urtetik beherako bi-
ztanleek pobrezia errealeko egoeretan duten pisua % 25,7ra 
igo zen 2014an. Horren ondoren, murriztu egin da 2016an 
(% 23,1) eta 2018an (% 22,4; 2008tik izandako ehunekorik 
txikiena).

Hobekuntza handia da, baina oraindik ere mugatua. 14 ur-
tetik gorako biztanleen pobrezia errealaren tasa, 2018an, 
2008koa baino 1,7 puntu handiagoa izan da (%  5,4 eta 
% 3,7, hurrenez hurren). Aldiz, 14 urtetik beherako biztanleen 
kasuan, hiru puntuko aldea egon da (2018an % 10,3koa izan 
da, eta 2008an % 7,3koa izan zen). Horrez gain, 2018an, 14 
urtetik beherako biztanleen pobrezia errealaren tasa adin ho-
rretatik gorako biztanleena hala bi baino gehiago da oraindik 
ere (% 10,3 eta % 5,4, hurrenez hurren).

Familia-taldea zein motatakoa den kontuan izanda, gura-
so bakarreko familien pobreziaren gorakadari lotzen zaio, 
nagusiki, 2016tik 2018ra egoerak okerrera egin izana. Tal-
de horretan, pobrezia errealaren inpaktuak gora egin zuen 
2014tik 2016ra (%  12,7tik %  13,4ra). Ondoren, 2016tik 
2018ra bitarteko aldian, goranzko joera areagotu zen, eta 
2018an % 15eko inpaktua izan zuen. Horren gainetik 2012ko 
kopurua (% 18,2) baino ez dago.

Seme-alabak dituzten bikoteen pobrezia errealaren adie-
razlean hautemandako igoera ez da hain deigarria, baina, 
hala ere, esanguratsua da. Talde horretan, pobrezia erreala-
ren inpaktua etengabe handitu zen 2008tik (% 3,3) 2012ra 
(% 3,7) eta 2014ra (% 5,5), baina 2016an % 4,5era jatsi zen. 
Tasa % 5era igo da 2018an; hala ere, EAEko batez besteko-
tik eta 2014ko mailatik behera jarraitzen du.

Datu horiei erreparatuta, ondoriozta dezakegu etxean hau-
rrak izateari lotutako pobreziaren diferentziala egon 
badagoela oraindik ere, eta bai hori eta bai despareko-
tasun-maila handia egotea etengabeko mehatxuak direla 
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gainerako %62,4an haurrik ez dagoenik, baizik eta ez du-
tela datu hori eman egoera azaltzean. Aipatuta eta, beraz, 
zenbatuta edo zenbatetsita, biribiltasunez baiezta daiteke 
oinarrizko beharrak estaltzeko zailtasunak dituzten egoitze-
tan eta, horien artean, diru-sarrerak bermatzeko errenta, 
etxebizitzarako prestazio osagarria edo gizarte-larrialdiko 
laguntza ezetsi, eten edo azkendu zaielako egoera kaltebe-
renetan dauden familietan adingabe asko dagoela. Izan ere, 
erakunde honek halako erreklamazio ugari aztertzen du. 
Datu horrek gorago aipaturako azterlanetako informazioa 
berretsiko luke. Azterlan horiek pobreziaren diferentzialak 
bere horretan irauteari buruzkoak dira. 

Gizarteratzeari buruzko txosten orokorraren II.4 atalean 
zehatz-mehatz irakur daitekeenez, hauteman da Lanbidek 
hainbat hobekuntza egin dituela 2019an, besteak beste, 
barne-antolamenduari eta koordinazioari, aplikazio infor-
matikoei, harremanei eta herritarrentzako informazioari 
buruzkoak; horiei esker, zerbitzu hobea ematen da. Hala 
ere, oraindik ere badago zer hobetu, alderdi jakin batzuei 
dagokienez. Prozedurazko kontuei dagokienez, uste dugu 
beharrezkoa dela oraindik ere herritarrei informazio hobea 
—egokia eta ulergarria— ematea nork bere gain hartzen 
dituen betebeharrei buruz. Izan ere, egiaztatu dugu beha-
rrezkoa ez den dokumentazioa aurkezteko eskatzen dela 
oraindik ere, eta alegazioei eta aukerako berraztertzeko 
errekurtsoei erantzuteko epeetan atzerapen nabarmena 
dagoela. Oso positibotzat jotzen da kexak izapidetzean 
prestazioak eteteari eta iraungitzeari lotutako hainbat arazo 
konpondu izana. 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta  /  etxebizitzarako presta-
zio osagarriaren titularra izateko eskatzen diren baldintzen 
inguruan egindako interpretazioan oinarrituta prestazioak 
ukatu, eten edo iraungi izanarekin zerikusia dute kexa ugarik. 
Arartekoak Lanbideri adierazi dio bere iritziz gehiegizko in-
terpretazioa egiten ari dela baldintza batzuen inguruan, hala 
nola “eskubide ekonomiko bat baliatzeko” edo “nahikoa ba-
liabide ekonomiko egiaztatzeko” baldintzen inguruan. 

Erakunde honek horri buruz emandako ebazpenen artean ez 
dira gutxi haurrei eragiten dietenak. Lanbidek diru-sarrerak 
bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio osagarria ja-
sotzeko eskubidea ukatu zion adingabe bat bere ardurapean 
zuen guraso bakarreko bizikidetza-unitate bati, ez omen 
zuelako baliatu semearen mantenu-pentsiorako eskubidea. 
Aitzitik, jasota dago 10  urtez baino gehiagoz salatu zue-
la semearen beste gurasoak ez zuela pentsioa ordaintzen 
(25.836 euro baino gehiago zor dizkio); prozesuan auzi-ihes-
laritzat jo dute aita, eta urteak dira non dagoen ez dakitela. 
Arartekoaren iritziz, kexagileak bete zuen eskubide ekonomi-
koa baliatzeko betebeharra. Arartekoaren ebazpena, 2019ko 
uztailaren 30ekoa; ez da onartu.

Gai horren gainean, Indarkeria matxistaren biktimak diren 
emakumeek aurkeztutako kexak ikusita, Arartekoak gomen-
dio bat prestatu du, non aztertu baitu Lanbidek zer inter-
pretazio egiten duen betebehar hori ez betetzeaz. Azterketa 
horren ondorioz, genero-indarkeriako egoeretan ordaintzen 
ez den mantenu-pentsioa betearazteko demandari lotutako 
arriskuaren eta efikaziaren arteko oreka aztertzea proposatu 

jarri arte. Etenaldia gehienez hilabetekoa, edo, eskatzailea 
pertsona juridikoa bada, bi hilabetekoa izango da, organo 
judizialak gizarte-zerbitzuen jakinarazpena jasotzen denetik 
zenbatzen hasita. 

Hain zuzen ere, ohiko etxebizitza utzarazteko prozeduretan 
–batez ere, familia zaurgarriekin zerikusia dutenetan– eraba-
ki judizialen eta gizarte-zerbitzuen jardunaren arteko koor-
dinaziorik ezaren ondoriozko arazoak saihesteko, apirilaren 
4ko 33/2019 Ebazpena onartu zen. Horren bidez, Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusiaren, Euskal Autonomia Erki-
degoko Administrazio Orokorraren eta Euskadiko Udalen 
Elkartearen (EUDEL) arteko lankidetza-hitzarmena gehitu 
zen, etxebizitza familiarretik botatzea dela-eta kalteberata-
sun egoerak hauteman eta izaera sozialeko neurriak hartu 
ahal izateko. 

Horren ondorioz, jardun-protokolo bat ezarri da, dagokion 
ebazpen judizialak etxebizitzatik botatzea agintzen duen 
prozedura guztietan aplikatzekoa, etxebizitzan bizi diren 
pertsonak kalteberatasun bereziko egoeran badaude. Ho-
rretarako, ezinbestekoa da gizarte-zerbitzuek parte hartzea; 
izan ere, bizikidetza-unitatearen egoera baloratu beharko 
dute, eta, tartean dauden gainerako erakundeekin koordina-
tuta, ordezko bizitoki bat bermatuko diote bizikidetza-unita-
teari.

Azaldutako guztia gorabehera, Arartekoa kezkatuta dago, 
babes publikoko etxebizitzarik eta zuzkidura-bizitokirik ezak, 
batzuetan, kalteberatasun bereziko egoeran dauden biziki-
detza-unitateei ordezko bizitoki bat bermatzea oztopatzen 
duela ikusita.

2.1.2.  Arartekoaren jardunbidea 
herritarren eskarien aurrean

2.1.2. a)  Diru-sarrerak bermatzeko 
sistemarekin zerikusia duten kexak

Onartu behar da Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Siste-
mak eragin positibo handia duela EAEn pobrezia maila eta 
egoera ekonomiko txarren kopurua murrizteko. Horrexega-
tik, agian, txosten honetan ezin ditugu aipatu gabe utzi Arar-
tekoaren esku-hartzea eskatzen duten familiek planteatzen 
dituzten arazo batzuk, behar oinarrizkoenak estali ahal iza-
teko. Gogora dezagun berriz ere diru-sarrerak bermatzeko 
sistemak dituen prestazio ekonomikoen hartzaile-ehune-
ko altuaren barruan sartzen direla ardurapean seme-ala-
bak dituzten familiak. Datu horrek erlazioa du Arartekoari 
zuzentzen zaion kexa-ehuneko handiarekin, adigabeak ar-
durapean dituzten pertsonenak baitira asko eta asko. Nahiz 
eta DSBE, EPO eta GLL prestazioei buruzko kexak gutxitu 
egin diren aurreko urtearen aldean –ekonomia hazi, langa-
bezia-tasa gutxitu eta DSBEak jasotzen dituzten pertsonen 
kopurua gutxitu den testuinguruan–, bere horretan man-
tentzen da bizikidetza-unitatean haurrak daudela (askotan, 
bat baino gehiago) berariaz aipatzen duten kexen ehunekoa 
(%37,6). Iaz adierazi genuen bezala, horrek ez du esan nahi 
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betearazteko demanda, argudiatuz demandatua Marokora 
joan zela eta ez zekitela non zegoen.

Oraindik ere jasotzen ari gara bizikidetza-unitatearen 
osaera egiaztatu ez dela-eta prestazio ekonomikoak uka-
tu edo iraungi izanari buruzko kexak. Kasu honetan, Lanbi-
dek diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungi zion seme 
bat ardurapean zuen emakume bati, poliziaren txosten 
baten arabera ez zelako egiaztatu elkarrekin bizi zirenik. 
Defentsa-erakunde honek zalantzan jarri du txosten hori 
frogabide nahikoa ote den, haren formari eta edukiari erre-
paratuta; gainera, kexagileari ez zitzaion txostena helarazi, 
eta, beraz, galarazi egin zaio bere burua defendatzeko es-
kubidea baliatzea. Arartekoaren Ebazpena, 2019ko uztaila-
ren 11koa; ez da onartu.

Bada azkenengo ebazpen bat, haur ugari ukitu dituela-eta 
nabarmentzekoa dena, eta Lanbidek, interesdunak (zenba-
teko txikiko) mailegu bat sinatzeak bere bizikidetza-unitatea-
ren egoera ekonomikoa larriagotu zuela iritzita prestazioak 
eten izanari buruzkoa da. Arartekoaren iritziz, ohiko etxebi-
zitza bat erosteko mailegu bat izenpetzeak ez dakar inolako 
betebeharrik urratzea. Gainera, araudian berariaz ezartzen 
da ez dela ezohiko diru-sarreratzat jo behar. Espedientean 
gizarte-zerbitzuen txosten bat zegoen jasota, eta horren 
arabera, etxebizitza erostea onuragarria zen familiarentzat 
—bost adingabe zituen ardurapean—. Beraz, Arartekoak 
ohartarazten du garrantzitsua dela udaletako gizarte-zer-
bitzuekin koordinatzea. Arartekoaren ebazpena, 2019ko 
abenduaren 13koa; erantzunaren zain dago.

2.1.2.b) Etxebizitzari buruzko demandak

Beste alde batetik, ezin zaio ekin pobrezia errealeko egoe-
ran, pobrezia pairatzeko arriskuan edo ongizaterik gabeko 
egoeran dauden haur eta nerabeen errealitateari buruzko 
Arartekoaren jardunaren atal honi etxebizitzaren esparruan 
egindako esku-hartzeak aipatu gabe. 

2019an ez da berritasun handirik izan herritarrek kexen edo 
kontsulten bidez jakinarazi dituzten gai garrantzitsuenei 
dagokienez. Babes publikoko etxebizitza eskuratzeari eta 
errentarien eta administrazio eta erakunde publiko erren-
tatzaileen arteko eztabaidei buruzkoak dira erreklamazio 
gehienak. 

Arartekoak 2019an aztertu dituen kexa gehienek gai hau 
dute oinarri: etxebizitza duin, egoki eta irisgarria eskuratze-
ko arazo larriak. Datu hori garrantzitsua da, baldin eta, arlo 
horretan emandako ebazpen guztietan gogorarazten de-
nez, “duela hamarkada batzuetatik, bai 1948ko abenduaren 
10eko Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak (25.1. arti-
kulua), bai 1966ko abenduaren 16ko Eskubide Ekonomikoen, 
Sozialen edo Kulturalen Nazioarteko Itunak (11.1. artikulua), 
edo Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunak 
–Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak 200ko 
abenduaren 7an onartua– (34.3. artikulua) azpimarratu izan 
dute etxebizitzak alderdi soziala duela, pertsonen eta be-
ren familien bizi-baldintzak hobetzen dituelako”.

da; ildo berean, mantenu-pentsioa ez ordaintzea auzitegietan 
behin eta berriz salatzeko eskakizuna aztertzeko eskatu da. 
Gainera, proposatu da abian jar daitezen gizarte-zerbitzue-
kin koordinatzeko beharrezkoak diren neurriak, arretaren ja-
rraitutasun-printzipioa betez, genero-ikuspegia txertatuz eta, 
hala badagokio, ekintza positiboak ezarriz, zerbitzu publiko 
batek adostutako ekintzak ez daitezen eragingabeak izan 
beste batekin koordinatzeko zailtasunak direla eta. Azke-
nik, Arartekoak araudia aldatzea iradokitzen du, baliabide 
nahikorik ez duten eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
titular izateko baldintzak betetzen dituzten indarkeria matxis-
taren biktimak modu eraginkorrean babesteko. Arartekoaren 
ebazpena, 2020ko urtarrilaren 10ekoa.

Hainbat kexa jaso dira, halaber, interesdunak “enplegu bati 
uko egin diola” jo dela-eta; izan ere, ez da behar bezain 
bermatzailea den prozedurarik ezarri eta ez dira uko egiteko 
arrazoi justifikatutzat hartu seme-alabak zaintzearen ondo-
riozko egoera batzuk. Horixe da, hain zuzen ere, genero-in-
darkeriaren biktima zen eta hiru adingabe ardurapean zituen 
emakume baten kasua. Izan ere, Lanbidek ukatu egin zizkion 
diru-sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio 
osagarria, lanaldi partzialeko bi lanetako bat utzi zuelako 
(horietako bat lan-kontratu mugagabekoa izanik); horren 
ordez, lanaldi osoko lana hartu zuen kexagileak, familia eta 
lana hobeto uztartzeko, eta lan-sustapena eta segurtasuna 
hobetzeko. Arartekoaren iritziz, justifikatua zegoen lanaldi 
partzialeko lanetako bat utzi izana. Arartekoaren Ebazpena, 
2019ko abuztuaren 7koa; ez da onartu.

Horrez gain, Lanbidek ama batek eta bere ardurapeko alaba 
adingabeak osatutako guraso bakarreko bizikidetza-unita-
te bati ere iraungi zizkion diru-sarrerak bermatzeko erren-
ta  / etxebizitzarako prestazio osagarria, lanaldi partzialeko, 
txandakako eta aldi baterako enplegu bati uko egiteagatik; 
gainera, berehala hasi behar zuen lanean, eskaintzaren berri 
izan eta hurrengo egunean bertan, abuztu betean. Ararte-
koaren ustez, enpleguari uko egiteko legezko kausa justifi-
katua zegoen, baina administrazioa ez dator bat irizpide ho-
rrekin. Arartekoaren ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa; 
ez da onartu.

Beste zailtasun batzuk ere hauteman dira, bizikidetza-uni-
tatekoak ez diren hirugarrenen ez-betetzeak direla tarteko 
—hala nola etxebizitzaren jabeak errentamendu-kontratua 
inskribatzeko betebeharra ez betetzea, edo gurasoen eta se-
me-alaben arteko neurriak ezartzeko prozedura batean man-
tenu-pentsioa betearazteko eskaerarik ez aurkeztea ofizioko 
abokatuari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik—. Ez-betetze 
horiek ondorio kaltegarriak eragiten dituzte diru-sarrerak 
bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio osagarria ja-
sotzeko eskubideari dagokionez. Horixe gertatu zen Ararte-
koaren azaroaren 8ko Ebazpena ematea eragin zuen kasuan. 
Ebazpen horren bidez, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 
errenta  / etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi zizkion 
titularrari (eta bidegabe jasotako ia 19.000  euro itzultzeko 
eskatu zion), jo baitzuen herritar horrek ez zuela eskatu gu-
rasoen eta seme-alaben arteko neurrien epaia betearazteko. 
Interesdunak doako laguntza juridikoaren onura lortu zuen, 
baina izendatutako abokatuak ez zuen behar adinako arretaz 
jokatu, eta handik bi urtera artean aurkeztu gabe zuen epaia 
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zatu daitezen eta gizarte alokairuko etxebizitzak pertsona 
eta familia errentarien beharrei egokitu daitezen lortzeko, 
bizitzako etapa guztietan.

Bigarren taldean, aurreko urteetan bezala, lehenbailehen 
babes publikoko etxebizitza bat alokairuan eskatzen duten 
familiak ditugu, baina Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lu-
rralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak ez die nahi bezala 
erantzuten haien eskaerari. Kexa-idazkietan, kexagileek age-
rian utzi dute “Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen 
Erregistroan izena emanda urte asko eraman arren, ez zaiela 
etxebizitzarik esleitu, eta, diru-sarrera txikiak dituztenez, ezin 
dituztela alokairu pribatuko prezioak ordaindu. Erakunde 
honek aztertu dituen kasu gehienetan, iritzi dio emandako 
erantzuna bat zetorrela babes publikoko etxebizitzak es-
leitzeko prozedurak erregulatzeko araudiarekin; kexa horiek, 
berriz ere, agerian uzten dute administrazio publikoek dituz-
ten etxebizitza publikoen kopurua herritarren premia baino 
askoz txikiagoa dela.

Hirugarren arazoa da ez dagoela guraso bakarreko egoe-
raren legezko definiziorik, eta ez dagoela zehaztuta zer 
baldintza bete behar dituzten familia-unitatea osatzen du-
ten pertsonek guraso bakarreko familiatzat hartzeko edo 
aitorpen horri eusteko; izan ere, horren ondorioz, hainbat 
gabezia sortzen dira eta sailek askotariko interpretazioak 
egiten dituzte. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebi-
zitza Sailak bere barne-irizpidea berrikusi du Arartekoak 
emandako ebazpen baten harira (2018ko urriaren 22ko 
Ebazpena), baina zehatzago azalduko dira jarduketaren xe-
hetasunak txosten honen 2.4. atalean, familiei laguntzeko 
politikei buruzkoan.

2.2. Hezkuntzarako eskubidea

28. artikulua

1. Estatu kideek haurrak hezkuntzarako duen eskubidea 
onartzen dute (…).

29. artikulua

1. Estatu kideek haurraren hezkuntza honetarako bidera-
tu behar delakoan daude: 

a) Haurraren nortasuna, gaitasunak eta ahalmen fisiko 
eta mentala ahal den guztia garatzeko; 

b) Giza-eskubideei eta oinarrizko askatasunei eta Na-
zio Batuetako Agirian azaltzen diren printzipioei 
buruzko errespetua irakasteko haurrari; 

c) Bere gurasoenganako, bere kultura-nortasunaren-
ganako, bere hizkuntza eta baloreenganako, bizi 
den estatuko baloreenganako, jatorrizkoa duen 
estatuko baloreenganako eta bere zibilizazioa ez 
diren zibilizazioarenganako errespetua irakasteko 
haurrari; 

Aurten, berriz ere, erakunde honek aipatu egin nahi du 
Alokabide sozietate publikoak emandako laguntza; izan 
ere, babes publikoko etxebizitzen eta “Bizigune” Etxebizitza 
Hutsen Programan sartutako etxebizitzen errentariek aur-
keztutako desadostasun asko ondo konpontzen lagundu du. 
Esate baterako, Bizkaiko Etxebizitza Ordezkaritzak pertsona 
batek esleitu zioten Bizigune programako etxebizitzari uko 
egiteko arrazoitzat onartu zuen haren semea autista izatea, 
eta, hortaz, eutsi egin zion bizikidetza-unitate horren Etxebi-
zitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroko inskripzioari. 

Hala ere, babes publikoko etxebizitza errentan hartzen duten 
baina, etxebizitzak familia-unitateko kideko 15 m2-ko ratioa 
betetzen ez duenez, etxebizitza duin, egoki eta ekonomikoki 
eskuragarria izateko eskubide subjektiboa bete ez dela uste 
duten pertsonen kexek ere aipamen berezia merezi dute 
aurten. Premia hori du hizpide Arartekoaren azaroaren 8ko 
Ebazpenak; izan ere, horren bitartez, Eusko Jaurlaritzako In-
gurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari iradoki 
zaio berrikus dezala 39,50 m2-ko zuzkidura-bizitoki batean 
bizi den eta ardurapean hiru adingabe dituen sei kideko bi-
zikidetza-unitate bati etxebizitza aldatzeko premia espezifi-
koa aitortzeko eskaera ukatu izana. Bada gizarte-zerbitzuen 
txosten bat etxe hori gainokupazio-egoeran dagoela oharta-
razten duena.

Arartekoak aurreko urteetako txostenetan dagoeneko ohar-
tarazi zuenez, gero eta handiagoa da etxebizitza babestuen 
parkeko etxebizitza aldatzeko eskatzen zuten errentarien es-
kaeren kopurua, eta “etxebizitza-ibilbideei” buruzko araudi 
berria ezarri beharko litzateke, Etxebizitzari buruzko ekai-
naren 18ko 3/2015 Legearen 39. artikuluan agindutakoaren 
babesean.

Aurten, Arartekoak egiaztatu du, gainera, kexagileetako 
batzuen etxebizitzek ez dutela betetzen legez ezarritako 
ratioa (bizikidetza-unitateko kide bakoitzeko eskatzen den 
metro kopurua); era berean, egiaztatu da gehiegizko okupa-
zioa dagoela eta urratzen ari dela etxebizitza duin eta egokia 
izateko eskubidea.

Kontu zehatz horri dagokionez, Arartekoak beharrezkotzat 
jotzen du bai etxebizitza arloko lurralde-ordezkaritzek, bai 
Alokabide sozietate publikoak eta Bilboko Udaleko “Udal 
Etxebizitzak” toki-erakunde autonomoak, funtsean, ba-
nan-banan azter ditzaten gehiegizko okupazioaren zergatiak, 
eta beste etxebizitza bat eslei dezaten, ahalik eta lasterren. 
Hori guztia, etxebizitza duin eta egokia izateko eskubide 
subjektiboa betetzea bermatzeko, Etxebizitzari buruzko 
ekainaren 18ko 3/2015 Legearen xedapenak betez.

Laburbilduz, etxebizitza babestuen parkeko etxebizitza al-
datzeko eskatzen zuten errentarien kopurua gero eta han-
diagoa dela ikusita, erakunde honek ohartarazi nahi du 
“etxebizitza-ibilbideei” buruzko erregulazio berria ezarri 
behar dela, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 
Legearen 39. artikuluan agindutakoaren babesean. Hala-
ber, sumatzen denez, komenigarria izango litzateke admi-
nistrazio publikoek, logela-premiari lotutako beste egoera 
batzuei erantzuna ematea alde batera utzita, behar diren 
baliabideak jartzea, etxebizitza babestuaren ibilbideak gau-
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http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ingurumen-lurralde-plangintza-etxebizitza-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ingurumen-lurralde-plangintza-etxebizitza-saila/
http://www.alokabide.euskadi.eus/hasiera-alokabide/
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3. Hezkidetza-eskola ereduaren garapenean sakontzea 
eta genero-ikuspegia ikastetxeetako kulturan, politi-
ketan eta praktiketan txertatzea, genero-aniztasunari 
eta sexu-aniztasunari planteamendu integral batetik 
erantzunez, betiere garapen afektibo-sexuala erraztu 
eta sexu-indarkeria prebenitzen laguntzeko helburua-
rekin.

4. Ikasle guztien ikaskuntza eta partaidetza sus-
tatzea, baita adimen-gaitasun altuak dituztenen 
kasuan ere, haiek ere ahalik eta garapen pertsonal, 
akademiko eta sozialik handiena eta orekatuena izan 
dezaten, testuinguru inklusibo batean. 

Azkenik, aniztasun horri emandako erantzunetako bat be-
zala, Hezkuntza Sailak Adimen-gaitasun handiko ikasleei 
hezkuntza-arreta emateko plana (2019-2022) aurkeztu du 
ekainean, eta, han aurreikusitakoaren arabera, 2019-2020 
ikasturtean esperientzia pilotu bati ekingo zaio. Planaren 
helburua da hobekuntzak lortzea, hezkuntza-komunitatea-
ren jarduerak hautemateari eta sistematizatzeari dagokio-
nez, ahaztu gabe kasu bakoitza bakarra eta partikularra dela.

Atal honetan, Save the Childrenek egindako Dena hasten 
den lekuan. 0 eta 3 urte bitarteko haur hezkuntza, aukerak 
berdintzeko izeneko txostena aipatu behar dugu, azterlan 
garrantzitsua delako, eta bat datorrelako erakunde hone-
kin eskola ekitatiboa lortzeko kezkan eta irrikan. Txosten 
horrek Euskadiko errealitateari buruzko eranskin berezia 
du. Ikerketak agerian uzten du beharrezkoa dela hasie-
rako hezkuntza-ziklo horretarako sarbide zuzena zabaltzea 
eta ziklo horretan inbertitzea. Egileen hitzetan, eskubi-
de-kontua da, eta horixe bera gogorarazten du Europako 
Batzordearen Haurrengan inbertitzea: desabantailen zikloa 
haustea izeneko gomendioak; agiri horretan proposatzen 
da, haurren pobreziari eta bazterkeriari aurre egiteko, es-
trategia integratuak garatu daitezela, segurtasun materiala 
bermatzeaz harago joanda aukera-berdintasuna sustatzen 
dutenak haur guztiek beren potentzial osoa aprobetxatu 
ahal izateko. Horretarako, funtsezkotzat jotzen du lehen 
haurtzaroko hezkuntzak eta zainketek garapenari begi-
ra duten potentziala kontuan hartzea, eta inbertsio sozial 
gisa erabiltzea, esku-hartze goiztiar baten bidez haur be-
hartsuek pairatzen dituzten desparekotasunei eta erronkei 
aurre egite aldera. Horretarako, honako hau eskatzen du, 
besteak beste: “Lehen haurtzaroko hezkuntza eta zaintza 
kalitate handikoak eta inklusiboak izan daitezela; eskura-
garriak direla berma dadila eta haien prestazioa familien 
beharretara egokitu dadila”.

Azterlanaren azterketa-puntu honetan ikus daiteke, hain 
zuzen ere, Espainian oraindik ere badirela 0 eta 3 urte bi-
tarteko haurren hezkuntzarako sarbidea oztopatzen edo 
eragozten duten hainbat oztopo. Kostu handiak, burokra-
zia, politika- eta antolaketa-kontuak eta ideologia- eta kul-
tura-sinesmenak dira haurren erdia baino gehiago lehen 
hezkuntzan sartzea zailtzen duten arazoak. Horregatik, arazo 
horiei heltzeko eta egoera ahulenean daudenak kanpoan ez 
geratzeko neurriak proposatzen dira txostenean, ekitatean 
aurrera egite aldera.

d) Haurra, gizarte aske batean, elkar ulertzeko izpiri-
tuarekin, bakearekin, tolerantziarekin, sexuen ber-
dintasunarekin, eta herri, talde etniko, nazional, 
erlijioso eta indigena jatorria duten guztiekin adiski-
detasunez eta zentzuz bizitzen prestatzeko; 

e) Haurrari ingurugiro naturalarekiko errespetua 
irakasteko. 

2.2.1. Araudi- eta gizarte-testuingurua

2019an buruz azpimarratu behar da Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak Euskal Hezkuntza Sistemaren diagnosti-
koa aurkeztu du. Horren bitartez balorazio tresna bat eskai-
ni nahi izan zen, eragile guztiei laguntza eskaintzeko etor-
kizunean Hezkuntzaren Euskal Legea onesteko prozesuari 
buruzko hausnarketak egiteko eta prozesuan parte-hartzea 
sustatzeko. 

Diagnostikoan jasota dagoenaren arabera, azken urtee-
tan indartu egin da euskal eskola inklusiboa. Hala ere, aldi 
berean, bizikidetza positiboa eta ekitatea ezarri behar dira 
hezkuntza politiken eta programen oinarri gisa, kontuan har-
tu behar baita eskola eremuan gehitzen doan aniztasuna. 

Edonola ere, ezin da ukatu egindako azterketaren bidez ka-
litatea eta bikaintasuna hobetzeko eta modernizatzeko lan 
egiten jarraitu behar dela, hala, euskal hezkuntza sistemak 
bere potentzial eraldatzaile guztia garatzeko eta gaur egun-
go erronkei aurre egiteko.

Hezkuntza Administrazioak, halaber, Eskola inklusiboa ga-
ratzeko Esparru Plana (2019-2022). aurkeztu du. Plan horrek 
abiapuntutzat hartzen du aniztasuna “etengabe aldatzen ari 
den gizarte bati datxekion aberastasun sozial eta pertsona-
lerako faktorea dela, eta aldaketa horrek berekin dakartzan 
erronkei aurre egiten laguntzen duela”, eta haren helburua 
da koherentzia eta estaldura ematea ikasle guztien behar 
espezifikoak asetzeko eta haien garapen integrala eta esko-
la-arrakasta errazteko plan, programa edo proiektu guztiei.

Planean formulatutako beste 3 ardatz estrategikoek duten 
garrantzia gutxietsi gabe, hemen nabarmentzen dugu bizi-
kidetza gizarte kohesionatu baterako askotariko eskola 
bat egituratzeko ardaztzat jotzen duena. Ardatz horrek, aldi 
berean, garrantzi handiko 4 helburu hartzen ditu barne, eta 
erakunde honek arreta berezia eman izan die horiei:

1. Bizikidetza positiboko esparru segurua sustatzea. 
Esparru horrek, ezagutzaren eta balioekiko konpromi-
so partekatuaren bidez, ikasle guztien ikaskuntza eta 
garapen pertsonal eta sozialerako bide emango du.

2. Ikasle guztien irispidea, iraunkortasuna, egiaztapena 
eta bilakaera bermatzea, gure hezkuntza-sistemari 
atxiki berri zaizkion ikasleak eta jatorri atzerrita-
rreko familietako ikasleak barne, bizikidetza garapen 
pertsonalaren eta sozialaren ingurunea, klima eta oi-
narria izango den eremu batean.
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planak/eu_def/adjuntos/plan_atencion_alumnado_altas_capacidades_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planak/eu_def/adjuntos/plan_atencion_alumnado_altas_capacidades_e.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/donde_todo_empieza_0.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/donde_todo_empieza_0.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/donde_todo_empieza_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:ES:PDF
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/diagnostico_sist_educati_vasco/eu_def/adjuntos/euskal_hezkuntza_sistemaren_diagnostikoa.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/diagnostico_sist_educati_vasco/eu_def/adjuntos/euskal_hezkuntza_sistemaren_diagnostikoa.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/03/07/news_52628/Eskola_Inklusiboa_Esparru_Plana.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/03/07/news_52628/Eskola_Inklusiboa_Esparru_Plana.pdf
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eta horren bidez Onartze Bermeen Batzordearen jarduketa 
baten aurka agertzen ziren, hain zuzen ere etxebizitzaren 
hurbiltasuna zela-eta emandako puntuazioa berrikusteari 
buruzkoa, baina kexa horrek ez zuen zalantzan jartzen egiaz-
tatze prozesua, eta gaur egun, herritarrek prozesu hori nor-
maltasunez onartzen dute.

Hala ere, 2018ko txostenean adierazi genuen bezala, gaur 
egun jasotzen ditugun kexak epez kanpo umeak esko-
latzearekin lotuta daude, bereziki berandu eskolatzen diren 
ikasleei dagokienez.

Ikasleak onartzeko araubide berrian (1/2018 Dekretuan, 
urtarrilaren 9koan) honako hau ohartarazi da: ikasle horiek 
eskolatzean, familiek adierazitako lehentasunaz eta erabil-
garritasunaz gain, kontuan hartu beharko dira eskola-plan-
gintzari eta orekari lotutako beste faktore batzuk, aniztasuna 
ikastetxeen artean banatzeko unean.

