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Txosten honen esparruan, ondorio eta aholku batzuk aurkeztu eta azpimarratu 

nahi ditu Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak, horien inguruan partaidetza-

lana egin baitu, eta arreta eman nahi du horiengan bereziki, hain zuzen ere. 

 

Lehenik, gertatzen ari diren gizarte-aldaketen sakontasuna eta azkartasuna 

azpimarratu nahi ditugu, eta horrek gizarte-zerbitzuen hazkuntza eta indartzea 

beharrezko eta saihestezin egiten ditu gure gizartean, hedakuntzari eta 

erabilpenari dagokienez gure ongizate-sistemako beste zutabeetara parekatzen 

dituzten neurrian, esaterako hezkuntzara, osasunera edo diru-sarreren bermera. 

 

Nahikoa da Euskal Autonomia Erkidegoko adineko 350.000 pertsonak aipatzea, 

bizi-itxaropena batez beste zortzitik hamarrera urte bitarte hazten ari den 

pertsona multzoa, alegia. Beren duintasunarekiko errespetua eskatzen duten 

pertsonak dira, baita beren autonomia pertsonalaren sustapena, hainbat 

dispositibotatik jasotzen duten arretaren jarraitutasuna eta, kasu gehien-



 

gehienetan, beren etxean jarraitzeko aukera ere, behar izango dituzten 

laguntzekin. 

 

Euskal Autonomia Erkidegora iristen diren etorkinei ere errepara diezaiekegu, 

eta, haien artean, inoren laguntzarik ez duten adingabeei bereziki. Biztanleen 

talde bereziki kaltebera da, eta kalteberatasun hori sarritan areagotzen da 

kolektibo horrek pairatzen duen estigmatizazioarengatik, talde osoari, 

zenbaitetan, kide gutxi batzuek dituzten jokabide disruptiboak eragozten 

baitzaizkio. Berdin-berdin areagotzen da haien kalteberatasun-egoera 

ekonomikoaren okertze-testuinguruan, baina ez dezagun ahaztu edozein 

kasutan, eskubidea daukatela ongizatearen zerbitzu guztietan dibertsitatearen 

kudeaketa ildo batean arreta lortzeko, beren gizarteratzearekin eta bizi-

kalitatearekin bat egiten laguntzeko.  

 

Beste biztanle taldeei buruzko aipamena ere egin dezakegu (esaterako 

ezintasunak dituzten pertsonak, arriskuko edo babesik ezako egoeran dauden 

adingabeak, indarkeriaren biktima diren emakumeak edo txirotasun 

ekonomikoagatik edo beste arrazoiengatik gizarte-bazterkeriako prozesuan edo 

arriskuan dauden pertsonak), baina nahi duguna egituretan eta banakako, 

familiako, komunitateko eta gizarteko bilakabideetan gertatzen diren aldaketek 

gure gizarte-babeseko sistemari, eta oso bereziki gizarte-zerbitzuei planteatzen 

dizkieten erronkak azpimarratzea da, ez baitute parekorik gure gizarte-politiken 

historian. 

 

Horregatik azkeneko urteetan aurrekontuen igoeran eta gizarte-zerbitzuen 

euskal sistemak beharrei emandako babesean egindako ahalegin instituzionala 

aitortu nahi du Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak. Ahalegin eta igoera 

horiek konbergentzia azeleratu dute herrialdeko edozein lekutako arretan, eta 

horrek gure ingurunean kokapen aurreratu batean eusten gaitu, eta finean, gure 

gizarte-zerbitzuek herritarren beharrei erantzuteko aurrerakuntza garrantzitsua 

izatea ahalbidetu dute behar horiek sendotzen eta behar horiei erantzuteko 

gaitasunean. Ziur aski ezein jarduera-eremu ez da gurea bezainbeste hazi. 



