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kontuan hartu gabe, EAEn informazioaren arloko erantzukizuna Eusko
Jaurlaritzari dagokio; praktikan eskumen hori onartzen du, lehen aipatutako bi
estatistika-lanak, eta lan horien emaitzak zati batean laburbiltzen dituen Gizarte
Ongizateko Euskal Kontseiluaren txostenaren idazkuntza bultzatuz. Gaur egun,
Eusko Jaurlaritzak urteko txosten hori hobetzeko lanean dihardu, haren
gomendioen edukiari eta irismenari dagokienean. Dena den, biltzen duen
informazio estatistikoari dagokionez, badirudi gomendagarria dela hurrengo
jarduketa-ildoak zabaltzea:

• Udalek eta batez ere, aldundiek, duten informazio estatistikoa eta administratiboa
ikertzea, mailaka bateratzeko eta, aztertzeko ondoreetarako maila handiagoan
aprobetxatzeko.

• Behaketa-eremua zabaltzeko eta galdera-sortetan item berriak sartzeko aukerak
baloratzea, jada Erkidegoaren eremuan gauzatzen ari diren eta osasunari, bizi-
kalitateari edo denboraren aprobetxamenduari lotuta dauden garrantzi handiko
estatistika-lan arruntetan.

• Aurreko guztia oinarri hartuta, jarraipen-adierazleen sistema operatibo bat
diseinatzea.

• Zerbitzu mota hori emateko orduan eragina duten erakunde publiko guztien
arteko koordinazioa eta lankidetza bultzatzea, informazioaren beharra eta
erabilgarritasuna azpimarratuta.

B. ARRETA ZERBITZU GUZTIEI LOTUTAKO KONTUAK

Banan-banako arreta zerbitzuek 1991-2001eko denboraldian izandako bilakaera zentzu
batean ala bestean baloratzeko, beharrezkoa da erreferentzia-irizpide batzuk ezartzea,
eta alde horretatik, aukera nabariena Euskal Autonomia Erkidegoko 1994ko Plan
Gerontologikoan bildutako proposamenak kontuan hartzea da; proposamen horiek
aipatutako zerbitzuen garapenari eragiten dioten erabakiak gidatu beharko lituzkete,
orientatzeko ondoreetarako.

1993an Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegorako Plan Gerontologiko bat
egiteko agindu zion adituen batzorde bati, plana zeuden baliabideen analisian eta
adinekoei eragiten zieten arazo sozialen ikerketa zabal eta zehatzean oinarritu behar
zela. Hain parte-hartze maila txikiaz egin zen plana, non ez zekarren konpromiso formalik;
halaber, ez zen loteslea aldundi eta udaletarako, nahiz eta zerbitzu horien kudeaketaz
eta garapenaz beraiek arduratzen ziren; nolanahi ere, orientazio gisa erabil zezaketen,
logikoa denez.

Dokumentu honetan defendatzen den arreta-ratio orokorrari eta eskaintza osatzen duten
zerbitzuetako bakoitzari dagozkion ratioei dagokienez, hurrengo iritziak agertu behar
dira:

• 1994ko Planaren arreta-ratio orokorra (hirurogeita bost urtetik gorako adinekoen
%11k zerbitzu mota bat ala bestea erabiltzen zuen) 1990ko Euskal Autonomia
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Erkidegoko Plan Gerontologikoan agertutakoa (%17) baino askoz txikiagoa zen.
Jaitsiera horren arrazoia lehenengo Planaren indarraldian lortutako emaitzen
urritasuna zen, eta ez beharrizanen jaitsiera.

• Arreta zerbitzu guztien barnean egoitza plazen nagusitasuna eta eguneko zentroen
izaera esperimentala ezaugarri dituen testuinguruan, Planak aukera horietako
lehenengoa puztera, %45eko pisua emanda, eta bigarrena kontuan ez hartzera jo
zuen, eguneko zentroetako plazen estaldurari buruzko inolako proposamenik agertu
ez zuela. Zerbitzuek EAEn zein hurbileko beste testuinguru batzuetan izandako
bilakaera ikusita, badirudi komenigarria dela banaketa hori pixka bat zuzentzea,
eguneko zentroei eta etxeko laguntzari garrantzi handiagoa emanda, egoitza plazen
kalterako.