2019an azken faktore hori (aniztasuna banatzean oreka ego-
tea) erabili izan da baita ere ikasle horiek ikastetxe itundue-
tan matrikulatzeko, eta familia asko horren aurka daude, izan 
ere, ikastetxe itundu asko erlijiosoak dira edo familiek gastu 
asko ordaindu behar izaten dituzte horrelako ikastetxeetan. 
Horregatik, familia askok umeen ikastetxea aldatzen dute 
aukera dutenean. Hori ikusirik, erakunde honek azpimarratu 
du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ebaluatu egin be-
har duela banaketa politika horren eraginkortasuna.

Eskola inklusiboa garatzeko esparru planak (2019-2022) 
–lehen ere aipatutakoa– 1.2. helburu espezifikoa lortuko 
dela adierazten du, hau da, ikasle guztiak eskolatzea, man-
tentzea, garatzea eta egiaztatzea bermatzea, eta ikasle ho-
rien guztien artean daude baita ere Ikasle Etorkinentzako 
Hezkuntza Arretarako II. Plana, 2016-2020ko eskola-eredu 
inklusibo eta kulturartekoaren esparruan izeneko planean 
aurretiaz xedatutako ekintza zehatzetan sartutakoak.

Plan horretako ekintza lerroetako bat da prozedura bat 
ezartzea epez kanpo iritsitako ikasleen jarraipena egite-
ko, eta horrekin batera adierazle batetiko lotura ezartzen da, 
hain zuzen ere ikasleen % 80 baino gehiago esleitutako ikas-
tetxean mantendu direla hurrengo hiru ikasturteetan zehar 
(2016-2020). Baina egia da une honetan oraindik ez dagoela 
balorazio zehatzik eskolaratze irizpide honek ikasleak modu 
orekatuagoan banatzea lortzearekin izan ditzakeen ondorioei 
buruz.

Epez kanpo egindako ikasleen eskolaratzeari lotuta, ara-
zoak sortzen dituen beste alderdietako bat da hizkuntza 
ereduaren aukeraketa. 2018ko txostenean Arartekoak adie-
razi zuen zalantzak zituela, ez zekielako lurraldeetako esko-
laratze batzordeek irizpide berdinak aplikatzen zituzten edo 
ez. Xedatutako antolamendu eta funtzionamendu arauetan 
adierazita dago ikasleak lehentasunez D edo B ereduetako 
ikastetxeetan eskolatuko direla; baina batzordeak egokitzat 
jotzen dituen kasuetan, beste faktore batzuk kontuan hartu 
daitezke, besteak beste adina eta ikaslea bizi den inguruko 
ikastetxeetako hizkuntza ereduak. Normalean arazoak 
sortzen dira familiek beren seme-alabak A ereduan eskolatu 

2.2.2. Kexatzeko arrazoiak
Berariaz aipatu behar da 2019an gizarte ekimeneko irakas-
kuntza itunduak sustatutako grebak sortutako arazo larria. 
Arartekoak hainbat familiek egindako kexa asko jaso zituen, 
beraien seme-alabek etengabeko greba deialdiak zirela-eta 
jasan zitzaketen ondorioak zirela-eta kezkatuta zeudelako.

Arartekoak bazekien arazoaren oinarria irakasleek beraien 
laneko baldintzak defendatzeko zuten greba egiteko es-
kubidea egikaritzeko legezko jarduna zela, eta Arartekoaren 
iritziz, eskubide hori egikaritzearen ondorioz ezin zen albo 
batera utzi itundutako eskolen sareko ikasleek hezkuntza 
jasotzeko duten eskubidea. Hala, Arartekoa, bere jardute-
ko aukerak egikarituz, harremanetan jarri zen Eusko Jaurla-
ritzako Lan eta Justizia Sailarekin eta Lan Harremanetarako 
Batzordearekin, arazoa konpontzeko bitartekari lana gauza-
tu ahal izateko aukera aztertzeko hain zuzen ere.

Lankidetza horretan nabarmendu zen arazoak zituzten alder-
diek eskatu behar zutela indarrean dagoen araubide espa-
rruan eskaintzen diren bitartekaritza zerbitzuek esku hartzea. 
Horretako, Arartekoak deialdi publiko bikoitza egiteko bere 
jarduna mugatu zuen. Lehenengoa, gutxieneko zerbitzu 
egokiak ezartzeko lan egitea zen, eta bigarrena alderdiei 
eskatzeko, bakoitzaren autonomia guztiz errespetatuz, balo-
ratzeko bitartekaritza mekanismo horiek erabiltzeko aukera. 
Eta halaxe izan zen, 2019-2020 ikasturte hasieran Lan Ha-
rremanetarako Batzordearen bitartekaritzari eta Hezkuntza 
Sailaren inplikazioari esker 2018-2019 ikasturtetik konpondu 
gabe zegoen egoera konpondu baitzen.

Kexetan planteatutako bestelako gaiak azpimarragarriak 
dira 2019. urtean izan duten garrantziagatik eta, ondo-
rioz, epigrafe berezietan landuko dira: ikasleak onartzea, 
hezkuntza-behar bereziak dituzten ikasleen arreta, lanbi-
de-heziketa, eskola-garraioa eta eskola-jangela. Gainerako 
alderdiei dagokienez, jasotako kexen kasuistika aurreko 
ekitaldietan erregistratutako kasuistika bera da. Hortaz, ez 
du balioztapen eta hausnarketa berezirik izan. Eskola-bizi-
kidetzarekin zerikusia duten kexek dirautela azpimarratu be-
harko litzateke. Kopurua txikia izan arren, betiere sufrimen-
du-maila garrantzitsua iradoki dute.

2.2.2.a) Ikasleak onartzea

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurkeztutako diag-
nostikoan (2.2.1. atalean aipatu dugu) egiaztatu zen EAEko 
hezkuntza sistemak zenbait bikaintasun adierazle dituela, 
besteak beste eskolaratze tasa altua adin txikietan eta derri-
gorrezko hezkuntza adinaz geroko eskolaratzeetan. Erakun-
de honen esperientzia dela-eta baieztatu dezakegu ehuneko 
handi batean, ikastetxeetan ikasleak onartzeko ohiko proze-
duren bidez prozesuak gauzatzean, lehenetsi egiten direla 
familiek nahiago dituzten ikastetxeak.

Hala, horri buruz jasotako kexak jada ez dira asko, eta jaitsi 
egin dira urte askoan arazoak sortu dituzten ohiko alderdiei 
buruzkoak ere, besteak beste erroldako datuak gehiegikeriaz 
erabiltzeari buruzkoak. Izan ere, kexa bakarra jaso genuen, 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018000138&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018000138&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/39_plandep_xileg/eu_def/adjuntos/II_Plana_ikasle_etorkinei_arreta_emateko.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/39_plandep_xileg/eu_def/adjuntos/II_Plana_ikasle_etorkinei_arreta_emateko.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/39_plandep_xileg/eu_def/adjuntos/II_Plana_ikasle_etorkinei_arreta_emateko.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/escolarizacion_alumn_normativa/eu_def/adjuntos/resolucion_comisiones%20_de_escolarizacion_e.pdf
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/lan-justizia-saila/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/lan-justizia-saila/
http://www.crl-lhk.eus/eu/hasiera
http://www.crl-lhk.eus/eu/hasiera
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=COMUNICADO+DEL+ARARTEKO+EN+RELACI%D3N+CON+EL+CONFLICTO+QUE+AFECTA+A+LOS+CENTROS+EDUCATIVOS+DE+LA+RED+CONCERTADA+VASCA+&contenido=12837&tipo=8&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=495&codMenuSN=18&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
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eman dira haren inguruko xehetasunak. 2019ko apirilean, 
Arartekoak Ordiziako Urdaneta HLHIko gurasoen elkarteko 
eta EHIGEko ordezkariek bidalitako lehenengo kexa jaso 
zuen. Kexa horretan argi eta garbi zalantzan jarri zituzten 
hezkuntza-administrazioaren erabakiak, hau da, epez kanpo 
Haur Hezkuntzako ikasle-talde bat tokiz aldatu eta Jakintza 
Ikastola HLBHIPn matrikulatzea eta 2019-2020 ikasturterako 
bi ikasgela berri ituntzea. Kexan adierazi zuten beraien iritziz, 
erabaki horiek Ordiziako udalerrian azkeneko urteetan ger-
tatzen ari den eskola-banaketaren arazo garrantzitsua are-
agotzen dutela.

Aurrerago, ordezkari horiek arrazoi gehiago eman zituzten, 
eta Urdaneta HLHIko ordezkaritza-organo gorenak sinatu-
tako txostena entregatu zuten. Helburua Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak hartutako erabakiak balioztatzeko txoste-
na egitea eta ikasleen banaketa-egoera bideratzen saiatzeko 
neurri zuzentzaileak proposatzea zen, eta hain zuzen, hori 
eskatu zioten Arartekoari.

Alderdi eztabaidagarri guztiak xehetasunez aztertu ondoren, 
Arartekoak hainbat esku-hartze ildo proposatu zituen, eta, 
azkenik, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari gomenda-
tu zion funts publikoekin finantzatutako Ordiziako Haur eta 
Lehen Hezkuntzako ikastetxeen kasuan 2019-2020 ikas-
turterako hartutako plangintza-erabakien eragina ebaluatu 
zezala, eta, beharrezkoa izanez gero, neurri zuzentzaileak 
har zitzala eskolatutako ikasleak ikastetxe horietan modu 
orekatuagoan banatzeko. Txosten hau idatzi den egunean, 
gomendioari buruzko erantzuna jasotzeko zain dago Arar-
tekoa, eta erantzun horren arabera baloratuko du beste es-
ku-hartzerik egin behar ote den.

2.2.2.b)  Hezkuntza-premia bereziak dituzten 
ikasleen arreta

Eskola inklusiboa garatzeko esparru-planaren sarreran ja-
sotzen denez, “eskola inklusiboa”ren kontzeptuak paradig-
ma-aldaketa dakar: hezkuntza-premia berezien kontzeptua 
gainditzea, eta ikasteko eta parte hartzeko oztopoez hitz 
egiten hastea; hots, ikaslearen baldintza pertsonalei errepa-
ratu ordez, arreta hezkuntza-testuinguruan jartzea. Horrela, 
bada, eskola eta hezkuntza-komunitatea hasiak dira “des-
gaitasuna testuinguruarekiko harreman interaktiboaren, 
kulturarteko hezkuntzaren gorakadaren eta eskubide-ber-
dintasunaren, ekitatearen eta gizarteratzearen printzipioe-
tan oinarritutako gizarte-artikulazio eta -kohesioarekiko 
kezkaren emaitzatzat” hartzen, eta horrek pentsarazten 
du ikasle bakoitzaren premia partikularrak —bere auto-
nomia-mailaren, osasun-egoeraren, jatorriaren eta gizar-
te-egoeraren eta abarren ondoriozkoak izanik ere—, aintzat 
hartuko direla, nork bere gaitasunak ahalik eta gehien gara 
ditzan.

Orain arte hezkuntza-laguntzako premia berezi deritzenei 
emango zaien erantzun hori gauzatu bitartean, atal honetan, 
orain arte hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen arreta 
izendatu izan dugunari buruzko jarduketa jasoko dugu.

nahi dituztenean, eta kasu horietan egiaztatu da ustez lurral-
de batzordeek ez dituztela irizpide berdinak aplikatzen.

Horrekin lotuta, Arartekoak uste du bereziki jorratu behar di-
rela A ereduan seme-alabak eskolatu nahi dituzten familien 
kasuak.

Batzuetan, A ereduan eskolatu nahi izaten dituzte ikas-
kuntzarako hezkuntza behar bereziak eta/edo zailtasunak 
dituzten neska-mutilak direlako. Aurretiaz azaldu dugun 
moduan, kexa horiek egiaztatzen dute kezka dagoela, eta 
kezka hori hezkuntza administrazioak konpondu behar duela 
beharrezko laguntzak eta baliabideak eskuragarri jarriz, eta 
zenbait kasutan, orientazio zerbitzuek (Berritzeguneek) pro-
posatutako eskolatze gomendioak jarraitu behar dituztela. 
Hala ere, beste batzuetan, zenbait familiek beren seme-ala-
bak A ereduan eskolatu nahi izaten dituzte ustez urratzen 
zaien eskubide bat egikaritu nahi dutelako.

Horrelako kexak aztertzean, hezkuntza arduradunek ez dute 
zalantzan jartzen familiek gure antolamendu juridikoan onar-
tutako hizkuntza ereduetan beren seme-alabak eskolatzeko 
duten eskubidea, A ereduan barne, nahiz eta era berean 
badirudien hezkuntza administrazioak ez duela eredu ho-
rretan plaza bat esleitzeko betebeharrik. Modu horretan, B 
ereduan plaza eskaintzeko legezko obligazioa dago, besterik 
gabe. Eredu horretan, curriculuma euskaraz eta gaztelaniaz 
irakatsiko da, eta bidezkoa izango da bi hizkuntzak erabiltzea 
irakats-hizkuntza gisa. Bestalde, bereziki nabarmendu nahi 
izan dute ikastetxeetako hizkuntza errealitatea zein den, albo 
batera utzita ikastetxeok ofizialki “A, B, D edo eredu misto” 
gisa “sailkatuta” egotea.

Egia da, hizkuntzen tratamenduari dagokionez, gure ikas-
tetxeen errealitatea askotan ez datorrela bat bere garaian 
hizkuntza-ereduei lotuta onartutako erregulazioarekin (Eus-
kal Eskola Publikoaren Legeko hamargarren xedapen gehi-
garrian jasotako A, B eta D ereduak). Erakunde honek ba-
daki hori. Hala ere, beharrezkoa da baita ere konturatzea 
ikasleak onartzeko araubidean aldaketarik gertatu ezean, 
bakarrik aipatutako ereduak ezarri daitezkeela, are gehia-
go Euskal Eskola Publikoaren Legearen bidez hezkuntza 
administrazioari eskumenak eman zitzaizkiolako hizkuntza 
ereduak planifikatzeko, eta hori guztia gurasoek eta ikasleek 
nahi duten hizkuntza eredua aukeratzeko duten eskubidea 
eraginkor egiteko, baita aukeraketa hori askatasunez egitea 
bermatzen duten administrazio mekanismoak garatzeko ere 
(5e artikulua).

Horregatik, eta urteko beste txosten batzuetan jaso dugun 
moduan, erakunde honek babestu egin ditu zenbait familiek 
eskolatzeari buruz egindako eskaerak (Arartekoaren eba-
zpena, 2014ko urriaren 30ekoa), baita ondoren egindako 
eskola garraioko esleipen indibidualizatuetako eskaerak ere 
(Arartekoaren ebazpena, 2017ko maiatzaren 4koa), izan ere, 
ikastetxe itunduetan eskolatzea beharrezkoa izan da, sare 
publikoaren eskaintza ez baita nahikoa.

Hain zuzen ere, Arartekoak aurten emandako gomendio 
batek ikasleen eskolatzearen desorekari buruzko kontu bat 
izan du hizpide, eta Txosten Orokorraren II.2. kapituluan 

Aurrekoa ikusi

http://urdaneta.ikastetxea.net/ab/index
https://www.ehige.eus/eu/
https://jakintza.net/
https://jakintza.net/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1993/02/9300650a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1993/02/9300650a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1993/02/9300650a.pdf
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2014R-1053-14+del+Ararteko+de+30+de+octubre+de+2014&contenido=9991&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2014R-1053-14+del+Ararteko+de+30+de+octubre+de+2014&contenido=9991&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2017R-1683-16+del+Ararteko+de+4+de+mayo+de+2017&contenido=11885&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2019R-597-19+del+Ararteko+de+6+de+noviembre+de+2019&contenido=13157&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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biurtekoan garatu beharreko gizarte- eta lan-arloko ak-
tibazio-programetarako diru-laguntzak deitu eta arautu 
zituen—. Garapen-aldi betean egonda, erakunde honen 
asmoa da lortutako emaitzen jarraipena egitea, dauden 
premietarako egokiak diren eta horiek zein neurritan es-
taltzen dituzten baloratzeko.

2.2.2.d) Eskola-jantokiak

Eskoletako jantokiei dagokienez, Arartekoa kexa espedien-
tea izapidetzen ari da, eta izapidetze hori babestu egiten du 
Euskadiko Diabetes Elkarteen Federazioak, izan ere I. mai-
lako diabetesa duten ikasleak diskriminatu egiten dira, be-
reziki zerbitzu hori erabiltzeari dagokionez.

Erakunde honek ezarritako prozeduraren jarraipena egingo 
du, hezkuntza arduradunen arabera modu koordinatuan eza-
rri dutena Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin batera de-
tektatutako kasuei erantzuna emateko, are gehiago beraien 
arabera, kexa sustatu dutenek lurraldeen arteko tratamendu 
ezberdina gauzatzen dutelako ikasleek behar dituzten arre-
tak ematerako orduan.

Era berean, Arartekoak premiaz jarduketa bat martxan jarri 
du menu edo dieta espezializatuak bermatze aldera (gai hori 
baita ere Eusko Legebiltzarraren 51/2019 Legez Besteko 
Proposamenean jaso zen), jantokiko zerbitzua kudeatzeko 
hurrengo lizitazioa kontuan hartuz.

2.2.2.e) Eskola-garraioa

Eskola garraioari dagokionez, 2019an aipatu behar da onetsi 
egin zela azaroaren 26ko 186/2019 Dekretua, unibertsita-
tez kanpoko ikastetxeetako ikasleen garraioari buruzkoa, eta 
lehenengo aldiz, dekretu horren aplikazio eremuaren barne 
daude Haur Hezkuntzako hirugarren mailako ikasleak (2 urte 
dituztenak) eta oinarrizko prestakuntza profesionaleko ikas-
leak. Horren bitartez, herritarrek askotan egindako eskaerari 
erantzuna eman zitzaion.

2.3. Abandonu, tratu txar edo 
indarkeriatik babestua izateko 
eskubidea

19. artikulua 

1. Haurra gurasoen, legezko ordezkarien edo bestelako 
norbaiten kustodiapean dagoen bitartean, estatu ki-
deek beharrezkoak diren legezko, administrazioko, 
gizarteko eta hezkuntzako neurri guztiak hartuko di-
tuzte haurrak honakoak jasan ez ditzan: edozein mo-
dutako kalte edo gehiegikeria fisiko nahiz mentalak, 
arduragabekeria edo tratu zabarra, tratu txarrak edo 
esplotazioa, sexu gehiegikeriak barne.

Desgaitasun intelektuala duen adin nagusiko mutil baten fa-
miliak jarri zuen hizpide dugun kexa. Nolanahi ere, Hezkuntza 
Sailak hari emandako erantzuna interesatzen zaigu. Sail ho-
rrek jakinarazi du zer aldaketa egin diren 2019-2020 ikas-
turterako, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei Oina-
rrizko Lanbide Heziketan sartzeko aukera eman eta ikastea 
errazteko asmoz.

Ildo horretan, ikasturte honetan gehitutako lehenengo be-
rritasuna % 33 edo gehiagoko desgaitasuna duten pertso-
nentzat gordetako plazen kopurua areagotzea izan da (% 5 
izatetik % 10 izatera). Bigarren berritasuna hauxe da: pertso-
na horiei matrikulatzeko aukera ematea, 17 urte bete badi-
tuzte ere; izan ere, 2018-2019 ikasturtera arte ezinezkoa zen. 
Eta hirugarrena Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen cu-
rriculuma hiru urteko ibilbidera egokitzeko proiektu pilotua 
abian jartzeko asmoa da.

Proiektua Hernaniko Lanbide Heziketako Ikastetxe Batera-
tuan –Gizarte Berrikuntzan– burutuko litzateke. Arartekoari 
bidalitako txostenaren arabera:

“Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bi dira Metalezko ele-
mentuen fabrikazioa (aukera: mekanizatua) eta elektrizitatea 
eta elektronika. Hiru urteko iraupena izango du, eta gaur 
egun ezarrita dauden biak. 

Prestakuntza-ibilbide berri hau premia espezifikatuak di-
tuzten kolektiboetako pertsonentzat edo 17 urtetik gorako 
pertsonentzat dago pentsatua, baldin eta lanbide-heziketako 
titulurik edo bigarren mailako ikasketa osoak amaitu izana 
egiaztatzen duen beste titulurik ez badute.

Lanbide-moduluak hiru ikasturteren banatu dira, dagokien 
ordutegia esleituta. 

Curriculum-egokitzapen hori osatu beharko da hurrengo 
ikasturteetan, langile kualifikatuekin, hezkuntza-premia es-
pezifikoak dituzten ikasleen taldeetako irakasleekin lanki-
detzan aritzeko.”

Hezkuntza-administrazioak adierazi duenez, gero eta hete-
rogeneoagoa den eta behar desberdinak dituzten kolekti-
boez osatuta dagoen gizartearen egiazko beharrei erantzun 
behar dien prestakuntzaren ezartze-prozesua bultzatzea da 
ikasturte honi begira egindako aldaketen helburua.

2.2.2.c) Lanbide heziketa

Aurreko atalean deskribatutako aldaketak agerian uzten du 
zer erantzun eman dion hezkuntza-sistema arautuak aurre-
ko urteetako txostenetan jasotako arazo bati, hain zuzen 
ere pertsona eta kolektibo jakin batzuk Oinarrizko Lanbide 
Heziketan sartzeko zailtasunei. Egia esan, Arartekoak ora-
in arte eskatu izan duen erantzuna da hori, eta bat egiten 
du enplegurako prestakuntza-sistemak (Lanbide) 2018ko 
urriaren 31ko Ebazpenaren bidez emandako erantzuna-
rekin —ebazpen horrek, gogoratuko duzunez, 2018-2020 

Aurrekoa ikusi

https://fedesp.es/asociaciones/pais-vasco/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/osasun-saila/hasiera/
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE:105740320073243::NO:RP:P18_ID,P18_EXPAND:64168,N&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE:105740320073243::NO:RP:P18_ID,P18_EXPAND:64168,N&p_lang=eu
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005589&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005541
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005541
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2.3.2. Pozik ez egoteko arrazoiak

Txosten horren 2.1. apartatuan jasota dagoenez, adingabe 
batek aurkeztutako erreklamazio bakarraren arrazoia zen 
babesgabetasun-egoeran dauden haurrentzako gizarte-zer-
bitzuen jarduketa. 5 kasu gehiago zeuden, baina horietan 
kexagileak adin nagusikoak ziren. Kexetan administrazioaren 
tutoretzapean egon ziren garaiko jardun okerra aipatzen zen, 
eta ohartarazten zen nahi ez ziren eraginak zituela adin na-
gusira heltzean. Esparru horretako gainerako espedienteak 
haurren senideek aurkeztu dituzte, gehienbat gurasoek. 
Kasu horietako batean, erreklamazioa egoera berberak uki-
tutako familia-talde baten izenean egin da.

Izapidetutako espedienteen erdietan, kexaren xede-admi-
nistrazioa zen Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sai-
la, eta heren bat baino gehixeago dagokio Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuari. Gainerakoa 
berdin banatuta dago Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Po-
litikako Sailaren, Bilboko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren artean.

Ixte-balorazioari dagokionez, 2019an hasitako eta dagoene-
ko amaitutako jarduketak ez dira gomendatu, ez eta iradoki 
ere. Horrenbestez, ukitako administrazioak “jarduera okerrik 
ez” balorazioa eman du, eta kexagileari, ordea, “aholkuak 
eta informazioa” balioespena eman dio.

Gaiei dagokionez, aurreko urteetan iruzkindutakoen antze-
koak dira. Udaleko gizarte-zerbitzuek emandako arreta-
rekin lotutako kexen arrazoia berriz izan da egindako es-
ku-hartzearen inguruko informazio-falta. Gai bera planteatu 
da beste kexa batean foru-aldundiaren familian esku hartze-
ko programa bati buruz. Dena den, aztertutako kasuetan ez 
da jarduera okerrik antzeman.

Ohikoa den bezala seme-alaben babesgabetasun-dekla-
razioarekin, guraso-ahala kentzearekin eta foru-erakundeak 
tutoretza bere gain hartzearekin ados ez egoteaz gain, aur-
ten hainbat kexa egon dira gurasoen edo aitona-amonen bi-
sitak kaltegarriak direlako etetearen inguruan. Kasu horietan 
guztietan, kexagileek neurriaren kontra egiteko lege-egoitza-
ra jo zuten, edo horren asmoa ageri zuten, eta horrek Ararte-
koaren jarduera eragozten eske nagusiari zegokionez.

Erakunde honen balioespen nagusiki juridikotik kanpo gel-
ditzen dira Zuzenbidearen diziplina ezberdinetan oinarrituta 
emandako txosten teknikoak edo adituen txostenak. 2019an 
egindako kexa batzuetan, eta txosten horiek haurren in-
guruko neurri batzuk hasteari, mantentzeari edo eteteari da-
gokienez jurisdikzio-organoek balioesten dituzten heinean, 
kexagileek zalantzan jartzen zuten txostenaren egilearen 
inpartzialtasuna, objektibotasuna edo trebetasun teknikoa 
ere. Azaldu dugun moduan, oso agerikoak diren elementu 
teknikoetatik harago, Arartekoaren balioespena Zuzenbidea-
ren alorraren barruan egon behar da, eta, zentzu horretan, 
egindako prozedurarekin lotutako gaiak balioetsi dira, eta 
horietan ez da topatu administrazioari gomendiorik emateko 
elementurik.

20. artikulua 

1. Aldi baterako edo betirako bere familiatik atera diren 
haurrek edo beren interesen arabera ingurune horre-
tan egon behar ez dutenek estatuaren babes eta la-
guntza bereziaren eskubidea izango dute. 

2.3.1. Araudi- eta gizarte-testuingurua

Euskadiko jarduera arautzailea 2019an baldintzatu egin 
dute Haurrak eta Nerabeak Babesteko otsailaren 18ko 
3/2005 Legearen aldaketaren prestaketa-lan teknikoek. Na-
hiz eta aldaketa hori XI. legegintzaldiaren legegintza-pro-
graman 2019ko lehen lauhilekorako aurreikusi zen, 2020an 
ukitutako erakundeak egiaztatzen ari diren testua –orain-
dik prestaketa-lanetan dagoena– beste lege bat egitera 
lerratzen da, jasoko dituena, batetik, haurrak babesteko 
estatuko legediaren 2015eko aldaketetatik eratorritako 
elementuak eta Euskadin legearen 15 urteetan gertatu-
takoaren ebaluazioa, eta, bestetik, Haurrak eta Nerabeak 
Indarkeriaren aurkako Babes Integrala emateko Lege Orga-
nikoaren proiektuan jasotako kontuak (2018 amaieran onar-
tu zen ministroen kontseiluan, baina ez zen guztiz izapidetu 
parlamentuan), baita jarraian aipatuko ditugun haurren eta 
nerabeen aurkako indarkeriaren inguruko diagnosian azal-
dutakoak ere.

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak 
2019an azterlan bat egin du: “Haur eta nerabeenganako in-
darkeria EAEn”, Euskadin haur eta nerabeenganako indarke-
riaren aurkako estrategia integral bat formulatzeko diagnosi 
eta oinarri gisa, sisteman esku hartzen duten eragile guztiak 
lerrokatuko dituena, aipatutako saileko sailburuak iragarri 
duenez. Txostenean jasota daude Euskadin haur eta nera-
beenganako indarkeriaren eraginaren inguruan eskuragarri 
dauden datuak, gizarte moduan aurrean ditugun erronka na-
gusiak nabarmentzen ditu, eta jarraibideak proposatzen ditu 
etorkizuneko estrategiarako. Horren guztiaren iturria par-
taidetza-prozesu bat da, gainera, zeinean hitza eman zaien 
zerbitzuetako eta programetako profesionalei, eta adituei eta 
akademikoei.

Tresna teknikoen kapituluan, Gasteizko Udalak gida bat 
argitaratu du: “0-5 urte bitarteko haurren arrisku- eta ba-
besgabetasun-egoerak identifikatzeko adierazleen gida”. 
Sustatzaileek esan dutenez, gidaren xedea da 0-5 urte bi-
tarteko haurrekin lan egiten duten hezitzaileei, profesionalei 
eta eragile sozialei laguntzea haurren zaurgarritasun- eta/
edo babesgabetasun-egoera goiz hautematen. (2018-2022) 
Haur eta Nerabeentzako II. Udal Planaren esparruan dago 
sartuta, eta Udaleko Gizarte Zerbitzuek Hezkuntzako Udal 
Zerbitzuarekin eta Haurreskolak Partzuergoarekin sinatutako 
protokoloen garapena den heinean, haren xedea da horien 
mendeko zerbitzuetako eta programetako profesionalak 
prestatzea eta gaitzea hobeto identifikatzeko adin horietako 
haurrek izan ditzaketen zaurgarritasun-egoerak.
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https://web.bizkaia.eus/eu/gizarte-ekintza
https://web.bizkaia.eus/eu/gizarte-ekintza
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2005001476
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/zeukesan_observa_violencia/eu_def/adjuntos/HAURETANERABEAK_EU.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/zeukesan_observa_violencia/eu_def/adjuntos/HAURETANERABEAK_EU.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/58/86/85886.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/58/86/85886.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=u_674e8200_12793c7d4b9__7fa2
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=u_674e8200_12793c7d4b9__7fa2
http://www.haurreskolak.eus/?
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tuan erabili ahal izango lituzkete, eta, beraz, erraztu egingo 
litzateke adingabe horien, familia-erreferentziarik gabe dau-
delako edo herrialdean daudenek gizarte-zerbitzuen iritziz 
guraso-zereginak modu egokian betetzen ari ez direlako 
zaurgarritasun-egoeran daudenen, gizarte-inklusioa.

Kode Zibilaren 22.1.c) artikuluak ezartzen du kasu honetan 
emango dela Espainiako nazionalitatea:

“Jarraikako bi urtetan eta lege-aginduz, Espainiako herritar 
edo erakunde baten tutoretza, zaintza edo harrerapean egon 
denarentzat, eskabidea egiteko unean oraindik egoera horre-
tan izan arren”.

Agerikoa da kasu hori ez zaiela aplikatzen babeserako gi-
zarte-zerbitzuek hartzen dituzten 16 urtetik gorako adingabe 
atzerritarrei (familia erreferentziarik gabe artatutako adinga-
be atzerritarretatik asko), baina denbora luzez tutoretzapean 
izandako haurren eta nerabeen kasuan, Arartekoak uste du 
antolamendu juridikoan aurreikusitako aukera oso erabilga-
rria izan daitekeela haien bizitzetan.

Horregatik, harremanetan jarri da hiru foru-aldundietako 
dagozkion sailekin, eta erregularizazio-bide horren erabile-
ragatik galdetu du, baita bertan topatutako zailtasunengatik 
ere. Lortutako informazioaren balioespen orokorra da aldun-
dietako gizarte-zerbitzuak modu egokian ari direla jarduten 
gai horri dagokionez, eta kasu bakoitza banaka aztertzen ari 
direla, bide horretara jotzen dutela haurraren edo nerabearen 
interes gorenerako egokiena dela.

Hiru foru-erakundeek beren erantzunetan baieztatu zuten 
legezko manu hori erabiltzen dutela, eta azken bi urteetako 
honako datu kuantitatibo hauek lortu dira (informazio-eskae-
ran aldi horren inguruan galdetu zen).

2018-2019 
eskatutakoak

2018-2019 
emandakoak

Arabako Foru Aldundia 14 1

Bizkaiko Foru Diputazioa 9 + 17 6

Gipuzkoako Foru Aldundia 11 4

Euskal Autonomia Erkidegoa 51 11

Eskatutakoen eta emandakoen arteko ezberdintasuna dago 
“ebazteko zain” daudenetan. Hori dela eta, jakinarazi behar 
da prozedura horrek iraupen luzea duela, kontsultatutako 
hiru erakundeek aipatu dutena. Arabak adierazi du bere es-
kaerek “hainbat urte” behar dituztela ebazteko, eta Bizkaiak 
11,5 hileko batez besteko denbora aipatu du. Badirudi, or-
dea, 2018an hasitako prozedura telematikoa ezartzearekin 
murriztu egin direla epeak. 

Beste kasuren batean, aldiz, kexaren jatorria izan da iriztea 
txosten horiek kontrastatu ez direla, ezin dituela beste pro-
fesional batek zalantzan jarri edo, osasun-arloarekin konpa-
ratuz, ez dela posible bigarren iritzi bat jasotzea. Egia da, 
txosten horiek dituzten ebazpen administratiboak justiziaren 
aurrean aurkaratu daitezkeenez, bigarren iritzia epaitegie-
tako talde psikosozialetako teknikariek ematen dituztela, 
haiei agintzen baitzaie kasuaren beste balioespen tekniko 
bat egiteko.

Familia-harrerarekin ados ez egotea kasu guztietan gertatu 
da balioetsi delako horretarako bere burua aurkeztu zuen fa-
milia zabaleko kidea ez dela egokia.

Egoitza-harrerari dagokionez, kexetako batek salatzen 
zuen zerbitzuko profesionalen gelditasuna, ez dutelako lortu 
etengabe ihes egiteko joera duen nerabe bati eusten. Horie-
tako beste batek zalantzak jartzen zuen hezitzaile-taldearen 
jarduketa, gurasoak eta taldea oinarri-oinarrian ez zeude-
lako ados tutoretzapeko haurrentzako jarduketa egokiaren 
inguruan. Beste behin, psikologiaren, hezkuntzaren alorreko 
esku-hartzearen edo beste alor batzuetako diziplinetan oina-
rritutakoaren balioespen teknikoa erakunde honen gaitasu-
netatik harago dago, eta jarduera Zuzenbidearen araberakoa 
izan zela iritzi zaio, prozedurari eta informaziorako eskubi-
deari dagozkion gai guztiei dagokienez. 

