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enpresak, kontratazioari laguntzak…). Lanean hasteko zailtasunak dituzten pertsonak 
dira baliabide horien hartzaileak. Etxerik gabeko pertsonen profi lak baliabide espezia-
lizatuagoak eskatzen ditu. Zaila da pertsona horiek baliabide arruntetan parte hartzea, 
besteak beste, kaleko bizitzarengatik, buruko osasun-arazoak dituztelako; larriak ez 
izan arren, lanean hasteko beharrezkoa den jokabidea aldatzen dutelako. Baliabide 
espezializatuagoak behar dira, bitarteko izaera izango dutenak, lanean hasi baino 
lehenagokoak, oinarrizko gaitasunak emateko. Baliabide horiek sare normalizatuan 
egon beharko dira, eta pertsona horiek enpleguetan sartzea sustatzen duten gizarte 
zerbitzuek koordinatu beharko dituzte. Beraz, beharrezkoa da gaur egun dauden 
neurri edo programa horiek benetan duten eragina aztertzea eta balioztatzea, baz-
terkeria larriko egoeran dauden pertsonen enplegu aukeretan, beharrezkoa izanez 
gero, baliabide horiek egokitzeko edo beste baliabide espezializatu batzuk sortzeko, 
muturreko bazterkeriaren barruan dauden pertsonen profi l berriei arreta emateko 
gaitasuna izango dutenak.

12. HERRITARREN PARTE-HARTZEARI BULTZADA

Gizarte zerbitzuen esparruan, funtsezkoa da herritarren parte-hartzea, baita gizarte zer-
bitzuak erabiltzen dituzten pertsonena ere. Jarduera egokia bermatzeko, kontuan hartu 
behar dira gizartearen iritziak. Herritarren parte-hartzea da Gizarte Zerbitzuei buruzko 
urriaren 18ko 5/1996 Legeak ezartzen duen printzipioetako bat.

Gizarte ongizateko batzorde batzuk sortu diren arren, kontsulta-organo horiek ez dira 
asko garatu, eta gizarte erakundeen eta herritarren parte-hartzea zailtzen duten gabeziak 
aurkitu dira.

Komenigarri ikusten da gaur egungo batzordeen balioespena egitea, gizarte bazterke-
riarengan eragina duten politika sozialetan benetan parte hartuta eta parte hartzeko 
formula berriak sortuta, gizarte zerbitzuen planifi kazioa eta funtzionamendua erraztuko 
dutenak. Jarduteko sinergiak bultzatu beharko lirateke. Sinergia horiek alderdi guztiak 
inplikatuko lituzkete (eragileak eta erabiltzaileak) gizarte zerbitzuen antolakuntzan eta 
alderdi guztien parte-hartze egonkor eta iraunkorra ekarriko lukete.

PREMIA GUZTIEI ERANTZUTEKO GAITASUNA DUTEN BALIABI-
DEAK

Etxerik gabeko pertsonek premia oso askotarikoak dituzte. Oinarrizko premiez gain, 
hau da, ostaturako, janzteko eta etxebizitzarako beharraz gain, osasunari lotutako 
premiak, gizarte arretakoak, psikologiakoak, lan-trebakuntzakoak, enpleguaren susta-
penekoak… daude. Oro har, baliabideek ez dituzte premia guztiak aurreikusten eta ez 
diete guztiei erantzuten, hainbat arrazoi direla-eta. Batzuetan, ordutegiak oso zorrotzak 
dira, salbuespenik ez da baimentzen, eta horrek baliabide horiek erabiltzea zaila egiten 
du. Baliabide batzuek asteburuetan edo oporretan ixten dute eta, beraz, gizarteratze-
prozesuak geratzen dituzte. Gainera, ezgaitasunen bat duten pertsonek ezin dituzte 
erabili eta, sarritan, etxerik gabeko pertsonen gaur egungo profi lekin bat ez datozen 
profi lentzat daude pentsatuta. Horregatik, zerbitzu espezifi koak sortzea gomendatzen 



301ETXERIK GABE ETA BAZTERKERIA LARRIAN DAUDEN PERTSONEN PREMIEI EMANDAKO ERANTZUNA

da, profi l guztiei arreta emango dietenak eta gizarteratzeko prozesuen faseak kontuan 
hartuko dituztenak. Kolektibo, arreta nahikoa jasotzen ez duten sektore edo premia 
batzuetan zehaztu daiteke premia edo joera orokor hori, txosten honen azterketaren 
arabera. Horixe egingo dugu hurrengo gomendioetan.

