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HERRIAREN DEFENTSARAKO ERAKUNDEEN ADIERAZPENA, HERRI 
ADMINISTRAZIOEK BAKARRIK DAUDEN ADIN TXIKIKOEKIKO DUTEN 
ERANTZUKIZUNARI BURUZKOA 
 
2006ko urria 
 
 
Sarrera 
 
Azken hilabeteetan, Kanariar Erkidegora berriro ere adingabeko atzerritarrak iristen ari 
direla ikusten ari gara. Adingabeko horiek azken urteetan gure herrialdera iritsi diren 
Afrikako iparraldeko beste gazte batzuei elkartzen zaizkie. Guztiek batera, gure 
erakundeentzako eta gure gizartearentzako erronka izugarri garrantzitsua osatzen dute, 
batez ere, harrerarako, babeserako, prestakuntzarako eta gazte horiek gizarteratzerako 
ahalmenari dagokionez.  
 
Egoera horrek benetako arazoa ekarri dio Kanariar Erkidegoari, berehalako harrera 
ahalmenari lotuta, izan ere, adinekoei nahiz adingabekoei zuzenduriko arreta 
baliabideek gainezka egin dutela ikusi da. Orain dela gutxi, Lan eta Gizarte Gaien 
Ministerioa eta autonomia erkidegoak akordio batera iritsi dira Kanariar irletara iritsi 
diren 800 adingabetik 500 inguru Estatuko beste lurraldeetan banatzeko.  
 
Gizarte politikak diseinatu eta garatzerakoan inmigrazioaren fenomenoak eragin 
ditzakeen erronkak alde batera utzita, herriaren defentsarako Estatuko erakundeak bat 
gatoz honetan: beharrezkoa da Estatuko herri administrazioen artean akordioak lortzea 
adingabekoen eskubideen ikuspuntutik hain garrantzitsua den gai batean. Halaber 
adierazi nahi dugu, duen garrantzia izanda ere, lehenengo urratsa besterik ez dela herri 
administrazioek adingabekoaren interesen alde egiteko duten derrigorrezko 
betebeharrean, horixe ezartzen baitu Haurraren Eskubideen Konbentzioaren 3. 
artikuluak. Horren arabera, Espainian dagoen beste edozein adingabekok dituen 
eskubide berdinak aplikatuko zaizkie adingabeko horiei ere (adingabekoaren babes 
juridikoari buruzko 1/1996 Legea). Era berean, gogoratu behar da Haurraren 
Eskubideen Konbentzioak esplizituki debekatzen duela, 2.1 artikuluan, inor bere jatorri 
nazionalagatik diskriminatzea. Gainera, Espainiako legeriak argiro ezartzen du 
adingabeak, beste ezer baino lehen, adingabeak direla, eta printzipio horrek nagusitu 
behar duela atzerritar izatearen aurrean. 
 
Adingabekoen Defendatzaileen Europako Sareak (ENOC, European Network of 
Ombudspersons for Children) adierazpen bat onartu zuen azkeneko urteko bileran. 
Adierazpen horren bidez, Europako Kontseiluko kideei beharrezkoak diren neurriak 
hartzeko eskatu zitzaien bakarrik dauden adingabekoen eskubideak bermatzeko. 
Gertakari horrek fenomenoak Europa osoan duen garrantzia frogatzen du, eta 
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Espainiako gizartearen aurrean defentsarako erakundeok adierazpena egitea 
justifikatzen du ―batez ere Espainiaren kasuan gaiak duen garrantziarengatik―, 
adingabe horien eskubideak berma daitezen. Herri administrazioek adingabeekiko 
dituzten betebeharrak azpimarratzeko eta haien eskubideen betetze maila sendotzera 
zuzenduriko zenbait jarduera gomendatzeko.  
 
 
Jarduteko printzipioak 
 
 
 

1) Autonomia erkidegoetako herri administrazio ahaldunek adingabekoaren 
tutoretza hartu behar dute beren gain berehala, adingabekoaren eta jatorriko 
familiaren gunearen errealitatea aztertzen diren bitartean. Adingabekoaren 
egoeraren azterketa egiten ari den denboran, saihestu egin behar da praktikan 
baliabide sozio-hezitzaileak eta laneko prestakuntza oztopatzea. 