Adoptatutako haurrei eta nerabeei erreparatuta, kexetako 
batek, Etiopiako haur adoptatuak zituen familia batek egin-
dakoak, adierazten zuen familia ez zegoela ados haurrak adin 
nagusira iritsi arte foru-zerbitzuak ezarritako adopzioaren 
osteko jarraipenen betekizunarekin. Txosten hauetan gehia-
gotan azaldu denez, Arartekoak jakinarazi zien familiei hau-
rren jatorrizko herrialdeak ezartzen duela jarraipenak egiteko 
maiztasuna, horien kopurua eta haurren adina, eta foru-al-
dundien gizarte-zerbitzuen esku dagoela jarraipen-txosten 
horiek egitearen eta bidaltzearen kudeaketa, horrela, haur 
horien beharrei eta eskubideei beharrezko arreta ematen 
zaiela bermatzea.

Herritarrek aurkeztutako kexekin amaitzeko, dokumentazio 
administrazioa izapidetzearen ingurukoak aipatuko ditugu, 
ama baten eta haren alabaren arteko komunikazioa berre-
zartzeko bitartekaritza-eskaera bat, ondare-erreklamazio bat 
eta aitak ama hil ondoren bi haur zurtzei emandako arreta. 
Azken horri lerro batzuk eman dizkiogu 2.3.5. apartatuan, 
berariaz genero-indarkeria bizi izan duten haurrei eta nera-
beei dedikatutakoan.

Nahiz eta kasu honetan Arartekoak berak sustatutako jar-
duketa bat izan, hau da, “ofiziozko” jarduketa bat, badiru-
di hau dela leku egokiena gizarte-zerbitzuen tutoretzapeko 
atzerriko haurren nazionalizazio-prozesuak sustatzeare-
kin lotuta egindako esku-hartzearen berri emateko. Erakun-
de honek atzerriko haur eta nerabeek beren egoera adminis-
tratiboa erregularizatzeko dituzten zailtasunekin duen kezka 
dela-eta (ez soilik bakarrik dauden adingabe atzerritarren 
kasuan), Arartekoak horretarako Kode Zibilak aurreikus-
ten duen aukeretako batean interesa adierazi du: espainiar 
nazionalitatea eskuratzea. Erakunde honen iritziz, naziona-
litatea eskuratuz gero, eskubideak modu egonkor eta jarrai-
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onartzen, eta beren herrialdeetako justiziak berrestea 
eskatzen dute (Errumaniak, esaterako). Gai horrek lo-
tura du aurrekoarekin, ez baita babesgabetasun-adie-
razpena izan duten haurren tutore den entitate publi-
koaren zilegitasuna aitortzen izapideak egiteko. Dena 
den, ez da berdin-berdina.

• Autoritate kontsularrek ez dute erantzunik ematen edo 
oztopoak jartzen dituzte (urtero berritzea, dokumenta-
zio ugari sarritan eskatzea, adingabea bulego kontsu-
larrean aurrez aurre azaltzeko beharra, kostu gehiga-
rriak eta abar), izapidetzea asko zailtzen dutenak.

Dokumentazioa lortzeko zailtasun horiek sarri planteatu dira, 
antza, hainbat lekutan, baina ez da irtenbiderik topatu.

2.3.3. Egoitza-harrera sarearen egoera
Babesgabetasun-egoeran dauden haurrei eta nerabeei 
egoitza-harreran emandako arretaren kalitateari jarraipena 
egiten dio erakunde honek, ez soilik familiek edo harrerako 
adingabeek aurkez ditzaketen kexen bitartez, baita horietako 
batzuen harrera-leku diren egoitza-baliabideetan egindako 
ikuskaritza-bisiten bidez ere. 

Iaz, bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzako harre-
ra-zentroetako batzuetara Bizkaian eta Gipuzkoan egindako 
bisiten berri eman zen. Aurten, jarraipen hori amaitu dugu, 
Gasteizko Bideberria egoitza-harrerako zentrora egindako 
bisitarekin. Bisitaren ondorioak hurrengo apartatuan aurkez-
tu ditugu; bertan, zehatzago landu ditugu bakarrik dauden 
adingabe atzerritarren harreraren nondik norakoak.

2019an egindako beste bi ikuskaritza-bisitak ere Arabako 
egoitza-baliabidetara egin ziren, zehazki jokabide-arazoak 
dituzten adingabeen arreta-programa garatzen duten 
zentroetara, hain zuzen: Sansoheta eta Estibalizko behin-be-
hineko unitatea. 

2018ko txostenean jakinarazten genuen Arartekoak ofiziozko 
jarduketa bat hasi zuela Sansoheta zentroan urte horren 
amaieran gertatutako hezitzaileen aurkako eraso batzuk 
ikertzeko. Ikerketa horren esparruan, erakundeko langileek 
bi bider egin dituzte bisitak zentrora 2019an, eta informazioa 
bildu zuten entitate kudeatzailetik, administrazio titularretik 
eta hezkuntza-taldeko hainbat profesionalengandik.

Lehen bisitaren, urtarrilean egindakoaren, helburu nagusia 
zen, hain justu, profesional taldeak zentroan elkarbizitza 
gatazkatsua hainbat hilabetez izan ondoren zuten egoera 
ezagutzea. Egun horretan, 14 haur zeuden harreran, 38 pro-
fesionaleko taldeak eta zuzendaritza-taldeak artatutakoak.

Une hartan zentroko instalazioen narriadura agerikoa zen 
oso, eta hotz handia zegoen (leiho batzuk hautsita egoteak 
eta galdarako matxurak laguntzen zuen horretan; guztia 
zen nahita egindakoa, kolpeen ondorio). Profesionalei da-
gokienez, elkarrizketetan parte hartu zuten guztiak (zuzen-
daritza-taldea eta nahi izan zuten lau hezitzaile) bat zetozen 
esatean zailtasun handienak gainditu zituztela, eta apur-

Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazi du ez dela bere tuto-
retzapeko adingabeei sistematikoki Espainiako nazionalita-
tea izapidetzearen aldekoa; izan ere, haren aburuz, “haien 
nortasunerako eskubidea erabiltzearen barruan dago beren 
jatorrizko nazionalitatea mantentzekoa ere” eta “atzerriko 
haurrek eskubidea dute beren jatorrizko herrialdeekin lotura 
mantentzeko”. Nolanahi ere, egiten da, jatorrizko naziona-
litatea mantentzea oztopo garbia denean haiek babesteko 
edo uste denean Espainiako nazionalitateak onurak ekarriko 
dizkiela haien egonkortasunerako eta garapen pertsonale-
rako, adibidez, egoitza-baimenak eta Espainian legez bizi 
ahal izateko beste dokumentu batzuk berritzearen mendean 
ez egotea eta, 16 urtetik aurrera ordaindutako lana egin ahal 
izatea. Ondorioz, erabaki hori hiru foru-zerbitzuetan egiten 
da kasuan-kasuan banakako azterketa eginez. Honelako 
gaiak balioesten dira:

•	 Nazionalitate bikoitza mantentzeko aukera.

• Adina.

• Espainian eta jatorrizko herrialdean emandako denbora.

• Jatorrizko herrialdearekiko loturen kalitatea (haien ga-
bezia edo prekarietatea).

• Jatorrizko herrialdeko hizkuntza, kultura eta errealita-
tea ez ezagutzea.

• Nortasun-sentimenduak, harrera-herrialdean errotzen 
dutenak.

• Jatorrizko familian berrintegratzeko aukera edo auke-
ra-eza, eta familiak berrintegrazioaren ondoren herrial-
dera itzultzeko asmoa edo asmo-eza.

• Adin jakin batetik aurrera, Espainiako nazionalitatea 
eskuratzeko asmoa adierazi izana.

Foru-zerbitzuek nazionalitatea eskuratzeko prozesu luzea 
hasi aurretik kontuan hartzen dituzte ere herrialde batzue-
tako autoritateek pasaportea (edo beste edozein identifi-
kazio-agiri ofizial) emateko edo, hala badagokio, berritzeko 
planteatzen dizkieten zailtasunak, eta, kasuistika askotari-
koa bada ere, normalean honekin izaten du zerikusia:

•	 Izapideak herrialdean bertan egin beharra (Venezuela-
ren kasuan, adibidez, haurrak 8 urte dituenetik aurre-
ra).

• Herrialdeko legeek soilik epai bidez aitortutako gu-
rasoei edo tutoreei aitortzen diete dokumentazioa 
izapidetzeko zilegitasuna, baita guraso-ahala etenda 
dutenean babesgabetasun-adierazpenaren neurriaren 
ondorioz eta tutoretza foru-aldundiak hartu duenean 
ere (Boliviako edo Portugaleko kasua, adibidez). Gu-
raso-ahala eteteko egoera horietan, zentzuzkoa de-
nez, gurasoen laguntza ez da handia izaten.

• Herrialdeko autoritateek ez dituzte Espainiako ad-
ministrazioek igorritako ebazpen administratiboak 
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egokia mantentzera, eta, horrenbestez, ezin izan zen es-
ku-hartzearen espezializazioan gehiago sakondu. Ondo-
rioz, hezkuntza- edo hausnarketa-neurri espezifikoak ak-
tibatu ziren zentroko esku-hartzeko ereduaren inguruan, 
baita taldeko profesionalen ikuskapena ere. Azken hori 
osatzeko, nahi zutenak eskuragarri jartzen zituzten ba-
nakako ikuskapen-saioetarako.

Zentroan egindako bisita ikusita, Arabako Foru Aldundiaren 
Gizarte Zerbitzuetako Sailari egokia iruditu zitzaion Ararte-
koari biltzeko deitzea, hark azaldu ahal izateko nola ari ziren 
interpretatzen Sansohetan gertatutakoa, eta zentroan jaso-
tako informazioa osatzeko, bereziki, une hartara arte har-
tutako neurriei eta epe labur eta ertainean aurreikusitakoei 
zegokienez. Laburtzeko, funtsean bat zetozen zentroko 
profesionalek egindako diagnosiarekin, eta baieztatu zuten 
berreskuratzeko denbora ematen ari zitzaiola taldeari, kon-
trolatutako adingabe-kopuru batekin, haien gaitasuna baino 
dezente beheragoko batekin. Egiaztatu zuten azpiegitura 
bera kudeatzean zailtasun gehigarriak zituztela, haren arki-
tektura “berezia”ren ondorio, eta iragarri zuten asmoa zu-
tela baliabide bat irekitzeko jokabide-arazo larriak dituzten 
adingabeen programarako, uste baitzuten Araban bazegoela 
profil hori zuen adingabe-kopuru nahikoa, ezaugarri horie-
tako zentro bat irekitzea justifikatzeko adinakoa. Gero, hau-
teskundeak egon ziren, talde politikoa aldatu egin zen, eta 
aurreikuspenak ere bai.

2019ko azaroan beste bisita bat egin zen talde profesionala-
ren egoerari eta aurreko bisitan iragarritako neurrien eraginari 
jarraipena egiteko. Bisitaren helburu nagusia zen ezagutzea 
zein den profesional-taldearen egoera, 2019ko urtarrilean 
egindako azken bisitatik ordura artekoa.

Bisita egin zen unean, 17 adingabe zeuden harreran, eta bi 
moduluak irekita zeuden. Instalazioak zainduta zeuden, kal-
terik gabe eta ondo pintatuta. Langileei zegokienez, ratioe-
tatik gora zeuden. Solaskide batzuek adierazi zutenez, Adin-
gabeen eta Familien Alorra taldea zaintzen ari da, sartzen ari 
diren adingabeen kopuruekin eta profilekin. Taldeak zaintza 
handiagoa sentitu du.

Hezkuntza-taldea berrituta dago, eta aurreko bisitan baino 
egonkortuagoa. Arduradun berriaren sentsazioa da taldea 
inplikatuta dagoela. Entitate kudeatzaileak, Babesten tal-
deak, aholkularitza batekin gainbegiratzea kontratatu zuen, 
arreta-prozesuak berrikusteko eta hobetzeko, eta profesio-
nal-taldea oso jarrera onarekin ari da parte hartzen, zuzen-
daritzarekin batera.

Une horretan, zalantza-egoeran zeuden, zentroko kudeake-
taren lehiaketa egin behar zelako, eta enpresak ez zuelako 
egin beharrekoa erabaki. Lehiaketa jokabide-arazoak dituz-
ten adingabeen programa kudeatzekoa zen, eta entzuna 
zuen foru-sailak asmoa zuela jokabide-arazo larriak dituz-
tenen programa abian jartzeko asmoa zuela, baina zehaz-
tasunik gabe. Artatutako adingabe batzuk ikusita, ordea, 
adierazi zuten beharrezkoa litzatekeela ere baliabide sozio-
sanitario bat, zeinetan gizarte-zerbitzuek eta zerbitzu sani-
tarioek modu bateratu, koordinatu eta jarraituan jorratuko 
lituzketen pertsona horien beharrak.

ka-apurka zentroko elkarbizitza normaltzen ari zela. Dena 
den, taldea akituta zegoen horrenbeste hilabetez egindako 
ahalegin handiegiaren ondorioz, gogoa galduta, zatituta, gi-
roa zapuztuta hedabideetako adierazpen publikoetan egin-
dako lan-aldarrikapenen ondorioz, eta abar.

Profesional horiek guztiak bat zetozen beraien egoeraren 
jatorria 2018ko udan kokatzean. Orduan zentrora iritsi zen 
delituzko jardueretan zebiltzan eta epaileen erabakien zain 
zeuden oso gazte arazotsuz osatutako talde bat, zentroko 
elkarbizitza larriki zapuztu zuena. Hezkuntza-taldeak he-
larazi zuen ezagutzen dituztela zentroak garatzen duen 
programaren ezaugarriak, eta onartzen zuela elkarbizitzan 
gatazka-maila jakin bat programarekin berarekin datorrela. 
Arazoa da artatutako adingabeek adierazitako oldarkor-
tasunaren jatorria ez denean haien emozioak kudeatzeko 
zailtasuna, asaldura-une batean edo fisikoki eustean “bulka-
dak” ez kontrolatzea –horretarako gaituta baitaude profe-
sionalak–, baizik eta profesionalaren aurkako erasoa aurrez 
pentsatuta dagoenean, testuinguru lasaietan egiten denean 
eta, beraz, ez denean espero; hau da, asmoa nahita min egi-
tea denean. Etengabe erasoak jasateko beldurra izatea, zaur-
garritasun-sentimendua eta egoeraren gaineko kontrol falta 
lazgarriak izaten ari ziren langileentzat eta hezkuntza-taldeko 
kohesioarentzat. Horren ondorioz, laneko baja ugari zeuden, 
errotazio-maila handia, eta programa horietan esperientzia 
txikia zuten profesionalak sartzen ziren.

Aurreko hilabeteetan, gertatutakoak ikusita, hainbat neu-
rri hartu zituzten, esaterako, gaueko txandan errefortzuko 
pertsona bat ekartzea –2019ko urtarrilean oraindik ere ba-
zegoen errefortzu hori–, edo Adingabeen eta Familien Alo-
rrak erabaki izana taldea hauskorren zegoenean inor gehia-
go ez bidaltzea zentrora. Neurri horien eraginari balioespen 
positiboa eman zion zentroko zuzendaritza-taldeak, baina 
elkarrizketa egin zuten profesionaletako batzuek ez, haien 
iritziz ez zirelako nahikoak, eta uste zutelako langileak in-
darkeria-maila handien mendean utzi zituztela, beharrezko 
baliabideak eman gabe haiek babesteko eta beren lana bal-
dintza egokietan egiteko.

Hezitzaile-taldetik jasotako eskari nagusia zen beste 
egoitza-baliabideren bat izatea jokabide-arazo larrienak 
zituzten adingabeak artatu ahal izateko. Araban ez dago 
horrelakorik eta, beraz, Sansoheta da “azken baliabidea”. 
Ondorioz, askotariko konplexutasunak dituzten kasuan 
kontzentratzen dira bertan, eta horrek ere ez du arreta 
egokia errazten. Edonola ere, ezinegona beste instantzia 
batzuetara ere hedatzen zen, zentroko arduradunen eta 
foru-zerbitzuaren eskuetatik kanpo daudenetara. Zentzu 
horretan, adierazi zuten ez zutela ulertzen Justizia-adminis-
trazioaren jarduketa, bertako denborak ez datozelako bat 
adingabeekin hezkuntzako esku-hartze eraginkorra egiteko 
erritmo egokiekin (erantzun azkarra eta gertakarietatik ahal 
bezain hurbilekoa).

Bisitaren egunean, zuzendaritza-taldeak helburu bikoitza 
zuen: batetik, taldea kohesionatzea eta, bestetik, profe-
sionalen esku-hartzeko profil teknikoagoa berreskuratzea 
programa espezializatuagorako; izan ere, azken hiletako 
errefortzu guztiak bideratu ziren zentroan elkarbizitza-giro 
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hartzeko estrategia berriak eskuratzeko, eta bere jarduteko 
modua aztertuz joateko.

Egoitza-baliabidearen beste desabantaila bat kokapena da, 
Gasteizko aldirietan (hain zuzen, beste udalerri batean), eta 
hiriburuarekin duen distantzia, harreran dauden adingabeek 
bertan garatzen baitute beren bizitza. Zentroa ez dago hi-
riarekin komunikatuta garraio publikoaren bidez; hori dela 
eta, hiru furgoneta dituzte gazteekin eguneroko ekintzeta-
rako joan-etorriak egiteko (eskola, aisia, osasun-etxea eta 
abar). Horrek antolakuntza-ahalegin handia eskatzen dio 
hezkuntza-taldeari.

Zentroan ere ez dago lekurik harreran dauden gazteek beren 
familien bisitak jasotzeko. Horietakoren bat etxera itzultzen 
da asteburuetan, eta beste batzuek familiekin dituzten kon-
taktuak gainbegiratu egin behar dituzten profesionalek, eta, 
horregatik, Adingabeen Alorreko Bisiten Unitatera joaten 
dira.

Zentroak beste zerbitzu batzuekin duen koordinazio-harre-
mana ona da –Osakidetzako osasun-etxearekin, ikastetxee-
kin, Eusko Jaurlaritzaren Gazte Justiziako Zerbitzuarekin, 
talde psikosozial judizialarekin–. Ertzaintzarekin eta Gastei-
zko Udaltzaingoarekin ere harreman erraza eta koordinatua 
dute. Zentroko zuzendaritzak balioespen positiboa ematen 
dio Udaltzaingoan adingabeen unitate espezializatua sortu 
izanari, baita Ertzaintzaren lan-protokoloari ere, azkarrago 
egiten baitu adingabeen absentzia justifikatu gabeen kasue-
tan salaketak aurkezteko prozesua, edo salbuespeneko ka-
suetan esku hartzeko eskaera.

Buruko osasuneko baliabideekiko lotura (Osakidetzako egu-
neko ospitalea, Unitate Terapeutiko-Hezigarria, eta Haurren 
Psikiatriako Unitatea) ahulduagoa dago. Zentroak uste du 
zerbitzu publikoek buruko osasunari emandako arreta ez 
dela nahikoa.

Azkenik, erakunde honentzat interesgarria zen zentroko 
zuzendaritzaren iritzia ezagutzea jokabide-arazo larriak di-
tuzten adingabeak artatzeko sarean zentro baten beharra-
ren inguruan. Hain zuzen, uste da beharrezkoa dela kasu 
larrienak artatzeko programa bat abian jartzea. Horrez gain, 
adierazi da programa terapeutikoago bat behar dela, arreta 
emateko kanporanzko jokabide gatazkatsuak horrenbeste 
azaleratzen ez dituzten baina jokabide autolitikoak dituzten 
adingabeentzat, beren buruak gehiago mintzen dituzten eta 
arrisku handiagoen aurrean jartzen direnentzat. Zuzenda-
ritzaren aburuz, jokabide-arazoak dituzten adingabeen pro-
gramak garatzen dituzten zentroek ezin diete erantzun ego-
kia eman profil horiei, alderdi terapeutikoa indartu beharko 
litzatekeelako, eta harreran daudenek kanpokoarekin duten 
kontaktua aldi baterako mugatu beharko luketelako.

Bisita horren ondoren foru-sailak emandako informazioari 
esker Arartekoak jakin ahal izan duenez, egoitza-baliabidee-
tako esku-hartzea hobetzeko beste gai batzuen artean, au-
rrerapenak egin dira Sansoheta Gizarte- eta Hezkuntza-etxea 
berritzeko prozesuan. Halaber, jakin du baliabiderako lizita-
zio berria egin dela, esku-hartze hezigarri-terapeutikoarekin 

2019an bisitatutako bigarren zentroak, Estibalizko be-
hin-behineko unitateak, ere garatzen du goian aipatutako 
jokabide-arazoak dituzten adingabeen arreta-programa. 

Zentroa 2011n ireki zen, Estibalizko Andre Mariaren monas-
terioan. Sasoika irekitzen zuen, bakarrik dauden adingabe 
atzerritarrei harrera emateko, egoitza-harrerako sarearen 
okupazioa handia zenean.

“Behin-behineko unitate” izena badu ere, zentroak ete-
nik gabe garatu du babesgabetasun-egoeran dauden 
eta jokabide-arazo larriak dituzten adingabeen programa 
2015eko udatik.

Bisitaren unean, azaroaren amaieran, zentroan 10 adingabe 
zeuden harreran, bost mutil eta bost neska.

Zentroko instalazioak zaharkituak ziruditen, eta, hala ere, 
etxeko giroa sumatzen zen, eta zeuden baliabideak oso 
ondo erabiliak zeuden.

Hezkuntza-taldea gizarte-hezkuntzako eta gizarte-integra-
zioko profesionalek osatzen zuten, koordinazioko langileez, 
zentroko zuzendaritzaz eta psikologo batez gain.

Harreran zeuden adingabe guztiek bi tutoretza-figura zituz-
ten esleituta, gizonezko eta emakumezko bana. Batzuetan, 
adingabeek beren kabuz konfiantzazko beste pertsona bat 
aukeratzen dute, esleitutako tutoreak ez beste bat, eta auke-
ra hori errespetatu egiten da. Horrek koordinazio handiagoa 
eskatzen du esleitutako tutoreekin, hezkuntza-jarraipena 
egiteko orduan.

Jarraipen pertsonalizatuaz gain, astero batzarrak egiten dira. 
Topaketa horietan adingabeekin zentroko martxaz hitz egi-
ten da, eta haiek eskaerak egin ditzakete, aste horretako be-
ren helburu pertsonalen betetze-mailaren arabera.

Zentroak dituen zailtasunetako bat da, arduradunen ustez, 
“behin-behineko” baliabide-izaera. Arabako Foru Aldun-
diarekin duten hitzarmena urtez urte berritzen da, eta, ho-
rrenbestez, oso zaila da epe ertaineko proiektuak egitea. 
Horrek esan nahi du instalazioetan ezin direla hobekuntza 
handiak egin, adibidez, jana prestatzeko sukalde bat jartzea 
zentroan. Gaur egun, behar hori catering enpresa bat kon-
tratatuz asetzen dute. Dena den, zentroko zuzendaritzak, 
ahal balu, hobekuntza hori egingo luke, uste baitu etxe 
guztietako oinarrizko figura dela sukaldea, egunerokoan 
elikatzearen eta pertsonak zaintzearen garrantzia ikusten 
den lekua. 

Behin-behinekotasunak ere ez du laguntzen profesional-tal-
dea finkatzen. Haatik, Arartekoak bere bisitan talde grinatsua 
topatu zuen, ondo lotua eta hobekuntzarekin eta etengabe-
ko prestakuntzarekin engaiatua, ahalik eta zerbitzu onena 
emateko. Baliabidearen entitate kudeatzaileak apustu eta 
inbertsio ekonomiko handia egin du bere profesionalen eten-
gabeko prestakuntzan eta ikuskaritzan, gehienbat kontuan 
hartuta ekipamenduan garatzen dena bezalako programa 
batek dakarren nekea. Horrek aukera eman dio taldeari esku 
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kienez, zentroa garbi eta txukun zegoen, ondo pintatuta 
eta hainbat espaziotan adingabeek pertsonalizatuta. Giroa 
lasaia zen, eta zentroko adingabe guztiak une horretan jar-
dueraren bat egiten ari ziren.

Zornotzako lehen harrerako zentroari dagokionez, erakun-
de honek iritzia behin baino gehiagotan eman du –azkena 
2018an–. Egun horretan, 133 adingabe zituen harreran, hain-
bat espaziotan banatuta. Bisitaren orduan, ordea, adingabe 
gutxi batzuk bakarrik zeuden zentroan, eta guztiak jarduera-
ren batean: lorezaintza-lantegia, gaztelaniako eskola, talde 
bat bazkaltzen –arratsaldean eskola zuten– eta beste bat 
dutxan gelak margotzen aritu zela eta. Giroa lasaia eta la-
gunkoia zen. Gainerako adingabeak zentrotik kanpo zeuden 
prestakuntza-jarduera batean: 16 urtetik beherakoak Otxar-
koagako Lanbide Eskolan; beste batzuk Peñascal fundazioan, 
ADSISen, Sartun, eta Lanbidek finantzatutako beste progra-
maren batean; gainerakoak, goian aipatutako Landalanen 
berezko lantegietan, Gernikako Ahopeka prestakuntza-zen-
troan, El Viveroko egoitza-zentroan eta Zornotzako lehen ha-
rrerakoan, eta Beharlan prestakuntza-zentroan, Zornotzako 
beste leku batean dagoenean, garatutakoetan. Instalazio 
horiek ere bisitatu ziren, eta bertan bi adingabe-talde topatu 
genituen lanean kontzentratuta. Haiekin labur-labur hitz egin 
genuen, bazkariaren zain zeuden bitartean. Lanegunetan, 
instalazio horietan bazkaltzen dute.

Lehen harrerako zentrora iritsi eta hurrengo egunetik pres-
takuntza-jardueretan hasteak (okupazioaren aurrekoa badira 
ere) honako helburu hauek ditu, profesionalek adierazi zigu-
tenez: 1) adingabeen nahi nagusietako bati erantzuna ema-
tea, hain zuzen, epe ertainean lana izateko aukera emango 
dien prestakuntza edo kualifikazioa izatea, 2) mezu garbia 
bidaltzea zentro horrek egin diezaieken ekarpenari buruz, 
disuasio-eragina izango duena oso jokabide eraikitzailea ez 
dutenekin.

Lehen ere aipatu den moduan, Bideberria zentroa ere bi-
sitatu zen, Gasteizen; bertan, lehen harrerako programak, 
emantzipaziorako prestatzeko eta emantzipatzeko progra-
mak garatzen dira (gizarte babesik gabeko haur eta nerabe-
entzako egoitza harrerako baliabideak arautuko dituen uztai-
laren 8ko 131/2008 Dekretuan jasotako programen izenekin 
bat datoz izendapen horiek). 

Bideberria proiektua lau faseko prozesu batean egituratuta 
dago; fase bakoitza lau elkarbizitza-moduluetako batean ga-
ratzen da. 

Arartekoak zentrora aurretik egindako bisitekin alderatuta, 
aldaketa nagusia da 2018ko urrian Bideberria 0 abian jarri 
zela. Hori da Berehalako Harrerako behin-behineko zentroa. 
Ez du plaza kopuru zehatzik, eta ez du hitzarmenik Arabako 
Foru Aldundiarekin.

Bisitaren egunean, Bideberria 0 zentroan hamahiru adinga-
be zeuden harreran. Baliabide horretako hezkuntzako es-
ku-hartzea intentsiboa da, eta indarra talde-lanean jartzen 
du, banakako esku-hartzean baino gehiago. Harrerako adin-
gabe bakoitzak erreferentziazko profesional bat du, baina 
ez da tutoretza pertsonalizaturik egiten. Nabarmena da pro-

hasteko, 2020ko martxotik aurrera Gasteizko Heziketa Zen-
tro Terapeutikoa izena izango duenean.

Jokabide-arazo larriak dituzten gazteei egoitza-arreta ema-
teko baliabide berri bat irekitzeko aurreko lan teknikoak ere 
hasi dira.

2.3.4.  Bakarrik dauden adingabe 
atzerritarrentzako arreta berezia

Estatuko Herriaren Defendatzaile guztiek partekatutako 
diagnosi-dokumentu bat egin zen, aurrerago zehaztasun 
handiagoz azalduko dena eta Tarifan 2019ko irailean argi-
taratutako adierazpen bateratuaren oinarri izan zena. Bertan 
adierazi zen 2016 amaieratik 2018 amaierara gora egin zue-
la lurraldean familia-erreferentziarik gabeko mutil –gehien-
bat– eta neska atzerritzarren etorrerak, baina apaldu egin 
da 2019an zehar. Adingabe horiek behin Espainiako lurretan 
daudenean aukeratutako lekua, hainbat arrazoirengatik, au-
tonomia-erkidego jakin batzuetan kontzentratuta dago, tar-
tean, zalantzarik gabe, Euskadi. 

Babesgabetasun-egoeran dauden adingabe horiei eman-
dako arretari jarraipena egiten dio bulego honek. Adin-
gabe horiek aurkez ditzaketen kexei erantzuna emateaz 
gain, harremanetan mantentzen da haiek hartzen dituzten 
egoitza-baliabideekin, eta bisitak egiten ditu bertara. Egoe-
ra in situ ezagutzeko helburu horrekin, eta, hala badagokio, 
haien garapenaren edozein dimentsiori dagozkion hobe-
kuntzak gomendatzeko, aurten Zornotzako lehen harrerako 
zentroa eta El Vivero emantzipatzea prestatzeko zentroa bisi-
tatu dira Bizkaian, eta Bideberria egoitza-zentroa Gasteizen.

Bizkaiko egoitza-baliabideen kasuan, Landalan erakundeak 
kudeatzen ditu biak, eta bisita horien helburua zen adinga-
been hezkuntza-beharrak asetzeko erabilitako aukerak eza-
gutzea. Aurreko urteetan bulego honek egindako txostene-
tan aipatu dira askotariko hainbat zailtasun adingabe horiek 
hezkuntza- edo kalifikazio-prozesuetara sartzeko, bereziki 
nahitaez eskolaratzeko adina –16 urte– gainditu dutenen ka-
suetan. Hezkuntzari buruzko kapituluan, aurrekoan, azaldu 
denez, apurka-apurka erantzunak artikulatuz joan dira hain-
bat instantzia, eta, bisitetan ikusi ahal izan zenez, zentroek 
beraiek garatutako ekimenek osatzen dituzte (edo beste es-
pazio batzuek, baina egoitza-zerbitzuen jarduketaren parte 
gisa).

El Vivero zentroa bi etxetan antolatuta dago, eta bisita-
ren egunean 17 eta 18 urte arteko 36 adingabe zeuden. 
Helburua da behin adin nagusikoak direnean zentrotik 
kanpo prestakuntza-ekimenen batean parte hartzen ego-
tea, horrek edozein trantsiziotan lagunduko baitie. Bisita-
ren unean bertan horrela ez zen arren, inguruko dataren 
baterako hitzartuta zituzten 36 adingabeen kanpoko pres-
takuntza-jardueretako matrikulak. Une hori iritsi artean, 
kanpoko prestakuntza-jarduerara joaten ez zirenak entita-
teak garatutako sukaldaritzako, eraikinen mantentze-lane-
tako, lorezaintzako, informatikako, gaztelaniako eta gizar-
te-gaitasunetako lantegiren batean zebiltzan. Horrez gain, 
eta emandako arretaren goxotasunari eta kalitateari dago-
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zaintzen da baliabidetik irteteko prozesua, profesionalekin 
duten lotura birdefinituz, heldu-bizitzaren lehen urratsetan 
laguntzen jarraitzeko.

Hain zuzen, emantzipazioaren ikuspegi horrek definitzen du 
Bideberriako prozesu guztia. Hori da haren bertute nagusia. 
Bideberria 0 zentrora iristen denetik harreran dagoen pertso-
na bakoitzaren banakako esku-hartzearen proiektua egitu-
ratzen da baliabidetik irtetean beharko dituen gaitasunak 
sustatzearen inguruan, beti emantzipazioa xede gisa izanik 
eta abiapuntu moduan hartuta harreran dagoen pertsona 
bakoitzaren egoera. Programen arduradunek zioten mo-
duan, “iristen direnetik irteteko unean pentsatzen ari gara”, 
eta bizitza autonomo eta arduratsua izateko prestatzeko mo-
duan. Helburu horri lotuta, honako hauek dira esku-hartzea-
ren oinarrizko hiru zutabeak: 1) gaztelania menderatzea, 2) 
tokiko harreman-sareak sustatzea, inklusioan egiazko la-
guntza eraginkorra eskainiko dietenak eta 3) enplegua eta 
prestakuntza bilatzea.

Bideberriak dituen erronka nagusiak, arduradunen ustez, lo-
tuta daude gero eta adingabe gazteagoak iristearekin, eta 
familia-erreferentziarik gabe iristen diren neska kopurua haz-
tearekin. Bideberria 0 zentroan, proiekturako sarreran, nes-
kak daude jada, eta instalazioak egokitu beharrean daude. 
Neska atzerritarren etorrera jorratzea erronka bat da harre-
ra-sare guztiarentzat.