13. BURUKO GAIXOTASUNARI ETA PATOLOGIA DUALARI ARRETA EMA-
TEA

Etxerik gabeko pertsona batzuek buruko gaixotasunak eta/edo atzerapen kognitibo 
handiak dituzte, eta arreta espezifi koa eta segimendua behar dute. Baliabide eta dispo-
sitibo sozialez gain, buruko gaixotasunen tratamenduari egokitutako osasun-baliabideak 
behar dira. Izan ere, buruko gaixotasunen arretak segimendu pertsonalizatua eta jarrai-
tua eskatzen du, esate baterako, alkohola edo beste substantzia batzuk kontsumitzen 
direnean hartu ezin diren farmakoak dituzten tratamenduen kasuan, arazo oso larriak 
sor ditzaketelako.

EAEn arreta soziosanitarioa garatzeko plan estrategikoak berariaz aurreikusten du per-
tsona horientzako arreta; beraz, horretarako baliabide soziosanitarioak jarri beharko 
lirateke abian.

Patologia dualaren prebalentziak gora egin du etxerik gabeko pertsonen artean, eta 
horren ondorioz, gaixotasunen tratamendua ezagutzen duten profesionalak dituzten 
egoitza-baliabideak behar dira, izaera oldarkor eta bortitzagatik batzuetan sortzen diren 
gatazka larriak saihesteko. Pertsona horien arretak gaur egungo aukera, baliabide eta 
dispositibo sozialak gainditzen ditu alde handiz. Trebakuntzako baliabide gehiago beharko 
dira, eta osasun-sistemarentzako laguntza. Alde horretatik, hutsune handia dago profi l 
horiek dituzten pertsonen arretan; izan ere, jokabide- eta bizikidetza-arazo handiak 
dituztenez, askotan dispositibo sozialetatik kaleratzen dituzte eta aukera gutxirekin ge-
ratzen dira etxerik gabeko pertsonen oinarrizko premiei erantzuten dieten baliabideen 
sarean sartzeko.

14. DROGA MENPEKOTASUNAREN ETA DESINTOXIKAZIOAREN ARLOAN 
ARRISKUAK GUTXITZEKO PROGRAMAK

Irauteko baliabideak eta laguntza behar dituzte drogamenpekotasunaren eta desintoxika-
zioaren arloan arriskuak gutxitzeko tratamenduek. Batzuetan, programen emaitzek 
harreman handia izango dute laguntza-baliabideekin, ostatu egokiarekin, laguntza eko-
nomiko eta psikologikoarekin, trebakuntza-ikastaroak egitearekin, lan-orientabidearekin, 
etab., egindako lanarekin jarraitzeko aukera emango baitiete horrelakoek arreta jasotzen 
duten pertsonei.

15. SUSPERRALDIAN ARRETA EMATEN DUTEN BALIABIDEAK

Egindako azterketaren arabera, beharrezkoa da zerbitzuak sortzea, ospitalean alta hartu 
ostean susperraldian dauden pertsonei arreta emateko. Saihestu egin behar da ahultasun 
egoeran dauden eta suspertzeko lekurik ez duten pertsona horiek kalean geratzea joateko 
lekurik ez dutelako. Jarraitutasuna bermatu beharko litzateke zaintza soziosanitarioetan, 
ospitaleetako alten kasuetan.
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16. ETXERIK GABEKO PERTSONEN PROFIL GUZTIEI ERANTZUNGO DIE-
TEN BALIABIDE BERRIAN BEHARRA