Laburbilduz, 2001eko egoera baloratzeko erreferentzia hartu behar omen diren zenbakiak
ondokoak dira:

– Egoitzazko zerbitzuen estaldura: adinekoen %4,40.
– Eguneko zentroen estaldura: %0,88.
– Etxeko laguntza-zerbitzuen estaldura: %5,72.
– Zuzeneko arretako gizarte zerbitzuen estaldura orokorra: %11.

16. 2001erako erreferentzia-tasa (adinekoen %11k laguntza jaso du)
minimotzat jo beharko litzateke, 2010erako proposamenetan. Urte
horretan lortu beharko den estalduraren zehaztapen zehatza baliabide
eta beharrizanei buruzko ikerketa baten emaitza izan beharko litzateke.

2010eko etorkizunean %11ko estaldura minimotzat jotzea justifikatzen duten
arrazoiak hurrengo datuetan oinarritzen dira:

• Gure hurbileko inguruneko herrialde gehienen gizarte zerbitzuak erreferentzia-
eredua izan ohi dira, eta herrialde horiek proportzio hori nabarmen gainditu
dute 2000ren aurretik: %31,2 Danimarkan, %16,9 Suedian, %17,4 Finlandian,
%17,6 Erresuma Batuan, %13,7 Austrian, %13,9 Frantzian…, horietan
eguneko zentroen eskaintza zenbatu gabe.

• Onesteko prozesuan dagoen Arabako Plan Gerontologikoak %13ko estaldura
orokorra lortu nahi du, 2010era heldu baino lehen.

• EAEko eremu geografiko batzuetan, Araban –lurralde historikoen mailan- eta
Arabako Lautadan, Arabako Errioxan, Gorbeian eta Plentzian –eskualde mailan-
ia estaldura horretara heldu dira, nahiz eta oraindik egoera egokia ez dela
pentsatu.

• 1993tik (urte horretan 1994ko Plana egiteko oinarri izan zen beharrizanen
azterlana burutu zen) 2010era bitartean, aurreikusten diren aldaketak
funtsezkoak dira: minusbaliotasuna duten adinekoen ehunekoa gehituko da
kolektibo horren barneko zahartze-prozesuaren ondorioz, eta arretako sare
informalak eskain diezazkiekeen zainketak nabarmen murriztuko dira.
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Azterlan hura egin zenetik igaro den denbora, gertatu diren aldaketa
soziodemografikoen garrantzia, mobilizatu beharreko baliabideen kopuru handia
eta arazoaren garrantzi soziala –2010ean Euskal Autonomia Erkidegoko bost
biztanletako batek hirurogeita bost urte baino gehiago izango ditu– direla eta, ez da
gomendagarria jada zaharkituta dauden datuekin (edo kasu onenean eremu mugatua
dutenekin) lan egiten jarraitzea. Horregatik, komeni da 1993ko azterlana berriro
egitea, bere behaketa-eremua unera arte zainketa gehienak ematen dituen arretako
sare informalera hedatuta.

Nolanahi ere, adierazi behar da 1994ko Planean bultzatutako lege estaldurako
tasa 2001ean lortu ez bada ere, ondo konturatu behar garela ikertutako hamarkadan
zerbitzu horiek garatzeko egindako ahalegin sozialaren garrantziaz, horrek
etorkizuneko erronkei konfiantzaz eta bermez ekiteko oinarriak finkatzen baititu.

2001ean lortutako zerbitzu guztien estaldura-tasa (%7,7) eta adinekoen egoeraren
eta beharrizanen azterlan zorrotza oinarri hartuta 1994ko Planean bultzatutakoa
oso ezberdinak dira; aldea zati batean azal daiteke: 1991-2001eko denboraldian
adinekoen kopurua erabilitako proiekzio demografikoak zenbatetsitakoa baino askoz
handiagoa izan zen.

Azpimarratu behar da hamarkada horretako biztanleen ezohiko hazkuntzari (%35,3)
eskainitako erantzun soziala oso positibotzat jo behar dela, hurrengo datuak kontuan
hartzen badira:

• Zerbitzu horiek 14.515 adineko izatetik 27.140 izatera pasatzen dira; horrek
%88,8ko hazkuntza dakar.

• Egoitza, eguneko zentro eta etxeko laguntza-zerbitzuen baterako estaldura
%5,55etik %7,68ra igotzen da, %38,4ko gehikuntza daukala.