 

 

Gizarte-zerbitzuen euskal sistemaren erantzuteko ahalmenaren sendotze- eta 

gehikuntza-prozesu horren adierazgarri gisa, aipatu behar da bertan 

kudeatutako zerbitzu eta prestazio nagusiek 2005ean guztira 110.000 laguni 

eman zietela laguntza, hau da, biztanleriaren % 5,2, eta zazpi urte lehenago, 

1998an, laguntza horiek 62.000 lagunek bakarrik jaso zituzten, hau da, 

biztanleriaren % 3. Gehikuntza ikaragarria da, zalantzarik gabe, % 75etik 

gorakoa, eta dagokion neurrian azpimarratu eta nabarmendu behar da. 

 

Hala ere, aurrean daukagun erronkaren neurriak eta bizitza 
ekonomikoko eta sozialeko hainbat arlotan erreferentziatzat hartzen 
ditugun gure inguruko herriekin oraindik daukagun aldeak Euskal 
Autonomia Erkidegoko hainbat erakunde publikori, ahalegina 
areagotzeko ildoan, euren artean parekatzeko aholkua ematera 
garamatzate, azken urteetan hazkuntza-erritmo handiagoei eutsi 
dietenei hurbilduta. 

 

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua, bestalde, bizi dugun egoera 

ekonomikoaren txartzeaz jabetzen da eta gizarte-zerbitzuen garrantzi estrategiko 

berezia azpimarratu nahi du edonolako kontrako koiuntura ekonomikoren 

aurrean, baita besteekin ere, gizarte-babeseko sistemaren oinarrizko giltzarri 

den aldetik, bere jardueraren eragin garrantzitsuarengatik arlo ekonomikoan eta, 

bereziki, enplegu-sorkuntzarekin duen loturan. 

 

Horregatik, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak, zailtasun 
ekonomikoen aurrean, erakundeak, eragileak eta gizartea orokorrean 
animatzen ditu gizarte-zerbitzuen aldeko apustua indartzera, baita 
ere eta bereziki, zailtasun ekonomikoko egoeran, uste duelako 
gizarte-zerbitzuetako euskal sistemak, zapuztu ezin den garapen- eta 
indartze-prozesu berezi batean murgilduta, soberan itzuliko dituela 
emango zaizkion baliabideak, sozialak nahiz ekonomikoak. 

 



 

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua zinez jabetzen da erakunde publikoei eta 

eragile pribatuei ahalegin bat eskatzen ari zaiela, eta horiek ere gizartearengana 

jo ahalko dutela gizartea bera prest egon dadin dagokion ekarpen solidarioa 

egiteko beharrezko dugun gizarte-zerbitzuen euskal sistema eraiki eta sistema 

horrek funtzionatzea posible egiteko. 

 

Horregatik nahi dugu (eta gizarte-zerbitzuekin erlazionaturiko sare 
instituzional eta sozial osoari eskatzen diogu) hain garrantzitsuak 
diren gizarte-zerbitzuak sortzearen eta funtzionatzearen balio 
erantsia ikusarazten duen diskurtsoa garatu eta aurkezteko lana 
indartzea, eta finean, gizarte-zerbitzuen euskal sistemaren 
indartzearen eta hazkuntzaren garrantzi estrategikoaren balio 
erantsiarena, herritarren gero eta sektore zabalagoek gero eta 
zerbitzu estimatuagotzat izan dezaketena. Berdin-berdin ulertzen 
dugu politika eta ekimenak batera joateko diskurtso horrek balio 
behar duela gizarte-zerbitzuen esparruan disfuntzio puntual zehatzak 
egotean haiek, nahita edo nahigabe, sistemaren lana kolokan jarri 
eta estigmatizatzeko erabiliak ez izateko.  

 

Bestalde, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilukook, dena dela, jabetzen gara 

gizarte-zerbitzuetan gastu publikoa handitzeak, bilatzen diren ondorioak izan 

ditzan, betiere beste neurriekin batera joan behar duela, baliabide horiek biztanle 

guztien gizarte-ongizatean eta bizi-kalitatean espero diren ondorioak izan 

ditzaten. Horretarako estrategietako bat gizarte-zerbitzuen euskal sistemaren 

harmonizazioan eta artikulazioan aurrera egitea da, eredu bateratu batekin eta 

koordinaturiko egiturarekin, erabakiak hartzearen eta zerbitzua ematearen arteko 

hurbiltasuna indartzen duen deszentralizazio printzipioarekin bateragarria. 

