
194 ARARTEKOAREN TXOSTENA

9.Praktika egokiak ebaluatu eta barreiatzea.

Oso aktiboa, oso barreiatuta, etengabe hazten dabilen eta ibilbidean zehar jardun onean 
esperientzia handia pilatu duen sektore baten aurrean gaude.

Pertsona eta erakundeek pilaturiko esperientzia praktiko hori ez da beti gizarteraturikoa 
izaten. Hori argitzen duten arrazoiak anitzak dira, guztiak ulergarriak: eguneroko lanean 
gainezka egitea, hausnarketarako eta trukerako eremuak falta izatea, sektorea bera 
barreiaturik egotea...

Adibidez, urteko memoriak lantzeko praktika oso hedaturik dago, gastuak eta jasotako 
diru-laguntzak (edo, zenbaitetan, jasotzeko daudenak) justifikatzeko balio duten memo-
riak hain zuzen. Askotan, ordea, memoria hori egiteak ere ez du hausnarketarako eta 
hobekuntzak sartzeko aukera ekartzen (Administrazioari aurkeztu beharreko beste lan 
bat da), eta hark ere ez du ebaluaziorako eta hobekuntzarako benetako mekanismo 
gisa ere erabiltzen. Edonola ere, memoria horiek egiteak esfortzu handia eskatzen du 
erakundeen partetik; eraginkorrak izate aldera, helburu argiei erantzun behar diete, 
erakundearentzat nahiz Administrazioarentzat argiak izango direnak. Ez da egokia 
bete beharreko beste izapide bat bezala agertzea, programan edota hura jasoko duen 
administrazioan inolako eraginik izango ez duela ziur jakinda.

Horrela, bada, badirudi beharrezkoa dela ebaluazioa hobetzea (erakundeen aldetiko 
konpromisoa geroz eta handiagoa izan, orduan eta zorrotzagoa izan ahalko da) eta 
informazio hori erabiltzea emaitza hobeak eskaintzen dituzten praktikak edo esperien-
tziak hedatzeko.

10. Plan eta ebaluazio publiko eta parte-hartzekoak bultzatzea.

Geroz eta administrazio gehiagok lantzen ditu jarduera planak, bai izaera orokorrekoak, 
bai azpisektore jakin batean oinarriturikoak. Plan horien gaineko ebaluazioak egin eta 
emaitzak jakinarazten dituztenak ez dira hain ugariak.

Gomendio honekin lortu nahi dena da ez bakarrik plangintza eta ebaluazioa funtziona-
tzeko ohiko moduak izatea, baizik eta horietan ahalik eta parte-hartze handiena (hau da, 
sektorean lan egiten duten erakundeen euren lankidetzarekin) eta ahalik eta publikoenak 
(horrek esan nahi du administrazioen partetik gardentasuna eta gizartearekiko konpro-
misoa izan behar direla) izatea.

11. Gizarte sentsibilizazioa.

Arartekoak gizartearen gaian egindako ezohiko txosten gehienetan gizarte sentsibiliza-
zioari berariaz heltzen dion gomendioa erantsi da.

Azken batean, gizarte demokratikoetan gizartea bera da beharrezkotzat jotako prestazio 
edo zerbitzu jakin batzuk gain hartzen dituena edo ez, eta horiek ordaintzeko edo ez 
ordaintzeko edo auzoan onartzeko prest dagoena edo ez.
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Ikuspegi horretatik begiratuta, Arartekoak kezka agertu izan du gizartearen jarrera 
edo erreakzio zehatz batzuen aurrean. Horiek zalantzan jartzen dute talde jakin bati 
baliabide kopuru zehatza eskaintzeko edo zerbitzu batzuk hemen edo han sortu edo 
kokatzeko komenigarritasuna, normalean egoera bereziki ahuletan dauden pertsonei 
zuzendurikoak horiek.

Guztiok ezagutzen ditugun zenbait kasutan, erreakzio batzuk ezinezko bihurtu dute 
baliabide bat sortzea edo hark normaltasunez garatu ahal izatea zerbitzua. Beste kasu 
batzuetan, ekimena bultzatzen duen administrazioa bera da erabat beharrezkotzat jotako 
zerbitzu bat sortu edo kokatzeko zailtasunak topatzen dituena.

Zentzu horretan, bere garaian egindako gomendio orokor honi heldu behar diogu: 
“Erakundeen buruzagitza, ahultasun handiko taldeentzat zerbitzuak sortu behar direnean” 
(ikusi 2001eko txostena, 461-465).