Gainera, aipatutako Bideberria 2 birdefinitzearekin batera, 
ezinbestekoa da administrazio-esparruan laguntza ematea 
Bideberria 0 zentroko programaren kudeaketari.

Bideberria proiektu bizia da, etengabe egokitzen ari zaiona 
adingabe atzerritarrak harreran hartzearen egoera aldakorra-
ri. Praktikaren inguruan hausnartzen duen profesional-talde 
bat du, berrikuntza bilatzen duena harreran dituen adinga-
been beharrei erantzuna emateko.

2018an egindako bisitetan gertatzen zen moduan, bisitatu-
tako zentroetako hezkuntza-taldeek ez dute inongo arazo be-
rezirik aipatu, ez taldeetan bertan ezta osasun-sistemarekin, 
segurtasun-sistemarekin edo udalekin duten harremanetan, 
azken horiek adingabeak erroldetan arazorik gabe sartzen 
baitituzte. Sarri aipatu ditugun hezkuntzarekin lotutako zail-
tasunez gain, oraindik aipatzen dituzte erregularizazio ad-
ministratiboko prozesuak berandutzea (Marokoko kontsu-
latuari eta Gobernuaren Ordezkariordetzari egotzi dakizkieke 
arrazoiak, baita foru-sailetako administrazio-zerbitzuei ere), 
eta, nagusiki, emantzipazio-prozesuei emandako erantzun 
publikoa eta laguntza, behin harreran zeuden adingabeak 
adin nagusira heldutakoan.

Zailtasun horiek berretsi egiten dituzte egun esklusio-arris-
kuan dauden gazteek aurkeztutako kexetan, orain gutxi 
Administrazioaren tutoretzapeko adingabeak zirenek jarri-
takoetan. Lehen gaiari dagokionez, argudiatu zuten adinga-
beei dokumentazioa emateko prozesua ez dela behar bezain 
ondo egiten haiek babesgabetasun-egoeran dauden adin-
gabeen baliabidetik irtetean administrazio-egoera erregula-
rra izango dutela bermatzeko, eta, beraz, adin nagusira hel-
dutakoan zaurgarritasun-egoera handiagoan egoten direla. 

fesionalen laguntzapeko aisia antolatuari loturak sortzeko 
tresna moduan ematen zaion garrantzia. Adingabe guztiak 
eskolan daude.

Adingabeak hilabetez edo bi hilabetez egoten dira Bideberria 
0 zentroan. Prozesuan aurrera egiteko eta Bideberria 1 zen-
trora joan ahal izateko, gaztelania menderatzen hasi behar 
dira, eta garbi izan behar da adingabeak direla eta zentroko 
araudia eta helburuak betetzen dituztela.

Bideberria 1 zentroan harrera- eta balioespen-programa ga-
ratzen dira. Hamabi plaza ditu, eta premiazko harrerako hiru. 
Arartekoaren bisita-egunean, zentroa beteta zegoen. 

Zentroko arduradunek azaldu zutenez, Bideberria 0 zentroa 
irekitzearekin, Bideberria 1 programan egonkortasuna lor-
tu da, eta, gainera, helarazi zuten 2015etik ez zutela lortu 
hezkuntza-lana egiteko okupazio egokia mantentzea. Ba-
liabidean okupazioa beti handiegia da, eta taldea asaldatuta 
egoten da pertsonak etengabe sartzen eta irteten direlako. 
Bideberria 0 abian jartzearen eragina oso nabarmena izan da 
programa guztietan, eta elkarbizitzaren hobekuntza azpima-
rratzekoa da, intzidentziak murriztu baitira.

Harrera- eta balioespen-fase honetan, arreta norbanakoan 
oinarritzen da, taldean baino gehiago. Harreran dagoen 
pertsona bakoitzak bere banakako arreta-plana du, eta hel-
buru jakin batzuk betetzeko. Taldearen elkarbizitza ona da, 
eta horrek lagundu egiten dio harreran dauden adingabeen 
egonkortasun pertsonalari, haien antzekoekin eta profesio-
nal-taldearekin loturak sortzea lortzen baitute.

Bideberria 2 zentroan emantzipaziorako prestatzeko progra-
ma garatzen da. Hamabi plaza ditu hark ere, eta premiazko 
harrerako hiru. Programa hori hiriaren beste leku batean 
dago. Adingabeak emantzipatzeko prozesuaren fase au-
rreratuago horretan, adingabeak laneratzeko gaitasunak 
lantzen hasten dira.

Bideberria 2 zentroko profesional-taldea lanean eta haus-
nartzen ari da proiektuaren ezaugarrien eta nortasun-bereiz-
garrien inguruan, programa Bideberria hezkuntza-ibilbide 
globalaren barruan definitzen eta ezberdintzen duenaren 
bila. Erronka hori aipatu dute, epe motzerako, proiektuaren 
arduradunek.

Bideberria 3 proiektuaren azken fasea da. Bertan emantzi-
pazio-programa garatzen da. 10 plaza ditu, eta premiazko 
harrerako bi. Hiriko beste auzo batean dago, seina pertsona-
rentzako gaitasuna duten bi etxebizitzatan.

Programa honen helburu nagusia da harreran dauden adin-
gabeak heldu-bizitzarako prestatzea da, haiek gizarteratze-
ko. 

Bideberria 3 zentroan, prozesuaren protagonismoa harre-
rako adingabeek hartzen dute, eta asmoa da haien autono-
mia maila guztietan sustatzea: etxeko lanetan, kudeaketa 
administratiboetan, prestakuntza-prozesuan eta lanekoan, 
ekonomiaren kudeaketan, beren osasunaren arduran eta 
abar. Emozioen autonomia ere bilatzen da, eta kontu handiz 

Aurrekoa ikusi
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Beste ikerketa bat da, fase aurreratuan dagoena oso, eta 
xede duena bakarrik dauden haur eta nerabe atzerritarren 
egoera, Arartekoa International Ombudsman Institut (IOI) 
erakundeak egindako mandatuaren ondorioz, Europan adin-
gabe horien harrerarako jardunbide egokiei buruzkoa. Lan 
horren asmoa da jardunbide egokien eta nazioarteko estan-
darren bilduma baliotsua izatea, harreran zerikusia duten 
autoritateentzat eta pertsonentzat erabilgarria izango dena.

Apartatu honen hasieran adierazi denez, urtean behin Es-
tatuko Herriaren Defendatzaileak biltzen dituzten koordi-
nazio-jardunaldiak 2019an bideratu ziren bakarrik zeuden 
adingabe migratzaileen egoerara eta haien eskubideak ber-
matzeko emandako arretara. Prestakuntza-saioetan egin-
dako lanaren ondoriozko diagnosia 12 gairen inguruan dago 
ardaztuta: bakarrik dauden adingabe atzerritarren erregis-
troa, jarduketak jatorrizko herrialdeetan, berehalako lehen 
harrerarako eta arretarako prozedurak, adinaren ebaluazioa, 
aberriratzea, arreta integrala, egoitza- eta lan-baimenak, 
emantzipazioa, nazioarteko babesa, gizakien salerosketaren 
biktima adingabeak, eta administrazioen koordinazioa-ko-
laborazioa. Laburpen exekutiboan jasotako ondorioetako 
batzuk hautatu ditugu, duten interesa dela medio.

“Bakarrik dauden adingabe atzerritarren arreta bi lo-
gikaren artean dago: etortzen den jende-kopurua 
–bereziki profil jakin batzuetakoa– mugatzea helburu 
duten migrazio-politiken logikaren eta babesgabe-
tasun-egoeran dauden haurrei eta nerabeei aitor-
tutako eskubideak babesteko eta defendatzeko 
logikaren artean.

Fenomeno konplexua da oso, kausen heterogeneo-
tasunagatik, protagonisten zaurgarritasun handiagatik, 
protagonistengan duen ondorioei emandako erantzu-
nen konplexutasunagatik, esku hartzen duten adminis-
trazio-sareagatik eta sortzen dituen ondorio sozialen-
gatik.

Haurren kasuan, beti gailendu behar zaio adingabe 
izaera atzerritar izaerari, eta horrek esan nahi du ad-
ministrazio publikoen edozein esku-hartzeren xedea 
izan behar dela haren interes gorenarekin bat dato-
rren irtenbide bat.

Arrazoi horregatik, eta adingabeak babesteko arauak 
betez, botere publikoek, administrazioek eta gi-
zarteak ahaleginak estutu behar dituzte adingabe 
horien eskubideen defentsa bermatzeko, Espai-
nian zaurgarritasun- eta babesgabetasun-egoera be-
rezian baitaude. Aldi berean, adingabekoen jatorrizko 
herrialdeek konpondu egin behar dituzte migra-
zio-prozesu arriskutsuen kausak, eta garatu egin behar 
dituzte haurrak eta nerabeak babesteko sistemak, fa-
miliatik eta gizartetik deserrotzea saihesteko.

Espainiako Herriaren Defendatzaileek Haurren Es-
kubideen Konbentzioarekin duten konpromisoa 
berretsi dute eta gogorarazi dute bakarrik dauden 
adingabe atzerritarrak, 18 urtetik beherakoak di-
renez, haurtzat jo behar direla adin nagusira iris-

Aztertutako kasu guztietan ezin izan da ondorioztatu beran-
dutzea haurren foru-zerbitzuei egotz dakiekeenik; izan ere, 
pasaportea eskuratzeko beharrezko dokumentazioarekin 
edo Marokoko kontsulatuak pasaportea emateko denboren 
luzatzearekin lotutako arazoak aipatu zituzten.

Beste kasu batzuetan, emantzipatzen laguntzeko prozesuei 
dagokienez, gazteek argudiatu zuten haurren zerbitzue-
tatik trantsizioa ondo prestatu zen arren, beste baliabide 
batzuetatik espero zitekeen erantzuna ez zegoela eskura-
garri garaiz eta behar bezala. Hain zuzen, orain arte zeuden 
erantzun ahulen gain gelditu da babesgabetasun-egoeran 
dauden haurrentzako egoitza-zerbitzuetatik adin nagusira 
iristean irten diren pertsonen kopuru handiari aurre egite-
ko ardura. Esan liteke adingabeen kopuru handiak haurren 
foru-sarea buxatu zuela 2017an, eta 2018an gizarte-es-
klusioko arriskuan dauden gazte-talde handi bihurtu dira, 
gutxienez arretaren jarraikortasunerako erantzunik ematen 
ez bada, gizarte-zerbitzuen sistemaren araudiak eskatzen 
duen moduan. Horri dagokionez, esklusio-egoeran dau-
den pertsonak artatzeko zerbitzu batzuek aitortu dute zaila 
zaiela hura eskatzen duten pertsonen bolumena artatzea, 
edo beste instantzia batzuei dei egin diete, haien iritziz 
gazte horien beharrak asetzean zeregina dutenei. Agerikoa 
dirudi, edozein kasutan, zerbitzuen eta programen arte-
ko trantsizioen zaintza eta lan kolaboratibo eta koordina-
tuak ez duela ondo funtzionatzen, eta horri lehenbailehen 
erreparatu behar zaiola. Gai horri arreta berezia eman zaio 
txosten orokorrean, atzerritarren inguruko apartatuan. Ber-
tan, aurreikusi da 2019 amaieran ikerketa bat hasiko dela 
Euskadin familia-erreferentziarik ez duten gazte migratzaile 
horien arretaren bermeen inguruan.

Trantsizio horrekin lotutako gai zehatz bat ikertzeko, 2019an 
ofiziozko jarduketa bat hasi da. Administrazioaren tuto-
retzapean egondako gazte atzerritarrek beren emantzipa-
zio-prozesuetan jasotako laguntzaren gabezien inguruan 
aurkeztutako kexetatik eratorritako jarduketen esparruan, 
informazioa jaso zen Urduñako Udalaren praktika baten in-
guruan: udalerrian dagoen emantzipaziorako prestatzeko 
egoitza-baliabidean baja ematen duten adingabeei –adin 
nagusira heltzeagatik tutoretza eteteagatik edo zentroa utzi 
dutelako– erroldan baja ematen zitzaien ofizioz. Bizgarri-
rekin, zentroa kudeatzen duen entitatearen, kontaktuan jarri 
ondoren, berretsi zuten udalak maiztasun jakin batekin es-
katzen zuela azken komunikaziotik izandako bajen zerren-
da, erroldarekin lotutako helburu batekin –ez zuten maizta-
suna zehaztu, baina badirudi hileko edo asteko une jakin bat 
dela–. Zentroak ez zekien une horretatik aurrera Udalak zer 
egiten zuen. Kontuan hartuta zein eragin duten gazte horien 
gizarteratzeko ibilbidean beste leku batean erroldan alta 
eman gabeko baja horiek, eta ofizioz erroldatik baja ema-
teko aurreikusitako prozedurak berme jakin batzuk behar 
dituela, komeni zen Udalari galdetzea nola egiten ari ziren 
baja horiek.

Urduñako Udalari informazio zehatza eskatu zitzaion gazte 
horiei ofiziozko baja emateko erabilitako prozedurari buruz, 
eta ondorioztatu zen udal hori zuzenbidearekin bat etorriz 
jarduten ari dela, are sentsibilitate handiz ere, eskubideak 
gauzatzeari begira erroldak duen garrantziari dagokionez. 
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gehienetan, aitari ez bezala, berariazko bisita-araubiderik 
ezartzen ez zaielako. Arartekoaren eskumen-eremua Ad-
ministrazioak eskubideak urratzen dituen egoeretara mu-
gatzen denez, horrelako kasu guztietan Arartekoaren es-
ku-hartzearen helburu nagusia izan da kexagileei aholku 
ematea auzitegietan euren eskubidea baliarazteko moduari 
buruz.

Genero-indarkeria bizi izan duten adingabeekin zerikusia 
duen azken jarduketa da ofizioz hasitako jarduketa bat, az-
tertzeko eta balioesteko gizakien salerosketaren biktimei 
edo salerosteko biktima izateko arriskua daudenei arreta eta 
babes soziala emateko programak garatzen dituzten erakun-
de sozial batzuek helarazitako egoera, emakume horiek (eta, 
sarritan, haien seme-alaba adingabeek) udal-erroldan inskri-
batzeko dituzten zailtasunak, pasaportea edo identifikatzeko 
baliozko beste dokumenturik ez dutenean. Kasu guztietan 
atzerritarren seme-alabei eragiten dienez, xehetasun batzuk 
gehiago eman dira txosten honen 2.8.1. apartatuan.

Edozein kasutan, erakundearen jarduketa ez da amaitzen 
herritarren aurkeztutako erreklamazioak ikertzearekin; izan 
ere, batzuetan Eusko Legebiltzarrak berak dei egiten dio 
egoitza horretan ekimenei edo hausnarketei ekarpenak egi-
teko. Aurten, Eusko Legebiltzarraren Lan eta Justizia Batzor-
dearen aurrean egin zen agerraldia, Gurasoen Banantze edo 
Haustura Kasuetako Familia Harremanei buruzko ekainaren 
30eko 7/2015 Legea aldatzeko lege-proposamenari buruzko 
ekarpenak egiteko. Agerraldi horretan, zaintza partekatua 
zaintza-eredu gisa egokia dela babestu arren, indarkeria 
matxistaren kasuetan adingabeak zaindu behar direla azpi-
marratu zuen Arartekoak, indarkeria horren biktima zuze-
nak direlako. Beraz, oso ondo baloratu zuen genero-indar-
keriaren edo emakumeen kontrako indarkeria matxistaren 
testuinguruetan seme-alaben zaintza kausa horrengatiko 
prozedura judizial batean sartuta dagoen aitarekin partekatu 
ahal izatea galarazteko neurriak indartzea. Arartekoak, hala-
ber, legearen testu berrira emakumeen kontrako indarkeria 
matxistaren kontzeptu berria sartu behar dela adierazi zuen, 
genero-indarkeriaren zigor-arloko delitu-modalitateetatik ha-
rago baitoa (Europako Kontseiluak emakumeen kontrako in-
darkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeko eta horren aurka 
borrokatzeko sinatu duen hitzarmenaren bidez (Istanbuleko 
Hitzarmena) onartutako nazioarteko betebeharren ondo-
riozkoa da kontzeptu berri hori). 

Apartatu hau amaitzeko, interesgarria da adieraztea, ge-
nero-indarkeriaren aurkako Estatu-itunak (Gorte Nagusie-
tan 2017ko irailean adostutakoa) sortutako esperantzak 
gorabehera, 2019a urte antzua izan dela guztiz Kongre-
suak Estatu-itun horretan aurreikusitako 214 neurriak eta 
Senatuak aurreikusitako 267ak hezurmamitzeko, nahiz eta 
bertako ardatz batean jasota zegoen adingabeen babesa, 
jada indarkeria horren biktima izaerarekin. Premiazkoa da, 
zentzu horretan, sakonago eta irmoago garatu behar direla 
itunean aurreikusitako neurriak, 9/2018 Errege Lege-De-
kretuan, abuztuaren 3koan, genero-indarkeriaren aurkako 
estatu-ituna garatzeko presako neurrienean, xedatutakoari 
jarraikortasuna emanez.

ten direnera arte. Haien arrazoiak edo beren jatorriko 
testuingurua ezin dira aitzakia izan erantzun juridikoak 
eraikitzeko, azpimarratzen dutenak “migratzea eraba-
kitzeko” haien autonomia-mailak “gure haurrengandik” 
ezberdintzen dituela, eta, horrenbestez, ez dutela ho-
rrenbestez merezi babesgabetasun-egoeran dauden 
adingabe izaerak ematen dien babesa.

Premisa eta printzipio horiekin, eta parte hartu zuten auto-
nomia-erkidegoetan hautemandako errealitatearen analisi 
bateratuarekin, Herriaren Defendatzaileek hainbat gomendio 
egin zituzten. Horiek ez errepikatzearren, txosten nagusiaren 
V. kapituluko 2.1. apartatuan kontsulta daitezke. 

2.3.5.  Genero-indarkeria jasan 
dezaketen haurrak eta nerabeak

Txostenaren xede den urtean Arartekoak esparru horretan 
egindako jarduketa nagusiak zerikusia du ama eta amona 
lehenaren bikotekide ohi eta haurren aitak hil ondoren zurtz 
gelditutako haur baten osabak idatzitako kexarekin. Haiek 
erakunde honi jakinarazten zioten haur horientzako laguntza-
rik ez zegoela, genero-indarkeriaren zuzeneko biktimatzat 
jotzen diren arren, ez dagoelako ia biktima gisa merezi du-
ten laguntza hezurmamitzeko neurririk. Hain zuzen, 2019an 
onartu da 3/2019 Legea, martxoaren 1ekoa, genero-indarke-
riaren eta emakumearen kontrako bestelako indarkeria moten 
biktimen seme-alaben umezurtz egoera hobetzeari buruzkoa, 
jasotzen dituzten umezurtz-pentsioak handitzen dituena. 
Horrez gain, Arabako Foru Aldundiaren Emakumearen Zer-
bitzuak arreta psikologikoa eman die haurrei hasieratik. No-
lanahi ere, hezkuntzaren edo zergen esparruetan gabeziak 
eta disfuntzioak aipatu zituzten, nahiz eta haurren osabak 
epai judizial baten bidez gaituta bazegoen ere “guraso-aha-
lak inplizituko berekin dakartzan ahalmen guztiak erabiltze-
ko”. Egoeraren eta beste autonomia-erkidego batzuetan 
izandako esperientzien lehen analisia egin ondoren (guztiak 
orain gutxi jazotakoak), kontsultak egin dira, eta kexa zehatz 
bat izapidetu zaio hainbat administraziori. Horiek oraindik 
izapidetzen ari dira.

Genero-indarkeriaren ondorioz umezurtz dauden haurren 
egoera eta haien egoerak eskatzen duen erantzun publi-
koa kontuan hartu dira, txosten hau amaitzean dagoeneko 
4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerakoa, aldatzeko lege-proiektua denean. Le-
gearen aldaketa horren bidez, asmoa da lortzea “herrialdeko 
politika eta hitzarmen bat, letra larriz”, berdintasunaren alde 
eta indarkeria matxistaren aurka, legea indartuz eta gure tes-
tuinguru sozial eta arauzkotik eratorritako behar eta erronka 
berriei egokituz. Erantzuna eman beharreko behar berri ho-
rietakoak dira, ezbairik gabe, genero-indarkeria bizi izan du-
ten seme-alabak zuzeneko biktimatzat jotzea.

Gai horren inguruan aipatu beharra dago Arartekoak ge-
nero-indarkeriaren egoerei lotutako arazoetan egindako 
esku-hartzeak, tartean ardurapeko seme-alabak eta bisi-
ta-araubide bat daudenean; hain zuzen, aitaren (zaintza ez 
duen gurasoaren) familiakoek, aitonek edo amonek, jakina-
razi digute bilobak bisitatzeko zailtasunak izaten dituztela, 
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Azken finean, 30 pertsona inguru izan dira 9 hilabetez propo-
samen onena elkarlanean bilatzen; horretarako, ekarpenak 
egin dira, 3 osoko saio (martxoaren 28an, maiatzaren 17an 
eta irailaren 26an), eta sektoreko hainbat bilera ere bai. 

Protokoloa eratzeko, honako premisa hauek hartu ziren oi-
narri gisa:

•	 Jarduketa-prozesuaren fase guztiak jasotzen ditu, 
prebentzioa, detekzioa, jakinaraztea eta esku hartzea, 
dagokion prozedura judizialera arte zerikusia duten 
eremu guzietan. Protokoloa ez da soilik ulertzen ja-
kinarazpen-orri bat edo detekzio-zirkuitu bat bezala; 
prozesuaren fase guztiak hartzen ditu barnean.

• Haurraren eskubideetatik begiratuta garatu da, haur 
edo nerabe biktima eta/edo erasotzailearen eskubi-
deak eta akusatuaren prozesu-bermeak bermatzeko.

• Protokoloaren eraginkortasunerako, jarduketez gain, 
haien denboralizazioa ere jaso da.

• Tartean dauden eragileen adostasun teknikoarekin 
eratu da, baina zerikusia duten erakunde guztien ai-
tortza du, eta guztiek sartu dute beren araudian, ja-
rraibideetan eta prozeduretan.

Esan bezala, proposamen teknikoaren behin betiko bertsioa, 
azaroaren hasierarako amaituta zegoena, txosten hau amai-
tu zenean eztabaida politikoko fasean zegoen.

Ia batera egin da ere Eusko Legebiltzarraren Giza Eskubi-
de eta Berdintasun Batzordearen ponentzia hau: Haurren 
kontrako sexu-abusuak ikertzeko eta prebentziorako, egia-
rako eta erreparaziorako proposamenak egiteko ponentzia”. 
Arartekoa bertan parte hartzeko gonbidatu zuten, eta bertan 
agerraldia egin zuen 2019ko azaroaren 18an. Ekimen horren 
jarduera ere ez zegoen amaituta txosten hau idazten amaitu 
zen egunean.

2.4. Familia babeslea izateko eskubidea

18. artikulua 

1. Bi gurasoek dituzte betebeharrak haurra hazi eta hez-
teko garaian, eta estatu kideek indar guztiak jarriko 
dituzte printzipio horren onespena bermatzeko. Gura-
soei edo, hala dagokionean, legezko ordezkariei dago-
kie haurra hazi eta garatzearen erantzukizuna. Estatuen 
ardura garrantzitsuena haurraren interesa izango da. 

2. Hitzarmen honetan jasotako eskubideak bermatu eta 
sustatzeko, estatu kideek laguntza egokia emango die 
gurasoei eta legezko ordezkariei, haurra hazteko bete-
beharrean behar bezala joka dezaten; halaber, haurrak 
zaintzeko erakunde, instalazio eta zerbitzuen sorrera 
bultzatuko dute. 

2.3.6. Sexu abusua

Bulego honen 2018ko txostenean jaso zenez, Arartekoak 
urte hartako uztailean antolatu zuen haurrei egindako se-
xu-abusuen inguruko ikastaro bat, EHUren udako ikastaroen 
barruan (Haurrenganako sexu-abusua: gizarte osoa inter-
pelatzen duen errealitate konplexua) Gaiak ezohiko interesa 
sortu zuen, eta, parte-hartzaileek adierazitako iritziei esker, 
aukera egon zen ehuneko handi batean ikusezina den errea-
litatearen ezagutzan sakontzeko. Egindako hitzaldien maila 
altuaz gain, jardunaldi horien emaitza izan ziren etorkizune-
ko lan-ildo moduko ondorio batzuk, eta Arartekoak esparru 
horretako esku-hartzeetan hobekuntzak sustatzen, errazten 
eta/edo eragiten jarraitzeko hartutako konpromisoa.

Tratu txarren tipologia guztietatik, haurrenganako sexu-abu-
suak ezaugarri bereizgarri batzuk ditu, ezinbesteko bi-
hurtzen dutenak diziplina eta erakunde anitzeko ikuspegitik 
jorratzea. Arartekoaren ustez, posible da ikuspegi hori ber-
matzea, beste formatuak gorabehera, jarduketa-protokolo 
baten bidez, bertan eragile bakoitzaren erantzukizunak mu-
gatzeko eta haurrenganako sexu-abusuko kasuen aurre-
ko jarduketen sekuentzia eta haien denboralizazioa jasota. 
Gainera, Euskadin parte hartzen duten eragile gakoek behin 
eta berriz eskatu dute horrelako protokolo bat, eta, hori dela 
eta, Arartekoak 2019ko lehen hiletan hartu zuen konpromi-
soa Euskadin haurrenganako sexu-abusuko kasuetarako 
jarduketa-protokolo bat osatzeko proposamena egiteko 
lanean jarraitzeko.

Urte osoan zehar, Arartekoak zuzendutako diziplina anitzeko 
lan-talde batek, aurrerago zerrendatutako eragileek osatu-
takoak, aurrera egin du protokoloaren proposamen tekniko 
bat eratzean, eta proposamen hori orain kontrastatzen ari 
dira hainbat zerbitzu, sail eta erakundetako arduradun po-
litikoak. 

Honako eragile hauek jaso dute parte hartzeko gonbita eta 
kolaboratu dute helburu horrekin:

•	 Hezkuntza, prebentzioaren, detekzio goiztiarraren eta 
jakinaraztearen zatian.

• Osasuna, larrialdietako ospitale-arretari, lehen mai-
lako arretako pediatriako eta haurren eta gazteen 
buruko osasuneko alorrei dagokienez.

• Babesgabetasun-egoeran dauden haurrentzako gizar-
te-zerbitzuak, lehen mailako arretari (EUDEL), bigarren 
mailakoari (foru-aldundiak) eta arauen koordinazioari 
eta garapenari (Eusko Jaurlaritza) dagokienez.

• Ertzaintza, salaketei eta polizia-ikerketei dagokienez.

• Justizia-administrazioko eragileak, judikatura, fis-
kaltza, justizia-administrazioko letradu-elkargoak, 
abokatutza, talde psikosozialak, balioespen integra-
leko unitate forentseak, biktimarentzako arreta-zer-
bitzua.
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http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE:116598606642330::NO:RP:P18_ID,P18_EXPAND:64984,N&p_lang=eu
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4603_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4603_3.pdf
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guztiei aplikatuko zaie, plangintzak ezartzen bazuen ere 
laguntza, hasieran, bigarren seme-alaben eta hurrengoen 
gurasoei emango zitzaiela, eta, bigarren fasean, lehen se-
me-alaben gurasoei.

Beraz, hona hemen 164/2019  Dekretuan jasotako berri-
kuntza nagusiak:

• Kontziliaziorako laguntza-lerro berria abian jartzea: 
lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntzak, 
gurasoek urtebetetik beherako adingabea jaiotzea-
gatik eta zaintzeagatik jasotzen dituzten ordaindu-
takoaren araberako prestazioen aldiak parekatze-
ko.

• Seme-alabak nahiz mendetasun-egoeran edo 
osasun-egoera oso larrian dauden ahaideak zaintze-
ko eszedentzietarako eta lanaldi-murrizketetarako 
laguntzen zenbateko ekonomikoa % 30 handitu be-
harko da guraso bakarreko familien, familia uga-
rien, mendetasun larria, mendetasun handia edo 
%  50eko desgaitasuna duen kideren bat duten 
familia-unitateen eta genero-indarkeriaren biktima 
den kideren bat duten familia-unitateen kasuan.

• Eskatzailea gizona den kasuetan, handitu egin-
go da seme-alabak nahiz mendetasun-egoeran edo 
osasun-egoera oso larrian dauden ahaideak zaintzeko 
eszedentzietarako eta lanaldi-murrizketetarako la-
guntzak baliatzeko gehieneko denbora, eta, beraz, 
bikoteari dagokion diruz lagundutako denbora-kreditu 
osoa baliatu ahal izango du gizon eskatzaileak.

• Seme-alabak nahiz mendetasun-egoeran edo 
osasun-egoera oso larrian dauden ahaideak zaintze-
ko eszedentzietarako eta lanaldi-murrizketetarako 
laguntza-ildoari dagokionez, kendu egin nahi da 
lan-harreman bereziak dituzten langileak, hau da, 
etxeko langileak, kanpoan uzteari buruzko xedape-
na, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege De-
kretuaren (Langileen Estatutuaren Legearen testu ba-
tegina onartzen duena) 2.1.b) artikuluaren jasotakoa. 
Kontuan izan Arartekoak aspalditik egin izan duela 
eskaera hori.

• Seme-alabak, mendekotasuna duten eta oso 
osasun-egoera larrian dauden senideak zaintzeko 
eszedentziak eta lanaldi-murrizketak errazteko, sal-
buespenezko beste kasu bat hartuko da kontuan 
diruz lagundu daitezkeen jarduerek jarraitutasunik 
ez izateko aukeran: eskatzaileak soldatarik gabe-
ko baimena hartzea.

• Gainera, erakunde honek behin eta berriz eskatu izan 
duen bezala, sinplifikatu egin da eszedentzia edo 
lanaldi-murrizketa egiaztatzeko dokumentazioa. 
Ekainaren 29ko 177/2010  Dekretuaren (familia eta 
lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa) arabera, 
enpresa-ziurtagiri bat aurkeztu behar da, bai eta koti-
zazioan baja eman izana edo hura aldatu izana egiaz-
tatzeko Gizarte Segurantzaren dokumentu bat ere. 

Arartekoak, arlo honetan, familiak babesteko politika publi-
koak bultzatu eta indartu daitezen sustatzen du, familia-ere-
du askotarikoen garrantzia kontuan hartuta. Zuzenbideak 
aintzatetsiak ditu familia-ereduok, eta zenbait kasutan arreta 
berezia behar izango dute, beren funtzioak betetzeko behar 
dituzten prestazio guztiak erabateko berdintasunez esku-
ratzeko.

2.4.1. Araudi-eta gizarte-testuingurua

2019an, familia-politiken arloan, lana eta familia bateraga-
rri egiteko politikak nabarmendu dira. Europar Batasuna-
ren esparruan, 2019an lege-arloan onetsitako neurririk esan-
guratsuena 2019/1158 Zuzentaraua izan da, gurasoen eta 
zaintzaileen familiako eta laneko bizitzak bateragarri egiteari 
buruzkoa. Horren bidez, gutxienezko baldintzak ezarri nahi 
dira lan-merkatuan gizonen eta emakumeen berdintasuna 
lortzeko, guraso edo zaintzaile diren langileei bateragarrita-
suna erraztuz. Horri begira, banakako eskubideak sortu ditu 
lan-kontratua edo -harremana duten gizon-emakumeentzat, 
aitatasun-, gurasotasun- edo zaintza-baimenen bidez edo-
ta lan-formula malguen bidez. Era berean, baimenez gozatu 
bitartean jaso beharreko soldatari buruzko arauak ezartzen 
ditu; eskubideok erabiltzeagatik diskriminatzea debekatzen 
du; ez kaleratzeko babesa ematen du, eta, kaleratzea gerta-
tuz gero, frogatu beharraren kargaren inbertsioa egiten du. 
Zuzentaraua gure legedira ekartzeko epea 2022ko abuztuan 
amaituko da.

Estatuan, areagotu egin dira haurdun egon den gura-
soaren eta haurdun egon ez denaren baimenak, promulga-
tu egin baita martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretua 
(enpleguan eta okupazioan emakumeen eta gizonen arteko 
tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko premiazko neu-
rriei buruzkoa). Estatu-mailako lege-dekretu horrek aldatu 
egin ditu bai Langileen Estatutuaren Legearen testu bategi-
na, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 
bidez onartua, bai Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 
testu bategina, urriaren 30eko 8/2015  Legegintzako Erre-
ge Dekretuaren bidez onartua. Aipatutako lege-dekretuak 
erabat parekatzen ditu aitatasun- eta amatasun-baimen 
zeritzenak, eta prozesu iragankor bat aurreikusten du haur-
dun egon ez den gurasoaren jaiotzagatiko eta zaintza-
gatiko baimena luzatzeko. Baimen hori 2021eko urta-
rrilaren 1ean parekatuko da erabat ama biologikoaren 
baimenarekin.