 

Horregatik, sistemaren zatiketako eta desberdintasuneko dinamika eta egoera 

batzuk dirautela aitortu behar dugu, bizi diren Euskal Autonomia Erkidegoko 

lekuaren arabera herritarrei eskaintzen zaizkien gizarte-zerbitzuen prestazioei 

eta baldintzei dagokienez; araudia garatzeko prozesu geldo eta eskasa 



 

lagungarria izan da egoera hori sortzeko, 1996an gizarte-zerbitzuen legea 

onartu ondorengo urteetan. Azkeneko urteetan, alabaina, gizarte-ongizateko 

euskal sistemarekin lotutako erakunde eta eragile guztiek partekatutako 

apustuak aurrerakuntza nabarmenak ahalbidetu ditu arretari eta sistemaren 

arautze bateratuari dagokion konbergentziaren alorrean, eta haiei eutsi behar 

diegu. 

 

Horregatik Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak aholkatzen du, 
gizarte-zerbitzuen azkeneko legearen —laster onartzea espero 
dugunaren— garapen- eta aplikazio-prozesu arin eta osoaren bitartez 
bereziki, eta kudeaketa-, plangintza-, informazio- eta ebaluazio-
tresnen bitartez, eredu bateratu baten egituraketarantz aurrera egiten 
jarraitzea, esleitutako eskumenak eta erakunde bakoitzaren 
autonomia politikoa eta sormen teknikoa indartzea errespetatuz, 
beren herritarrentzako arreta bultzatzeko eta hobetzeko, arreta 
estandar komunetarako benetako sarrera bermatzea, kantitatez eta 
kalitatez, Euskal Autonomia Erkidegoko pertsona guztiei. Aholkatzen 
du, halaber, erakunde bakoitzean era argi eta bateratuan 
identifikatzea gizarte-zerbitzuen arloko erantzukizunak, gizarte-
ongizateko euskal sistemaren egituraketa eta ikusgarritasuna 
ahalbidetuz. Hori guztia ardura partekatuak, baterako eskumenak, 
negoziazio-marjinak eta antolakuntza-malgutasuna egoteko beharra 
dagoela jakinda, erakunde eta eragileei herritarren behar eta eskari 
ezberdin eta aldakorretara egokitzeko aukera emanda 
zeharkakotasun- eta sinergia-klabeetatik abiatuta. 

 

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua herritarrentzako eskubideen zabalkuntza 

eta bermea ekartzen duten legediko aurrerakuntza guztiengatik poztu egiten da 

eta mendetasunaren arretari buruzko edo gizarteratzeari buruzko legediak 

gizarte-zerbitzuetako euskal sistema zeharkako politika hain garrantzitsuetan 

inplikatzea goraipatu nahi du. 

 



 

Hala ere, kezkatuta ikusten du, nahiz eta ongizatera zuzendutako beste 

sistemak ahalegin handia egiten ari diren (esaterako osasunekoa, 

hezkuntzakoa, enplegukoa, etxebizitzakoa, diru-sarrerak bermatzekoa, etab.), 

azken urteotan, zenbaitetan, sistema horien aipaturiko zeharkako politiketarako 

laguntza ez dela aitortzen eta egituratzen gardentasun eta argitasun berdinez; 

horren ondorioz, gizarte-zerbitzuen gainkarga sortzen da, eta gainkarga hori, 

sarritan, jardun administratiboaren gain sortzen da eta, besteak beste, haren 

helburuak desitxuratzen laguntzen du autonomia pertsonalari eta pertsona 

guztiak komunitatean integratzeari dagokionez. 