Hainbat gatazkatan esku hartu eta gero, Ararteko erakundeak une hartan gogorarazi 
zuen zerbitzu baten sorrera araudi jakin batera atxikita egon ohi dela, bakoitzaren ezau-
garriei jarraiki, eta, ondorioz, araututako prozedura jarraitu ohi duela (obrak egiteko 
lizentzia, irekiera lizentzia...). Kasu hauetan, administrazio eskudunak lege esparrua 
aplikatu besterik ezin du egin, ezarritako prozedura zorrozki jarraitu eta kasu bakoitzean 
ebazpenak eginez zerbitzua baimenduz edo hura galaraziz. Hain zuzen ere, argi dago 
prozedura horien oinarrizko funtzioetako bat aldeei segurtasun juridikoa ematearena dela, 
bai zerbitzuaren sorrera eskatzen eta bultzatzen dutenei, bai proiektuaren eraginak jaso 
ditzaketenei. Garrantzitsua da, bada, prozedura zorrozki betetzea beharrezkoa dela eta 
hark eskainitako aukera guztiak aprobetxatu behar direla azpimarratzea, horren bidez 
alde guztiek alegazioak egin eta arrazoiak aurkezteko denboran eta forman.

Halaber, auzotarren erreakzioek agerian utz ditzaketen arazoak edo gabeziak aztertu zi-
ren. Kontrako erreakzio horiek, didaktikoki, hurrengo izenburuen pean kokatu ziren:

a) “Zerbitzuari ez”: desegokitzat jotzen da; adabaki bat besterik ez da; ez die arazoei 
erro-errotik heltzen; ez dator bat zerbitzuaren beraren helburuekin...

b) “Zerbitzua, hemen, ez”: zenbait kasutan, ezetz esateko arrazoia da aurretiaz ere 
antzeko beste hainbat zerbitzu bertan izatea (“gure elkartasun-kuota jadanik 
beteta dago”); beste kasu batzuetan, berriz, arrazoia da auzuneak arazo berriak 
bereganatzea, lehen halakorik izan ez arren... Argiago esateko, ez da zalantzan 
jartzen egitaraua ona izan daitekeenik (adibidez, drogen kontsumoari lotutako 
kalteak txikitzea); zalantzan jartzen da, ordea, zerbitzuaren kokalekua bera.

c) “Zergatik hemen eta ez han?”: arrazoi hauek eta aurrekoak antzekoak dira (hemen 
ere zalantzan jartzen baita kokalekuaren egokitasuna). Baina, hemen, konparazioa 
egiten da, eta konparazio horretatik batzuek ateratzen dute eurei kalte egiten 
zaiela.

d) “Ez digute argibiderik eman, eta ez digute entzun”: behar beste edo aurretiaz; 
ez digute kontsultarik egin; gure iritzia ez da aintzakotzat hartu; guretzat etor 
daitezkeen ondorio kaltegarriak ez dira balioetsi; proiektua isilpean gauzatu da; 
jadanik bukatuta eta erabakita zegoenean aurkeztu zaigu...

Arrazoi mota horiek modu desberdinetara kanpora daitezke, pertsonen arabera eta egoeren 
arabera. Baina, arrazoi mota bakoitzaren azpian, oinarrizko arazoak antzeman daitezke 
eta, sarritan, gizartearen ikusmiratik ez dira asko lantzen arazo horiek. Ildo horretatik:
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- Politika zehatz batzuen aurkako iritzia ager daiteke (a).

- Zalantzan jartzen da zerbitzu zehatz batzuk gune jakin batzuetan pilatzea (b).

- Salatu egiten da ez dela plangintzarik egin eta baliabideak ez direla ekitatez banatu (c).

- Protesta egiten da, informaziorik jaso ez delako eta parte hartzeko biderik izan ez 
delako (d).

Hemen kontua ez da arrazoiak zuzenak ala okerrekoak diren balioestea; kontua ez 
da, berebat, kritikarik gabe arrazoi horiek onartzea. Haatik, kontua da, jarrera horien 
euskarriak zeintzuk diren ulertzea. Esate baterako, zerbitzu zehatz batzuen inguruan, 
plangintza publikoa izango balitz, ziur asko errazagoa izango litzateke, gune jakin bate-
ko auzotarren ordezkarien aurrean, gune horretan baliabide zehatza nahitaezkoa dela 
defendatzea; izan ere, antzeko zerbitzuak ezartzen dira –edo, plangintzaren arabera 
behintzat, etorkizunean ezarriko dira–, beste gune batzuetan ere. Edozein kasutan, ho-
nako gertaera hau ez dirudi ustekabekoa denik: kontrako erreakzioak edo erreakziorik 
zitalenak, maiz-sarri, degradazio handiko herri eta auzunetan edo euren burua bazterturik 
ikusten duten horietan gertatzen dira.