Bestalde, EAEn, familia eta lana bateragarri egiteko la-
guntzak arautzen dituen arau berri bat onartzeak bultzatu 
ditu kontziliazioaren arloko erreformak. Hain zuzen ere, Eus-
ko Jaurlaritzaren 164/2019 Dekretua, urriaren 22koa, familia 
eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa, da lege hori.

Martxoaren 1eko 6/2019  Errege Lege Dekretuak jaiotza-
gatiko eta zaintzagatiko baimenak parekatze aldera eza-
rritako araubide iragankorrak hausnarketa ekarri du, eta 
eragin du Familiei Laguntzeko erakunde arteko IV. Planaren 
neurrien garapenean zenbait egokitzapen egitea. Izan ere, 
164/2019  Dekretua indarrean jartzen denetik aurrera, la-
guntzaren onuradun izan daitezkeen gurasoen seme-alaba 

Aurrekoa ikusi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005022&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/20_plandep_xileg/eu_def/adjuntos/EAEko%20Familiei%20Laguntzeko%20Erakunde%20Arteko%20IV%20Plana%202018_2022.pdf
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2.4.2.  Kexetan pozik ez egoteko azaldu 
diren arrazoiak

2.4.2.a)  Familiei laguntzeko diru-laguntzekin 
zerikusia duten arazoak

Aurten ere zenbait kexa jaso ditugu seme-alabak dituzten 
familientzako diru-laguntzak eta familia eta lana bateraga-
rri egiteko diru-laguntzak arautzeko euskal araudiaren ba-
besean egindako eskaerak ukatu edo artxibatu direlako. 
Horiek dira EAEn familiei laguntzeko bi lerro nagusiak. 
Kexa horietako gehienetan, arazo formalak azaldu dituzte, 
prozedurazkoak, funtsean, laguntza horiek eskatu ahal iza-
teko aurkeztu behar den dokumentazioari buruzkoak. Le-
henagoko gure txostenetan jada azaldu dugu kasuistika eta 
erakunde honek gai horretaz egindako balorazioa. Horrela, 
hobekuntzak proposatu ditugu interesdunei eman beharre-
ko informazioan, Eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzua-
ren aurrean prozedura irekitzen denetik hasita. Era berean, 
tramitazioa errazteko eskatu dugu, automatizaziora bideratu 
dadin seme-alabengatik laguntzak jasotzeko kasuetan.

Bada datu berri bat aurreko urteetan adierazitako kasuekin 
lotuta: agiririk ez onartzea errekurtso aldian. Horren gainean, 
zehaztu behar da kasu batzuetan erkidegoko administra-
zioak onartu egin duela epez kanpo ematea, errekurtso al-
dian, eskaera-bidean edo akatsak zuzentzeko unean eman 
ez ziren agiriak, zehazki, atzerritarren agiriak direnean, izan 
ere, agiri horiek lortzeak eskatzaileei zailtasun objektiboak 
sortzen dizkie, behar den epean eman ahal izateko. Hori au-
rrekari interesgarritzat jotzen du erakunde honek, beste kasu 
batzuetara hedatzeko.

2.4.2.b) Familia ugariak

Aurreko urteetan bezalaxe, kexa dezente jaso ditugu familia 
ugariei buruzko Estatuko legedia ezartzeaz eta kudeatzeaz 
–foru aldundiei dagokie zeregin hori–, bereziki familia uga-
riaren titulua izateko bete behar diren legezko baldintzak 
interpretatzeaz. Kexa eta kontsulta horietan, oro har, ai-
patzen da zer-nolako arazoa sortzen den bikotea hausten, 
dibortziatzen edo banantzen denean familia ugariaren titulua 
gurasoetako bati ematen zaionean. Kontu hori zehatz-me-
hatz azaldu dugu lehenagoko txostenetan.

Aurreko txostenetan adierazitakoarekin konparatuta, aurten 
gutxi aurreratu da arlo horretan, izan ere, dirudienez, Esta-
tuko legegintza-egoitzan ez du aurrera egiten Familia ugariak 
babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legea aldatzeko iragarri 
zen neurriak.

2.4.2.c) Guraso bakarreko familiak

Guraso bakarreko familiak ahultasun egoeran daude gure gi-
zartean, familia unitatearentzako errenta jaso dezakeen hel-
du bakar bat dagoelako, eta familia mantendu eta zaintzeko 

Laguntzak kudeatzen dituen zuzendaritzaren ustez, 
Gizarte Segurantzaren dokumentazioa nahikoa da 
diruz lagundu daitekeen jarduera egiaztatzeko.

•	 Eszedentzian dauden kooperatiba-sozietateetako 
bazkide langileei edo lan-bazkideei dagokienez, 
aurrerantzean ez zaie eskatuko baja eman dezaten 
kotizatzen duten erakunde pribatuan edo Gizarte Se-
gurantzako araubidean.

•	 Seme-alabak nahiz mendetasun-egoeran edo 
osasun-egoera oso larrian dauden ahaideak zaintze-
ko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten 
langileak ordezkatzeko laguntzei dagokienez, bi be-
rrikuntza dakartza dekretu berriak: 

– Laguntzaren gehieneko iraupena luzatzea, or-
dezkatutako pertsona gizona bada eta emakume 
bat kontratatzen bada hura ordezkatzeko, emaku-
meen enplegagarritasuna errazte aldera.

– Beste alde batetik, eskabideak elektronikoki baino 
ez aurkeztea, Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen Legearen (39/2015, urria-
ren 1ekoa) 14. artikulua aplikatuz. 

•	 Eutsi egin zaie seme-alaba adingabeak zaintzeko 
langileak kontratatzeko laguntzei, eta sinplifikatu 
egin da horien kudeaketa. Beraz, egokitu egin behar-
ko da laguntza kalkulatzeko erreferentziatzat hartzen 
den zenbatekoa, hau da, “seme-alaba adingabeen 
zaintzaileak kontratatzeagatik enplegatzaileak Gizarte 
Segurantzaren Araubide Orokorrean ezarritako Etxeko 
Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zen-
batekoa”.

Seme-alabengatiko diru-laguntzei dagokienez, aipa-
tu behar da Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 26ko 
53/2019 Foru Dekretua (Onestea Arabako Lurralde Histori-
koan bizi diren familia unitateentzako jaiotzeengatiko zuze-
neko diru-laguntzen oinarri arautzaileak onesten dituen 
foru dekretu proiektua) onartu dela. Dekretuak arautzen 
ditu Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Au-
rrekontu Sailak, Arabako Lurralde Historikoan jaiotza-tasa 
sustatze aldera, lehia askeko araubidean emandako di-
ru-laguntzak, eta, horretarako, zuzeneko laguntzak ema-
ten dizkie Araban bizi diren familia-unitateetan dauden 
zergadunei seme-alabak jaiotzeagatik, betiere, haurren bat 
jaiotzen den familia-unitateen urteko diru-sarrerei errepara-
tuta. Hala, jaiotza bakoitzeko 1.000,00 euro emango dizkie 
urtean 40.000,00  eurotik beherako diru-sarrera gordinak 
dituzten familia-unitateei; 500,00  euro urtean 40.000,00 
eta 75.000,00 euro arteko diru-sarrera gordinak dituztenei, 
eta 250,00  euro urtean 75.000,00  euro gordinetik gorako 
diru-sarrerak dituztenei. Laguntza jasotzeko, ezinbestekoa 
da urtebetez erroldatuta egon izana Arabako edozein uda-
lerritan, eta laguntza bateragarria da ondorengoengatiko 
gainerako kenkariekin.

Aurrekoa ikusi

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015001448
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015001448
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/10/1905022e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/10/1905022e.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-21052
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/138/2019_138_03827_E.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/138/2019_138_03827_E.pdf
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Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan dauden es-
pediente guztietan.

Azken batean, Arartekoaren gogoetei jarraikiz, 25 urte arte-
ko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familia-unitateei 
onartuko zaie etxebizitzaren premia berezia eta 10 puntu ge-
higarri emango zaizkie baremazioan, Etxebizitza, Herri Lan 
eta Garraioetako sailburuak 2012ko urriaren 15ean eman-
dako Aginduaren 51.1 artikulua betez. Agindu hori etxebi-
zitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebi-
zitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak 
esleitzeko prozedurei buruzkoa da.

2.4.2.e)  Deribazio judizialaren bidezko 
familia-elkarguneak

Euskadiko epaitegi eta auzitegiei laguntzeko zerbitzu publi-
koak dira epaileak agindutako familia-elkarguneak, eta haien 
helburua da banantzearen ondoren seme-alabek guraso bie-
kin harremana izateko duten eskubidea betetzen laguntzea. 
Horietan, gainbegiratutako bisitak egiten dira, eta gurasoek 
adingabeak trukatzen dituzte, leku neutral batean, epailea-
ren aginduz eta haren kontrolpean.

Erakunde honek aurreko urteetan egindako zerbitzu horien 
jarraipen-jardueretan ikusi zuen gabezietako bat zen fami-
lia-elkargune batzuen saturazioa. Egoera horri konponbi-
dea emate aldera, baliabide berriak irekitzen ari da Eusko 
Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saila; esate baterako, 2019ko 
urtarrilean, baliabide bat ireki zen Tolosan, Tolosaldeko eta 
Goierriko eskualdeei zerbitzua emateko.

Aurreko paragrafoan aipatutako saturazioa eragiten duen 
beste arazo bat kasuen kronifikazioa da. Familia-elkargu-
neen xedea da aldi baterako egoera bati ingurune seguru 
batean aurre egitea. Hala ere, kasu gehiegitan, luzez erabili 
behar izaten da familia-elkarguneen zerbitzua, gurasoen ar-
teko gatazkan aurrerapenik ez dagoela-eta edo bere garaian 
hartutako neurriak amaitzen edo aldatzen dituen berrikuspen 
judizialik egiten ez dela-eta. Arartekoaren iritziz, han artatu-
tako haurren interesaren aurkakoa da hori, gurasoen arteko 
harremanetan normalizaziorik handiena lortzea baita haien 
nahia.

Familia-elkarguneak gatazkaren erdian daudenez, kudeake-
ta zaileko gune bihurtzen dira per se, eta, beraz, errekla-
mazioak eta kexak ez zaizkie arrotzak. Hala ere, erakunde 
honek egiaztatu du horietako gehienak Eusko Jaurlaritzako 
Lan eta Justizia Sailaren mekanismoen bidez konpontzen 
ari direla. Gutxi batzuk, ordea, Arartekoarengana ere iristen 
dira, eta, gehienetan, interesdunek azaltzen dute ez daudela 
ados elkarguneak epaitegira igorritako txostenen edukiare-
kin. Hala ere, Arartekoak gai horretan esku hartzeko dituen 
aukerak oso mugatuak dira; izan ere, nahiz eta erakundearen 
eginkizuna den herritarrak defendatzea euskal administrazio 
publikoen jarduketan izandako irregulartasunen aurrean, 
otsailaren 27ko 3/1985  Legearen —Arartekoa sortu eta 
arautzekoa— 13. artikuluaren arabera, kontrol-zeregin hori 
ez zaie aplikatu behar epaileek eta auzitegiek baloratu beha-
rreko administrazio-jarduerei.

ardura pertsona bakar bati dagokiolako. Abiapuntuko egoe-
ra zailago horri gehitu behar zaio, kasuen ehuneko handi 
batean, guraso bakarreko familia horietan emakumea dela 
familiaren arduraduna. Guraso bakarreko familiak feminiza-
tuak izateak, tamalez, are larriago bihurtzen du gaur egun 
gure gizartean dagoen genero-desberdintasunaren arazoa.

Kalteberatasun egoera berezi horrek hauxe azaltzen du: 
Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearekin 
lotutako prestazioei buruzko kexak asko ez badira ere, ho-
rrekin zerikusia duten arazoak beste arlo batzuetan agertzen 
direla, esaterako, diru-sarrerak bermatzearen arloan, etxebi-
zitza arloan edo udal tasen eta zergen arloan.

Arartekoak urte hauetan barrena hainbat aldiz adierazi du 
guraso bakarra izatea ez dagoela legean definituta. Era be-
rean, ez dago zehaztuta familia-unitateko kideek zer bal-
dintza bete behar dituzten guraso bakarreko familiak direla 
onartzeko edo halakoak direlako iritziari eusteko. Orobat, 
familiei laguntzeko politikei buruzko txosten berezian go-
mendio bat egin dugu (a.1 gomendioa) gai honen gainean: 
guraso bakarreko familiaren kontzeptu bakarra behar dela, 
EAE osoan jarduera-irizpide bateratua ziurtatzeko.

Arrazoibide horixe erabili genuen iaz aipatutako ebazpen 
batean ere, bada, kexa batean, etxebizitza eskatu zuen 
emakume bat ez zegoen konforme, Etxebizitza Sailaren 
Bizkaiko Lurralde ordezkaritzak haren eskaerari 10 puntu 
kentzea erabaki zuen, etxebizitzaren premia berezia duten 
kolektiboetakoa ez zela iruditu zitzaiolako. Zehazki, adminis-
trazioak argudiatu zuenez, bizikidetza-unitateko alabetako 
bat adin-nagusitasunera heldu zela egiaztatu zuelako kendu 
zituen puntuak.

Kexa izapidetu bitartean, guraso bakarraren kontzeptuari 
dagokionez, sailek erabiltzen zuten definizioan hutsuneak 
daudela konturatu zen Arartekoa. Hori dela eta, arlo horretan 
indarrean dagoen araudia aztertu eta konparatu ondoren, 
familia-unitate bat guraso bakarrekoa den ala ez esateko, 
seme-alaben mendekotasun ekonomikoa –ez bakarrik haien 
adina– kontuan hartu behar zela adierazi zuen Arartekoak. 
Orduan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Sailari gomendatu zion, Arartekoaren 2018ko 
urriaren 22ko ebazpenean, berrikus zezala bere barne-irizpi-
dea, eta sar zitzala izena emandako titularra eta bere bizi-
kidetza-unitatea etxebizitzaren premia bereziko taldean, 10 
puntu gehigarriak emanez.

Gauzak horrela, orain dela gutxi, Eusko Jaurlaritzako Inguru-
men, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak helarazi du 
onartu egiten duela jasotako gomendioa. Horrela, Ararte-
koaren esku-hartzea kontuan izanda, hemendik aurrera, sai-
lak guraso bakarrekotzat joko ditu –eta, hortaz, baremazioan 
10 puntu emango dizkie– kolektibo horrentzat ezarritako gai-
nerako baldintzak betetzen dituzten eta 25 urtetik beherako 
seme edo alaba bat (gutxienez) daukaten bizikidetza-unita-
teak.

Horretarako, sailak laster egingo du aldaketa bat aplikazio 
informatikoan, eta berriz kalkulatuko du adina “Etxebide” 

Aurrekoa ikusi

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004811
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004811
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Pol%EDticas+de+apoyo+a+las+familias+en+Euskadi+an%E1lisis+y+propuestas&contenido=9827&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=53&codMenuSN=376&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2198-16+del+Ararteko+de+22+de+octubre+de+2018&contenido=12693&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2198-16+del+Ararteko+de+22+de+octubre+de+2018&contenido=12693&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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riak, eskolaz kanpokoak, eta abar), judizializatzen badira, 
ezin zaie azkar, eraginkortasunez eta malgutasunez erantzun 
gaur egungo lege-sistemaren eta sistema judizialaren bidez.

Hori dela eta, Arartekoak uste du aurrerapausoak egin behar 
direla diziplina anitzeko erantzun malgua emateko, egoe-
ra bakoitzaren araberakoa, denboran zehar jarraipena egin 
ahal izateko, adibidez, gurasotasun-koordinazioaren bidez; 
horrela, familiekin eta epailearen aginduz ezarritako guraso-
tasun-plan baten bidez, diziplina anitzeko profesionalen tal-
de batek, beharrezko eskuordeturiko ahalmena emanda eta 
justizia-sistema formalaren osagarri moduan, arreta fami-
lia-sistemako neska-mutilen interes gorenean jarrita, epaile 
eskudunak ezarritako behin-behineko eta behin-betiko neu-
rriak betetzen direla ziurtatu ahal izango du.

Erakunde honen iritziz, gurasotasunaren koordinatzai-
leak edo gurasotasun-koordinaziorako taldeak gizarte-eta 
osasun arloetako beste zerbitzuekin sarean lan egin beharko 
luke. Gainera, ez litzateke jarri behar arreta betearazpen-fa-
sean soilik, baizik eta gatazkak prebenitzeko fasean ere 
ezarri beharko litzateke (adibidez, harremana hausteko bi-
dean dauden gurasoei gurasotasun arduratsuari buruzko 
prestakuntza ematea); halaber, gatazka lehenengo faseetan 
dagoen kasuetan, gurasoei orientabideak emateko ikuspegi 
zabalago bat aplikatu behar da, hasiera-hasieratik gurasoak 
ardurapeko seme-alaben ongizateaz ardura daitezen lan 
eginez (familia-bitartekaritzan eta justizia errestauratiboan 
egiten den moduan), adingabeen interes gorena izan dadin 
etorkizunean ezarriko den sistemaren ardatz.

2.5. Osasunerako eskubidea

24. artikulua 

1. Haurraren eskubidea da osasun-mailarik altuena iza-
tea eta gaixotasunak zaintzeko eta osasuna errehabi-
litatzeko zerbitzuak erabiltzea. Estatu kideek eskubide 
hori onartzen dute eta haur guztiek eskubide hori iza-
teko eta zerbitzu horiek gozatzeko aukera izan dezaten 
lan egingo dute. 

2.5.1. Araudi-eta gizarte-testuingurua
2019an, Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeek (AGET) psi-
komotrizitate, psikoterapia, fisioterapia eta gizarte-laneko 
zerbitzuak emateko eskatzen den prestakuntza arautu da, 
uztailaren 16ko 110/2019  Dekretuaren (arreta goiztiarraren 
arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten titu-
luen, ikasketen eta konpetentzia profesionalen katalogoari 
buruzkoa) bidez, eta, horrela, otsailaren 2ko 13/2016  De-
kretuaren (Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko 
esku-hartze integralari buruzkoa) 22.1. artikuluari erantzun 
zaio.

Otsailean, Euskadin Haurren Obesitatea Prebenitzeko Es-
trategia aurkeztu zen. 2018ko txostenean aurreratu zen es-
trategia hori garatzen ari zela, eta adierazi zen Arartekoaren 

Horixe da, hain zuzen, kexek hizpide dituzten txostenen ka-
sua. Txostenak administrazio-instantzia batek eman baditu 
ere, haiek egiteko agindu duen agintaritza judizialari dagokio 
txostenen sendotasunari eta koherentziari buruzko erabakia 
hartzea: epaitegiak ezartzen du bisitak familia-elkargunean 
egin behar direla, eta elkarguneak epaitegira bidaltzen ditu 
bere txostenak, agintaritza judizialak balora ditzan, alderdiek 
aurkeztutako gainerako frogekin alderatuz. Ez Arartekoak ez 
botere judizialetik kanpoko ezein erakundek ez dute balora-
zio horretan esku hartzeko ahalmenik; izan ere, legeak auzi-
tegiei bakarrik esleitzen die egiteko hori, bai lehen auzialdian, 
bai, desadostasunik sortuz gero, jurisdikzio-organo nagusia-
ren aurrean errekurtsoa jartzeko bidean.

Hala ere, atal honen hasieran adierazi bezala, de-
fentsa-erakunde honek zaintzen du familia-elkarguneen 
funtzionamendua, horiek arautzen dituen dekretuari da-
gokionez; izan ere, aukeratu den kudeaketa-modalitatea 
edozein izanda ere (zuzena edo kontratazio, itun edo hitzar-
men bidezkoa), erantzukizun publikoko zerbitzuak direnez, 
ikuskapen-jarduera aplika dakieke. Horrela, urtero, gutxienez 
familia-elkarguneetako bati egiten zaio bisita; aurten, Bil-
bokoa bisitatu da, eta, esan dugunez, ez da irregulartasunik 
hauteman zerbitzua kontratatzeko baldintzen pleguetan eta 
dekretu arautzailean ezarritako zerbitzuaren prestazioari da-
gokionez.

Iaz ere gurasotasunaren koordinazioa aipatu genuen; 
izan ere, hainbat ikertzaileren ustez, adostasunik gabeko 
banantzeetan eguneroko bizitzaren blokeo- edo judizializa-
zio-egoerak gainditze aldera egiten ari garenaz bestelako 
zerbait ekar lezake mekanismo horrek. Esperientzia eta 
espezialista horietako batzuk entzun ahal izan ziren Eusko 
Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailak antolatutako “Haurren 
zaintza familia-prozesu liskartsuetan” izeneko ikastaroan. 
Arartekoa ikastaro horretan izan zen.

Familia-haustura ekartzen duten prozesu judizialak (ba-
nantzea, dibortzioa, ezkontza deuseztatzea edota, gura-
soen elkarbizitza hautsi ondoren, gurasoen eta seme-alaben 
arteko neurriak ezartzea) oso bereziak dira, oso prozesu 
emozional biziak izaten direlako, eta, zalantzarik gabe, 
eragin handia izaten dutelako familia-sistemako kide guz-
tiengan, baita seme-alabengan ere. Testuinguru konplexu 
horretan, guraso-ahalaren, seme-alaben zaintza eta jago-
letzaren, familia-etxebizitzaren erabilera esleitzearen eta 
mantenu-pentsioak eta ezkontideen arteko pentsioak or-
daintzearen inguruko hasierako erabakia hartzen duen fami-
lia-epailearen ebazpena gatazka baten legezko gaiei ematen 
zaien erantzun juridikoa da, besterik gabe; izan ere, gatazka-
ren konponbide orohartzaileak diziplina anitzeko erantzunak 
eskatzen ditu, gurasoen harremana hautsitakoan sortzen 
den gatazka askotariko ondorioak –psikologikoak, sozialak, 
afektiboak eta ekonomikoak– dakartzan familiako gatazka 
konplexu bat delako. 

Gaur egun familia-epaitegiak gainezka daudenez, ezinezkoa 
da gatazkaren etengabeko bilakaera denboran zehar eta 
denbora pasa ahala familietan sortzen diren beharrak behar 
bezala kontuan izatea. Bestalde, gatazkarik bizienetan egu-
neroko kontuak (adingabeen urtebetetzeak, oporrak, opa-
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http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/07/1903606e.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/03/1601007e.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/03/1601007e.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_obesidad_infantil/eu_def/adjuntos/Euskadin-Haurren-Obesitatea-Prebenitzeko-Estrategia.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_obesidad_infantil/eu_def/adjuntos/Euskadin-Haurren-Obesitatea-Prebenitzeko-Estrategia.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/08/0804661a.pdf
https://www.uik.eus/eu/custodia-infantil-en-procesos-familiares-disputados
https://www.uik.eus/eu/custodia-infantil-en-procesos-familiares-disputados
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bideetatik aurkeztea— Arartekoari helarazi zionez, erakunde 
hau kexa horiei emango zaien erantzunaren zain dago.

Dena den, kontu horren inguruan, Herriaren Defendatzai-
leak “La atención específica al daño cerebral adquirido in-
fantil” izenburuko azterketa egin du. Bertan jasotako eta 
autonomia-erkidegoei zuzendutako gomendioen artean, 
kalte zerebralaren neuroerrehabilitazioan espezializatutako 
ospitale-unitate bat (gutxienez) sortzea aipatu da; unita-
teak haurrentzako berariazko arreta emateko behar beste 
ohe eta plaza izan beharko lituzke, baita beharrezkoak diren 
lanbide-profil guztiak ere, paziente horiei diziplina anitzeko 
egiazko arreta integratua eskaini ahal izateko.

Erabiltzaileen eskubideen alorrean, komeni da adieraztea 
euskal osasun sistemaren erabiltzaileen eta profesionalen 
arteko ia harreman guztiak uztailaren 21eko 147/2015 Dekre-
tuak, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen eskubideei eta 
betebeharrei buruzko adierazpena onartzen duenak, arautzen 
dituen eskubide eta betebeharren esparrukoak direla. Besteak 
beste, osasun-politika bereziei lotutako eskubideen artean, 
bizitzaren fase bakoitzari –sexualitatea, ugalketa, haurtzaroa 
eta nerabezaroa– egokitutako osasun-laguntza jasotzeko es-
kubidea aipatzen du dekretu horrek.

Arlo horretan, nabarmentzekoa da Arartekora jo zuen emaku-
me baten kexa; horren bidez, interesdunak adierazi du bi-
garren haurdunaldiaren amaierako fasearen eta erditzearen 
inguruko gorabeherek ezinegona eragin diotela. Herritar 
horrek erditze naturala nahi zuen, eta, txosten orokorraren 
II.11. atalean zehaztutako inguruabarrak direla medio, amo-
re eman behar izan zuen. Interesdunaren iritziz, haurdunal-
dia artatzen ari zen osasun-taldeak behar adina informazio 
eman ez ziola-eta hartu zuen erabaki hori. Erakunde honen 
iritziz, hizpide dugun kasuan, osasun-aurrekarietan oinarritu-
ta, pazientearen historia klinikoan jasotako aurrekari batzuk 
oinarri hartuta oso arriskutsutzat jo zen erditzeari buruzko 
informazioa oso berandu jakinarazi zitzaion kexagileari, hain 
zuzen, haurdunaldiaren amaieran eta, horregatik, ezin izan 
zituen uztailaren 21eko 147/2015 Dekretuan ezarritako beste 
eskubide batzuk erabili, hala nola, bigarren iritzia eskatzea 
edo beste zentro edo aditu bat aukeratzea, dekretuak berak 
onartutako eskubideak izan arren.

Aurreko urtean bezala, mendekotasun handia duen neska-
to batek behar zituen pixoihalak finantzatzeari buruzko kexa 
bat izapidetu da, eta ebazpena egokia izan da kexagilearen 
interesetarako.

Gainerako erreklamazioak ebakuntza kirurgikoetan, espezia-
listekiko kontsultetan edo haurrek edo nerabeek behar zi-
tuzten tratamenduen hasieran izandako atzerapenekin dute 
zerikusia. Hala ere, izapideak egin ahala, konpondu egin dira 
horiek guztiak.

2.5.3.  Garapen arazoa duten adingabeen 
arreta goiztiarra

Arreta goiztiarra emateko euskal ereduaren ezaugarria hau-
rren beharrei modu integratzailean heltzea da, osasun-, 

Haurren eta Nerabeen Kontseiluak hartu zuela parte hura 
prestatzen —egiaztatzen—. Estrategiak, OSASUNTSU lelo-
pean, arazo horri aurre egiteko tresna izatea du xede, batez 
ere jarduera fisikoa eta elikadura osasungarria bultzatze-
ko neurriak hartuz. Planaren helburua da haurrek eta gaz-
teek osasuntsu bizitzeko dituzten gaitasunak hobetzea eta 
osasungarriak ez diren jokabideek dakartzaten arriskuak 
minimizatzea, haien ingurunean elkarreragiten duten era-
gileen laguntzaz. Horretarako, proposatzen du hainbat 
neurri hartzea bost jarduera-esparrutan: familian, eskolan, 
osasun-zentroetan, sektore pribatuan eta komunitate-in-
gurunean.

Euskadin ez ezik beste leku batzuetan ere sortu da kezka 
gizentasuna eta gehiegizko pisua duten gazteen kopuruan 
izandako gorakada dela-eta. Izan ere, jo da mende hone-
tako osasun publikoko erronka nagusietako bat dela, eta 
UNICEFek urtero egiten duen Haurren munduko egoerari 
buruzko txostenak huraxe du aztergai, bai eta elikadurari lo-
tutako beste arazo batzuk ere.

2.5.2.  Euskal osasun sistemaren 
inguruko kexak

Euskadiko udalerriren batean erroldatutako pertsona guztien 
osasun-laguntza bermatzeko aurrerapenak egin diren arren 
—aurreko urteetako txostenetan eman dugu horien berri—, 
jarraitu dugu atzerritarrek osasun-arreta jasotzeko zailta-
sunei buruzko kexak jasotzen, eta horietako batzuek salatu 
dute haurdun zeuden emakumeak eta adingabeak ere ha-
siera batean ez zituztela artatu. Aurrekoetan bezala, gehie-
netan, osasun-zentroetan osasun-arretaren eskaera kudeatu 
zuten pertsonek informaziorik ez izateak eragin du arazoa, 
eta, beraz, horiei guztiei banan-banana eman zaie irtenbidea.

Osasun-arreta jasotzeari dagokionez, interesgarria da Hiru 
Hamabi elkartea osatzen duten familiek iaz aurkeztu zuten 
kexa aipatzea. Izan ere, familia horiek urte batzuk dara-
matzate adingabeentzat ere honako hau eskatzen: helduen 
hartutako kalte zerebralerako aurreikusita dauden osasun 
arloko arreta-ereduak aplika diezazkietela, batez ere gaixo-
tasunaren fase azpiakutuan (neuroerrehabilitazioa). Hitz ba-
tez, aspalditik eskatzen ari dira hartutako kalte zerebralaren 
arazoa duten pertsona guztiek osasun-arreta egokia eta pro-
portzionala jasotzeko eskubidea izan dezatela.

Erakunde honek gai horretan bi aldiz esku hartu ondoren, 
aurten, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi dio 
Arartekoari ez dela egokitzat jotzen hartutako kalte zerebra-
la duten haurren kasuak aztertzeko berariazko unitate bat 
sortzea. Halaber, sailak komunikatu dio erakunde honi elkar-
teari dagoeneko jakinarazi zaiola hartutako kalte zerebrala-
ren unitateetako profesionalak, bai Gorlizko ospitalean, bai 
Aita Mennirekin hitzartutakoan, prest daudela esku-hartzea 
behar duten kasuak artatzeko, eta pazienteen adina ez dela 
arazoa. Azkenik, sailak aseguratu du ez duela jaso eskatu 
arren arreta jaso ez duten familien erreklamaziorik, eta, hori 
horrela bada, banakako eskaerak horretarako irekita dauden 
bideetako batetik bidera dezatela iradoki du. Elkarteak bere 
helburua —elkartekideen banakako erreklamazioak aipatu 
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https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/09/Dano_cerebral.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/09/Dano_cerebral.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015003424&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015003424&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/EMI_de_2019_Ninos_alimentos_nutricion.pdf
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• Auzitegien erabakiak. Ararteko erakundea arautzen 
duen Legeak 13.1. artikuluan argi adierazten du ez 
dituela banaka aztertuko epai irmoa edo ebazpen ju-
diziala egiteko duten kexak, baina hein batean, alde 
batetik adingabeen Fiskaltzari, eta bestetik, haien 
eskubideak defendatzen dituzten erakundeei, hala 
nola Arartekoari, egotzitako haur eta nerabeen ba-
bes eginkizunek, praktikan, ohiko informazio trukea 
eta erakundeen arteko kudeaketak egiten dituen 
komunikazio kanal irekia ekartzen dute. Behin behi-
neko kudeaketa horiek, sub judice edo dagoeneko 
jurisdikzio bidean ebatzita dauden gaien inguruko 
erabaki ororen abstentzio printzipioa errespetatuz 
garatzen dira, noski.

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 
Salarekin eta Idazkaritzarekin eta Fiskaltza Nagusiarekin 
lankidetzan ez da bakarrik gertatzen zuzeneko kudeaketen 
ondorioz, baizik ere gai orokorren inguruan ere, urtean zehar 
egiten diren lan-bileretan egindakoak. 

Bestalde, aurreko urteetan bezala, Eusko Jaurlaritzaren Lan 
eta Justizia Sailari dagozkion jardueretako batzuk jada azal-
du dira txosten honetako beste puntu batzuetan (adibidez, 
familia babesle bat izateko eskubideari buruzkoan), izan ere, 
batez ere herritarren interesguneen araberako aurkezpena 
iruditzen zaiguna egin nahi izan dugu (eta ez hainbeste era-
gindako administrazioaren arabera antolatuta).

2.6.1. Gazte justizia
Arartekoan 2019. urtean jasotako kexetan ez dira inoiz aipa-
tu gazteen justizia sistemako zerbitzu edo programak. Hala 
ere, erakundearen kabuz egindako jardueren esparruan, 
Torturaren aurkako Mekanismo Nazionalarekin koordina-
tuz, maiatzean Andoiu-Gorbeia (Araba) neurri judizialak be-
tetzeko zentroa ikustera joan ginen. Bisita horren ondorioak 
2020an zehar ezagutuko dira, baina aurreratu daiteke ez zela 
irregulartasun garrantzitsurik ikusi. 

2.6.2. Polizia eremuko esku-hartzeak
Poliziaren arloan, txosten orokorreko II.12 atalean (Segur-
tasuna) biltzen den moduan, 2019an jasotako kexen artean 
nabarmentzekoa da Ertzaintzak –gorputz-miaketa egiteko 
asmoz– beren bulegoetara eraman zuen adingabe baten 
amak aurkeztutako kexa. Emandako informazioaren ara-
bera, adingabea, eta berarekin zeuden beste bi adingabe, 
gorputz-miaketa intimitatea eta duintasuna bermatzen du-
ten baldintzetan egiteko asmoz eraman zen ertzain-etxera, 
miaketa egiteko beharra sorrarazi zuten egitateak gertatu 
ziren bide publikoan halako baldintzarik ez zegoelakoan. 
Arartekoaren iritziz, adingabeari identifikazioa eskatzea eta 
miaketa egitea polizia-kidegoek –delitu ekintzak saihestu eta 
ikertzeko eta zigor arloko arau-hausteak zein arau-hauste 
administratiboak zigortzeko– legez aginduta dituzten egin-
kizunen eremukoak ziren [Herritarren Segurtasuna Babes-
teko martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoaren 16. eta 
20. artikuluak, eta Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzko 

hezkuntza- eta gizarte-zerbitzuen sistemen elkargunea abia-
puntu. Txosten honetan, Arartekoaren jarduera arreta goiz-
tiarrari dagokionez atal honetan azaltzea erabaki da, hala 
ere, gaiaren izaera partekatua dela eta, gizarte-zerbitzuen 
jarduerari buruzko atalean, baita hezkuntzari buruzkoan ere, 
jaso liteke.