 

Horregatik guztiagatik, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak berak 
bete dituen neurri eta ekimen batzuk, nahiz eta uneren batean 
gizarte-zerbitzuen euskal sistemak eskuratu edo egin dituen, argi eta 
garbi beste sistemen helburuetara zuzenduta daudenez, beste 
sistema haiek eurenganatu ditzatela aholkatzen du, horrela gizarte-
zerbitzuak berezko dituen jarduera eta helburuetan kontzentratzea 
eta indartzea ahalbidetuz. Simetrikoki, gizarte-zerbitzuei berezko 
zaizkion eta beste sistemek hartu dizkioten gaiak, gizarte-zerbitzuek 
bere gain hartzea proposatzen dugu, eta nolanahi ere, lankidetza 
sakonagoaren aldeko apustua egiten dugu, berdintasunean eta 
erabiltzaileei zuzenduta, gure gizarte-ongizateko sistemako gizarte-
zerbitzuen eta beste arloetako sistemen artean. 

 

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilu honek lortutako hainbat akordiotan esku-

hartze sozialaren komunitate ikuspegi baten aldeko apustu argi eta garbia egin 

du, gizarte-zerbitzuek eta senitartekoen sare eta inguruetan pertsonek elkarri 

ematen dioten babesaren sinergia bilatzen duena, balioaniztasunaren eta 

zerbitzuen espezializazioaren arteko oreka egokiarekin. 

 

Gertutasun-klabean eredu honekin koherentea izanik, gure gizarte-zerbitzuen 

garapena eta gizarte-zerbitzuetako euskal sistema bera neurri batean oztopatuta 

suertatzen dira udal-arloko gizarte-zerbitzuek sarritan bizi dituzten 



 

zailtasunengatik, batetik, sistemarako sarrera izateagatik eta, bestetik, esleitu 

zaizkien prestazio eta baliabideen arduraren kudeatzaile izateagatik; batzuetan, 

dagokion erabakiak hartzean udal-arloko parte-hartze nahikorik gabe eta 

finantzaketari dagokionez aurreikuspen nahikorik gabe. Egoera hori, zalantzarik 

gabe, udal-finantzaketaren gainditu gabeko erronkarekin lotuta dago, baina baita 

ere erakunde eta eragile guztien kontzientzian gizarte-zerbitzuen garrantzia 

azpimarratzen aurrera egiteko beharrarekin, behintzat politika publikoetan 

azpiegitura materialek daukaten garrantzi berbera tarteko. 

 

Horregatik, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak politika publikoak 
diseinatzen eta sustatzen inplikatuta dauden erakunde eta eragile 
guztiei orain eta aurrerantzean kontuan hartzea aholkatzen die, gero 
eta gehiago, funts propioak erabiltzeari begira ardura hori arlo 
estrategikotzat jo beharra, beste hainbat arlo estrategikoren artean. 
Era berean, euren gain hartu beharko dituzten ardurekin eta kasu 
bakoitzean dagokion nahikotasun finantzarioa bermatzeko 
beharrarekin erlazionatutako erabakiak hartzen dituzten hainbat 
erakunderen eta eragileren partaidetzaren beharra azpimarratzen du. 

 

Bestalde, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak kezkatuta ikusten ditu 

gizarteko komunitate edo sektore batzuen baitan sortzen diren jarrerak, 

gutxiengoa direnak zalantzarik gabe, gune zehatz batzuetan zentroak edo 

zerbitzuak ezartzea zailtzen dutena. Hori lurraldean gizarte-zerbitzuak ezartzea 

zailtzen ari da eta horren ondorioz zerbitzuak zenbait pertsona, familia eta 

komunitatetara hurbiltzea. 

 

Ondorioz Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak erakunde eta 
eragile guztiei Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan mota 
guztietako gizarte-zerbitzuen hurbiltasuna eta zabalkuntza onartzeko 
eta sustatzeko eskatzen die. 

 



 

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua kezkatuta dago baita ere erakundeek eta 

entitateek zenbaitetan gizarte-zerbitzuei kokapena emateko leku eta 

ekipamenduak aurkitzeko izaten duten zailtasunagatik, azken urteotan bizi izan 

dugun lurzoruaren eta etxebizitzaren garestitzeak egoera areagotutakoa. 