Etxerik gabeko pertsonen oinarrizko premiei erantzuten dieten baliabideak eta zerbitzuak 
gizonentzat daude antolatuta. Haien familiako erantzukizunengatik edo tratu txarrak 
jasateagatik arreta emateko antolatzen dira emakumeentzako baliabide espezifi koak. 
Ez dago etxerik gabeko emakumeei arreta emateko zehazki antolatutako baliabiderik. 
Baliabide mistoak emakumeei erabiltzea uzten zaien gizonentzako baliabideak dira benetan. 
Emakumeek ez dituzte gizonen premia eta inplikazio emozional berberak. Horregatik, be-
harrezkoa da emakumeen premiekin bat datozen baliabideak eta estrategiak garatzea.

Gora egiten ari den beste profi l bat etxerik gabeko familiena da. Oro har, etxerik 
gabeko pertsonei arreta emateko baliabideak ez daude prestatuta familia osoei arreta 
emateko. Beraz, beste baliabide edo neurri batzuk behar dira. Horren bitartez, saihestu 
egingo da pertsona horiek, ia beti ume adingabeak dituztenak, aterpetxeetan sartzea 
eta adingabeen hezkuntza-premientzat egokiak ez diren pertsonekin eta egoerekin 
bizitzea.

2006ko urtarrilean EUSTATek argitaratutako etxerik gabeko pertsonei buruzko inkes-
tak erakusten duenez, pertsona atzerritarraren profi lak gora egin du etxerik gabeko 
pertsonen artean, eta orain etxerik gabeko pertsonen kolektiboaren ia % 50 osatzen 
du profi l horrek. Bazterkeria larriko prozesuetan sartzea eragin dezaketen baldintza-
tzaile batzuk ditu kolektibo horrek. Pertsona horietako zenbaitek dituzten berezitasunei 
erantzungo dieten neurri espezifi koak behar dira, muturreko bazterkeriako egoeretan 
amaitzea saihesteko.

Lagunduta ez dauden adingabe atzerritarren kasuetan, adin nagusitasuna bete 
dutenean eta babeserako zentroek haiei arreta gehiagorik ematen ez dietenean, beren 
egoera ahultasun handiagokoa da, adinaren ondorioz. Une oso kritikoak dira, eta ba-
beserako zentroetan egindako lana ezerezean utzi dezakete, irteeran segimendurik ez 
zaielako egin edo ez zaielako lagun egin, bakarrik dauden adingabeei buruz duela gutxi 
egin genuen ezohiko txostenean adierazi genuenez.

Bazterkeria larriko egoerei erantzuteko antolatu diren baliabideetara jotzen dute legez 
kanpoko egoera juridikoan dauden atzerriko pertsonek, ezin direlako beste baliabide 
batzuetara joan. Pertsona horiek ez dute lan egiteko baimena emango dien dokumen-
taziorik; beraz, ez dute baliabide ekonomikorik, eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunak 
dituzte. Haien migrazio-proiektua lan egitea da, baina ezin dira lan-merkatuan integratu, 
horretarako behar den administrazioaren baimenik ez dutelako. Segurtasuneko sare 
nagusia familia eta/edo jatorrizko komunitatea izan ohi da eta, familiak eta komuni-
tateak ematen dituzten baliabide horiek ez badituzte, oinarrizko gizarte zerbitzuetara 
edo laguntzako gizarte erakundeetara joan ohi dira. Laguntza ezak luze irauten badu, 
bazterkeria larriko prozesuak hasi daitezke batzuetan. Eusko Jaurlaritzaren Immigrazio 
Zuzendaritzak Abokatuen Elkargoarekin duen programaren –HELDU- helburuetako bat 
dokumentazio ezak sortutako bazterkeria-prozesuak ekiditea da hain zuzen. Lan egiteko 
baimenik ez edukitzea bazterkeria bultzatzen duen faktorea da. Beraz, oso beharrezkoa 
da atzerritarrei buruzko legeriaren gaineko orientabide juridikoa ematea, lan egiteko 
behar duten baimena lortzea ahalbidetuko diena.
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Bestalde, biztanle etorkinek bazterkeria larriko egoeran daudenei zuzendutako baliabide 
eta dispositiboak erabiltzen badituzte, baliabide horiek bete egiten dira eta, larriagoa dena, 
baliabidera doan etorkina zailtasun horiekin identifi katu daiteke azkenean. Komeniko 
litzateke etxerik gabeko pertsonentzat edo muturreko bazterkeriako egoeran daudenentzat 
aurreikusitako baliabideak erabili ditzaten saihestea, haien zailtasun bakarra ostatu egoki 
bat ez edukitzea denean. Horretarako, beharrezkoa da pertsona horien premientzako 
baliabideak eta arreta dibertsifi katzea, ostaturik ez izatea faktore nagusietakoa baita 
bazterkeriako prozesu larriak hasteko.

