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HERRIAREN DEFENTSA ERAKUNDEEN ADIERAZPENA 
 
Herriaren Defendatzailea, Andaluziako Herriaren Defendatzailea, Aragoiko Justicia, Diputado del Común, 
Procurador del Común, Kataluniako Síndic de Greuges, Valentziako Erkidegoko Síndic de Greuges, Valedor 
do Pobo, Nafarroako Arartekoa eta EAEko Arartekoa Gasteizen bildu dira XXIX. Koordinazio Jardunaldietan, 
“Familiak eta beraien beharrak eta erronkak oraingo gizarte- eta ekonomia-egoeran: botere publikoen 
erantzuna” gaia jorratzekoetan, eta adierazpen hau jendaurrean aurkeztu nahi dute. 
 
Familiak askotarikoak dira morfologiari dagokionez eta berezko eginkizun esklusibo batzuk garatzen dituzte, 
beste gizarte-sistema eta -erkidego batzuez ordezten zailak direnak. Familia lehen mailako afektu eta 
harremanen egoitza da, baita eragile sozializatzaile nagusia ere, eta norberaren garapenari eta 
erkidegoaren eraikuntzari modu erabakigarrian laguntzen die. Konstituzioak 39.1. artikuluan, autonomia-
estatutuek beren testuetan eta Europar Batasunaren Funtsezko Eskubideen Gutunak 33. artikuluan balio 
hori eta haren esklusibotasuna aitortzen dituzte eta botere publikoak familiaren babes soziala, ekonomikoa 
eta juridikoa ziurtatzera hertsatzen dituzte. 
 
1. Europako testuinguruko herrialdeekin alderatzen duen begirada batek agerian jartzen du Espainian 

familiak babesteko gastua txikiagoa dela, eskuragarri dauden azken datuen arabera BPGdren % 1,51 
baitzen, Europako batez bestekoa % 2,26 izanik. Familia-politikek Espainian gutxienez Europako batez 
bestekora heltzen diren ekonomia- eta aurrekontu-baliabideak eduki beharko lituzkete. 
 

2. Familiek, haien konfigurazioa eta osaera edozein direla ere, premia komun batzuk dauzkate. Hiru arlo 
hauek hartzen dituzte barne: a) seme-alaben hezierari eta familia barneko zaintzari lotutako kostuei 
aurre egiteko baliabideak; b) familia-erantzukizunak bateratzeko denbora eta zerbitzuak; c) 
informazioa, orientazioa eta aholkuak guraso-gaitasuna modu egokian garatzeko. Politika publikoek 
hiru arlo horietako premiak behar bezala bete behar dituzte. 

 

3. Kostuak konpentsatzera bideratutako politikek, nagusiki zerga-politiken eta zuzeneko transferentzia 
ekonomikoen bidez egikaritutakoek, gizarte-errealitate berriak (bai askotariko familia-ereduak bai 
seme-alabak zaintzeko ereduak) aintzat hartu behar dituzte eta adingabeen, ezgaitasunen bat duten 
pertsonen eta mendetasuna duten pertsonen arreta modu erabakigarriago batean babestu behar 
dute. 

 

4. Lanbidea eta familiako bizitza bateratzeari eta haurren eta zainketak behar dituzten pertsonen 
zaintzan eta arretan erantzunkidetasunari dagokienez, gure aburuz, herri-administrazioek 
kontrataziorako sorospen zuzenak edo zeharkakoak, lan-merkatura itzultzeko pizgarriak eta 
trebakuntza- eta birziklatze-jardunak onartzen jarraitu behar dute. Horrez gain, emakumeak lan-
merkatuan sartzearen eta gizonek familia-erantzukizunetan aktiboki parte hartzearen alde egiten 
duten arau-aldaketetan sakontzeari eutsi behar zaio. 

 

5. Era berean, beharrezkotzat jotzen da bateratzea errazten duten zerbitzuen eskaintza nahiko bat 
bultzatzea: 0 eta 3 urte bitartean dauzkaten haurren arretarako zerbitzuak eta mendeko 
pertsonentzako hurbiltasun-zerbitzuan. Halaber, laneko eta aisialdiko ordutegiak aztertu beharko 
lirateke hobeto arrazionalizatzeko. 
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6. Europako zuzentarauen ildotik eta beren seme-alaben hezkuntzan eta garapen integralean duten 
erantzukizuna egikaritzeko orientazioa bilatzen duten gurasoen eskaerei erantzunez, ezinbestekoa da 
gurasotasun positiboko neurrietan aurrera egitea, haien ezarketa handituz, familia eta eskolaren 
arteko elkarlana are gehiago sustatuz eta guraso-erantzukizunak modu egokian gauzatzeko prozedura 
eraginkorren erabileran aurrera eginez. 