 
2) Eskumenak dituzten administrazioek adingabekoari dokumentuak ematen eta 

egoitza izapidetzen hasi behar dute familiarekin itzultzea zaila dela frogatzen 
denean, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunak eta euren 
gizarteratzea arautzen dituen urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 35.4 
artikuluarekin bat etorriz, eta Araudiak ezartzen dituen bederatzi hilabeteak 
itxaron behar izan gabe (abenduaren 30eko 2393/2004 Errege Dekretua). 
Denbora tarte hori, legearen araberako interpretazioa eginda, gehieneko epetzat 
hartu behar da.   

 
3) Adingabekoak ez dira aberriratu behar jatorriko familia gunean (edo 

babeserako bestelako baliabideren batean) sartzea adingabekoaren intereserako 
izatearen bermerik ez badago. Erabakiak adingabekoaren beraren ikuspuntua 
kontuan izanda hartuko dira ―entzuna izateko eskubidea du―, eta jatorriko 
herrialdean eskuragarri dituen baliabideen azterketa zehatza egin ondoren 
bakarrik.  

 
4) Adina zehazteko atariko froga medikoak zalantza kasuetan bakarrik 

egingo dira, aditu independenteen aholkularitzarekin, eta proba fisiko, sozial eta 
psikologikoak konbinatzen dituen teknologia modernoarekin egin beharrekoak 
izango dira. Erreferentziako adintzat, eginiko proba medikoek ematen duten adin 
txikiena hartu beharko da beti.  

 
5) Adingabekoek administrazioarena ez den laguntza juridiko independentea 

jaso beharko lukete, esaterako, partzuergoko ofiziozko txanda, prozesu 
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administratiboak edo judizialak haien interes gorena kontuan hartuta garatzen 
direla bermatzeko.  

 
6) Bakarrik dauden adingabekoen arretarako ereduak koordinatu beharko 

dituzte autonomia erkidegoek, tutoretza eta egoitza prozesua hobekien 
bermatzen duten eta baliabide sozio-hezitzaile hobeak eskaintzen dituzten 
erkidegoetarako adingabekoen “ihesak” ekiditeko.  

 
7) Halaber, autonomia erkidegoek eta Gobernuaren ordezkaritzek beren 

eskumeneko esparruetako jarduerak ere koordinatuko dituzte disfuntzioak 
galarazteko eta proposamena adingabekoarentzako interesgarriena dela 
bermatzeko. Erakundeen arteko koordinazioa errazteko, beharrezkoa da gaian 
eskumena duten herri administrazioek bakarrik dauden adingabekoen erregistro 
bateratua izatea.  

 
8) Bakarrik dauden adingabeko atzerritarrei eskainitako arretan, adingabeko 

horien garapen osoaren alde egiteko eta harrerako gizartean barneratzea 
errazteko beharrezkoak diren baliabideak diseinatu eta planifikatu behar 
dira.  

 
9) Herri administrazio guztiek beren erantzukizunei aurre egin behar diete 

bakarrik dauden adingabekoen arretan. Garrantzitsua da autonomia 
erkidegoetako gobernuek beren lurraldeko tokiko administrazioekin akordioak 
sinatzea, guztiek batera bakarrik dauden adingabekoen arreta eta gizarteratzea 
bermatzeko behar diren baliabide eta estrategiak diseinatzeko. Bereziki 
garrantzitsua da adingabeko horien arretak eta babes neurriek batzuetan 
sorrarazten dituzten gizarte bazterkeriazko jarrerak gainditzea.  

 
10)  Bakarrik dauden adingabekoen harrerarako zentroek toki, osasun eta 

hezkuntza bermeak izan behar dituzte. Autonomia erkidegoek bermatu behar 
dute adingabekoek normalizaturiko zirkuitu bidezko arreta jasoko dutela, eta 
iritsi berriei hezkuntza eta afektibitate erreferenteak eskainiko dizkieten 24 
orduko zentroetan pilatuko dira jarduerak. 