Eusko Jaurlaritzak eta zenbait udalek hainbat neurri jarri dituzte abian (Immigrazioaren 
Euskal Plana, immigrazioaren tokiko planak…). Neurri horiek hainbat helburu dituzte, 
besteak beste, pertsona atzerritarrei etxebizitza, gizarte baliabideak eskuratzen eta lanean 
hasten laguntzea. Premia berri batzuek hainbat sektoretako jarduerak behar dute, eta 
horren adibidea da pertsona etorkinentzako arreta: etxebizitzen esparruan, lanean, kul-
turan… Oraindik denbora gutxi pasa da horren irismenaren balioespena egiteko, baina 
kopuruan gorantz egiten ari diren biztanle batzuen bazterkeria prebenitu behar duten 
neurriak dira. Estresa eragiten duten egoerak eta zailtasunak metatzen dira, eta, horren 
ondorioz, gaixotasun espezifi koak sortzen ari dira, esaterako, Ulisesen sindromea.

Beraz, neurri eta baliabide egokiak behar dira, bazterkeria larriko prozesuetan ez dauden 
atzerritarrek ostatu hartzeko dituzten zailtasunei erantzuteko. Neurri horiek baliabideak be-
tetzea galaraziko dute, baita pertsona horiek egoera eta profi l horiekin identifi katzea ere.

17. GIZARTE ZERBITZUETARA HURBILTZEN EZ DIREN ETXERIK GABEKO 
PERTSONEI OSOKO ARRETA EMATEA ETA HAIEKIN HARREMANETAN 
JARTZEA AHALBIDETZEN DUTEN BALIABIDEAK

Etxerik gabeko pertsonen arretak beste zerbitzu batzuk behar ditu, esaterako, arreta 
psikologikoa eta emozionala, norberaren aldaketen motore izateko. Gizartearekin 
distantzia handia dute, batez ere, kalean luzaroan bizi izan badira. Horrek norbera 
egokitzeko ahalegina eskatzen du, eta zaila da hori laguntzarik gabe egitea; ez bakarrik 
laguntza materiala, baizik eta beste alderdi batzuk ere kontuan hartzen dituena, esate 
baterako, trebetasun sozialak edo lanean hasi baino lehenagoko abileziak. Argi dago 
eguneko zentroetan egiten diren mintegi eta ikastaroak ez direla nahikoa. Beharrezkoa 
da zerbitzu berriak edukitzea eta dauden jardueren kopurua handitzea.

Hainbat arrazoi direla-eta, pertsona batzuk ez dira gizarte zerbitzuetara edo gizarte 
erakundeetara hurbiltzen. Batzuetan, aurretik esperientziak izan dituztenez, zerbitzuak 
inolako laguntzarik emango ez diela pentsatzen dute aurrez. Pertsona horiek arreta 
jaso ahal izateko, beste zerbitzu batzuk behar dira, esaterako, kaleko taldeak. Pertsona 
horiekin harremanetan jartzeko gaitasuna izan beharko dute taldeek, eta haien premiei 
egokitutako segimendua eta baliabideen sarea eskaini ahal izan beharko dute.

