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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.