 

7. Frogagarria da familia-moten aniztasuna gero eta zabalagoa dela. Aniztasun horrek behar diren 
onarpena eta errespetua aurkitu behar ditu legezko tipifikazioan, agiri ofizialetan eta ikastetxeetako 
curriculumean eta diskurtsoan. Era berean, ahultasuna edo babesgabetasuna sor dezakeen 
inguruabarren batean dauden familia-motei (guraso bakarreko familiak, familia etorkinak, familia 
homoparentalak, etnia ijitoko familiak, etab.) berdintasunerako eta bereizkeria ez jasateko daukaten 
eskubidea bermatzeko neurri eraginkorrak antolatu behar dira. 

 

8. Laguntza sozioekonomikoa funtsezkoa da espainiarrek jasaten duten krisi larriaren ondorioz gizarte-
bazterketako arriskuan edo egoera latzean dauden familia guztientzat. Zentzu horretan, gure iritziz, 
botere publiko eskudunek Espainian bizitza duin bati lotutako premiak betetzea helburu duen eta 
gizarteratzeari eta laneratzeari lotuta dagoen prestazio ekonomiko bat egotea ahalbidetu behar dute. 
Prestazio horietarako eskubidearen onarpenari buruzko ebazpenak laster eta legez ezarritako epeen 
barruan eman behar dira. Bestalde, politika publikoen lehentasuna haur-pobrezia eta pobrezia 
energetikoa ezabatzea izan behar da; horretarako, neurri eta tresna eraginkorrak prestatu behar 
dituzte. 

 

9. Gure ustez, etxebizitza duin eta egoki bat edukitzeko konstituzio-eskubidea babesteko eta bermatzeko 
mekanismoak indartu behar dira, bereziki egoitza-irtenbide egoki bat eskuratzeko aukeratik baztertuta 
dauden familiei eta seme-alabak dituzten familiei dagokienez, etxebizitza hutsen kopurua murriztuz, 
alokairua sustatuz eta herritarrak beren ohiko etxebizitzen utzarazpenen aurka babestuz. Halaber, 
herriaren defentsa erakundeok bigarren aukerako lege baten onarpena babesten dugu; lege horrek 
utzarazteko aukera murrizten duten mugak barne hartuko lituzke, gainzorpetze edo kaudimen-
gabeziako kasuetan betiko gizarte-bazterketa saiheste aldera. 

 

10. Gure aburuz, ahultasun- edo arrisku-egoeran dauden eta adingabeak dituzten familientzako laguntzak 
bereziki aipatu behar dira. Zehazki, hauetaz ari gara: a) pobrezia-egoeran dauden eta adingabeak 
ardurapean dituzten familiak; b) seme-alabekin gatazkak dituzten familiak; esparru horretan familia-
bitartekaritza gehiago sustatzeko eskatzen dugu, baita familia-elkarguneen zerbitzuen arauketa 
autonomiko bat ere, nolanahi ere haurrak edo nerabeak eragin diezaiokeen erabakiak hartzeko parte 
hartzen duela bermatuta egon dadin; c) genero-indarkeriaren eraginpean dauden adingabeak; 
haientzat berezko nortasuna daukaten biktimatzat jotzeko eskatzen dugu. 

 

11. Autonomia mugatuta daukaten eta bizitza autonomo bat garatzeko laguntza pertsonalak edo 
materialak behar dituzten pertsonak bizi diren familiei dagokienez, sistema desberdinak 
harmonizatzeko eta koordinatzeko neurriak hartu behar dira, gainjartzeak, bikoiztasunak eta gabeziak 
edo estaldura-eskasiak saiheste aldera. Pertsona eta familia horientzat, Autonomiaren Aldeko eta 
Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistema gizarte-estatuaren funtsezko euskarri bat da, eta alferrik 
galdu behar ez den gizarte-erdiespen bat ere bai. Gure iritziz, pertsona horiek beren etxeetan 
mantentzera bideratutako tresna eta neurri guztiak orobat indartu eta zabaldu behar dira. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 2014ko irailaren 10a 