18. BAZTERKERIA LARRIKO EGOERAK PREBENITZEN DITUZTEN BALIA-
BIDEAK

Txostenaren ondorioetako bat da pertsona baten bizitzan gertaera traumatikoak me-
tatzeak etxerik gabe egotera eramaten duela pertsona hori. Horregatik, prebentzioko 
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jarduerek emaitza oso onak izan ditzakete, bazterkeria-prozesua gelditu dezaketelako 
gertatu baino lehen eta, horrela, geroagoko esku-hartzea eragotzi dezaketelako, zailagoa 
baita beti, batez ere osasun-arazoak dituztenean. Lehenago aipatu ditugun baliabide so-
ziosanitarioak, edo gizarte eta hezkuntzakoak, gizarte eta lanekoak, edota soziojudizialak 
ere, egokiak dira esku hartzeko premiak ikusteko eta koordinatzeko eta, horren bitartez, 
bazterkeria arriskuko egoerak muturreko bazterkeriako egoera bihurtzea eragozteko. 
Baliabide horiek esku-hartze soziala ahalbidetu behar dute honakoei lotutako krisi per-
tsonaletan: familiaren banantzeak, ludopatologiak, eskola-porrotak, etxetik kaleratzeak 
eta bahiturak ekarri ditzaketen krisi ekonomikoak, delituzko auzi txikiengatik egiten diren 
pertsonen atxiloketak, etab.

Instituzio itxietatik irtetean, esaterako kartzelatik, edo arauak hautsi dituzten adinga-
beak zigorrak betetzeko zentroetatik irtetean ere arrisku-uneak daude. Beharrezkoa da 
baliabideen arteko koordinazioa eta jarraipen praktikoa hobetzea, bazterkeria-egoera 
larriago bihurtzea saihesteko. Izan ere, horrek berriro delituzko jarduerak egitea eta 
muturreko bazterkeriako egoera sartzea ekarri ditzake. Irteten direnak egoera juridiko 
irregularrean dauden atzerritarrak badira, haien egoera are txarragoa da, ez dutelako 
jasotzen kartzelatik irtetean ematen den diru-laguntzarik edo bestelako laguntzarik.

Azken batean, muturreko bazterkeriako egoerak prebenitzeko, beharrezkoa da beste 
gizarte esparru batzuetan jardutea, esaterako: osasunaren esparruan, hezkuntzan, la-
nekoan… eta, bereziki, espetxeetatik edo gazteak zuzentzeko zentroetatik irteterakoan. 
Gainera, sarean egindako lana ere eskatzen du, babes faltako egoerak aurkitu ahal 
izateko.

19. EZGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN PREMIA ESPEZIFIKOEI 
ERANTZUNGO DIETEN BALIABIDEAK

Kolektibo horretako pertsona batzuek mugikortasun murriztua dute, eta, horregatik, zaila 
egiten zaie baliabideetara sartzea, egokituta ez badaude edo sartzea eragozten duten 
oztopoak badaude. Hori dela-eta, beharrezkoa da irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 
4ko 20/1997 Legeak ezartzen duena kontuan hartzea, muga funtzionalak dituzten per-
tsonei egoitza-baliabideetarako, eguneko zentroetarako… irisgarritasuna bermatzeko.

20. GIZARTERATZEKO PROZESUAK DITUEN EGOERA GUZTIEI ERAN-
TZUNGO DIETEN BALIABIDEEN BEHARRA

Etxerik gabeko pertsonak ez dira talde homogeneoa; egoera eta prozesu oso ezber-
dinetan dauden pertsonak dira. Arreta egokia emateko, egoera horiek guztiak hartu 
behar dira kontuan. Hainbat erantzun eman dira: exijentzia gutxiko baliabideak sortu 
dira, baita exijentzia handikoak ere. Gehiago hausnartu behar da batzuk edo besteak 
komeni izateari buruz edo haien egokitzapenari buruz.

