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ERAKUNDEEN ARTEKO PLANIFIKAZIOARI ETA KOORDINAZIOARI
DAGOKIENEZ
1. Autonomia Erkidegoen arteko jarduera-irizpide komunak
Haurren eskubideen gaineko Konbentzioak edo adin txikikoaren babes juridikoaren
gaineko Lege organikoak administrazio guztiak berdin derrigortzen dituzten arren, eta
indarrean diren atzerritarren legeak eta arauak erkidego guztietan berdinak diren arren,
horietako bakoitzak bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrei ematen dien harrera eta
babesa desberdina da kasuan-kasuan. Desberdintasunak ez daude harrera-ahalmenean
bakarrik oinarrituta, kontuan hartzen den oinarrizko edozein ikuspegitan baizik: tutoretza
gauzatzea, egoitza, hezkuntza edo osasun mailako beharrei erantzutea, dokumentazioa
lortzeko erraztasunak ematea, emantzipazio aukerak... Aurreko atalean aipatu ditugu
politika mota horren ondorio kaltegarriak, esaterako, lurraldeen artean sustatutako
leku-aldaketak, edo leku jakin batean izandako erantzun hobeak adin txikiko kopuru
handiagoa hara erakarriko duen beldurra, errezeloa, edo prebentzioa.
Ondorio horiek ekidin nahi badira, beharrezkoa da administrazio eskudunek antzeko
irizpideekin jardutea, edo gutxienez, administrazio guztietarako oinarrizkoak eta gutxienekoak izango diren irizpide batzuekin jardutea.
Arazo horren garrantziaren eraginez eta Arartekoak beste lekuetako administrazioekiko
inolako kontrol-ahalmenik ez duela kontuan hartuta, beste erkidegoetako Herriko Defendatzaileei bidaliko zaie proposamen hori, kontuan har dezaten eta horri dagozkion
jarduerak abian jar ditzaten.
2. Lege mailako testuinguruaren gaineko argibideak
Ziurrenik, aurreko atalean aipatu ditugun erkidegoen arteko desberdintasunak ez lirateke
horren nabarmenak izango, adin txikikoaren interes gorenaren kontzeptuan zehaztapen
eta argitze handiagoa egongo balitz eta administrazio bakoitzaren jarduerek bete behar
dituzten lege eta arauek oinarri hori uneoro beteko balute.
Esaterako: Estatuko fiskal nagusiaren 2003/3 Instrukzioa, Espainiara legez kanpoko
moduren batean sartu nahi duten eta babesgabetasun-egoera juridikoan ez dauden
atzerriko adin txikikoen jatorriaren gainekoa. Lege horren kontrako jarrerak ugariak
izan ziren, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren eskubideak behar bezala babesten
ez dituelako. Horren eraginez, aplikazioa aldakorra izan zen eta nahasmena sortu zen
erregimen juridiko aplikagarriaren gainean.
Azken urteetan jatorri atzerritarra duten pertsonei aplikagarria zaien araudian izandako
aldaketek ere ez dute koherentzia mantentzen lagundu. Itxaropen berriak sorrarazten
dituzten aldaketek esamesak eta beharrezkoak ez diren joan-etorriak eragiten dituzte eta
jarduerak eta programak sarritan berrikusteko beharrizana ere sortzen dute.
Adin txikiko atzerritarren arloko lege-testuinguruan, adin txikikoak direla kontuan hartu
behar da eta hori errespetatu behar da, baita adin txikikoaren interes gorenaren baldin-
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tzak ere. Araudiek eta adin txikikoen babeserako arloan eskudunak diren administrazioen jarduerek adin txikiko pertsona guztien eskubideak bermatu behar dituzte, duten
nazionalitatea gorabehera. Beraz, adin txikikoen babeserako araudiak beste edozein
araudiren gainetik egon behar du.
3. Erakundeen eta lurralde historikoen arteko lankidetza edo koordinazioa
Txostenak argi erakusten du bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrei ematen zaien
harreran, gaur egun, lurraldeen artean alde handiak daudela; orokorrean, aztertutako
edozein elementutan, baita zehatzenetan eta oinarrizkoenetan ere (baliabideen ahalmena
eta baldintzak; langileen ratioak; baldintza ekonomikoak...). Lege mailako testuingurua
argitzea edo irizpide bateratuak izateko premia (aurreko gomendioen xedea) zuzenean
aplikagarria da hiru lurralde historikoetan eta lankidetza-bide emankorrak sortzeko
beharrezko baldintza da.
Deigarria da, adibidez, lurralde jakin bateko baliabideen saturazioak irtenbiderik aurkitu
ez izana plaza hutsak dituen beste lurralderen bateko baliabideen bidez, ezohikoak diren
zenbait kasutan izan ezik.