Aurten 0 eta 6 urte bitarteko haurrei eskainitako arreta goiz-
tiarrari buruz jaso diren lau kexetatik bitan salatu zen gizar-
te-zerbitzuek uko egin ziotela arreta goiztiarrean sartzen 
zen zerbitzuetakoren bat —zehazki, logopedia eta fisiotera-
pia— emateari. Beste bietan, interesdunek adierazi zuten ez 
zeudela ados ez hainbeste arreta goiztiarreko zerbitzuarekin 
eta haren prestazioekin, baizik eta prozesuan aktibatzen den 
balorazioan lortutako desgaitasun ehunekoarekin. Hiru jar-
dueratan, Arartekoak jo zuen ez zela zuzenbidearen aurkako 
jarduketarik egin, eta laugarrena izapidetze-fasean dago 
oraindik. 

2.6. Adingabe arau-hausleen 
eskubideak

40. artikulua 

1. Lege penalak haustea leporatzen zaion haurrari edo 
hauste horren errudun izatea salatzen edo dekla-
ratzen zaionari bere duintasun eta adorearen zentzua 
suspertu behar zaizkio, giza-eskubideak eta besteen 
oinarrizko askatasunak errespeta ditzan, eta haurraren 
adina eta birgizarteratzearen garrantzia gogoan izanik, 
haurrak gizartean funtzio konstruktiboa har dezan. 

Arlo honen berezitasuna da Arartekoaren jarduketa duela 
izapidetu ezin diren erreklamazioekin, gure eskumenen es-
parrutik kanpo daudelako, arrazoi hauetako batzuengatik: 

• Partikularren arteko gatazkak, ehuneko garrantzitsu 
batek familia eskubidearen arloan gertatzen di-
ren desadostasunei erantzuten diena, eta bereziki, 
ezkontza edo bikote loturaren hausturen esparruan 
gertatzen direnei. Kasu horietan, alderdietako batek 
lortutako akordioak edo elikagaien pentsioekin eta se-
me-alaben eta gurasoen arteko komunikazio araubi-
dearekin lotuta hartutako ebazpenen bat ez betetzea-
gatik ziren kexak. Arartekoaren eskumen esparrua 
Administrazioak egindako behin-behineko eskubi-
de-indarkeriekin lotuta zegoenez, esku-hartzea kexa-
gileek auzitegien aurrean zuten eskubideaz baliatzeko 
baldintzei buruzko aholkularitzara mugatuta egon da. 
Hori guztia inpartzialtasun printzipioa errespetatuz, 
eta eraginda zeuden adingabeen interesik handiena-
ren aurrean erantzunez.

• Estatuko administrazioaren organoen jardunak. 
Kasu horietan, kexak Arartekoak estatu mailan 
duen homologoari bidaltzen dizkio, informazio ga-
rrantzitsuarekin eta, hala badagokio, erakunde honen 
irizpenarekin batera.

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/9_219_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/9_219_3.pdf
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/lan-justizia-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/lan-justizia-saila/
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3442
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-6859
http://www.defensordelpueblo.es/eu/
http://www.defensordelpueblo.es/eu/
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Foru-zerbitzuak zehatz-mehatz azaldu zuen zer prozedu-
rari jarraitzen zitzaion plazak eskatzeko eta esleitzeko, eta 
“talde”-eskaerak egiteko aukera zegoela nabarmendu zuen. 
Horrez gain, adierazi zuen aurreko urteetako udalekuetan 
plaza eduki izanaren irizpidea eztabaidagai izan zela zenbait 
unetan, baina baztertu egin zela hura aplikatzea ezinezkoa 
zelako, behintzat “talde”-eskaeren formatuari eusten zitzaion 
bitartean; izan ere, noizbait udalekuetara joan direnen aurre-
tik inoiz joan ez direnei “lehentasuna eman” ahal izateko, es-
kaerak banakakoak izan beharko lirateke, eta ez taldekoak, 
taldeko kide guztiak ez daudelako egoera berean. Azkenik, 
sailaren ustez, banakako eskaerak egin beharraren edo le-
henago plaza eduki izanaren irizpidea txertatzearen artean 
aukeratu behar izanez gero, gurasoek talde-eskaerak egite-
ko aukerari eustea nahiago zuten. Arartekoak jo zuen erabaki 
horri erreparatuta ezin zela ondorioztatu administrazioak ez 
zuenik zuzen jokatu.

2.7.2. Eskola kirola

Eskola-kirolari buruz 2019an aurkeztutako erreklamazioak bi 
gai nagusitan sailka daitezke. Alde batetik, atzerrian jaiotako 
neska-mutilek federazio-lizentzia eskuratzeko zailtasunak. 
Gai horri buruz mintzatu behar gara urtero txosten honetan, 
ez baitzaio behin betiko konponbiderik ematen, eta, 2019an, 
bereziki, adoptatutako haurrak dituzten familiek planteatu 
dute hura. Neska-mutil horiek, atzerrian jaioak izate hutsa-
gatik, seme-alaba biologikoak ez bezala tratatzen dituzte: 
futbol-federazio batzuek aurretiaz denbora batez erroldatuta 
egotea eskatzen diete (edo horren gaineko zinpeko aitorpe-
na, askotan errealitatearekin zerikusirik ez duena), eta bal-
dintza hori bete ezean, ez diete jokatzen uzten.

FIFAk ezarritako prebentzioa da hori, futbol-klub handiek 
gehiegikeriazko praktika zehatz batzuk egitea saihesteko 
xedea duena. Hala ere, kirol agintaritzen aurrean urtero erre-
pikatzen dugunez eta Eusko Legebiltzarrarentzako urteko 
txostenean agerian utzi genuenez, saihestu behar da neurria 
kasu guztietan –bereizi gabe– aplikatzea, baldin eta egoera 
horiek halako jardunbideekin zerikusirik ez badute. Izan ere, 
neska edo mutilaren interesarekiko disfuntzionala izateaz 
gain, ilegala ere bada, adopzioaren eta horren ondorioen 
esanahi juridikoa ezezaguna baita.

Kasu horietan, Arartekoaren lana hauxe izan da: foru-aldun-
diei eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika 
Sailari beraien betekizunak gogoraraztea, kirol-federazioak 
ikuskatzeari eta kontrolari dagokionez, federazioek, Euskadi-
ko kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearekin bat, 
beren funtzio publikoak betetzen dituztela bermatzeko. Izan 
ere, kirol federazioen funtzio publiko garrantzitsuen artean 
(EAEkoak Eusko Jaurlaritzaren kontrolpean eta lurraldekoak 
foru-aldundien kontrolpean) “federazio-lizentziak ematea eta 
tramitatzea” dago, aipatu legearen 25 c) artikuluan.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Ki-
rol Zuzendaritza arduraz aritu da lankidetzan Arartekoarekin 
salatutako kasu guztiak ebazteko. Hala ere, lurraldeko fede-
razioen arloan kexak behin eta berriz agertzen direnez, aipatu 
sailak eta foru-organoek beren jarduera- eta kontrol-eremuko 

martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoaren 11.1 artikuluko 
f) eta g) idatz-zatiak]. Hala ere, era berean, martxoaren 30eko 
4/2015 Lege Organikoaren 20. artikuluak, miaketa justifi-
katzeko aipatutakoak, miaketa egitateak gertatu diren tokian 
egitea soilik baimentzen du, eta ez miatu behar den pertso-
na polizia-bulegoetara eramatea. Konstituzio Auzitegiak 
341/1993 Epaian, azaroaren 18koan ezarri zuen irizpidea 
abiapuntutzat hartuta, erakunde honen arabera, miaketa egi-
teko asmoz polizia-bulegoetara eramatea askatasunerako 
eskubidea mugatzen zuen neurria zen, horretarako legezko 
arrazoirik gabe, ez baitzuen lege organiko baten babesik (17. 
artikulua, Konstituzioaren 53. eta 81. artikuluei lotuta).

Egindako bisiten ondorioz, beste urte batez adierazi behar 
dugu ez dagoela adingabeen zaintzarako eremu zehatzik, 
eta, beraz, ez dela betetzen Adingabeen Erantzukizun Pena-
la arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoan 
(17.3. artikulua) exijitutakoa, oraingo honetan Gernikako 
Ertzaintzaren eta Basauriko Udaltzaingoaren atxiloketa-zen-
troetan. Legea indarrean jarri denetik erakunde honek bisi-
tatu dituen Ertzaintzaren atxiloketa-zentro ia guztietan ger-
tatzen da hori. Gainera, Udaltzaingoaren zentroan gabezia 
batzuk ikusi dira polizia-ibilgailutik ziegetara joateko sarbide 
independenteari dagokionez, eta horiek zalantzan jartzen 
dute sarbidea independentea ote den.

Udaltzaingoak ez du adingabeen atxiloketak jasotzeko 
erregistro berezirik, 1774/2004  Errege Dekretuak, uztai-
laren 30ekoak, urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 
erregelamendua onartzen duenak, hala exijitu arren (3.5 ar-
tikulua).

2.7. Jolaserako, atsedenerako eta arte 
eta kirol jardueretarako eskubidea

31. artikulua 

1. Haurrak atseden eta denbora-pasako, jolas eta bere 
adineko aisialdi ekintzetarako eskubidea du, eta hone-
kin batera, bizitza kulturalean eta artetan parte hartze-
koa ere bai. Estatu kideek eskubide hori onartzen dute. 

2. Estatu kideek errespetatu eta bultzatu egingo dute, 
haurrak bizitza kulturalean eta artistikoan parte hartze-
ko duen eskubidea, eta horretarako aukera egokiak es-
kainiko dizkiote berdintasunaren baldintzapean. 

2.7.1.  Jolaserako eta aisialdirako 
eskubidea

Epigrafe honetan, udalekuetarako plazak esleitzeko proze-
sua zela-eta Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen emaku-
me baten erreklamazioa nabarmendu nahi dugu. Interesdu-
nak jakin nahi zuen ea aurreko urteetako udalekuetan plaza 
eduki izana kontuan hartzen ote zen, eta ez ote litzatekeen 
irizpide hori kontuan hartu beharko.

Aurrekoa ikusi

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1998/06/9802891a.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-6859
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2470
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2470
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641
http://www.ongietorri.basauri.eus/ficha.asp?codficha=10300&i=eu
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-15601
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-15601
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641
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jakinarazitakoaren eta ekipamenduen, entrenamenduen eta 
gainerako kirol-jardueren konfigurazioari dagokionez bene-
tan egiten denaren arteko koherentzia-maila balioesten du, 
behar bezala akreditatutako eta beharrezko agintea duten 
teknikarien ekintzaren bidez, azken helburua izanik ber-
matzea eskola-kirola araudian zehaztutako parametroei ja-
rraituz egiten dela. Zerbitzu horren inguruko erreklamazioak 
ere aurkeztu dira, baina Arartekoak baloratu du haren jardu-
na zuzenbidearen araberakoa zela.

Atal hau amaitzeko, kirol-kluben arteko udal-espazioen 
banaketa dela-eta erakunde honi planteatutako gatazka 
batzuen berri emango dugu. Gatazka horiek guztiek ez diete 
adingabeei eragiten, eta, hortaz, xehetasun handiagoz aur-
keztuko ditugu txosten orokorraren II.1. atalean.

2.8. Diskriminaziorik ez jasateko 
eskubidea

2. artikulua 

1. Estatu kideek Hitzarmen honetan aipatutako eskubi-
deak errespetatuko dituzte eta bermatuko dute beren 
jurisdikziopean dauden haurrei aplikatuko zaizkiela, 
alde batera utzita haurren, gurasoen edo legezko or-
dezkarien arraza, kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, 
iritzi politikoa edo bestelakoa, nazio-, etnia- edo gi-
zarte-jatorria, ezintasun fisikoak, jaiotza edo bestelako 
edozein ezaugarri. 

2.8.1. Atzerritarren seme-alabak

2019. urtean, euskal lurraldera zuzeneko familiarik gabe iris-
ten diren haur eta nerabe atzerritarrei eskaini die Arartekoak 
berariazko arreta handiagoa (jarduera horren berri ematen da 
txosten honen 2.3 atalean). Hala ere, atzerritarren seme-ala-
bak beste eremu batzuei loturiko kexetan azaldutako egoe-
ra batzuen protagonista izan dira edo horien eragina jasan 
dute. Horien berri, gutxi gorabehera, hemen emango dugu.

Arartekoak ofiziozko jardun bat abiarazi du aurten saleroske-
taren biktimei edo salerosketaren biktima izateko arriskuan 
daudenei arreta eta gizarte-babesa emateko programak 
garatzen dituzten gizarte-erakundeetako batzuek jakinarazi-
tako egoeraren azterketa eta balorazioa direla tarteko. Jar-
dun horrek egoera hau du hizpide: aipatutako emakumeek 
(askotan, seme-alaba adingabeak dituzte) zailtasunak di-
tuztela udal-erroldan izena emateko, ez baldin badute pa-
saporterik edo identifikatzeko balio duen beste dokumen-
turik. Beste batzuetan, emakumeei administrazio-izapideak 
kudeatzen laguntzen dieten erakunde horietako kideek jaki-
narazi digute zenbait kasutan zailtasunak izan direla haur txi-
kiak, baita EAEn jaiotakoak ere, erroldatzeko edo erroldako 
haien izen-emateari eusteko; izan ere, helduei eskatu ohi 
zaienaren antzeko dokumentazioa exijitu diete haur naziona-
lei eskatzen zaienaren ordez.

kirol federazioak behar bezala informatzeko beste urrats bat 
egin behar dutela proposatu behar izan dugu, informazio 
zehatza helaraz dadin eta diskriminazio-kasu gehiago egon 
ez dadin. Horretarako, erakunde hau Arabako Foru Aldundi-
ko diputatuarekin eta arduradunekin bildu da, gaiaren berri 
emateko eta eskola-kirolaren egoeraz hitz egiteko. Era be-
rean, hiru lurralde historikoetako foru-arduradunekin bilera 
bat egiteko aukera proposatu diogu Eusko Jaurlaritzako Kul-
tura eta Hizkuntza Politika Saileko Kirol Zuzendaritzari; bilera 
horretan, Arartekoak neska-mutil adoptatuak federatzeko 
orduan ez diskriminatzea bermatzeko ezarritako irizpideak 
gogoraraziko genituzke, eta ekintza-plan koordinatu bat 
ezarri ahal izango genuke, informazioa futbol-federazio guz-
tiek –bai euskal federazioek, bai lurralde mailakoek– jasotzea 
bermatzeko. 

Arlo honi buruzko erreklamazioek aztergai duten bigarren 
kontua ere ez da berria; izan ere, berriz ere agerian utzi da 
kontraesana dagoela zenbait lehia-jardunen eta balio inklu-
sibo eta ez-lehiakorren eta foru-aldundietako eskola-kirole-
ko programen bidez haurren nortasuna garatzeko balioen 
artean.

Kasu batzuetan ikusi denez, eskola-kirola sustatzeko pro-
gramako diru-laguntzak jasotzen dituzten kirol-klub batzuek, 
eskola-kirola sustatzeko programan sartu aurretik, lehiake-
ta-irizpideak erabili dituzte parte-hartzaileak hautatzeko. 
Horrela, aipatu programetako diru-laguntzak jasotzeko as-
moz taldeak aurkezten dituztenean, neska-mutilak ordurako 
lehiakortasun-irizpideak erabiliz hautatuak zeuden, “txarre-
nak” baztertuz eta, beraz, eskola-kirola sustatzeko foru-pro-
gramen espiritua urratuz. Hori dela eta, Arartekoak 2020an 
ofiziozko jarduera bat hasteko asmoa duela jakinarazi die 
eragindako foru-aldundiei. Horretan, aipatu kontraesana az-
tertuko dugu eta ager daitezkeen kasuei juridiko hutsa baino 
ikuspegi zabalago batetik helduko diegu, lehiakortasunean 
oinarritutako hautaketa-irizpideak klub pribatuen eskuetan 
eta kontrol publikorik gabe geratzea saiheste aldera, klub 
horiek eskola-kirola sustatzeko foru-programetan parte 
hartzen dutenean. 

Aurreko urteetan baino askoz gutxiago badira ere, oraindik 
ere iristen zaizkigu Gipuzkoako araudiari buruzko kexak. 
Izan ere, araudi horrek kirol anitz egitera behartzen ditu adin 
txikiko neska-mutilak, kirol-modalitate jakin batean espezia-
lizatutako teknifikazio-eskoletan izena eman ahal izateko. 
Halako kasuetan, beste zenbaitetan ere azaldu dugunez, 
kexagileei adierazi diegu administrazioak beste proposa-
men batzuk garatu ahal bazitzakeen ere, indarrean dagoe-
nak ez duela legeriaren alderdi bakar bat ere urratzen. Beraz, 
Arartekoak ez du aztertu zer lehentasun zituen proposamen 
horrek. Defentsa-erakunde honi eman zaizkion eginkizunen 
artean ez dago esku hartzeko eredu baten ala bestearen alde 
egitea; ereduak aukeratzea administrazioaren eskumenetako 
bat da, bere politikak diseinatzeko. Eztabaida politikoaren 
eremuan eztabaidatu behar dira horri jar dakizkiokeen era-
gozpenak.

2019an, Gipuzkoako Foru Aldundiak beste urrats bat egin du 
bere eskola-kirolaren eredua ezartzeko. Horretarako, ikus-
kapen-zerbitzu bat jarri du martxan. Hark foru-zerbitzuari 

Aurrekoa ikusi
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Eta ezin da atal hau amaitu atzerrian jaiotako neska-mutilek, 
baita atzerriko nazionalitatea duten familien seme-alabek 
ere, futbol federatuan aritzeko lizentziak lortzeko dituzten 
arazo “klasikoak” aipatu gabe. Arazo horien berri emango 
dugu txosten honen 2.6. atalean. 

2.8.2. LGTBI+ haurrak eta nerabeak

Txosten orokorraren III.7 atalean azaldutakoarekin bat eto-
rriz, arlo honetan egin ditugun jarduerek, laburbilduz, hiru 
helburu hauek dituzte:

• Euskal herri-administrazioek euren jarduera guztie-
tan berdintasuna erabat errespeta dezaten eta se-
xu-orientazio eta genero-identitatearen ondoriozko 
bereizkeriarik egin ez dezaten lortzea, eskubide horien 
gauzatzea benetakoa eta eraginkorra izateko beha-
rrezkoak diren neurriak abian jarriz.

• Euskal gizarte osoan, bazterkeriarik ezan eta anizta-
sun afektibo eta sexualari eta genero-aniztasunari lo-
tutako eskubideen errespetuan oinarritutako kultura 
zabaltzea.

• Homofobia edo transfobiaren aurka borrokatzea 
(edozein formatan agertzen bada ere), Euskadin 
LGBTI haur eta nerabeen egoeraren gaineko ezagutza 
eta sentsibilizazioa zabalduz.

Kexen ikuspegitik begiratuta, hasteko esan beharra daukagu 
2019an ez dela banakako kexarik jaso LGBTI haur eta ne-
rabeen gainean. Araudiaren esparruan, ordea, hiru erabaki 
hartu dira eta interesgarria da horiek azaltzea. Lehenbizikoa, 
Osasunaren Mundu Erakundearen Batzar Nagusiak Gaixo-
tasunen Nazioarteko Sailkapenaren hamaikagarren edizioa 
onartu du. Edizio berri horretan, “transexualismo” eta “gene-
ro-identitatearen nahasmendua haurrengan” diagnostiko-ka-
tegoriak ezabatu eta, horien ordez, “genero-inkongruentzia 
nerabezaroan eta helduaroan” eta “genero-inkongruentzia 
haurtzaroan” jaso dira2. Gainera, kondizio horiek jada ez 
dira ageri katalogoan jasotako “buruko eta jokabideko na-
hasmenduen” artean, “sexu-osasunari lotutako kondizioak” 
izeneko kapitulu berrian baizik. Hala, OMEk ebidentzia hau 
adierazi nahi izan du: “trans identitateak eta askotariko gene-
ro-identitateak ez direla gaixotasun mentalaren kondizioak, 
eta gaixotasun mental gisa sailkatzeak estigma larriak era-
gin ditzakeela”. Hala ere, sailkapen berri hori kritikatu dute, 
esate baterako, Europako Kontseiluko Giza Eskubideen 
komisarioak –haren ustez, ez da erabateko despatologiza-
ziorik izan– eta Europako Parlamentuak –haren iritziz, “ge-
nero-inkongruentzia haurtzaroan” kategoriak bizitzako etapa 
horretan izandako arauz kanpoko jokabideak patologizatzen 
ditu–. OMEk azaldu du “sailkapenean genero-inkongruentzia 
sartzearen helburua dela bermatzea pertsona transgeneroek 

2 OMEk honela definitzen du genero-inkongruentzia: gizabanako batek sen-
titzen duen generoaren eta esleitu dioten sexuaren arteko inkongruentzia 
iraunkor eta markatua. Dioenez, genero-jokaera aldakorrak eta lehenta-
sunak ez dira nahikoa genero-inkongruentzia diagnostikatzeko.

Izan ere, Estatistikako Institutu Nazionalak errolda kudeatze-
ko 2015ean emandako jarraibide teknikoen 2.1. atalean, 
nortasuna egiaztatzeko dokumentazioari buruzkoan, honako 
hau adierazi zen:

«Asimismo, para los menores extranjeros nacidos en 
España es obligatoria su inscripción en el Registro Ci-
vil y el traslado de la misma al correspondiente libro 
de familia, por lo que este también será un documento 
suficiente para acreditar sus datos de identificación 
durante un plazo máximo de tres meses desde su na-
cimiento, tras el cual dicha acreditación se realizará 
con la misma documentación exigida para los mayo-
res de edad.

Para menores extranjeros no nacidos en España la ley 
no realiza distinción con los mayores de edad, por lo 
que se exigirán los mismos documentos de identifica-
ción para ambos.»

Jarraibide hori maiatzean aldatu zen, aurreko bi paragrafoak 
baliogabetzen dituen ebazpenaren bidez, Auzitegi Nazionale-
ko Administrazioarekiko Auzien Salaren 2018ko abenduaren 
28ko epaia betez. Epai horrek erabat deusez deklaratu zuen 
jarraibide teknikoa, jo baitzuen adingabe atzerritarrak Espai-
nian jaiotakoen aldean diskriminatzen zituela udal-erroldan 
izena emateko bete behar zituzten identifikazio-betekizunei 
zegokienez.

Zailtasun hori gaindituta, ordea, gorago aipatutako ofiziozko 
jarduketan egiaztatu dugu beste oztopo batzuk daudela, eta 
horien berri eman diogu Herriaren Defendatzaileari, Estatuko 
Administrazioko organoen aurrean dagozkion jarduketak egi-
teko aukera balora dezan. Bidalitako txostenean bi proposa-
men jaso dira. Lehena, Barne Ministerioak azkar izapidetu 
ditzala inskripzio-zedulak kontsulatuek eta enbaxadek sale-
rosketaren biktimei pasaportea ematen ez dieten kasuetan. 
Bigarrenik, Estatistikako Institutu Nazionalak eta Erroldatze 
Kontseiluak azter dezatela udalei zuzendutako 2015eko 
martxoaren 16ko Ebazpena (udal-erroldaren kudeaketaren 
inguruko jarraibide teknikoei buruzkoa) aldatzeko edo alda 
dadin proposatzeko aukera, pasaporterik ez duten eta se-
xu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren emakumeak 
babesteko jarraibideak gehitze aldera.

Amaitzeko, aurreko urteetan eta txosten honen beste atal 
batzuetan aipatutako gai batzuk azpimarratu behar dira. Ho-
riek bereziki edo intentsitate handiagoz eragiten diete atzerri-
ko familien seme-alabei. Prekarietate ekonomikoko egoe-
rei buruz ari gara, eta, horietan, oso handia da diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen ordezkaritza, 
eta, beraz, baita erakunde honetan jasotako erreklamazioe-
na ere. Horrez gain, gizarte-egoera zailean dauden haurrak 
ikastetxe jakin batzuetan pilatzeak oraindik ere dakartzan 
eragozpenak ditugu hizpide.

Osasun-arloan, oraindik ere zailtasun batzuk daude emaku-
me atzerritarrak haurdunaldian artatzeko, baina esan beha-
rra dago planteatu zaizkigun guztiak azkar konpondu direla.
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http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/icd11-is-a-stride-toward-depathologisation-of-trans-people-but-more-is-needed?inheritRedirect=true&redirect=/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/icd11-is-a-stride-toward-depathologisation-of-trans-people-but-more-is-needed?inheritRedirect=true&redirect=/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0128_EN.pdf
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-7430
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duten eta transexualitate-egoera egonkorrean dauden adin-
gabeek sexu-aldaketa eskatu ahal izatea Erregistro Zibilean. 
Horrela, erantzuna eman zaio Arartekoak LGTBI+ pertsona 
eta elkarteekin partekatutako espazioetan entzundako jomu-
getako bati. 

Hirugarren gaiak intersexualen eskubideekin du zerikusia. 
Intersexualak ikusgarriago eta garrantzitsuago bihurtuz joan 
dira 2019an. Otsailaren 14an, horri buruzko ebazpena eman 
du Europako Parlamentuak, eta, haren bidez, estatu kideei 
eta Batzordeari eskatu die intersexualitatearen medikaliza-
zioari eta patologizazioari buruzko legeria proposa dezatela, 
sexu-normalizazioko kirurgia debekatzeko, Maltan eta Por-
tugalen egin den bezala, eta ziurtatzeko adingabeei ez zaie-
la beharrezkoa ez den kirurgia medikorik egingo. Halaber, 
exijitu da autodeterminazio pertsonalaren araberako gene-
roa legez aitortzeko aukera emango duten nortasun-agiriei 
buruzko legeria indarrean jartzeko, eta generoari buruzko 
aipamena eta izena aldatzeko prozedura malguak ezartze-
ko. Era berean, beharrezkotzat jotzen da sexu-ezaugarriak 
diskriminazio-arrazoitzat aitortzea juridikoki. Ekimen horie-
tako batzuk EAEren eskumen-eremutik kanpo badaude ere, 
ez da alferrikakoa Euskadin neurri praktikoak hartzea —hala 
nola osasun-arloan eta familiei emandako orientazioaren ar-
loan—, bermatzeko pertsona horien premiak eta eskubideak 
ezagutzen direla eta, ahal den neurrian, Europako Parlamen-
tuak finkatutako estandarrak errespetatzen direla.

generoa berresteko osasun-zerbitzuak baliatu3 ahal izango 
dituztela eta zerbitzu horiek osasun-aseguramendu egokia 
izango dutela. Halaber, kondizio hori sailkapenean sartzeak 
agerian uzten ditu genero-identitatearen, jokabide sexua-
laren, sexu-indarkeriaren eta sexu-transmisiozko gaixota-
sunen arteko loturak”. OMEk bere komunikazio publikoan 
adierazi du, halaber, pertsona transgeneroek osasun-premia 
bereziak dituztela, neurriz kanpo eragiten dietela osasun-bal-
dintza txarrek, batez ere osasun mentalaren, eta sexu- eta 
ugalketa-osasunaren arlokoek, eta arazo horiek transfobia-
rekin, diskriminazioarekin eta indarkeriarekin lotuta daudela, 
osasun-arreta eskuratzeko oztopo baitira.

Konstituzio Auzitegiaren epaia da bigarren erabakia. Horren 
bidez, baietsi egin zen Auzitegi Goreneko Lehenengo Sa-
lak martxoaren 15eko 3/2007 Legearen (Pertsonen Sexua-
ren Aipamena Erregistroan Zuzentzea Arautzen duena) 1.1. 
artikuluaren lehenengo paragrafoari buruz planteatutakoa, 
hots, Konstituzioaren aurkakoa zela. Artikulu horrek adin 
nagusikoei bakarrik aitortzen zien legitimazioa sexuaren eta 
izenaren aipamena erregistroan zuzendu zedila eskatzeko. 
Auzitegi Gorenak argudiatu zuen zalantzak zituela legeak 
ezarritako murrizketa horrek ez ote zuen gainditzen premia- 
eta proportzionaltasun-judizioa “heldutasun nahikoa” zuen 
eta “transexualitate-egoera egonkorrean” egonik eskaera 
serioa egiten zuen adingabeei eragiten zienean. Horiek ho-
rrela, Konstituzio Auzitegiak bermatu du heldutasun nahikoa 

3 OMEren arabera horiek barne hartzen dituzte gizabanakoaren genero-iden-
titatea indartzeko eta berresteko esku-hartze sozialak, psikologikoak, 
jokabidezkoak edo medikoak, hala nola tratamendu hormonala edo kirur-
gia.
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0128_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0128_EN.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11911
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-5585-consolidado.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11
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eta bestelakoak, bai eta bizitegi-baliabideetan harrera egin 
zaien neska-mutilei egindako elkarrizketen esparruan sortu-
tako eztabaida-taldeak ere. 

Kontseilua hiru lurralde historikoetako DBHko 24 nes-
ka-mutilek osatzen dute. Neska-mutil horiek parte hartzeko 
barne-dinamiketan esperientzia duten hainbat ikastetxek 
proposatuta izendatu dira. Parte-hartzaileak hautatzeko 
eskakizunak hauek dira: gaitasun kritikoa izatea eta haus-
nartzeko, sortzeko eta berdinen artean eztabaidatzeko eta 
proposamenak egiteko prest egotea, eta, batez ere, kontsei-
luan parte hartzeko eta inplikatzeko gogoa izatea. Nork bere 
iritzia adierazteko askatasun osoa izatea eta Arartekoak kon-
fidentzialtasuna bermatzea dira kontseiluaren funtzionamen-
duaren oinarrizko arauak.

Ikasturtean zehar, Kontseilua 3 edo 4 aldiz biltzen da au-
rrez aurre, eta, lan-jardunaldi horietan, parte-hartzaile guz-
tiek ikasturte hasieran adostutako gaietan sakontzen joaten 
da. Eztabaidagaiek bete behar duten betekizun bakarra da 
haurren eta nerabeen eskubideak zabaltzen eta sustatzen 
laguntzea, horiek egunerokotasunetik (egun arruntetan bi-
zitzen dugunetik eta gertatzen zaigunetik) aztertuz eta aur-
keztuz.

2019ko lehen seihilekoan, eremu digitalean haurrek dituz-
ten eskubideen gaia landu da. Hausnarketa hori egin dute, 
halaber, ENOC sareko gainerako haurren defentsa-erakun-
deen partaidetza-kontseiluek (ikusi aurrerago jasotako 
txostenaren IV.1), ENYA –European Network of Young Ad-
visors– proiektuaren esparruan. Gasteizen (apirilaren 6an), 
Donostian (ekainaren 8an) eta Bilbon (maiatzaren 11n eta 
ekainaren 22an) egindako 4 topaketetan jorratu da gai hori, 
eta, beti bezala, metodologia parte-hartzailea erabili da ho-
rretarako.

Adierazpen hain generikoaren pean sor litezkeen gaien ar-
tean, Kontseiluak erabaki zuen haurren eskubide batzuk 
ikusaraztea eta jakitea zer alternatiba eta proposamen 
eskaintzen dizkigun arlo digitalak horiek baliatzeko eta 
“… gatza ateratzeko!”, aukerak maximizatuz eta arriskuak 
minimizatuz. Zehazki, planteatu zen hauek zirela prozesua-
ren helburuak:

12. artikulua 

1. Iritzi propioa izateko gai den haurrari Estatu kideek 
iritzia askatasun osoz azaltzeko aukera bermatuko 
diote, haurrari berari dagozkion gai guztietan, eta beti 
bere adin eta heldutasunaren arabera. 

13. artikulua 

1. Haurrak adierazpen askatasuna izango du, muga po-
litikoak kontuan izan gabe; eskubide horren barruan 
sartuko dira edozein ideia edo informazio bilatu, jaso 
eta zabaltzea, bai ahoz, idatziz edo inprimakiz, modu 
artistikoan edo haurrak aukeratzen duen edozein mo-
dutan. 

Haurren Eskubideen Hitzarmenak, Nazio Batuek 1989an 
onarturikoak, 18 urtetik beherako adingabeei informazio-
rako eta parte-hartzeko eskubidea aitortzen die, bai eta 
eragiten dieten arlo guztietan beren iritzia emateko eta be-
ren iritzia kontuan hartua izateko eskubidea ere. Geure egi-
nez haurrentzat eta nerabeentzat lan egitea garrantzitsua 
bada hein berean edo gehiago izango dela haiekin lan 
egitea, haien ahotsa, iritzia eta ikuspegia entzutea, parte 
hartzeko, kontsultak egiteko eta aholkuak emateko bi-
deak eskaintzea, 2010ean, Arartekoko Haur eta Nerabeen 
Kontseilua eratu zen, funtzio nagusi Arartekoari bereziki 
adingabeei zuzenean eragiten dieten kontu edo ekimenen 
inguruan aholku ematea zuela.