Exijentzia gutxiko zentroei egiten zaizkien kritikek diote gizarteratzeko ibilbide aldizkakoak 
eta kaotikoak sortzen dituztela. Bestalde, beharrezkoak dira, oinarrizko premiei eta 
gizarte zerbitzuetatik kanpo dauden pertsonen profi lei erantzuten dietelako; hau da, 
hainbat arrazoi direla-eta, oraingoz beste baliabide batzuetara erregulartasunez joango 
ez diren pertsonei. Esku-hartze sozialeko lanarekin jarraitzea eta pertsonak beharrezko 
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baliabideetara igortzea (exijentzia ertain edo handikoak) ahalbidetuko luke sarean egin-
dako lan baten aukerak, pertsonaren bilakaeraren arabera.

Oro har, egindako azterlanak dioenez, exijentzia txiki, ertain edo handiko baliabide 
gehiago behar dira hiru lurralde historikoetan, gauez zein egunez. Bizkaian deigarria da 
zein hondatuta heltzen diren baliabideetara bazterkeria larriko egoeran dauden pertsonak. 
Hondatze-maila horien ondorioz, ezin dira sartu exijentzia handiagoko mailak dituzten 
zentroetara. Beraz, komeniko litzateke exijentzia gutxiko zentroetako plaza-kopuruak 
handitzea hasieran. Badirudi Araban exijentzia ertain eta handiko eguneko espazio 
gutxi daudela, gizarteratzeko prozesuak hasi dituzten pertsonen premia espezifi koetara 
egokitutakoak, Gipuzkoan exijentzia txikiko zein ertain eta handiko baliabide gutxi 
daudela ikusi da…

HOBEKUNTZA KUALITATIBOAK

21. INFORMAZIO-SISTEMA GARATZEA

Gizarte zerbitzuak era konplexuan daude antolatuta, eta horrek beharrezkoa egiten 
du informazio-sistema on bat, bikoiztasunak saihesteko, informazioa partekatzeko eta 
jardueren jarraipen ona egin ahal izateko.

Gaur egungo sistemak ez du daturik ematen bazterkeria larriko egoeran dauden per-
tsonen egoera, ezaugarri eta premiei buruz. Informazio hori estimazioen edo azterlan 
monografi koen bitartez baino ez da lortzen, esate baterako, EUSTATek duela gutxi egin 
duen etxerik gabeko pertsonei buruzko inkestaren edo txosten honen bidez; baina aldi 
baterako balioa dute, eta erlatiboa.

Eusko Jaurlaritzari dagokio EAEko informazioaren arloko erantzukizuna. Gizarte Zer-
bitzuak, Erakundeak eta Zentroak laneko estatistikak eta gizarte zerbitzuetan egiten 
den gastu publikoa, bai eta Gizarte Ongizateko Euskal Batzordearen txostenak ez dira 
nahikoa gizarte zerbitzuen egoera eta etxerik gabeko pertsonen premiak zein diren 
jakiteko. Komeni da jarduteko ildo hauek garatzea, informazioa hobetzeko:

– Udalek eta aldundiek duten informazio estatistikoa eta administratiboa aztertzea, 
alde batetik, hobeto erabiltzeko, eta, bestetik, informazio hori bateratzeko neurriak 
proposatzeko, ikuspegi globala lortzeko.

– Gizarte zerbitzuak ematen dituzten eta informazioa aztertzen duten erakunde 
publiko guztien koordinazioa eta lankidetza sustatzea.

– Europan erabiltzen direnekin bateragarriak diren adierazleen sistema operatiboa 
diseinatzea. Horren bidez, bazterkeriaren kontrako borrokan egindako ahaleginen 
eraginkortasuna balioztatu ahal izango da eta informazioa edukiko da pertsona 
erabiltzaileei, premiei, gizarteratzeko ibilbideei, zerbitzuen kostuari, laguntzen 
zenbatekoari, etab. buruz. Garrantzitsua litzateke adierazleen diseinua eta sorrera 
Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioarekin eta Estatistikako Institutu Nazionala-
rekin (INE) koordinatzea.




