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  7. Sasoikako lan-poltsen sorrera edo kudeaketa sustatu behar da

Argibideetarako bulegoak, azken kanpainetan, horretan ibili dira. Haien
eskarmentuak erakusten du zer-nolako aukerak eta mugak dauden lan-poltsak sortu
eta kudeatzeko, batik bat, lan-poltsa horiek zuzeneko kontratazioa erraztu nahi
dutenean.

Ez du ematen bitartekotza-lan hori Cáritasi dagokionik; orain arte, ordea, Cáritasek
kudeatu ditu bulego horiek. Aurrerantzean, erakunde espezializatuek burutu beharko
lukete lan hori, besteak beste, INEMek edo Langaik.

Jatorrian kontratatzeari begira, hau bide osagarria izan daiteke. Bi bideok zabalduz
gero eta arrakastatsu bilakatuz gero, aukerazkoak izan daitezke, eta, horrela,
azpikontratazioak desagerraraz daitezke.

  8. Araban, nekazaritzako hitzarmena negoziatu behar da

Araban asko zabaldu da sasoikako lana, nekazaritzaren arloan. Lan horren ezaugarri
berezkoak eta azken urteotako joera kontuan hartuta, komeni da nekazaritzako
hitzarmen berezi bat negoziatzea. Hitzarmen horren bitartez arautu daitezke txosten
honetan aztertutako arazo gehienak. Egiatan, hitzarmena izateak besterik gabe ez
ditu konponduko arazoak, baina berak ezarriko duen esparrua oraingoa baino
askoz argiagoa izango da harremanak bideratzeko. Halako hitzarmenak badira
izan beste toki batzuetan (adibidez, hurbileko autonomia-erkidegoetan) edota antzeko
sektoreetan (upelategietako langileen hitzarmena, kasurako).

OSTATU-BALDINTZAK HOBETZEA

Arartekoak arreta berezia jarri izan du sasoikako langileen ostatu-baldintzetan, bai txosten
honen 3. kapituluan, bai eta aurreko txostenetan ere. Horren ondorioz, bi gomendio
orokor egin zituen Arartekoak gai honetan: bata, 1997. urtean eta bestea, berriz, 2000.
urtean; gomendio horiek txosten honen I eta II. eranskinetan jaso dira.

Arartekoaren ustez, gomendio horiek indarrean diraute oso-osorik, ez baitira oraindik
bete; hori dela eta, hemen berriro dakartzagu gogora. Gainera, txosten honetan zenbait
alde operatibo zehaztuko dira.

  9. Sasoikako langileen ostatu-baldintzak arautu behar dira

Esan bezala, txosten honen II. eranskinera bildu da 2000. urteko 6. gomendio
orokorra. Gomendio horrek, arakatutako egoera guztiak deskribatu eta gero, ekimen
desberdinak balioesten ditu, eta gure eskumen-eremua aztertzen du. Horrekin
batera, gomendioak zehaztu egiten du sasoikako langileen ostatu-baldintzei buruzko
arauketa. Horretarako, zenbait tresna juridiko proposatzen ditu, besteak beste,
jarraikoak:

1. Nekazaritza Sailak hala proposatuta, Eusko Jaurlaritzak dekretu berezia prestatu
behar du. Dekretu horrek honako eskakizun hau ezarri behar du: mahasti- nahiz
ardo-ustiategietan eta patata-ustiategietan, instalazioak izan behar dira sasoikako
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langileei ostatua emateko; hori zein proportziotan bete behar den jakiteko,
aintzakotzat hartu behar dira kasuan kasuko beharrizanak eta ustiategi bakoitzaren
ekoizpen-gaitasuna. Eskakizun hori bete behar dute, behinik behin, ustiategi
berriek eta egungo ustiategien zabalkuntza-proiektuek ere bai.
Bide beretik, dekretuak finkatuko du zer-nolako betekizunak eta baldintzak izan
behar dituzten gutxienez instalazio horiek:
- argi naturala eta aireztapen egokia;
- ohea edo litera, suaren kontrako koltxoi eta guzti, eta armairua;
- garbitasun-zerbitzuak, alegia, dutxa, konketa eta komuna, hamar lagunentzat;
- sukaldea eta harraska alikatatua, eta bazkaria prestatzeko gutxieneko

ekipamendua;
- jantokirako gunea.

2. Lurraldearen antolaketari buruzko agiri estrategikoetan, erabilera hori
aurreikusteko beharrizana jaso behar da; izan ere, erabilera hori nahitaezko
osagaia da egungo nahiz etorkizuneko ustiategientzat, horiek patata-ustiategiak
izan nahiz mahasti- edo ardo-ustiategiak izan. Halako dokumentu edo agiriak
dira, besteak beste, Jarduera Ekonomikoen Lurralde Plana (Nekazaritzako Lurren
Sektoreko Lurralde Plana), Arabako Errioxako Lurralde Plan Partziala eta Ara-
ba Erdiko Lurralde Plan Partziala.