 

Horregatik Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak erakunde arteko 
eta sailen arteko koordinazioa indartzea aholkatzen du leku eta 
ekipamendu horiek eskura jartzea erraztuz gizarte-zerbitzuen euskal 
sistema hedatzeko eta garatzeko. 

 

Gizarte-ongizateko euskal sistema gizarte-ongizatera zuzendutako sistemen 

esparru mugakide edo koordinazio-eremuetan pertsona askoren bizi-kalitatea 

jokoan dagoela jabetzen da. Nahikoa da gogoratzea, oso esanguratsua dena 

aipatzeagatik, gaixotasun mental larria daukaten pertsonen taldea; talde hori 

hazten ari da, gero eta heterogeneoagoa da eta koordinazio 

soziosanitarioarekiko bereziki sentikorra. 

 

Horregatik Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak osasun-
sistemaren eta gizarte-zerbitzuen artean konpartitutako konpromisoa 
indartzea aholkatzen du. Azken hori aldaketa-prozesu berezi batean 
murgilduta dagoenez, bereziki azpimarratu nahi dugu biztanleen 
behar soziosanitarioen erantzunean osasun-sistema egiten ari den 
ahalegina. 

 

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak beti hartu du gizarte-ekimena gizarte-

zerbitzuen euskal sistemaren indar eraikitzailetzat, gaur ardura publikotzat jotzen 

ditugun prestazioetako eta zerbitzuetako asko babesteko, beste pertsonei 

laguntzeko edo, betiere, komunitate garapenerako antolatu ziren komunitateko 

pertsonen autokudeaketaren ondorioz sortu baitziren. 

 

Horregatik, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua kezkatuta dago klabe 

solidarioekin eta gizarte-zerbitzuetako politika publikoek bere egindako 



 

printzipioekin koherentzian lana egiten duten gizarte-ekimeneko entitateak 

kalitate tekniko eta erantsitako balio sozialari dagokionez ekarpen txikiagoa 

duten eragileek ordezkatuak izaten ari direlako. Era berean kezkatuta gaude 

hirugarren sektoreko forma juridikoak gizarte-ekimenari eta hari berezko zaizkion 

balioei arrotzak zaizkion pertsonek eta erakundeek era desegokian eurenganatu 

dituztelako, eta horrek sortutako egoeragatik. 

 

Horregatik Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak gizarte-
zerbitzuetako politika publikoko plangintza-, egikaritze- eta 
ebaluazio-etapa guztietan gizarte-ekimena eta haren parte-hartze 
aktibo eta aintzatetsia sustatzeko dinamikak indartu eta bermatzea 
aholkatzen du. Arreta berezia merezi du bestalde, gizarte-ekimenaren 
balio erantsiaren aintzatespenarekin eta balorazioarekin zerikusia 
daukanak, eta baita ere gizarte-zerbitzuetako euskal sistemaren 
esparruan jarduerak egiten dituzten entitateen finantzaketaren 
trebetasunarekin eta egonkortasunarekin zerikusia daukanak. Hori 
guztia administrazio publikoak eta gobernuz kanpoko eragileen 
lankidetza lantzen duten mekanismoak sendotzen diren 
testuinguruan egin behar da, parametro komunen menpean, Euskal 
Autonomia Erkidegoko hiru maila instituzionaletan, horrelako 
lankidetza artikulatzeko orduan elkarrekin bizi ahal izateko halako 
marko komunean dagoen aukera-dibertsitatea onartuz eta betiere 
erabiltzaileei botere publikoek bermatutako eta araututako arretaren 
kalitatea balio gorentzat hartuz. 

 

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluan jabetzen gara gizarte-zerbitzuetako 

euskal sarean dauden eragile asko konpromiso garrantzitsuei eusten dietela eta 

horiek indartzen dituztela, sektorean enplegua sendo sortzen den testuinguruan, 

beren langileak, kopuruan, hezkuntza- eta osasun-esparrutakoekin parekatzen 

ari direlarik. Edonola ere langile askoren lan-baldintzak eta enplegu-kalitatea 

oraindik ere hobetzekoak direla uste dugu. 