Haur eta Nerabeen Kontseiluak neska-mutilen begirada 
gaineratu nahi du Arartekoaren proposamenetan, haiekin 
ekimenak, material didaktikoak, proiektuak eta bestelakoak 
kontrastatu, eta haurrentzat edo nerabeentzat interesgarri 
diren edo haien eskubideen defentsari eragiten dieten al-
derdiei buruzko iradokizunak bildu. Erakundea gure hau-
rren eta nerabeen ahotsa entzuteko eta parte hartzeko 
esperientzia eskaintzeko —behintzat horietako talde bati— 
apustu argia da. 

Adingabeek erakundean modu egonkorrean parte hartze-
ko eta egoteko bide hori lehenago erabili diren (eta aurre-
rantzean erabiliko diren) beste bide batzuen osagarri da; 
halakoak dira, esate baterako, azterlanak, txostenak, foroak 
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Aurreko urteetan bezala, prozesuaren amaieran, bideo bat 
egin da. Han, egindako hausnarketaren alderdirik interesga-
rrienak edo esanguratsuenak bildu dituzte parte-hartzaileek. 
“Nabigatu, baina ez hondoratu”; horixe da Kontseiluak bere 
maila berekoei sareko segurtasunari lotutako zenbait alder-
diren inguruan ohartarazteko erabili duen azken leloa.

Material hori guztia eta egindako hausnarketa guztia 
Kontseiluko bi ordezkarik eraman dute, urtero bezala, ENYA 
proiektuak Bruselan egindako topaketara (ekainaren 24-26) 
eta ENOCek Belfasten egindako 23. Urteko Konferentzia eta 
Batzar Nagusira (irailaren 25-27). Han, behin betiko onartu 
dira nerabeek adostutako gomendioak. Lan horren zati ba-
ten erakusgarri da Let’s Talk Young, Let’s Talk about chil-
dren’s rights in the digital environment izeneko bideoa.

2019ko azken hiruhilekoan, 2019-2020 ikasturtean lanpe-
tuta edukiko gaituen proiektuari ekin zaio. Oraingo hone-
tan, ENYA proiektuko kontseilu-sarearekin batera, haurrek 
eta nerabeek erabakiak hartzeko orduan dituzten eskubi-
deei buruz arituko gara, eta 2020ko txostenean jasoko dira 
emaitzak.

Urte amaieran, Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren 
onarpenaren 30. urteurrenaren harira egindako oroitzapen 
ospakizunarekin bat etorriz, Kontseiluko neska-mutil uga-
rik parte hartu dute Gasteizko Udalak eta UNICEF Euskal 
Herriko Batzordeak antolatutako Haurren Partaidetzarako 
Kontseiluen topaketa autonomikoa.

1. Haurren giza eskubideei lotutako oinarrizko eta 
funtsezko kontzeptuak barneratzea.

2. Ingurune digitalari eta aipatutako eskubideak eremu 
horretan baliatzeko aukerari buruz hausnartzea.

3. Pertsonalki zein kolektibo gisa identifikatutako ozto-
poak lantzea.

4. Tresnak ezagutzea, burua irekitzea, esperimentatzea, 
jolastea eta haiek baliatzea.

Honako eskubide hauei eman zaie arreta berezia: 
adierazpen-askatasunari, hezkuntza-eskubideari, pentsa-
mendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasunari, elkartzeko 
askatasunari, bizitza pribatuan, familian, etxean edo korres-
pondentzian esku-sartzerik ez egiteko eskubideari, aisial-
dirako, atsedenerako eta jolaserako eskubideei... eta baita 
kulturarako eskubideari ere!

Saio bakoitzean, dinamikaren baitan antolatu diren lan-
taldeetako bakoitzak zenbait erronka eta misio izan ditu. 
Betiere, ingurune digitalean eskubideak baliatzeko moduari 
lotuta egon dira horiek, eta taldeek hodeiko tresnen bidez 
egin behar izan diete aurre. Dinamika eta erronka zehatzak 
garatzeari esker, irudimenari libre uzteko aukera izan dute, 
eta, horrekin batera, hainbat tresna digital ezagutu eta lan-
du dituzte. Bestalde, eskubideak baliatzeko orduan dauden 
arrisku eta oztopo nagusiak identifikatu eta horiei aurre egi-
teko alternatiba erraz, arin eta eraginkorrak bilatu dituzte.
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partekatzeko, elkarrizketan aritzeko, esperientziak eta go-
goetak trukatzeko.

2018ko batzar nagusian, haurrentzako defentsa-bulego 
guztiek 2019an lantzeko: adostu zuten gaia: neska-mu-
tikoen eskubideak eremu digitalean. ENOCen 23. urteko 
konferentzian eta batzar nagusian —Belfasten egin ziren, 
irailean— onetsi ziren egoeraren diagnostikoa eta baterako 
adierazpena egiteko, honako hauek hartu ziren oinarri: gal-
de-sortak nahiz lan-dokumentuak trukatuz partekatutako in-
formazioa eta maiatzean Manchesterren egingo zen aurrez 
aurreko eztabaida prestatzeko bilkura. Batzarrean, gainera, 
sarerako Haurrak Babesteko Politika bat garatzea onetsi 
zen, sarearen beraren edo hari atxikitako kideen jardueretan 
haur eta nerabeen aurkako edozein motatako indarkeria pre-
benitzeko eta goiz antzemateko neurriak ezartze aldera, bai 
eta indarkeria erabiltzen den kasuetan hura salatzeko, esku 
hartzeko eta kaltea konpontzeko mekanismoak ere.

Kide guztiek partekatutako jarduera orokor hori osatze al-
dera, ENOCek bide eman du hausnartzeko beste espazio 
batzuk —horiei atxiki zaizkie interesa zuten defentsa-bule-
goak— sortzeko. 2019an, xede-herrialdera iritsitako haur mi-
gratzaileen atxiloketaren gaia jorratu da. Lan hori amaitzeko, 
adierazpen instituzionala egin da, eta haren bidez eskatu da 
praktika horiek indarrean dauden herrialdeetan haiek desa-
gerrarazteko. Azkenik, beren herrialdeek Mediterraneoan 
erreskatatutako migratzaileak lehorreratzeari uko egin dio-
tela-eta bereziki kaltetutako zenbait defentsa-erakunderen 
(Italia eta Malta) ekimenez, ENOCek ontzi horietan dauden 
haur migratzaileen egoerari buruzko adierazpena prestatu 
eta eztabaidatu du, eta kideei eskatu die hari atxikitzeko 
—haren bidez eskatu du haurren lehorreratze segurua eta 
giza eskubideen nazioarteko parametroek exijitutako arreta 
berma dadila—.

Arartekoak ENOCen “helduen” arloan egindako lan handia-
ren baliokidea da Haurren eta Nerabeen Kontseiluak ENYA 
proiektuan izandako parte-hartzea (aurreko kapituluan eman 
ditugu horren xehetasun gehiago). Horren harira, urteko kon-
ferentzian nerabeen ekarpenak eta helduen bulegoen lana-
ren ekarpenak uztartu izanak asko lagundu zuen diagnosti-
koaren eta amaitzeko aitorpenaren kalitatea hobetzen.

42. artikulua 

Estatu kideek hitz ematen dute Hitzarmenaren printzipio 
eta arauak jakinaraziko dizkietela modu eraginkor eta ego-
kietan bai helduei bai eta haurrei ere.

1. Haurren Defentsa-
erakundeen Europako 
Sarea (ENOC)

Haurrentzako Defentsa-erakundeen Europako Sarea (ENOC) 
1997an sortu zen eta, gaur egun, Europako 34 herrialdetako 
haur eta nerabeen eskubideak defendatzeko 42 erakundek 
osatzen dute. Horien artean dago, 2017. urteaz geroztik 
Arartekoaren Haur eta Nerabeentzako Bulegoa. Honatx sare 
horren helburu nagusiak:

•	 Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena ahalik eta 
modu osatuenean ezar dadin sustatzea.

•	 Taldeko ekintzari sostengua ematea, Europako he-
rrialdeetako politika publikoetan haur eta nerabeen 
eskubideak kontuan har daitezen.

•	 Informazioa, ikuspuntuak eta estrategiak partekatzea.

•	 Haur eta nerabeentzat eraginkorrak diren bulego 
burujabeak gara daitezen bultzatzea.

Haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoa ere sortu da, 
ENOC sareari atxikitakoa: ENYA –European Network of 
Young Advisors– ekimena, ENOCen jardueran haur eta ne-
rabeen partaidetza bultzatzeko. Horrela, haur eta nerabeei 
aukera ematen zaie entzunak izateko eta beren iritzi eta pro-
posamenak beren herrialdeetatik haratago ezagutarazteko.

Sareak urtean behin batzar nagusian biltzen da, kideek 
proposatutako eta adostutako gaiak eta edukiak lantzeko. 
Urteko biltzarra aprobetxatuz, herriaren defendatzaileek to-
paketa luzatu egiten dute, eduki horiei buruzko informazioa 

Aurrekoa ikusi

http://enoc.eu/?page_id=402
http://enoc.eu/?page_id=402
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2019/10/ENOC-2019-Statement-on-Childrens-Rights-in-the-Digital-Environment.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2020/01/ENOC-statement-on-the-situation-of-children-on-rescue-vessels-in-the-Mediterranean-FV.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2019/10/ENYA-recommendations-on-childrens-rights-in-the-digital-environment-FV.pdf
http://enoc.eu/?page_id=179
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Sarearen helburuetan aipatu bezala, han parte hartzeak 
aukera ematen du informazioa, estrategiak eta metodologiak 
partekatzeko, eta horixe da, hain zuzen ere, bere helburua. 
Horri lotuta, ohikoa izaten da askotariko gaiei buruzko infor-
mazioa eskatzea. Informazioa eskatzen duen erakundearen 
helburua da datu gehiago izatea hartu beharreko erabakiak 
hartzeko edo eman beharreko irizpenak emateko. 2019an, 
gai hauek landu dira: adingabe atzerritarren aldi baterako 
harrera (programa humanitarioak, osasuna, eskolatzea edo 
aisialdia direla-eta), haurrak babesteko sistema publikoak 
—hobetzeko ereduak eta elementuak—, Eliza katolikoko 
kideek egindako haurren sexu-abusuen biktimei errepara-
zioa emateko prozedurak, haurren eta nerabeen aurkako se-
xu-abusuen delituetarako aurreikusitako zehapenak, haurren 
ordezkaritza berezia familia-prozeduretan, ehiza-jardueretan 
armak erabiltzeko legezko adina, kalean dauden haurrak, jar-
dunbide egokiak haurrei eta nerabeei arreta integrala ema-
teko zerbitzuen arteko lankidetzan. Gainera, hainbat gairi 
buruzko lankidetza-eskaerak iristen ari dira sarearen bidez, 
eta horiek Europako eta nazioarteko erakundeek igortzen 
dituzte, hala nola Europako Kontseiluak, Europako Batzor-
deak, Europako Parlamentuak, Europolek, Haurren Eskubi-
deen Batzordeak —Child Rights Connect erakundearekin 
batera—, Nazio Batuen Haurren aurkako Indarkeriari buruzko 
Idazkaritza Nagusiaren ordezkari bereziak, UNICEFek edo 
Giza Eskubideen Batzordeak.

2. Estatuko beste defentsa-
bulego batzuekiko 
harremana

Aurreko atalean aipatu dugun helburua, hots, informazioa, 
ikuspegiak eta estrategiak partekatzea, presente dago, hala-
ber, urtero egiten diren Herriaren Defentsa Bulegoen Koordi-
nazio Jardunaldietan. Jardunaldi horiek txandaka antolatzen 
dituzte defentsa-erakundeek, eta oraingoan Andaluziako 
Herriaren Defendatzaileak antolatu ditu, Valentziako Erkide-
goko Síndic de Greugesekin eta Espainiako Herriaren De-
fendatzailearekin lankidetzan —horiek arduratu ziren osoko 
bilkura prestatzeko tailerrak egin eta dinamizatzeaz—. Az-
tertu beharreko gaiak ere urtero adosten dira, eta ez dira 
beti lantzen haurrei zein nerabeei berariaz eragiten dieten 
gaiak. Nolanahi ere, 2019an, bakarrik dauden adingabe 
atzerritarren arreta izan da jorratu beharreko gaia, eta labur-
pen-dokumentu eta adierazpen instituzionala —han, haur 
eta nerabe horiei emandako arreta hobetzea helburu duten 
zenbait gomendio jaso dira— onetsita amaitu da Nolanahi 
ere, kontu horren inguruko xehetasun gehiago emango dira 
txosten honen 2.3.4. atalean.

3. Gizarte-eragileekiko 
lankidetza

Arartekoak eta, dagozkion kontuetan, Haur eta Nerabe-
entzako Bulegoak, bere ekintza-ildoen artean argi eusten 
dio haurren eta nerabeen esparruan lanean diharduten gi-
zarte-eragileekin elkarlanean aritzeko aukerari, bai haur eta 
nerabeen eskubideak dibulgatuz edo defendatuz, eta bai, 
askotan, batez ere egoera ahulean dauden adingabeen sek-
toreentzat diren baliabide jakin batzuk kudeatuz.

Lankidetza-harreman horri dagokionez, urtero zehazten da, 
eta hainbat formatutan egiten da: bilerak, bisitak, kolabora-
zioak dokumentu edo proposamenetan eta abar. 

Arartekoa harremanetan egoten da haur eta nerabeen es-
kubideak defendatzen dituzten erakundeekin, hala nola Save 
the Children eta UNICEF, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Batzordea eta, estatu mailan, Haurren Erakundeen Plata-
forma bezalakoekin. Harreman horiek ohikoak eta jarraituak 
dira.

Bestalde, Haur eta Nerabeentzako Bulegoak haur eta nera-
been bizitzako arlo guztiei buruz landutako ikuspegiarekin 
bat, Arartekoaren erakundean bereizita dauden atal desber-
dinekin batera lanean ari da, adingabeen egoera edo arazoei 
ikuspuntu osagarrietatik heltzeko. Izan ere, desgaitasun, 
mendetasun eta osasun arloetako koordinatzaileak dagoz-
kien sektoreetako erakundeekin harremanetan daude, eta 
batzuetan, aurten bezala, 3/12 haurrek hartutako kalte zere-
bralaren elkartearekin eta Munduko Medikuekin ere, haur eta 
nerabeen osasunarekin eta autonomiari laguntzeko beharre-
kin zerikusia duten gaiei heltzen diete.

Ildo beretik, familia arloko arduradunak arlo horretako 
erakundeekin harremana dauka, aurten, Hirukiderekin eta 
Kidetzarekin.

Hezkuntza-esparruko gaiei dagokienez, bilerak egin 
dira itunpeko hezkuntzako gurasoen federazioekin 
(FAPAE-EIGEF, FEGUIAPA-UFEPA, FECAPP, BIDELAGUN 
eta FAPACNE), 2018-2019 ikasturtean zenbait hilabetez 
izandako lan-gatazkaren harira, Jolas eta Ekin programare-
kin (gizarte-eraldaketarako hezkuntza sustatzeko zentroa) 
eta Arabako Gizarte Langintzaren Elkargoarekin (hark or-
dezkatu ditu Euskadiko gizarte-langintzaren hiru elkargo 
profesionalak). 

Babesik gabeko haurren eta egoitza-baliabideetara egin-
dako bisiten esparruan, harremanak izan dira Babesten, 
Landalan eta Nuevo Futuro elkarteekin. 

Andoiu-Gorbeia neurri judizialak betetzeko gizarte- eta 
hezkuntza-zerbitzua kudeatzen duen Gaztaroan Ekin elkar-
tearekin harremanetan jarri gara.

Hainbat txosten, diagnostiko edo azterlan egiteko lanki-
detzaren testuinguruan, harremanetan egon gara CEAR 
Euskadirekin, EDE Fundazioarekin eta SIIS Dokumentazio 
eta Ikerketa Zentroarekin (Eguia-Careaga Fundazioa). Ha-

Aurrekoa ikusi

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/34-jornadas-de-coordinacion-de-defensores-del-pueblo-sevilla-y-tarifa-cadiz-15-y-16-de-octubre-de
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/34-jornadas-de-coordinacion-de-defensores-del-pueblo-sevilla-y-tarifa-cadiz-15-y-16-de-octubre-de
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/
https://www.elsindic.com/
https://www.elsindic.com/
https://www.defensordelpueblo.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/34_jornadas_de_coordinacion.documento_sintesis_definitivo_1.pdf
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/34_jornadas_de_coordinacion.documento_sintesis_definitivo_1.pdf
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/declaracion-de-tarifa
https://www.savethechildren.es/sedes-ong/pais-vasco
https://www.savethechildren.es/sedes-ong/pais-vasco
http://www.unicef.es/conoce/oficinas-unicef/unicef-oficina-pais-vasco
http://plataformadeinfancia.org/
http://plataformadeinfancia.org/
http://www.hiruhamabi.org/
http://www.hiruhamabi.org/
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak
http://www.hirukide.com/eu/
http://www.feguiapa.org/feguiapa%20eus.htm
http://www.fecapp.biz/
http://www.bidelagun.org/
http://fapacne.org/eu
https://jolasetaekin.org/eu-quienes
https://www.cgtrabajosocial.es/araba
http://emankorsarea.org/eu/area/landalan-eu/
https://www.nuevofuturo.org/?gclid=EAIaIQobChMIoPHBkbqo5wIVzLHtCh1XigR6EAAYASAAEgLaw_D_BwE
https://www.cear-euskadi.org/eu
https://www.cear-euskadi.org/eu
https://fundacionede.org/?lang=eu
https://www.siis.net/eu/
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ditu, eta zenbait egoera kezkagarri erakunde eskudunei jaki-
narazi dizkie, artatu beharreko beharrizan gisa formulatuta, 
edo esku-hartzean eskubideak bermatzea zehazte aldera.

Arlo honetan, azken urteotan bezalaxe, aipatu behar da 
Arartekoak gonbidapena jaso duela dekretu batzuk lantze-
ko prozesuan egiten den entzunaldi-izapidean parte hartze-
ko; oraingo honetan, zehazki, lana eta familia bateragarri 
egiteko laguntzei buruzko dekretuaz mintzo gara (jada 
onartuta dago txosten hau idazteko orduan). Ohikoa denez, 
gonbidapen horri orain azalduko dugun moduan erantzun 
diogu. Ondo jakina denez, 3/1985 Legeak, erakunde hau 
arautzen duenak, eginkizunen artean ez du jasotzen de-
kretuak informatzea. Hala ere, argi dago araudi berri bat 
lantzeko unea aukera paregabea dela euskal politika publi-
koak egituratzen dituzten neurriak eraikitzen eta hobetzen 
laguntzeko. Hori guztia dela eta, araudiaren zirriborroari 
buruzko txostenik igorri gabe, lantzen ari den arau-proiek-
tuari buruzko edo horri loturiko kontu batzuk helarazten 
dira, herritarren kexak izapidetzean, ofiziozko ikerketetan 
edo lan-eztabaidaguneetan antzeman, aztertu eta jaso di-
renak. Hitz batez, Arartekoak gaiaren inguruan orain arte 
adierazi dituen iritzien bilduma.

5. Ekitaldietan  
parte-hartzea

Elkarte eta erakundeekin kolaboratzeko marko horretan 
zein Arartekoaren erakundeak berak gidatutako ekimenak 
izateagatik, arartekoak berak edo erakundeko langileek 
adingabeei lotutako hainbat foro eta topaketan parte har-
tu izana nabarmendu behar da, gure erkidegoan zein gure 
erkidegotik kanpo. 2019ko parte hartze nabarmenenak eta 
orain arte dokumentu honetan aipatu ez direnak honako 
hauek dira:

ü	Eusko Legebiltzarra. Legeen Geroa-Gizarte Zerbitzuei 
buruzko Legea zikloaren II. Mintegia. Vitoria-Gasteiz.

ü	UPV/EHU. Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Zer-
bitzuen Kudeaketa eta Berrikuntza Graduondokoa. 
Haur eta nerabeentzako baliabideen modulua. Vito-
ria-Gasteiz. 

ü	AVAIM-FAPMI. Haurren eta nerabeen sexu ustiapenari 
buruzko IV. Estatuko mintegia. Iragaitzazko adingabeak 
eta haurren salerosketa. Bilbao.

ü	UNICEF. International workshop. Unaccompanied and 
Separated Migrant and Refugee Children. Madril.

Era berean, honako jardunaldietara joan gara erakundearen 
izenean:

ü	AMUGE-NEVIPEN. Ijito Herriaren Nazioarteko Eguna. 
Bilbao.

laber, lankidetzan aritzeko asmoz, Euskal Herriko Unibertsi-
tatearekin eta Deustuko Unibertsitatearekin izan dugu ha-
rremana, horietatik (Zuzenbide Fakultatetik eta Psikologia 
eta Hezkuntza Fakultatetik, hurrenez hurren) heltzen baitira 
praktiketako ikasleak.

4. Erakunde eta baliabide 
instituzionalekiko 
lankidetza

Modu berean, askotarikoak dira erakunde instituzional eta/
edo baliabide publikoetako ordezkari politiko eta teknikoekin 
lankidetzan aritzeko espazioak eta uneak. Solaskideetako 
batzuk honako hauek izan dira:

•	 Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 
Gobernu Sala.

•	 Euskadiko Fiskaltza Nagusia eta Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako Probintzia Fiskaltzak.

•	 Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia. 
Eusko Jaurlaritzaren Biktimen eta Giza Eskubideen 
Zuzendaritza.

•	 Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako 
sailburua. Gizarte Politiketako Sailburuordetza.Familia 
Politika eta Aniztasunaren Zuzendaritza.

•	 Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justiziako Sailburua.

•	 Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintzako diputa-
tua.

•	 Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua, Gizarteratzea 
eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren Gizarteratzea 
Sustatzeko Zuzendaritza.

•	 Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kirolaren eta Gazteria-
ren zuzendaria.

•	 Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Saileko foru 
diputatua.

•	 Hiru foru aldundien Gizarte Ekintza / Gizarte Politika 
/ Gizarte Politiketako sailetako haurren zerbitzuetako 
arduradunak (baita zerbitzu, programa eta baliabide 
batzuetako arduradunak ere).

•	 Emakunde. Erakundeen arteko talde teknikoa.

•	 Bilbo, Donostia, Irun eta Gasteizko udalak.

Bilera horietan, edo, hain zuzen ere, bilera horien ondorioz, 
Arartekoaren erakundeak politika publikoak eragin dituzten 
planak, protokoloak edota estrategiak bertatik bertara jakin 

Aurrekoa ikusi

https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/home
https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/home
https://psicologiayeducacion.deusto.eus/cs/Satellite/psicologiayeducacion/eu/psikologia-eta-hezkuntza-fakultatea?cambioidioma=si
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ü	Lagungo Fundazioa. Ate irekiko jardunaldia: Lagungok 
25 urte bete ditu. Bilbao.

ü	Pantallas Amigas. Gehiegizko erabileraren eta mende-
kotasun digitalen prebentziorako jardunaldia. Bilbao.

ü	Save the Children Euskadi. Lehen nazioarteko kongre-
sua – Haurrak mugimenduan. Bilbao.

ü	Gasteizko Udala. Save the Children GKEari Francisco 
de Vitoria domina ematea. Vitoria-Gasteiz.

ü	Bakeola (EDE Fundazioa) – Giza Eskubide eta Bake 
Hezkuntzaren Elkarteen foroa. Berdinen arteko tratu 
txarren tratamendua enpatiazko begiradatik. Bilbao.

ü	Agintzari. Bakarrik dauden adingabe eta gazte atzerri-
tarrei buruzko mugaz haraindiko ikaskuntzak. Hernani.

ü	Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia Saila – Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusia. Zigor Zuzenbideko 
XVI. Jardunaldiak José María Lidónen omenez: Gene-
ro indarkeriarne aurreko politika eta praktiken berrikus-
tea“. Bilbao.

ü	Ikuspegi. Immigrazioaren Euskal Behatokia. IX Jardu-
naldiak: Immigrazioa eta Integrazioa EAEn. Bakarrik 
dauden adin txikiko eta gazte atzerritarrak Euskadin. 
Bilbao.

ü	Save the Children Euskadi. Haur eta Nerabeentzako 
Baliabide Zentroaren inaugurazioa. Barakaldo.

6. Haurren Eskubideei 
buruzko Hitzarmena 
onartzea ospatzea

Nazio Batuen Batzar Nagusiak Haurren Eskubideei buruzko 
Hitzarmena onartu zueneko 30. urteurrenaren harira, Arar-
tekoak Haurren Eskubideen Batzordeko lehendakari Luis 
Pedernera hartu zuen. Izan ere, Euskadira bidaiatu zuen 
UNICEF Euskal Herriko Batzordearen eskutik. Agintari hori 
Eusko Legebiltzarrean hartu aurretik egindako bileran, hau-
rren —batik bat zailtasun bereziak dituzten edo zaurgarrita-
sun-egoeran daudenen— eskubideen egoeraren inguruan 
nork bere kezken eta ikuspuntuen berri eman zioten elkarri.

Halaber, urteurren horren harira, Haurren Partaidetzarako 
Kontseiluen topaketa autonomikoan hartu du parte Ararte-
koaren Haur eta Nerabeen Kontseiluak. Topaketa hori Gas-
teizko Udalak eta UNICEF Euskal Herriko Batzordeak an-
tolatu zuten, eta abenduan egin zen. Hauxe zen helburua: 
esperientzien berri ematea elkarri eta haurren eta nerabeen 
parte-hartzea sustatzeko udal-praktika gero eta ugariagoen 
bidez egindako lana zabaltzea. Hortaz, topaketan, nes-
ka-mutilen kolektiborako eta programak bultzatzen dituzten 
profesionalen kolektiborako dinamikak antolatu ziren aldi 
berean.

Aurrekoa ikusi

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2019/12/11/haur-eta-nerabeek-parte-hartzeko-euskadiko-kontseiluen-i-topaketa-europa-jauregian/?lang=eu
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2019/12/11/haur-eta-nerabeek-parte-hartzeko-euskadiko-kontseiluen-i-topaketa-europa-jauregian/?lang=eu
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=65c21a87_117e9336274__7faf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=65c21a87_117e9336274__7faf


V
atala

Haur eta nerabeen eskubideen egoera 

baloratzea
Aurrekoa ikusi





63Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2019

Haur eta nerabeen eskubideen egoera baloratzea

V

V. Alala

HAUR ETA NERABEEN ESKUBIDEEN EGOERA 
BALORATZEA

eta ez zaiola hura helarazi. Aurrerapenak egin dira, ordea, le-
ge-aurreproiektuekin eta erregelamendu-proiektuekin batera 
aurkeztu behar diren memorietan araudiak haurrengan eta 
nerabeengan duen eraginaren azterketa txertatzeko orduan. 
Izan ere, Arartekoak badaki autonomia-erkidegoko gober-
nuaren organo eskudunak jada eskatzen ari direla araudiak 
haurrengan eta nerabeengan duen eraginaren azterketa 
txerta dadila xedapen orokorrak egiteko prozeduran.

Legegintza-arloko aurrerapen txiki horiek ez datoz bat au-
rrekontu-esparruarekin; izan ere, oraindik ere hasierako zail-
tasun berak daude diru-sarrera publikoak, aurrekontu-eslei-
penak eta haurren eta nerabeen eskubideetan eragina duten 
gastuak identifikatzeko, eta hori funtsezkoa da baliabideak 
birbanatzeari buruzko edozein erabaki hartzeko.

Aurreko urteetako plangintza-jarduera handia 2018an amai-
tu zen, haurrentzako plan ugari jendaurrean aurkeztuta 
(2018-2022 aldirako Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko 
IV. Planean jasotako ardatz espezifikotik hasi eta sentsibi-
litate berezia duten udalerrietako tokiko planetaraino). Plan-
gintza-jarduera horrek bide eman dio ekimenak abian jartze-
ko eta planetan jasotako proposamenak gauzatzeko faseari. 

Printzipio orokorrei dagokienez, haurraren interes gorenak 
nahiko ezezaguna izaten jarraitzen du; izan ere, interpreta-
zio-printzipioa edo erabaki jakin batzuen inspiratzailea dela 
aipatzen bada ere, oso gutxitan jarduten du prozedura-arau 
gisa Haurren Eskubideen Batzordeak 14. ohar orokorrean 
emandako orientabideei jarraituz. Oraindik urrun gaude kon-
tuan hartu beharreko elementuak definitu eta elementu ho-
rietako bakoitza haztatu ondoren haur baten edo haur talde 
baten interes gorena zein den zehaztetik.

Haurrek entzunak izateko duten eskubidea eta, aldi be-
rean, beren iritzia kontuan hartzeko eskubidea gero eta ge-
hiago ezagutu, aipatu eta eskatzen da. Hala, partaidetzarako 
guneak, egiturak eta erakundeak eratu dira. Askotan, haur 
eta nerabeentzat tokiko planak formulatzearekin batera, 
haurren kontseiluak eta antzeko funtzioak dituzten orga-
noak errealitate izaten hasi dira Euskadiko udalerri anitzetan. 
Dena den, ez dugu ahaztu behar mugimendu hasiberria dela 
eta, ondorioz, hurrengoak eskatzen jarraitu behar dira: parte 
hartzeko bide erreal eta egonkor gehiago; haurrak eta nera-
beak entzutera bideratutako denborak; mekanismo egokiak; 

Ondorengo paragrafoetan aurkeztera goaz Arartekoaren 
Haur eta Nerabeentzako Bulegoak 2019an egin duen jar-
dueratik azpimarragarriena. Kasu batzuetan balorazio bat 
erantsi diogu, Euskadin bizi diren haur eta nerabeen eskubi-
deak bermatzeko aurrera egin behar den gaietan.

2019an, 474 kexa-espedientetan aipatu da argi eta garbi hau-
rren eta nerabeen presentzia edo inplikazioa, alegia, Ararte-
ko erakundeari egindako kexa guztietatik ia %17,84tan. Zen-
baketa horretan sartuta daude, batetik, alde batek eskatuta 
bideratu diren kexa-espedienteak (464): norbanakoek edo 
elkarteek azaldu dituzte, horretarako ezarritako bideren bat 
erabiliz (bulegoak, weba, posta elektronikoa); eta bestetik, 
erakundeak bere kabuz hasi dituen ofiziozko espedienteak 
(10), haur eta nerabeen talde batzuk ahultasun egoeran dau-
dela edo beraien premiei behar bezala erantzuten ez zaiela 
susmatzen denean, egoera horiek aztertzeko eta horien bi-
lakaera ikusteko. 

Kexa nork egiten duen ikusita, bakarra izan da haur edo 
nerabe batek zuzenean egindakoa. Gainontzekoak helduek 
egin dituzte eta neska-mutilengan eragina duten egoerak 
azaldu dizkigute. Kexa horietatik 5 gizarte-erakundeek egin 
dituzte (norbanakoen egoerak azaldu dituzte) eta beste 12 
kexa elkarteek egin dituzte, baina pertsona-talde baten or-
dezkari gisa; horregatik, adingabe gehiagori eragiten diete.

Helarazitako gaiei dagokienez, %46,1ek baino gehiagok ze-
rikusia dute haurrek bizi-maila egokia garatzeko baldintza 
materialekin. Zehatz-mehatz esanda, diru-sarrerak eta etxe-
bizitza bermatzeko sistemei lotutako gaiak dira. Beste %27,4 
hezkuntza-sistemako arazoei buruzkoa da eta gainerako 
%27 ehuneko desberdinetan banatzen da, beti %7tik behe-
ra, arlo hauetan: babesik gabeko haurren gizarte-zerbitzuak 
(%6,5), familiei laguntzeko politikak (%6,0), osasun-sistema 
eta eremu soziosanitarioa (%4,3), justizia-administrazioaren 
zerbitzuen jarduerak (%2,8), eskola-kirola eta aisia-jarduerak 
(%3,0) eta beste hondar-arlo batzuk.

Kontu kuantitatiboetatik harago eta Haurren Eskubideen 
Batzordeak aplikatu beharreko neurri orokor deritzenei 
dagokienez, lehenik eta behin esan behar dugu, XI. Lege-
gintzaldiko legegintza-programan aurreikusi arren otsailaren 
18ko 3/2005  Legearen aldaketa 2019ko lehen lauhilekoan 
igorriko zitzaiola Gobernu Kontseiluari, urtea amaitu dela 
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koen arabera, hazkunde ekonomikoko testuinguruan gaude-
la, eta langabezia-tasa % 10etik beherakoa dela. Haurren (14 
urtetik beherako biztanleak) pobreziak ere aldeko dinamika 
jarraitu du, % 9,5era jaitsi baita 2018an. Hala ere, 14 urtetik 
gorako biztanleriarena baino ia bi aldiz handiagoa da. Fa-
milia-mota aintzat hartuta, ordea, pobrezia errealaren adie-
razlea handitu egin da seme-alabak dituzten bikoteengan 
(% 5), eta are handiagoa da (% 15) guraso bakarreko fami-
lien kasuan. Datu horiei erreparatuta, ondoriozta dezakegu 
etxean haurrak izateari lotutako pobreziaren diferentzia-
la egon badagoela oraindik ere, eta bai hori eta bai des-
parekotasun-maila handia egotea etengabeko mehatxuak 
direla aukera-berdintasuna lortzeko eta pobreziaren belau-
naldien arteko transmisioaren ziklo gaiztoa gainditzeko. Izan 
ere, desparekotasunak pobrezia dakar eta gizarte-mugikor-
tasuna zailtzen du, eta haurrak erlatiboki gurasoen posizio 
bera izatera kondenatzen ditu.

