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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.
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Arartekoak, egoki zaizkion funtzioak direla eta, lehenengoei eman die arreta, eta xede ho-
rretarako izan dira aurreko 12 gomendioak. Hala eta guztiz ere, komenigarria dirudi hobe-
tzeko hiru ildo gutxienez iradokitzea. Horiek nolabaiteko indarrarekin agertu dira txostena 
egiterakoan:

1)Erakundeei dagokienez, beharrezkoa da kudeaketa gehiago profesionali-
zatzea.

Eremu honetan aurrerapauso ugari eman bada ere, oraindik asko falta da kudeake-
taren beharra eta onurak gain hartzeko erabat. Historikoki, sektoreak arreta handia 
eman die zuzeneko arretako lanpostuei (erakundeen hasierako hazia), kudeaketa 
alde batera utzita.

Egun, oso profesionalizaturik dauden sektoreak eta, profesionalizaziorantz ebo-
luzio garrantzitsua izan arren, oraindik maila txikiagoan garatu dutenak bereizten 
dira. Erakundeetako langile teknikoak berak dira (eta ez bakarrik Administrazioa) 
kudeaketa erabat baloratzen ez dutenak edo erakundearen bideragarritasunerako 
estrategiek eta zerbitzuek epe ertainera kalitatezkoak izateko kudeaketa garatzeko 
beharra erabat onartzen ez dutenak.

Administrazioari dagokionez, orokorrean ez da ekonomikoki behar bezala balora-
tzen kudeaketa, nahiz eta Hirugarren Sektoreko alderdi gehienekin gertatzen den 
bezala alde handiak egon erakunde mota, azpisektorea edo zerbitzua gorabehera. 
Adierazi da jada ziurrenik partida hau sartu edo areagotu beharko litzatekeela.

Erakundeak kudeaketa eraginkorra izan behar du, proiektuari jarraitasuna ematea 
ahalbidetuko duen giza baliabide eta baliabide teknikoen antolamenduarekin. Lan-
gileen arteko komunikazioa, haien lan eskubideak, kontabilitate xehatua garatzea... 
bezalako aldeak kontuan izateak garatu beharreko lana eraginkorragoa bihurtuko 
du ziurrenik.

Edonola ere, partida areagotuko balitz, aldez aurretik zeri zuzendu definitu beharko 
litzateke, estalitako irabazi asmoak saihesteko. Helburua bitarteko puntu bat topa-
tzea litzateke, egungo egoeraren (finantzaketa iturrietan oso zaila da kostu berrietatik 
eratorritako hazkunde ekonomikoak sartzea) eta gastuaren xedea kontrolik gabe 
utziko duen finantzaketetan zabaltzearen artean.

Zenbait kasutan, eztabaida taldeetan adierazitakoagatik, profesionalizatu gabeko 
zuzendaritza batzordeak arazoa dira erakundeak kudeatzerakoan. Izan ere, eza-
gutza faltagatik (horrelakorik dagoenean) erakundearen etorkizuna zalantzan jar 
dezaketen erabakiak har ditzakete. Aitzitik, sektorearen elementu ezberdintzaile eta 
berezia da, zuzeneko arretako boluntarioekin batera. Ondorioz, oreka bilatu behar 
da eremu honetan, eta soldatapeko langileen eta boluntarioen arteko funtzioak 
ezberdindu.

2)Sindikatuei dagokienez, beharrezkoa da erakundeetan duten presentzian 
sakontzea eta hura egokitzea.

Txosten honetan aztertu denaren arabera, sindikatuen paperak ere eboluzioa 
izan behar du, erakundeetan duen presentzia areagotuz eta sakonduz, egun oso 
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eskasa baita. Sakontasun handiagoz ezagutu behar dute erakundeen errealitatea, 
Hirugarren Sektoreko aditu espezialistak sortuz (beste eremu batzuetan agertzen 
diren bezala).

Bestalde, sindikatuen sarrera edo haien parte-hartze handiagoa aukera bat bezala 
hartu behar da, eta ez mehatxu gisa. Horretarako, ziurrenik, kontuan izan beharko 
dute Hirugarren Sektorean ez dela ugazaba-langilearen jarduera eremu klasikoa 
zorrozki betetzen, erakundeen arduradunek langiletzat izaten baitute askotan euren 
burua. Horrek agian lankidetzaren papera hartzea esan nahiko du, ez bakarrik 
lanean hartutako pertsonekin, baita erakundeekin negoziazio ekonomikoetan 
ere. Izan ere, fondoak (azkenean lan baldintzak hobetzea ahalbidetuko dutenak) 
finantzaketa publikoaren bitartez lortzen dira nagusiki.

3)Beste ekimen batzuei dagokienez, bankuen gizarte ekintza adibidez.

Gizartearen aldetik onuragarria litzateke (nahiz eta legez zaila den) bankuen gizarte 
ekintzak eta korporazio handien gizarte mezenasgoak bat etortzea aldez aurretik 
Administrazioaren eta Hirugarren Sektoreko erakundeen artean definituriko gizarte 
helburuekin, zehaztutako gizarte politikekin bat ez datozen jarduerak edo zerbitzuak 
ez finantzatze aldera.

Bankuak jarduteko berezko gaitasuna duten erakunde autonomoak direnez, Admi-
nistrazioa eta Hirugarren Sektorea bezala, lankidetza konplexua bihurtzen da. Hala 
eta guztiz ere, gizarte emaitza hobeak lortuko lirateke ildo bakarrean lan eginez 
gero, eta horregatik sistema koherentearen multzoa definitzen joateko.

Edonola ere, hemen planteatutako hiru gaietan berriro ere adierazi nahi dugu iradoki-
zunak direla gomendioak baino. Hemen bildu dira pertsona askok azpimarratu ditue-
lako, bai eztabaida taldeetan, bai Delphi galdera-sortan, eta, dudarik gabe, eskainitako 
zerbitzuaren hobekuntzan eragina izango lukete betez gero.


