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aurre egin ahal izateko nolabaiteko “berme fondorik”. Erakundeek lan legeria urratzen 
badute eta horrek ezohiko ordainketa egiteko betebeharra ekartzen badu, gerta liteke 
erakundearen jardun osoa edota zuzendaritza batzordeko pertsonen ondasunak zalan-
tzan jartzea.

Hori dela eta, badirudi beharrezkoa dela egon daitezkeen ezohiko ordainketa horiei aurre 
egin ahal izateko fondoak eduki ahal izateko neurriak antolatzea. Halaber, beharrezkoa 
litzateke erakundeen lan eta finantza egoera hobetzea. Horrela, edozein enpresa pribatu 
edo publikoren eskubide edo baldintza normalizatuak bermatu ahal izango lirateke.

6.Langileen prestakuntza iraunkorra bultzatzea.

Aurreko gomendioan heldu zaio jada prestakuntza planetan sar litezkeen kontzeptuak 
gain hartzeko beharrari.

Kasu askotan, batez ere erakundeak oso boteretsuak direnean edo langile ugari dituz-
tenean, erakundeak berak bere planak lantzeko eta langileriaren prestakuntza beharrak 
betetzeko gaitasuna izaten du.

Beste hainbat kasutan (erakunde txikien kasuan batez ere), ordea, interes edo behar 
komunak bilatu beharko lirateke, horiei elkarrekin erantzute aldera.

Uste dugu bi kasuetan administrazioen papera prestakuntza beharrei ahalik eta erantzun 
onena ematea bultzatzea edo horretan laguntzea izan beharko litzatekeela, kontuan har-
tuz zeintzuk diren erakundeen ekimenak (horrelakorik dagoenean) edo behar komunei 
erantzuna ematen dieten prestakuntza planak bultzatuz.

7.Profesionalki “erretzea” saihestu edo gutxitzeko ordezkapen, txandakatze, 

arnas aukerak eskaintzea.

Konpromiso pertsonalaren maila handia bada ere, sektore honetan oso ohikoa, eguneroko 
lanak desgaste handia dakar, batez ere zerbitzu batzuetan edo baldintza zehatzetan arituz 
gero.

Errealitate hori Arartekoak ikusi ahal izan du zerbitzu ezberdinei eginiko bisitetan, adibidez 
jokabide arazo larriak dituzten nerabeei arreta eskaintzen dieten zentroei eginikoetan. Horrek 
estres handia, laneko bajak, taldearen ezegonkortasuna... bezalako arazoak ekartzen ditu. 
Kasu larrienetan talde osoak baja hartzea, erakunde batek baliabide bat kudeatzeari ezezkoa 
ematea, edo Administrazioak hura kudeatzeko prest egongo den erakundea topatzeko 
zailtasunak izatea ere gertatu da.

Ez da erraza izaten horrelako egoerak gainditzea. Aitzitik, ez dirudi pertsonen irteera egon 
daitekeen konponbide bakarra denik. 

Arazo horren gainean jarraipena egin beharko da eta hari arreta gehiago eman beharko zaio. 
Horrela, hitzarmenen eta kontratuen hurrengo edizioetarako kontuan izan beharreko beste 
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elementu bat izan daiteke txandakatzearen irudia biltzea. Horrek lanaren ezaugarriengatik 
desgaste maila handia dakarten lanetan aritzen diren pertsonen atsedena ahalbidetuko luke; 
bestela jarduera batzuk eragindako nekea kontuan har daiteke, adibidez zuzeneko esku-
hartzearekin zerikusia dutenak, eta horien iraupena mugatu eta horrenbesteko desgastea 
ekarriko ez duten beste jarduera batzuk egitea aurreikusiko da, lan talde osoaren artean 
jarduerak bidezkotasunez banatuta.

Hitzarmenek langileak noizean behin askatzeko sistema ezar dezakete prestakuntza jasotzeko 
edo beste lanpostu batera igarotzeko eta, modu horretara, “atsedena hartzeko”. Kontuan 
izan behar da zenbaitetan eskura dagoen langile on kopurua eskasa dela, lanpostuaren 
martxa hartzea zaila izaten dela eta, baja sortzen duen kasuan, zaila dela hura ordezkatzea. 
Horrek eragin handia du erabiltzaileengan eta gainerako langileengan, azken horien kasuan 
lan karga handiagoa hartzera beharturik ikusten direlako.

8.Sektorean irabazi asmoa duten erakundeak sartzeko aukera hausnartzea.

Irabazi asmoa duten erakundeak sektorean sartzea benetako mehatxutzat hartzen dute 
irabazi asmorik gabeko erakundeek. Izan ere, lan baldintzak hobetzen diren heinean –pro-
posatzen ari diren hobekuntzak gauzatuta– sektore pribatuak ustiatzeko moduko lan edo 
negozio nitxoa ikusiko du, hirugarren adineko egoitzen kasuan gertaturiko moduan.

Hirugarren Sektoretik uste da horien sarrerak lehiakortasuna ekar dezakeela, baina 
zalantzan jartzen da irabazi asmorik gabeko erakundeek baino zerbitzu hobea eskain 
dezaketenik. Izan ere, haien mozkin portzentajea ez zaie zuzenean erabiltzaileei aplika-
tuko, egun gertatzen ari den moduan.

Gainera, birkontratazioa areagotzeko, lan baldintzak gutxitzeko (horregatik azpimarratzen 
da hitzarmen arautzaile sendoaren beharra), kritika eta eztabaida desagertzeko arriskua 
ikusten dute, Hirugarren Sektoreari balioa ematen dion elementua azken hori.

Ez dago irizpide argirik Administrazioaren jarduteko moduaren gainean, baina babes 
neurriak antolatzearen alde egiten da. Neurri horiek ez lirateke izango irabazi asmorik 
gabeko erakundeak babesteko, baizik eta zerbitzua bera babesteko. Ondorioz, zerbitzu 
horiek emateko baldintza batzuk ezarriko lirateke, ia ezinezko egiteko mozkinak lortzea 
eta, ondorioz, irabazi asmoa duten erakundeen sarrera zailtzeko. Horrela, baldintzek 
hobera egingo lukete, bai langileenak, bai erabiltzaileenak.

Zentzu horretan Europako Parlamentuak berak zera adierazi zuen Interes Orokorreko 
Gizarte zerbitzuei buruz hitz egitean: “akatsa litzateke lehiakortasun arau, laguntza 
publiko eta merkatuaren, batetik, eta, bestetik, zerbitzu publikoa, interes orokorra 
eta gizarte kohesioaren kontzeptuen arteko aurkakotasun faltsua ezarriko duen 
ikuspegia hartzea”. Aldiz, zera eransten du: “beharrezkoa da horiek adiskidetzea, 
alde ekonomikoen eta gizartekoen arteko sinergia positiboak bultzatuz”. Zerbitzu 
horien kasuan zera ohartarazten da: “lehiakortasunaren arauak, laguntza publikoa eta 
nazioarteko merkatua bateragarriak izan behar dira zerbitzu publikoen betekizunekin eta 
ez alderantziz” (Europako Parlamentuaren 2007ko martxoaren 14ko txostena “Europar 
Batasuneko Interes Orokorreko Gizarte Zerbitzuen” gaiari buruzkoa).