Europako Batzordearen Haurrengan inbertitzea: desabantai-
len zikloa haustea izeneko gomendioak gogorarazten due-
nez, pobreziaren belaunaldien arteko transmisioari buelta 
ematean inbertituz, prebenitu, babestu eta aurrea hartzen 
da, eta nahi ez diren ondorioak saihesten dira. Horretarako, 
lehenik eta behin, errenten lehen mailako banaketarako po-
litikak, enplegu duina eta soldata nahikoak bermatu behar 
dira. Eta ondoren, bigarren mailako birbanaketa eta po-
breziaren ondorioei eta jatorriari aurre egitea helburu duten 
gizarte-politikak. 

Zeregin horretan, bidezkoa da Diru Sarrerak Bermatzeko 
Euskal Sistemaren ekarpena balioestea; izan ere, herritarren 
erreklamazioen kopuru handi bati egiten diote erreferentzia. 
Gogora dezagun berriz ere diru-sarrerak bermatzeko siste-
mak dituen prestazio ekonomikoen hartzaile-ehuneko altua-
ren barruan sartzen direla ardurapean seme-alabak dituz-
ten familiak. Datu horrek erlazioa du Arartekoari zuzentzen 
zaion kexa-ehuneko handiarekin, adigabeak ardurapean di-
tuzten pertsonenak baitira asko eta asko. Nahiz eta DSBE, 
EPO eta GLL prestazioei buruzko kexak gutxitu egin diren 
aurreko urtearen aldean: –ekonomia hazi, langabezia-tasa 
gutxitu eta DSBEak jasotzen dituzten pertsonen kopurua 
gutxitu den testuinguruan–, bere horretan mantentzen da 
bizikidetza-unitatean haurrak daudela (askotan, bat baino 
gehiago) berariaz aipatzen duten kexen ehunekoa (%37,6). 
Iaz adierazi genuen bezala, horrek ez du esan nahi gainerako 
%62,4an haurrik ez dagoenik, baizik eta ez dutela datu hori 
eman egoera azaltzean. Aipatuta eta, beraz, zenbatuta edo 
zenbatetsita, biribiltasunez baiezta daiteke oinarrizko beha-
rrak estaltzeko zailtasunak dituzten egoitzetan eta, horien 
artean, diru-sarrerak bermatzeko errenta, etxebizitzarako 
prestazio osagarria edo gizarte-larrialdiko laguntza ezetsi, 
eten edo azkendu zaielako egoera kalteberenetan dauden 
familietan adingabe asko dagoela. Izan ere, erakunde honek 
halako erreklamazio ugari aztertzen du. 

Gizarteratzeari buruzko txosten orokorraren II.4 atalean ze-
hatz-mehatz irakur daitekeenez, hauteman da Lanbidek 
hainbat hobekuntza egin dituela 2019an, besteak beste, 
barne-antolamenduari eta koordinazioari, aplikazio infor-
matikoei, harremanei eta herritarrentzako informazioari 
buruzkoak; horiei esker, zerbitzu hobea ematen da. Hala 

metodologia erakargarriak eta abar. Horiek bermatu behar 
dute adingabeek horien bizitzan eragina duten eremu des-
berdinetan parte hartzen dutela.

Diskriminaziorik ezaren printzipioa dela-eta, txostenean 
ez da jaso horri buruzko erreklamaziorik. Hala ere, familia 
atzerritarretako haurrek zailtasun gehigarriak izaten dituzte 
oraindik ere beren eskubide guztiak baliatzeko: prekarietate 
ekonomiko handiagoa, gizarte-egoera zaurgarrian dauden 
ikasleak ikastetxe jakin batzuetan kontzentratzeko arriskua, 
futbol federatua praktikatzeko oztopoak, eta abar.

Lurraldean familia-erreferenterik ez duten neska-mutil atzerri-
tarren egoerarekin batera (aurrerago mintzatuko gara egoera 
horretaz), Arartekoak ofizioz esku hartu du 2019an, zenbait 
emakumek —batzuetan, gizakien salerosketaren biktima iza-
tearen zantzuak zituzten— beren seme-alaba txikiak (baita 
Euskadin jaiotakoak ere) erroldatzeko edo erroldan man-
tentzeko izandako zailtasunen harira; izan ere, helduei es-
katu ohi zaienaren antzeko dokumentazioa exijitu diete haur 
nazionalei eskatzen zaienaren ordez. Zorionez, praktika horri 
eusten zion Estatistikako Institutu Nazionalaren instrukzio 
teknikoa aldatu egin da maiatzean, Auzitegi Nazionalaren 
epai bat betearazteko. Hala ere, beste oztopo batzuek bere 
horretan diraute, eta horien berri eman zaio Herriaren De-
fendatzaileari, Estatuko Administrazioaren organoen aurrean 
dagozkion jarduketak egiteko aukera balora dezan. 

LGBTI haur eta nerabeei dagokienez, ez dugu ukatuko 
abantaila handia dakarrela LGTBI eskubideak babesten 
dituen esparru juridikoa izateak, baina oraindik ere beha-
rrezkoa da haurren eta nerabeen babes eraginkorrean eta 
aniztasun afektibo-sexualari lotutako premietan aurrera egi-
tea. Eskola-eremua da, zalantzarik gabe, horretarako leku 
pribilegiatua, are gehiago aldarrikatzen den eskola inklusi-
boaren esparruan. Behar-beharrezko neurria da aniztasuna 
eta pertsonen duintasuna errespetatzeko balioetan heztea 
eta bizitzea, bai eta eskolako eremuak leku seguruak izatea, 
jarrera diskriminatzailerik gabekoak. Ez da neurri bakarra, 
ordea.

Diskriminazioaren aurkako borrokan, neurri egoki eta irmoak 
hartu behar dira, eremu publikoan zein pribatuan, zuzenean 
edo zeharka pertsonei tratu desberdina ematea eragiten 
duten edo gorroto-diskurtsoa bultzatzen duten jokabideei 
aurre egiteko. Helburua da gaitzespenezko gertakariei —es-
plizituei eta hain esplizituak ez direnei— aurrea hartzea eta 
kolektibo jakin batzuk estigmatizatzen dituzten sinesmen 
sozialak sor daitezen saihestea. Ezinbestekoa da diskurtso 
publikoak giza eskubideak errespetatzea, eta berdintasune-
rako eskubidea eta zuzenbideko estatu sozial eta demokra-
tikoaren defentsa azpimarratzea. Horretarako, diskurtso 
estigmatizatzaile populistak eta xenofobo, homofobo edo 
transfoboak desegiteko datu eta txosten zorrotzak behar 
dira. Behar-beharrezkoak dira, besteak beste, kulturarteko-
tasunari eta giza eskubideei buruzko prestakuntza-planak, 
diskriminazioari aurre egiteko neurri eraginkorrak eta zurru-
murruen aurkako programak.

Garapenerako bizi-maila egokia izateko eskubideari da-
gokionez, hasteko adierazi behar da, datu sozioekonomi-
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bermea ere bada, kolektiboa osatzen duten pertsonen duin-
tasuna eta berdintasuna defendatzen dituelako.

Hitz batez, erakunde honek, beste urte batez, eskatu nahi die 
euskal administrazio publikoei alokairu-erregimenean eskura 
daitezkeen babes publikoko etxebizitzen parkea zabaltzeko, 
Etxebizitzaren Legean ezarritako erronkei behar bezala aurre 
egite aldera, eta, aldi berean, denbora pasa ahala, esleitu-
takoa baino etxebizitza handiago bat (edo konfigurazio des-
berdina duena) alokairuan hartu behar duten errentari publi-
koen eskaerei erantzute aldera.

Hezkuntzarako eskubideari dagokionez, nahitaez aipatu 
behar da 2019an gizarte ekimeneko irakaskuntza itunduan 
sustaturiko grebaren ondorioz sortu den arazo larria. Ararte-
ko erakundeak hainbat familiaren kexa asko jaso zituen, oso 
kezkatuta baitzeuden etengabeko greba deialdien ondorioz 
beren seme-alabek jasan zitzaketen ondorio larriengatik.

Arartekoak bazekien arazoaren oinarria irakasleek beraien 
laneko baldintzak defendatzeko zuten greba egiteko eskubi-
dea egikaritzeko legezko jarduna zela, eta Arartekoaren iritziz, 
eskubide hori egikaritzearen ondorioz ezin zen albo batera 
utzi itundutako eskolen sareko ikasleek hezkuntza jasotzeko 
duten eskubidea. Hala, Arartekoa, bere jarduteko aukerak 
egikarituz, harremanetan jarri zen Eusko Jaurlaritzako Lan 
eta Justizia Sailarekin eta Lan Harremanetarako Batzordea-
rekin, arazoa konpontzeko bitartekari lana gauzatu ahal iza-
teko aukera aztertzeko hain zuzen ere. Lankidetza horretan 
nabarmendu zen arazoak zituzten alderdiek eskatu behar 
zutela indarrean dagoen araubide esparruan eskaintzen di-
ren bitartekaritza zerbitzuek esku hartzea. Horretako, Arar-
tekoak deialdi publiko bikoitza egiteko bere jarduna mugatu 
zuen. Lehenengoa, gutxieneko zerbitzu egokiak ezartzeko 
lan egitea zen, eta bigarrena alderdiei eskatzeko, bakoitza-
ren autonomia guztiz errespetatuz, baloratzeko bitartekaritza 
mekanismo horiek erabiltzeko aukera. 

Ikasleak ohiko onarpen-prozesuetan onartzeari dagokionez, 
jasotako kexak jada ez dira oso esanguratsuak, ezta iraga-
nean eztabaidatuak ziren gaietan ere, adibidez, errolda-da-
tuak gehiegi erabiltzea. Gaur egun, iazko txostenean adierazi 
genuenez, hartutako kexek zerikusi handiagoa dute ikasleak 
epez kanpo eskolatzearekin, batez ere berandu eskolatu di-
ren ikasleak badira.

Ikasleak onartzeko egungo araudiak ezartzen duenez, ikasle 
horiek eskolatzen direnean, adierazitako lehentasunak eta 
erabilgarritasuna ez ezik, kontuan hartu beharko dira esko-
la-plangintzarekin eta aniztasuna ikastetxe ezberdinetan ba-
natzearen orekarekin lotutako alderdiak ere.

2019an azken faktore hori (aniztasuna banatzean oreka ego-
tea) erabili izan da baita ere ikasle horiek ikastetxe itundue-
tan matrikulatzeko, eta familia asko horren aurka daude, izan 
ere, ikastetxe itundu asko erlijiosoak dira edo familiek gastu 
asko ordaindu behar izaten dituzte horrelako ikastetxeetan. 
Horregatik, familia askok umeen ikastetxea aldatzen dute 
aukera dutenean. Hori ikusirik, erakunde honek azpimarratu 
du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ebaluatu egin be-
har duela banaketa politika horren eraginkortasuna.

ere, oraindik ere badago zer hobetu, alderdi jakin batzuei 
dagokienez. Prozedurazko kontuei dagokienez, uste dugu 
beharrezkoa dela oraindik ere herritarrei informazio hobea 
—egokia eta ulergarria— ematea nork bere gain hartzen 
dituen betebeharrei buruz. Izan ere, egiaztatu dugu beha-
rrezkoa ez den dokumentazioa aurkezteko eskatzen dela 
oraindik ere, eta alegazioei eta aukerako berraztertzeko 
errekurtsoei erantzuteko epeetan atzerapen nabarmena 
dagoela. Oso positibotzat jotzen da kexak izapidetzean 
prestazioak eteteari eta iraungitzeari lotutako hainbat arazo 
konpondu izana. 

Kexa-espediente ugariri eman zaie konponbidea eta, kasu 
askotan, Lanbideren jarduera arau-esparruarekin bat zeto-
rrela egiaztatu da; hala ere, oraindik ere badira desadosta-
sunak erakunde horrekin. Izan ere, 2019. urtean, Enplegu 
eta Gizarte Politiketako Sailak ez ditu onartu Arartekoak egin 
dizkion iradokizun eta gomendio gehienak. Horien artean, 
nabarmentzekoak dira, batetik, prestazioak ordaintzen ez 
den mantenu-pentsioa erreklamatu izana ez egiaztatzea-
gatik ukatu, iraungi eta eteteko erabakiei buruzkoak, ba-
tez ere genero-indarkeriaren egoeretan, baita beste egoera 
ahul batzuetan ere; bestetik, kasu batzuetan, ez da kontuan 
hartzen guraso bakarreko familietako adingabearen interes 
gorena, eta hori espediente askotan gertatzen da. Adinga-
been interes gorena haur eta nerabeei eragiten dieten era-
baki eta jarduketa guztietan hartu behar da kontuan, eta ez, 
Lanbidek aipatzen duenez, adingabea eskubideen subjektua 
denean.

Etxebizitza-arloan, Arartekoaren erakundeak aurten berriz 
ere baloratzen du etxebizitza duin eta egokia izateko eskubi-
de subjektiboa pixkanaka aplikatzea aldeko neurria dela, 
eta lagungarria izan dela bizitegi-bazterketa jasateko arrisku 
larrian dauden edo etxebizitza egoki bat eskuratzeko pre-
mia larria duten familia askoren ongizatea lortzeko. Hala eta 
guztiz ere, etxebizitza duin eta egokia legez okupatzeari da-
gokionez, oraindik ere hainbat zailtasun material antzematen 
ditugu. Egia esan, asko dira, etxebizitzaren premia dela-eta, 
Arartekoak jasotzen dituen kasu, kontsulta eta erreklama-
zioak. Horiek, oro har, hiru gai dituzte hizpide. Alde batetik, 
babes publikoko etxebizitzen errentariek ez dute asebete 
etxebizitza duin, egoki eta ekonomikoki irisgarria izateko 
duten eskubide subjektiboa, higiezinak ez duelako ratioa 
gainditzen, hau da, 15m2 familia-unitateko kide bakoitzeko. 
Bigarrenik, badira hainbat familia alokairu-araubideko babes 
publikoko etxebizitza bat premiaz behar dutela diotenak. Hi-
rugarren arazoa da ez dagoela guraso bakarreko egoeraren 
legezko definiziorik, eta ez dagoela zehaztuta zer baldintza 
bete behar dituzten familia-unitatea osatzen duten pertso-
nek guraso bakarreko familiatzat hartzeko edo aitorpen horri 
eusteko.

Hitz batez, aipatu Etxebizitzaren Legean ezarritakoa bete 
nahi izanez gero, EAEko administrazio publikoek arauen eta 
aurrekontuen bidez neurri osagarriak hartu behar dituzte, 
eta ahaleginak egin, gainerako gizarte-eskubideak bezala 
(hezkuntzarakoa eta osasunerakoa), baliabide ekonomiko 
urriak dituzten pertsonen eta familien bizi-baldintzak ho-
betzeko oinarrizkoa den eskubidea bermatze aldera; eskubi-
de hori kolektibo osoaren kohesio sozialerako ezinbesteko 
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latu da aita, ama eta aitona-amonei bisitak eten zaizkiela, 
haurrentzat kaltegarriak zirelakoan. Kexa horietako askotan 
zalantzan jarri dira haurren zerbitzuetako profesionalek egin-
dako txosten teknikoak, horietan oinarritzen baitira eraba-
kiak. Horri dagokionez, eta kexagileei jakinarazi zaienez, oso 
ageriko elementuez harago, psikologia, hezkuntza-arloko 
esku-hartzea edo beste diziplina batzuk oinarri hartuta ate-
ratako ondorioen balorazio teknikoa ez da sartzen erakun-
de honen gaitasunetan, haren azterketa-eremua zuzenbi-
dera mugatzen da-eta. Txostenei buruzko “bigarren iritzi 
bat” jaso ezin izatea da desadostasuna eragin duen beste 
arrazoia, eta, horri dagokionez, bide judizialetik administra-
zio-ebazpenaren aurka egiteko aukera izateak bermatzen du 
epaitegietako talde psikosozialetako profesionalek txosten 
horiek berrikustea. 

Familia-harreraren inguruko desadostasuna, kasu guztietan, 
bere burua eskaintzen zuen pertsona egokia ote zen zehaz-
teko balorazioari buruzkoa izan da. Egoitza-harreraren ka-
suan, kexatzeko arrazoiek zerikusia zuten bai hezkuntza-tal-
deak jardunik egin ez izanarekin, bai profesional-taldeak eta 
—guraso-ahala etenda zuten— gurasoek seme-alabekin 
hezkuntza-arloan esku hartzeko lehenetsitako irizpideei da-
gokienez izandako muturreko desadostasunarekin.

Egoitza-harreran dauden haur eta nerabeentzako arreta 
ere aztertu da bulego honek ofizioz egindako jarduketetan: 
ikuskapen-bisitak Araban jokabide-arazoak dituzten nera-
beentzako programa garatzen duten bi egoitza-baliabidee-
tara; euskal administrazioaren tutoretzapean dauden haur 
atzerritarrak nazionalizatzeko prozedurak; ikuskapen-bisita 
familia-erreferenterik gabeko adingabe atzerritarrentzako 
Arabako Bideberria zentrora; ikuskapen-bisita Zornotzako 
lehen harrerarako zentrora eta Vivero emantzipaziorako 
prestakuntza-zentrora —Bizkaian daude biak—

Familia-erreferenterik gabeko adingabe atzerritarren egoe-
ra berezia, hau da, kalteberatasun handikoa, izan da, hala-
ber, Herriaren Defentsa Bulegoen Koordinazio Jardunaldien 
xede. Jardunaldi horiek bukatzeko, diagnostikoa eta adiera-
zpen instituzionala eman ziren. Adierazpen instituzionalean 
honako hau gogorarazi zen: “Bakarrik dauden adingabe 
atzerritarrak, 18 urtetik beherakoak izanik, haurtzat hartu 
behar direla adin nagusiko bihurtu arte. Haien motibazioak 
edo jatorrizko testuingurua ezin dira aitzakia izan despare-
kotasuna nabarmentzen duten erantzun juridikoak emateko, 
hau da, jotzeko “migratzea erabakitzeko” izan behar duten 
autonomia-mailak “gure haurrengandik” ezberdintzen ditue-
la, eta, horrenbestez, ez dutela hainbeste merezi babesga-
betasun-egoeran dauden adingabeak izanik aitortua duten 
babesa.

Nolanahi ere, aurten gurera iritsitako bakarrik dauden nes-
ka-mutil atzerritarren kopuruak aurreko bi urteetako go-
ranzko joerari jarraitu ez badio ere, horien gizarteratze-ara-
zoak nabarmenagoak izan dira adin nagusiko bihurtutakoan 
aurre egin behar izan dieten emantzipazio eta sostengua 
bilatzeko prozesuetan. Hainbat kexatan alegatu da adinga-
beei dokumentazioa emateko prozesua ez zela behar bezain 
arduratsua izan eta, beraz, ez zuela bermatu neska-mutilak 
babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen baliabidetik 

Epez kanpo egindako ikasleen eskolaratzeari lotuta, arazoak 
sortzen dituen beste alderdietako bat da hizkuntza-eredua-
ren aukeraketa. Normalean, familiek beren seme-alabak A 
ereduan eskolatu nahi dituztenean sortzen dira arazoak, eta 
kasu horietan egiaztatu da lurralde batzordeek, ustez, ez du-
tela irizpide bera aplikatzen. Arartekoak gai horri buruzko za-
lantzak agertu zituen 2018ko txostenean. Batzuetan, eredu 
horretan eskolatzeko eskaera egiten dute hezkuntza-premia 
bereziak edo ikasteko zailtasunak dituzten haurrak direlako, 
eta hezkuntza-administrazioak beharrezko laguntza edo ba-
liabideak emanez erantzun beharko lieke premia horiei. Bes-
te batzuetan, ordea, eskatzaileek eskubide bat baliatzeko 
helburu irmoa dute, hura urratzen ari zaielakoan.

Halaber, Hezkuntza Sailari egindako gomendioan, Ordiziako 
bi ikastetxeetan ikasleak eskolatzeko orduan dagoen des-
orekaren berri eman eta neurri zuzentzaileen proposamena 
jaso da, baina sail horrek oraindik ez digu erantzunik bidali.

Hezkuntza-premia bereziei lotutako laguntza-eskaerei es-
ker (aurreko urteetako txostenetan adierazi da derrigorrezko 
hezkuntzaren osteko ikasketetara ere zabaltzen ari direla), 
erakunde honek jakin du zer aldaketa egin diren 2019-2020 
ikasturteari begira, hezkuntza-premia bereziak dituzten 
ikasleei Oinarrizko Lanbide Heziketaren esparruan sartzeko 
aukera emateko eta sarbide hori errazteko. Ildo horretan, 
ikasturte honetan gehitutako lehenengo berritasuna %  33 
edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako 
plazen kopurua areagotzea izan da (% 5 izatetik % 10 iza-
tera). Bigarren berritasuna hauxe da: pertsona horiei matri-
kulatzeko aukera ematea, 17 urte bete badituzte ere; izan 
ere, 2018-2019 ikasturtera arte ezinezkoa zen. Eta hirugarre-
na Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen curriculuma hiru 
urteko ibilbidera egokitzeko proiektu pilotua abian jartzeko 
asmoa da.

Hezkuntza-sistema arautuaren erantzun hori gehitu egin zaio 
enplegurako prestakuntzaren azpisistemak (Lanbide) es-
kaintzen duenari —haren helburua da pertsona eta kolektibo 
jakin batzuek lanbide-kualifikazioa lortzeko dituzten zailtasu-
nei aurre egitea—. 

Eskola-jantokiei dagokienez, I. motako diabetesa duten adin-
gabeen arretari buruzko kexa-espediente bat izapidetzen ari 
da Arartekoa. Eskola-garraioa dela-eta, berriz, nabarmendu 
behar dugu dekretu arautzaile berria onartu dela, eta haren 
aplikazio-eremuan sartzen direla haur-hezkuntzako hiruga-
rren mailako ikasleak eta oinarrizko lanbide-heziketako ikas-
leak (herritarrek behin eta berriz eskatu izan dute hori). 

Babesgabetasun-egoeran dauden haurrentzako gizarte 
zerbitzuek emandako arretaren inguruko erreklamazioak ez 
dira asko aldatu, ez jorratutako gaiei dagokionez, ez aurre-
ko urteekin alderatuta. Udaleko gizarte-zerbitzuak zalantzan 
jarri dituzten kexek berriz ere izan dute hizpide egindako es-
ku-hartzeari buruzko informaziorik eman ez izana.

Interesdunek beren seme-alabak babesgabetasun-egoeran 
daudela jo, guraso-ahala eten eta foru-erakundeak haurren 
tutoretza bere gain hartzearekiko azaldu ohi duten desa-
dostasuna adierazteaz gain, aurten, hainbat kexatan sa-
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• Guraso bakarreko familiei estatutu berezia aitortzea, 
haien premia bereziei erantzun egokia emateko, ere-
mu guztietan.

• Banandutako gurasoak dituzten familien edo berre-
ratutako familien kasuan familia ugariaren tituluak ku-
deatzeko irizpideak hobetzea, edo, hala badagokio, 
gai horri buruzko erregulazio autonomiko propioa egi-
tea.

• Seme-alabengatiko diru-laguntzen eta kontziliazio-
rako laguntzen izapidetze administratiboa argitzea, 
arintzea eta sinplifikatzea, irisgarriagoa izan dadin he-
rritarrentzat eta laguntza horien izapidetzea ahalik eta 
automatizatuen egon dadin.

• Adinekoak, seme-alabak, edo gaixorik, ezinduta edo 
mendetasun-egoeran dauden kideak dituzten familiei 
laguntzeko zerbitzu publikoak eta baliabideak area-
gotzea eta hobetzea.

• Familia eta lana bateragarri egiten eta familia-erantzu-
kizunak betetzean emakumeen eta gizonen erantzun-
kidetasuna sustatzen lagunduko duten neurriak 
bultzatzen jarraitzea, laguntza ekonomikoen bidez 
ez ezik, era guztietako estimuluen bidez ere sustatuz 
balio-aldaketa eta egitura ekonomikoen eta enple-
gu-egituren egokitzapena, bat etor dadin pertsonen 
zaintza-beharrekin.

Adingabearen interes gorena eta bere garapenean bi gura-
soak izateko eskubidea –bikotea hautsi arren– hartzen dira 
oinarritzat familia-elkarguneak familiaren esparruari –eta ez 
justiziarenari– lotuta aurkezteko erabakia hartzeko. Aurten 
erakundean jaso ditugun kexa urrietako gehienetan, interes-
dunek azaldu dute ez daudela ados elkarguneak epaitegira 
igorritako txostenen edukiarekin. Arartekoak gai horretan 
esku hartzeko dituen aukerak, ordea, oso mugatuak dira; 
izan ere, nahiz eta erakundearen eginkizuna den herritarrak 
defendatzea euskal administrazio publikoen jarduketan izan-
dako irregulartasunen aurrean, otsailaren 27ko 3/1985  Le-
gearen –Arartekoa sortu eta arautzekoa– 13. artikuluaren 
arabera, kontrol-zeregin hori ez zaie aplikatu behar epaileek 
eta auzitegiek baloratu beharreko administrazio-jarduerei. 
Horixe da, hain zuzen, kexek hizpide dituzten txostenen ka-
sua. Txostenak administrazio-instantzia batek eman baditu 
ere, haiek egiteko agindu duen agintaritza judizialari dagokio 
txostenen sendotasunari eta koherentziari buruzko erabakia 
hartzea: epaitegiak ezartzen du bisitak familia-elkargunean 
egin behar direla, eta elkarguneak epaitegira bidaltzen ditu 
bere txostenak, agintaritza judizialak balora ditzan, alderdiek 
aurkeztutako gainerako frogekin alderatuz.

Haurren osasunerako eskubideari dagokionez, atzerri-
tarrek, hain zuzen ere haurdun zeuden zenbait emakumek 
eta haur batek, osasun-arreta jasotzeko izandako zailtasu-
nei lotutako erreklamazio gutxi batzuk jaso ditugu oraindik 
ere, baina azkar ebatzi dira. Halaber, tramitazioan zehar, 
ebakuntza kirurgikoen atzerapenei, espezialisten kontsultei 
edo tratamenduak hasteari buruzko erreklamazio gehienak 
ebatzi dira. 

irtetean administrazio-egoera erregularra izatea, eta, horren-
bestez, adin nagusiko bihurtutakoan, egoera zaurgarriagoan 
geratu zirela. Beste kasu batzuetan, adierazi da haurren 
zerbitzuek behar bezala prestatu zutela trantsizioa, baina 
beste baliabide batzuengandik espero zitekeen erantzu-
na ez zela eskuragarri egon zegokion epean eta moduan. 
Kexak aztertuta, bistakoa dirudi zerbitzuen eta programen 
arteko trantsizioetan zaintzari, elkarlanari eta koordinazio-la-
nari dagokienez dauden gabeziei premiazko arreta eman 
behar zaiela. Hala ere, hori ez da kontuan hartu beharreko 
dimentsio bakarra gazte —honezkero adingabeak ez dire-
nak— migratzaile horiei arreta emateko orduan. Hori dela 
eta, Arartekoak azterlan bat abiarazi du jada pertsona horiek 
komunitatean integratzen laguntzeaz arduratzen diren zer-
bitzu publikoek —ez da bakarrik gizarte-zerbitzuen eginkizu-
na— gazte horiei eman beharreko arreta integraletik espero 
litekeenari buruz.

Adopzioari dagokionez, Etiopian adoptatu duten familiek se-
me-alabak adin nagusiko bihurtu arteko jarraipen-txostenei 
buruz aurkeztutako kexari erantzunez, euskal administra-
zioek horren inguruan dituzten eskumenen berri eman zen, 
eta jakinarazi zen haurren jatorrizko herrialdeak zehazten 
duela jarraipena zer maiztasunekn, zer kopurutan eta zer 
adinera arte egin behar den.

Aurten, genero-indarkeria pairatzeko arriskuan dauden hu-
rrengatiko kezkaren harira, zehazki, honako gai hau jorratu 
da: zer egoeratan dauden indarkeria horren ondorioz ume-
zurtz geratutako seme-alabak, eta zer laguntza jasotzen di-
tuzten politika publikoetatik; hori guztia, haur horietako biren 
senideek aurkeztutako esku-hartzeko eskaeraren ondorioz. 
Beste autonomia-erkidego batzuetan garatutako espe-
rientzien (guztiak orain gutxi jazotakoak) eta egoeraren au-
rretiazko azterketa egin ondoren, administrazio jakin batzuei 
zuzendutako kontsultak eta kexak aurkeztu dira, baina izapi-
detze-fasean daude oraindik.

Urte osoan zehar, diziplina anitzeko lantalde batek, gaian 
aditua den pertsona batek dinamizatua eta erantzun ego-
ki batean zuzenean inplikatutako eragileek osatua, aurrera 
egin du Euskadin izandako haurren sexu-abusuko kasuetan 
jarduteko protokoloaren proposamen tekniko bat egiteko 
prozesuan. Proposamen hori, une honetan, askotariko zer-
bitzu, sail eta erakundeetako arduradun politikoekin egiaz-
tatzeko fasean dago.

Familia babeslea izateko eskubideari dagokionez, 2019an 
aurrera egin da kontziliaziorako laguntzen erreforman, eta 
emakumeek eta gizonek zaintzan erabateko erantzunkide-
tasuna izatearen alde egin da. Horretarako, estatuko errefor-
mak seme-alaben jaiotzagatiko eta zaintzagatiko baimenei 
dagokienez izango duen eragina aurreratu nahi izan da Eus-
kadin. Aitzitik, familientzat garrantzitsuak diren zenbait arlo 
hobetu beharra dago, eta horiei EAEko politika publikoeta-
tik heldu beharko litzaieke nahitaez. Bereziki, honako neurri 
hauek dira lehentasunezkoak:

• Seme-alabak dituzten familietan egindako inbertsio 
ekonomikoa handitzen jarraitzea, batez ere neurri fis-
kalak ezarriz.
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Polizia-arloari dagokionez, adingabe bat, gorputz-miake-
ta egite aldera, polizia-bulegoetara eraman izanari buruzko 
ebazpen bat eman da aurten. Erakunde honen ustez, as-
katasunerako eskubidea mugatu zuen neurri horrek, eta 
ez zuen behar bezalako lege-babesik. Gainera, berriz ere 
egiaztatu dugu Ertzaintzaren eta udaltzaingo gehienen 
atxilotze-zentroetan ez dagoela bulego espezifikorik adin-
gabeak zaintzeko, eta urtarrilaren 12ko 5/2000  Lege Or-
ganikoaren erregelamenduak exijitutako adingabeentzako 
atxiloketa-liburu espezifikoei dagokienez, modu askotara 
jokatu dela.

Jolaserako, atsedenerako eta aisialdiko eta jolas-jar-
dueretarako eskubideari buruz 2019an jasotako kexen ar-
tean, eskola-kirolari buruzkoak nabarmentzen dira. Horiek 
berriz ere agerian utzi dute kontraesana dagoela zenbait 
lehia-jardunen eta balio inklusibo eta ez-lehiakorren eta 
foru-aldundietako eskola-kiroleko programen bidez hau-
rren nortasuna garatzeko balioen artean. Erakunde honen 
iritziz, indarrean jarraitzen dute aurreko urteetako zenbait 
ebazpenetan horri buruz formulatutako irizpideek.

Haurren hartutako kalte zerebralari lotutako esku-hartzea, 
Espainiako Herriaren Defendatzailearen azterlan batekin ba-
tera egina, amaitu da aurten. EAEko administrazioak ez du 
egokitzat jo unitate espezifiko bat sortzea haurren hartutako 
kalte zerebraleko kasuak artatzeko, Herriaren Defendatzai-
leak aipatutako azterlanean proposatu bezala. Nolanahi ere, 
bermatu du lehendik dauden Hartutako Kalte Zerebraleko 
Unitateak eskura daudela haren esku-hartzearen beharra 
duten kasuetarako, eta pazienteen adina ez dela arazo.

Arreta goiztiarrari dagokienez, jasotako kexen argitan, badi-
rudi sistema behar bezala funtzionatzen ari dela, nahiz eta 
batzuetan desadostasuna egon saioen maiztasunari, esleitu-
tako zerbitzuei edo, are, arreta amaitu eta pazienteak beste 
zerbitzu batzuetara eramateari dagokienez.

Justizia-arloan, non, jakina denez, baztertu egiten baitira 
jurisdikzio-bidean ebatzita dauden edo sub judice egoeran 
dauden gaien gaineko esku-hartzeak, aipatzekoa da beste 
urte batez ez dela jaso legearekin gatazkan dauden adinga-
beei lotutako kexarik; hala ere, zentroetako bat bisitatu da 
neurri judizialak bete daitezen.
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