3. Ukitutako udal guztien arau subsidiarioak berrikusi behar dira. Hori egitean,
arau horietara bildu behar da aldi baterako etxebizitza kolektiboaren erabilera,
nekazaritzako ustiategiei lotuta.
Era berean, proposamen gisa hurrengoa jasotzen da: udal planeamenduaren
arau subsidiarioetan ezar daiteke zer-nolako betekizunak eta parametroak izan
behar dituzten gutxienez instalazio horiek. Horrela, betekizun edo parametro
horiek bete ezean, udalak berak esku hartu ahal izango du, hirigintzako diziplina-
tresnak erabiliz.

Nabari denez, arauketa horrek, neurri handiagoan edo txikiagoan, eragina du
administrazio eta sail desberdinetan.

10. Bide zehatzak antolatu edo erabili behar dira, erakundeek
laguntza eman dezaten, eta, laguntza horri esker, lokalak ostatu
moduan atondu edo presta daitezen

Gomendio honek lotura estu-estuak ditu aurrekoarekin. Izan ere, 2000. urteko
gomendio orokor horretan, honako proposamen hau jasotzen da: Arabako Foru
Aldundiak, dekretu bidez, laguntzen deialdia egin behar du; laguntza horiek emango
dira, sasoikako langileentzat instalazio egokiak atontzeagatik, eta instalazioek bete
behar dituzte, lehen esan bezala, autonomia-erkidegoaren arautegiak ezarritako
gutxieneko betekizunak. Gomendioari berriro ekinez, dekretuak hauxe adierazi
behar du: sektore horretan inbertsioa egiteagatik, laguntzak, diru-laguntzak edo
onura fiskalak lortu ahal izateko, nahitaezkoa da Eusko Jaurlaritzak sasoikako
langileen instalazioei buruz dekretu bidez ezarritako baldintzak betetzea.

Hemen, beraz, erakundeek laguntza ekonomikoa ematea proposatzen da. Egiatan,
zalantzan jar daiteke laguntza hori beharrezkoa izatea, kasu batzuetan behintzat.
Izan ere, inbertsioa egiteko aukerak eta ostatuaren egiazko erabilgarritasuna asko
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aldatzen dira, gunearen arabera (patata edo mahats-bilketa) eta ustiategiaren
neurriaren arabera. Edonola ere, ostatuaren arloan atzemandako hutsuneak eta
arazoak oso larriak dira, eta, epe laburrean, nekez konponduko dira, horiek ekimen
askearen esku utziz gero. Gauzak horrela, erakundeek emandako laguntza eragile
bat besterik ez da, prozesuak erraztu eta azkartzeko. Laguntza hori garrantzitsua
izango da, batik bat familia-ustiategi txikien kasuan, horiek ez baitute inbertsio-
gaitasunik eta oso gutxitan erabiliko baitituzte instalazioak.

11. Aterpetxeak edo gizarte-ekipamenduak sustatu eta suspertu behar
dira

Aipatu berri den moduan, ustiategi txiki askotan, oso zaila da, edo, behintzat, ez
da batere errentagarria, urteko egun gutxi batzuetarako, lokal berezi bat izatea,
sasoikako langileen ostatu gisa. Halako kasuetan, egokiagoa izan daiteke gizarte-
instalazioak sortu edo kudeatzea. Bide horri ekin diote, besteak beste, aterpetxeek
(Agurainen eta Biasterin) eta Lezan sortutako lokal berriek. Bide horri dagokionez,
Arartekoaren proposamena hauxe da:

- Kasu guztietan sustatu behar da agente esku-hartzaileek (hala nekazariek, nola
erabiltzaileek) zuzeneko parte-hartzea izatea, lokal horien kudeaketa eta
mantenimenduan.

- Aguraingo aterpetxea erabiltzeko irizpideak berrikusi behar dira, uzta-garaian
zehar horren erabilera hobea izan dadin.

- Lezako gizarte-ostatua berria da, eta, horregatik, horren ezarpena eta kudeaketa
kontrolatu behar dira, emaitzak behar bezala balioetsi ahal izateko, eta, egoki
bada, eredu hori beste toki batzuetara hedatzeko, beharrizanak antzekoak izanez
gero.

- Sasoikako langileen ostatu-baldintzak hobetzeko gizarte-ekimenak sustatu eta
suspertu behar dira, bereziki, beharrizan handiko tokietan eta familia osoa
bertaratzen denean, adingabeak barne.

12. Lokalen gaineko kontrola eta ikuskapena argitu eta garatu behar
dira

Ostatu-baldintzak arautu, ekimen zehatz batzuei laguntza eman eta erakundeen
parte-hartzea sustatzearekin batera, kontrol-mekanismoak ezarri behar dira, egoera
onartezinik gerta ez dadin.

Hemen gogoratu behar da gune batzuetan gero eta gehiago atzematen den joera:
sasoikako langileak kontratatzen dira, ez uzta-garaiko egun gutxi batzuetarako
bakarrik, baizik eta epealdi luzeetarako. Halako kasuetan, ondorioak oso kaltegarriak
dira, sasoikako langileak bertan bizi direlako eta gune horiek ez dituztelako betetzen
bizigarritasun-baldintza gutxienekoak.

Hori kontuan hartuta, komenigarri izan daiteke halako egoerei aurre egitea eta
erantzukizunak argitzea. Areago oraindik, erakundeek ofizioz jardun behar dute
eta salaketak aztertu behar dituzte, horiek benetan ondorio onuragarriak izan
ditzaten eta zigorgabetasuna saihets dadin.


