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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
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informazioa administrazio, kontrol eta kudeaketa helburuekin biltzen zuten eta.
Finantziazio-egitura aldatzean, arautegi horrek informazioaren zatiketa eragin du,
gaur egun udaletatik –Arabako kasuan izan ezik- banatuta dagoela, nahi gabeko
beste ondore batzuen artean. Halaber, Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundiek baino
ez dituzte minusbaliotasun muga zehatz batzuk, lurralde batean eta bestean ezberdin
zehazten direnak, gainditzen dituzten erabiltzaileei buruzko datuak.

Arazoa urtero gizarte zerbitzuetako erakunde guztiak, udalak barne, ikuskatzen
dituen GZEEZren galdera-sortari zerbitzua oro har aztertzea ahalbidetzen duten
oinarrizko item batzuk gehituz konpon liteke, zati batean bada ere. Hala ere,
konponbide hori ez da egokia hurrengo bi arrazoiengatik:

• Sekretu estatistikoko arrazoiak direla eta, GZEEZek ez du erakunde zehatz
batzuen jarduerari buruzko informaziorik ematen; datuak ikuspegi garrantzitsu
ezberdinetatik erantsita agertzen dira beti, eta logikoa denez, bai protagonismoa,
bai erantzukizunak, desagertu egiten dira.

• Era berean, GZEEZek ezin du erabiltzaileen ezaugarriei –adina, sexua,
mendekotasun maila, maila ekonomikoa, ordaindutako kuotak...-, horien familia-
inguruneari eta eskainitako zerbitzuaren ezaugarriei –pertsonaren edo etxearen
zainketak, arreta-orduak, zerbitzuaren iraupena, ...- buruzko informaziorik bildu,
bere behaketen xehetasun maila funtsean aldatuko luke eta.

Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundiek hain garrantzitsua den etxeko adinekoentzako
laguntza-zerbitzuari buruzko informaziorik ez izatea gabezia handia da beren
eskumenak gauzatzeko orduan, lurraldearen barneko desorekak aztertu, jarraitu,
planifikatu eta orekatzeari dagokionez; era berean, gabezia horrek adinekoentzako
arretaren aldeak areagotzen ditu, bizileku duten udalerriaren arabera, eta azken
batean, babes sistema horretan lortu nahi den batasuna maila handiagoan zatitzen
laguntzen du.

21. 2010erako minimotzat jotzen den estaldura-tasara heltzeko,
komenigarria izango litzateke 1994-2001eko denboraldian egondako
urteko hazkuntza-erritmoa mantentzea.

1994tik 2001era etxeko laguntza-zerbitzu publikoak jasotzen zituzten adinekoen
kopurua %63,1 igo zen, urteko batez besteko hazkuntza-erritmoa %7,5ekoa izan
zela. 2010ean minimotzat jotzen den adinekoen %5,72ko estaldura lortzeko,
zerbitzu horietako erabiltzaileen kopurua hogeita lau mila ingurukoa izan beharko
litzateke, 2001-2010eko denboraldiaren gehikuntza orokorra %63,1ekoa izan
beharko litzateke, eta urteko batez besteko hazkuntza-tasa %6,6ren inguruan egon
beharko litzateke, hau da, aurreko denboraldiko tasa baino ia puntu bat beherago.

Hala ere, proposatzen den estaldura minimoa izanda, ikertutako etapako hazkuntza-
erritmoa mantentzea gomendatzen da. Gauzak horrela, zerbitzu horiek ematen
duten arreta 25.700 adinekorengana, hau da, adineko guztien %6,13ra, helduko
litzateke 2010ean; dena den, estaldura hori oraindik txikia da, gure hurbileko beste
herrialde batzuetako estaldurarekin erkatzen bada.
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22. Minusbaliotasun arazoak dituzten adinekoen proportzioa igoko dela
aurreikusita eta bultzatutako estaldura-tasa txikia hausnartuta,
gomendagarria da zerbitzuak 1994an lortu zuen intentsitatea
mantentzea: arretako hirurehun ordu inguru, erabiltzaile bakoitzeko.

Etxeko zerbitzu publikoek emandako arretaren intentsitatea %21 jaitsi da 1994-
2001eko denboraldian, erabiltzaile bakoitzari urtean 295 ordu eskaintzetik 233
ordu eskaintzera pasatu dela. Jaitsiera horrek bi arrazoi izan ditzake, nahiz eta
horiek egiaztatzen dituen azterlanik ez dagoen: minusbaliotasun txikiagoa eta arreta-
beharrizan gutxiago dituzten erabiltzaile berriak sartzea, eta estaldurak gehitzeko
prozesu gogor batean sartuta dauden herri administrazioen aurrekontu-mugak.
Zerbitzu horiek kudeatzeko modu murriztailea, horiek finantzatzeko partidak
nabarmen gehitzeko zailtasunak, eta hamarkada horretan minusbaliotasuna duten
adinekoen proportzioaren igoera hausnartuta, suposa daiteke bigarren azalpenak
lehenengoak baino eragin handiagoa izan duela kontu horretan.

Gainera, minusbaliotasuna duten adinekoen kopuruak 2010ean izango duen
gehikuntza handia, eta 1994an lortutako maila –oraindik ere EAEko eremu askotan
indarrean dagoena– mantentzea kontuan hartuta, badirudi horixe dela proposamen
gomendagarriena.

D. EGOITZAZKO ZERBITZUAK

23. 2010ean arreta-estaldura minimora heltzeko, egoitza plazen eskaintzak
pixka bat gehitu beharko du bere hazkuntza-erritmoa.

2010ean hirurogeita bost urtetik gorako biztanleen %4,4ko egoitza-estaldura
minimoa lortzeko, urte horretan plaza kopurua hamazortzi mila eta bostehun
plazaren inguruan kokatu beharko litzateke; horrek sei mila eta hirurehun plaza
baino pixka bat gehiago sortzea dakar. 1991-2001eko hamarkadan zentro horietako
harrera gaitasuna %54,5 igo bazan, hurrengo bederatzi urtean %52,1 igo beharko
litzateke, horrek urteko hazkuntza-tasa aurreko denboraldikoa baino pixka bat
handiagoa izatea dakarrela.

Denboraldi horretako lehenengo etapan, hau da, 2001eko abendutik 2003ko
ekainera, egoitza eskaintza jada %15,3 igo da, ia 14.000 plaza daudela. Hazkuntza
handi horrek ez dauka aurrekaririk aurreko etapan, eta neurri handian helburu hori
lortzea errazten du, nahiz eta hamazortzi hil horietan egondako baliabideen
gehikuntzan ekimen pribatuak protagonismo handia izan duela kontuan hartu eta
baloratu behar den.

24. Baliabideak herritarrei hurbiltzea, hazkuntza-prozesu hori gidatzen duen
funtsezko irizpidea izan beharko litzateke.

Egoitza plazen eskaintzan antzeman diren desoreka geografikoen –lurralde historiko,
eskualde eta udalerri mailan- azpian, udalerrien artean gero eta nabarmenagoak
diren aldeak daude.