 



 

Horregatik aholkatzen dugu enplegu-kalitatean aurrera egiteko 
ahaleginei eutsi eta horiek areagotzea, bereziki ardura publikoaren 
zerbitzua eman eta publikoak ez diren entitateen eremuan. 
Prestakuntza profesionalerako sistemen hedapena eta doiketa, 
prestazioen eta zerbitzuen inguruko araudiaren garapena, 
administrazio publiko eta entitate prestazio-emaileen arteko 
elkarreragin proaktiboa eta lan-harremanen garapena izango dira, 
besteak beste, hori lortzeko oinarrizko tresnak. 

 

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak arreta berezia ematen dio, baita behar 

ere, gizarte-zerbitzuen euskal sistemaren finantzaketarekin zerikusia daukan 

edozeri. Ezin bestela izan, Kontseiluaren barruan jarrera desberdinak daude 

bere baitan elkarrekin bizi dira gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen parte-hartze 

ekonomikoaren gaiaren inguruan. Kontseilu guztiak doan ezer ere ez dela 

onartzen du, eta hainbat iritzi ezberdin ditugu erabiltzaileen zuzeneko ekarpenek 

eta zerga bidez zeharkako ekarpenek izan behar duten rolari buruz. 

 

Dena dela, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluan partekatzen dugu, 
bai, egungo mekanismoen inguruko pertzepzioa, hots, horien 
arabera erabiltzaileek (edo haiekin loturaren bat daukatenak) gizarte-
zerbitzuen finantzaketari zuzentzen diotenak eztabaidatu eta aztertu 
behar direla. Horregatik Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak 
aholkatzen du gizarte-zerbitzuen finantzaketarako erabiltzaileen 
ekarpen zuzena erregulatzen duten sistemen azterlan eta 
hobekuntza-lan zorrotza egitea, horrela biziki sustatuz benetako 
unibertsaltasuna, ekitatea, banatze-justizia, eta gizarte-zerbitzuen 
euskal sistemaren eraginkortasuna eta jasangarritasuna. 

 

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluan pozten gara azken urteetan erakunde 

arteko koordinazio-gaietan eta gizarte-zerbitzuetako euskal sisteman inplikatuta 

dauden eragile guztien partaidetzan lortutako aurrerakuntzengatik; 



 

aurrerakuntza horiek, gure ustez, akordio eta hobekuntza garrantzitsuetan 

gauzatu dira. 

 

Horregatik aholkatzen dugu sakontzen eta aurrera jotzen jarraitzea 
koordinazio eta parte-hartze dinamikan, gure gizarte-zerbitzuen 
euskal sistemaren etengabeko hobekuntza bilatzen duen sare bizia 
egiten duen dinamika horretan, arreta berezia jarriz herritarren —
gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen) hitza eta jabekuntza ekartzen duen 
guztiaren gainean, bai zuzenean edo pertsonalki haien erakunde 
ordezkatzaileen bitartez. 

 

Dinamika parte-hartzaile horren eta inplikatutako alde guztiek egindako ahalegin 

handiaren fruitu nagusia da Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak duela gutxi 

lortu zuen aho bateko akordioa, gizarte-zerbitzuen euskal lege berriaren 

edukiaren ingurukoa. Horregatik etsigarria izango litzateke bat etortze eta 

sinergien emari hori, gure gizarte-zerbitzuak esku-hartze paradigma berri batera 

eramatea ahalbidetzen duena, galtzea ez baldin bada prozesua burutzen 

dagokion legea onartuz. 

 

Horregatik Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak aholkatzen du 
ahalegin guztiak egitea lehenbailehen marko legal berri hori izateko, 
eskubideen berme eta gizarte-zerbitzuetako euskal sistemaren 
aurrerakuntzaren bultzatzailea, aurreko aholkuetako asko 
aplikatzeko beharrezko tresna eta, finean, gure gizarte-zerbitzuek 
aurrean dauzkaten premiazko erronkei erantzuna emateko 
nahitaezko tresna une historiko honetan. 

 

 

 