• 2001eko euro konstanteak erabilita, gastua %75,9 igo zen -147,1 milioi 1991n
eta 258,7 milioi 2001ean-; hazkuntza hori laguntza jaso duten pertsonen
kopuruarena baino pixka bat txikiagoa da, eta horren arrazoia eskaintzaren
egiturak izandako aldaketak dira. Egindako ahalegin soziala hobeto adierazten
duen beste ikuspegi batetik, zerbitzu horiek mantentzeko zuzentzen den BPGren
ehunekoa %33,8 gehitu da,  %0,503tik %0,672ra pasatuta.

• Zerbitzu horiek mantentzeko zuzentzen den gastu publikoa %78,3 igo da (2001eko
euro konstanteak erabilita), zerbitzu horien funtzionamenduaren finantziazioan
zuen pisua pixka bat gehituta: %61,3 1991n, eta %62,1 2001ean.

• Zerbitzu horiek emateko kontratatutako langileei buruzko informazioa partziala
den arren, baiezta daiteke kopuru txikienak hartuta ere langileen kopurua %70
hazi dela hamarkada horretan, 2001ean 10.000 langile baino gehiago zeudela
–gehienak emakumeak dira-. Zenbaki hori zerbitzuen sektorean lan egiten duen
biztanleriaren aldean jartzen bada, ia sektoreko %2a ordezkatzen duela
konturatzen gara.



415PERTSONA NAGUSIEI EMANDAKO ARRETA EAEN

Emaitza horiek guztiak ikertutako denboraldiaren hasieran nekez iragar zitekeen
erantzun sozialaren gaitasunaren adierazgarriak dira, eta agertuko diren erronka
berriei segurtasun eta konfiantza handiagoz ekiteko oinarriak finkatzen dituzte.

17. 2001-2010eko denboraldian, adinekoen arazo sozialen gehikuntza gutxi
gorabehera 1991-2001eko etapan egondakoaren antzekoa izango dela
aurreikusten da. Beharrizanen portzentaje-gehikuntza horrek, denboraldi
laburragoa izateak eta  2001ean txikitzat jo behar den estaldura handitu
beharrak hurrengo urteetan zerbitzuen urteko gehikuntza-erritmoa neurri
batean azkartzea ekarri dute.

1991tik 2001era adinekoen kopuruaren portzentaje-gehikuntza eta
minusbaliotasuna duten adinekoen (aztertutako zerbitzuetako erabiltzaile nagusiak
dira) kopuruarena ia berdinak dira, %35,3 eta %35,8, hurrenez hurren. 2010erako
biztanleria-proiekzioek hirurogeita bost urte bete dituzten herritar guztien askoz
hazkunde neurritsuagoa iragartzen dute (%18,5), baina zahartze-prozesu handia
aurreikusten dute kolektibo horretan –hirurogeita bost urte baino gehiago dituzten
adinekoen artean, hirurogeita hamabost baino gehiago dituztenak %40,3 izatetik
%51,7 izatera pasatuko dira-. Horrek minusbaliotasuna duten adinekoen gehikuntza
ekarriko du, eta horren ondorioz, beharrizanak ere gehituko dira aurreko
hamarkadan egondako antzeko proportzioan (%35,7).

Baliabide-eskaintzaren ikuspegitik, 1991-2001eko denboraldian zerbitzu horien
estalduran  lortutako urteko batez besteko hazkuntza-tasa –%3,3- mantentzeak
2010ean adinekoen %10,3k laguntza jasotzea ekarriko lukeela egiaztatzen da.
Hasieran ehuneko hori urritzat jo beharko litzateke, nahiz eta aurreko gomendioan
bultzatzen den ikerketak urritasun horren neurria zehaztu behar duen.

Laburbilduz, 2010. urtea muga hartuta, EAEn zerbitzuen estalduraren hazkuntza-
erritmoa 1991-2001eko denboraldikoa baino pixka bat azkarragoa izan beharko
litzateke, behintzat lehen aipatutako urterako egokitzat har daitekeen arretako tasa
orokorra eskuratu nahi bada.

18. Proposatzen den estaldura handitzea, erronka nagusia dena, eskaintzaren
alde geografikoak orekatzeko helburua kontuan hartuta burutu beharko
litzateke. Erabakiek baliabide horien komunitate izaera, eta horren
ondorioz, hurbileko zerbitzuen izaera, errespetatu behar dituzte.