Sarritan baliabideek gainezka egiten dutela kontuan hartuta, badirudi foru aldundien
arteko lankidetzak zenbait kasu konpontzen lagun dezakeela. Horretarako, hiru aldundien arteko hitzarmena beharko litzateke eta, edonola ere, adin txikikoak lurralde
batetik bestera desbideratzea ekidin beharko litzateke beste aldea behar bezala ezagutu
gabe, erabateko gardentasunarekin jardun gabe eta bakarkako programen jarraipena
bermatu gabe.
Bestetik, bai Eusko Jaurlaritza, bai Udalak gazteenei zuzendutako ekintzak eta planak
garatzen ari dira. Garrantzitsua da plan horietan ezartzen diren neurriek adin txikiko
atzerritarren errealitatea kontuan hartzea, koordinazioa, baliabide normalizatuetarako
sarbidea eta ohiko egoitza lekuan gizarteratzea errazte aldera.
4. Babes-zerbitzuen eta gazte-justizia sistemen arteko lankidetza eta koordinazioa
Txostenean argi geratu den moduan, une jakin batean babes-baliabidetik erreformara,
edo alderantziz, igarotzen diren bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren proportzioa
handia da eta hazten ari da. 2003. urteko datuetan, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren proportzioa adin txikiko arau-urratzaile kopuru osoaren %14 (komunitatearen
aldeko laguntza-neurriak) eta %33,3 (kautelazko barneratzeak) artekoa izan zen.
Datu horiek kezkagarriak dira eta, gainera, bi sistemen arteko lankidetza gauzatzea
derrigortzen dute, eragin okerrak ekidin eta ibilbideen jarraipena errazte aldera.
Lankidetza beharrezkoa da, halaber, neurri judizial irekiak aplikatu behar direnean (askatasun zaindua, komunitatearen aldeko lanak). Neurri horiek, maiz, egoitza-baliabideetan
bertan edo babes-zerbitzuetako pertsonalaren parte-hartzearekin gauzatzen dira.
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Edonola ere, gomendio orokor hau gehiago zehaztuko dugu arazo hori berriz jorratzen
duten 29. eta 30. gomendioetan.
5. Urte hauetako esperientzia ebaluatzea eta jardunbide egokiak elkartrukatzea
Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren errealitatea nahiko berria da gure artean.
Hala ere, egindako pausoak nolabaiteko perspektibarekin aztertzeko eta lorpenak eta
gabeziak baloratzeko urte nahikoa dira.
Hobekuntza-ikuspegia kontuan hartuta –txosten honetan erabili duguna, esaterako−,
badirudi beharrezkoa dela azken urte hauetako esperientzia ebaluatzea eta hori, ziurrenik, lagungarria izango litzateke askoren oinarrizko galderak erantzun ahal izateko;
ondorengo galdera hauek, esaterako: Ongi hezten ari al gara adin txikiko hauek? Zergatik daude Bizkaira zuzendutako eskaera gehiago? Zein arrazoiren eraginez ugaritu
da erreforma fasean dauden bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren kopurua? Zein
neurritan ari gara lortzen adin txikiko horien gizarteratzea? Ba al dago martxan jarri
daitekeen bestelako baliabiderik? Zein da atzerritarren iritzia baliabideen eta jasotako
harreraren gainean?...
Ikuspegi berari jarraiki, oso erabilgarria gerta liteke lurralde artean jardunbide egokien
esperientziak elkartrukatzea, batez ere, horietako bakoitzean, orain arte, norabide desberdina izan dela kontuan hartuta.
Horri dagokionez, beste aukera bat da atzerritarren parte-hartze eta gizarteratze Foroaren
barnean edo antzeko beste esparruren batean bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren
gaineko lan-mahaia sortzea.
Arartekoaren ustez, bakarrik dauden adin txikikoekin esku hartzeko beharrezkoa da
haurren defentsarako gizarte-erakunde eta administrazioen, eta inplikatutako eragileen,
hau da, hezitzaileen eta nerabeen, arteko eztabaida eta hausnarketa burutzea, esku-hartze konplexu eta garrantzitsu horretarako erantzun egoki posibleak bilatzeko eta EAEn
ahalik eta erantzun homogeneoena emateko. Eginbeharretako bat arrisku egoeran edo
babesik gabe dauden adin txikikoei harrera emateko jardunbide egokien eskuliburu bat
eratzea izango litzateke.

EGOITZA-BALIABIDEEN EZAUGARREI, BALDINTZEI ETA FUNTZIONAMENDUARI DAGOKIONEZ
6. Harrera-baliabideen eta -zentroen egitura-baldintzak berrikustea eta
hobetzea
Txostenaren 3. atalean bilduta dago zentroetako bisitaldiak egin ziren uneetan (2004.
urtearen erdi aldera) zeuden baliabide eskuragarri guztien deskribapen eta balorazio zehatza. Ez dira mugak azpimarratu nahi, ezta horietako bakoitzerako gomendio zehatzak
egin nahi ere. Bai, ordea, antzeman diren arazo ohikoenak eta garrantzitsuenak aipatu.