Arazo horiei  aurrea hartzeko edota horiek saihesteko, beharrezkoa da gizarte sentsi-
bilizazioa lortzea. Gauzak horrela, pertsona talde batzuek baztertuak izateko arriskua 
badute, edo talde horien egoera ahultasun handikoa bada, eta haientzat zerbitzu bereziak 
sortu nahi badira, orduan, Arartekoaren erakundearen ustez, administrazio eskudunek 
jarrera aktiboa eta buruzagitzako jarrera izan behar dute, kasu guztietan, hurrengo 
helburuak lortzeko:

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

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

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

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

- Zerbitzuaren jardunbidea zuzena izan dadin, beharrezkoak diren bermeak eskaini 
behar dira. Konparazio baterako, egitarauei edo profesionalei laguntza, kontrola, 
ebaluazioa, jarraipena... eta gainerakoak bermatu behar zaizkie, batik bat, ba-
liabideen kudeaketa beste erakunde baten esku uzten denean edo baliabide hori 
gizarte ekimenetik sortzen denean. Bermeak eskaini behar zaizkie, gainera, dela 
zerbitzuaren erabiltzaileei, dela toki horretako auzotarrei.
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- Ahal den neurrian, istiluak saihestu behar dira; eta, istiluak sortzekotan, lan egin 
behar da, horiek azkar konpon daitezen.

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

Hori guztia dela eta, Ararteko erakundearen iritziz, guztiz beharrezkoa da erakundee-
tako arduradunek proiektu horiek sustatzea eta proiektuon buruzagi izatea. Beharrizan 
hori areagotu egiten da, proiektuen hasieran batez ere, biztanle batzuk kezkatuta 
egon daitezkeelako, edo biztanleok ez dituztelako proiektu horiek begi onez ikusten; 
hori gerta dakieke, bereziki, hurbilen daudenei edota proiektuen ondorioak zuzenean 
jasango dituztenei. Erakundeen buruzagitza horrek honako helburu hauek izan behar 
ditu: gizartea sentsibilizatzea; herritarrek parte hartzea; beharrizanen erantzunei buruz, 
plangintza egitea; administrazioen artean, koordinazioa izatea; elkartasuneko gizarte 
ekimenei laguntza ematea; gizarte eragileek konpromiso berezia badute baztertutakoen 
alde lan egiteko, orduan eragile horiekin elkarlanean aritzea; eta, halaber, zerbitzuak 
behar bezala dabiltzala ziurtatzea.

Arartekoaren 2001eko gomendioak zerikusi handia badu ere berariazko baliabide jakin 
batzuen sorrerarekin, gizarte sentsibilizazioa beharrezkoa da erabat gizarte ekintzaren 
arlo guztian, bai, behinik behin, hark geroz eta handiagoak diren beharrei erantzutea 
lortu nahi bada. Horren ondorioz, baliabide berriak eskatuko dira, eta, azken batean, 
herritarrek ordaindurikoak izango dira zergen bitartez. Ziurrenik, lagungarria litzateke 
Administrazioak erakunde horiek egindako lana publikoki eskertzea.

12. Boluntario taldea bultzatu eta haren alde egitea.

Txosteneko datuek agerian uzten duten moduan, asko dira sektore honetan boluntario 
modura eta inolako ordainsaririk jaso gabe lan egiten dutenak. Horrek ez du esan nahi 
hori beharrezko profesionalizazioari kontrajartzen zaionik. Bakoitzak (profesionala-
boluntarioa) bere papera izan dezake.

Gure erkidegoan badago jada boluntarioen lege bat, hain zuzen ere talde hori bultza-
tzeko xedearekin.

Txosten hau egiterakoan egindako elkarrizketetan eta eztabaida taldeetan nahiz aldizka 
elkarte eta federazioekin izaten ditugun bileretan, ikusi ahal izan da behintzat azpise-
ktore batzuk boluntario kopurua, pertsona berrien sarrera edo haien konpromiso maila 
gutxitu dutela.

Horrela, bada, komenigarria da errealitate horren gaineko jarraipena egitea, arrazoiak 
aztertzea eta horiek gainditzen saiatzea.

13. Sektoreari berari edo beste gizarte agente batzuei zuzendutako zenbait 

iradokizun.

Hasieran jada adierazi den bezala, zenbait gai hobetzearen ardura Administrazioarena 
da –erabat ez bada ere, bai, behintzat, neurri handi batean–, eta beste batzuk erakun-
deen euren edo sindikatuak bezalako beste gizarte agente batzuen menpekoak dira 
funtsean.