Gure gizarte zerbitzuen eredua zehazten duten oinarrizko hastapenetako bat
komunitateko arretakoa da, besteak beste, arreta laguntza behar duen pertsonaren
bizitza garatzen den ingurune sozialean ematea eskatzen duena. Hastapen horrek
ez ditu bere ondoreak etxeko laguntza-zerbitzuetara eta eguneko zentroetara
mugatzen; egoitza baliabideetara ere zabaltzen da, horretarako argudio sendo berak
erabilita. Ikuspegi horretatik, arreta-estalduretan espazio-aldeak egotea arazo larria
da -konparaziozko bidegabekeriakoa, kasu batzuetan, edo deserrotzekoa eta
bazterketa-arriskukoa, beste kasu batzuetan-, bai Eusko Jaurlaritzak, bai aldundiek,
horri aurre egin beharko lioketela baliabideen gehikuntza sustatzeko orduan,
bakoitzak bere eskumen-eremuaren barnean baina elkarlanean beti.
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Estaldura handiko eta estaldura txikiko eremu geografikoen arteko zatiduraren bidez
kalkulatutako erlazioek hurrengo balioak izan dituzte 2001ean:
– 1,9 lurralde historikoetan (1991n 1,6 zen);
– 4,4 eskualde mailan, desoreka hori aztertutako denboraldian aldatu ez dela;
– 2,8 udalen tamainaren ikuspuntutik;
– 8,9 bost mila biztanletik gorako udalerriak kontuan hartuta.

Azalpen ondoreetarako azken datu hori adibide hartuta, emaitzak adieraziko luke
estaldura handiko eta bost mila biztanletik gorako Euskal Autonomia Erkidegoko
udalerri batean bizi den adineko batek estaldura txikiko eta bost mila biztanletik
beherako udalerri batean bizi denak baino bederatzi aukera gehiago izango lukeela
baliabide horietako bat eskuratzeko; beste babes sistema batean –osasuna, hezkuntza,
pentsioak,...– aplikatuz gero, alde hori ezin izango litzateke justifikatu.

19. 2010era egoera egokian heltzeko, badirudi nahitaezkoak direla
adostasun politiko zabal baten sustapena eta jarduketen planifikazio
loteslea.

Autonomia Estatutuaren arabera, EAEk gaitasun beteak ditu adinekoentzako gizarte
zerbitzuen arloan, adineko guztiek zerbitzuok eskuratzeko eskubide berdina dutela.
Lege Organikoaren mailako xedapen batean biltzen diren hastapen orokor horiek
ezin dira desagertu herritarrentzat ulertezinak diren eta eskumenen edota funtzioen
banaketei buruzko behe-mailako xedapenen inguruan gauzatzen diren eztabaidetan.

Kontua da bi milioi biztanletik gorako Autonomia Erkidego honetan aldundiek
sustatutako hiru plan gerontologiko daudela, estaldura orokorrei buruzko oso helburu
ezberdinak -%7,2 Bizkaian, eta %13,0, hots, %80 handiagoa Araban- dituztenak.
Errealitate hori nekez justifika daiteke, eta gogoeta sakona egin beharra
nabarmentzen du.

1991-2001eko denboraldian gertatutakoaren esperientziak optimismoari bideak
irekitzen dizkio, erronka garrantzitsuei ekiteko erantzun gaitasunari dagokionez.
Dena den, hazkuntza-erritmo gogor horiek are gehiago azkartu beharrak eta beren
espazio-banaketa maila handiagoan bateratu beharrak kontu horren gainean
adostasun politiko zabala ezartzea eta Euskal Autonomia Erkidegorako arretako
beste plan lotesleago bat egitea gomendatzen dute; plan horrek aipatutako arazoen
arrazoiak aztertuko ditu, eta horiek konpontzeko aukerak, lege arlokoak zein finantza
arlokoak, eskainiko ditu.

C. ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZU PUBLIKOAK

20. Nahitaezkoa da etxeko laguntza-zerbitzuei buruzko informazioa galtzeko
arriskua saihestea.

2001era arte (urte horretan gizarte zerbitzuen funtzioen zehaztapenei buruzko
uztailaren 30eko 155/2001 Dekretua onetsi zen), aldundiek etxeko laguntza-
zerbitzuei buruzko datuak zentralizatzen zituzten, programa hori finantzatzean


