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O
sasuna eta osasunean ekitatea izatea ezinbesteko baldin tzak dira gainerako ondasun 
sozialak erdiesteko, baina, aldi berean, beren muga tzaileetako askok jatorria gizartean, 
ingurumenean eta ekonomian dute. Ondorioz, edozein mailako gobernan tzako politika 
publiko sektorialek inpaktu esangura tsua dute biztanleriaren osasunean.

Osasuna Politika Guztietan (OPG) estrategiak bitarteko bat eskain tzen du ez soilik politika publikoen 
inpaktu	zuzenak	identifika	tzeko,	baita	nahita	egin	ez	diren	inpaktuak	identifika	tzeko	ere,	eta	ziurta	tzen	du	
osasuna eta osasunean ekitatea izatea erabaki-har tzeetan kontuan izan daitezela.

Eusko Jaurlari tzaren ingurumen-politikak elementu komunak manten tzen ditu estrategia horrekin, zeren, 
ingurumena zain tzeaz gain, biztanleriaren ongizateaz ardura tzen baita. Hori isla tzen da bere konpromi-
soan; izan ere, karbono-emisio gu txiko gizarte bat lortu nahi du, baita ekonomia berde eta zirkularra ere, 
herritarren ongizatearen oinarriak ezarriko dituzten erresilen tziadun ekosistemak lor tzeaz gain.

Hemen aurkeztuko dugun lanak Eusko Jaurlari tzaren (EJ) 2020 Ingurumenaren IV. Esparru Programak biz-
tanleriaren osasunean eta osasuneko ekitatean izan dezakeen inpaktuaren analisiaren prozesua deskriba-
tzen du. Osasun Lentearen Analisiaren (OLA) metodologia erabili da, Hegoaldeko Australiako Gobernua-
ren	Osasun	Sailarena	egokituta.	Identifikatutako	inpaktuez	gain,	biztanleriaren	osasunean	efektu	positiboa	
areago tzeko eta inpaktu negatiboak arin tzeko edo desagerrarazteko gomendioak aurkeztuko dira.

OLAren prozesu honetan estrategiak arrakasta izateko ezinbestekoak izan dira gobernan tza-elementu 
hauek: 2013-2020 Osasun Planaren agindu esplizitua, zuzendari tzek osatutako sailarteko OPGren Ba-
tzorde Tekniko bat, EJren Lehendakari tzaren Idazkari Nagusiaren Koordinaziorako Zuzendari tzaren ba-
besa, Adituen Ba tzorde bat eta teknikarien talde bat, hauek osatua: Osasun eta Ingurumen eta Lurralde 
Politika Sailetako teknikariek, aipatutako Koordinaziorako Zuzendari tzako per tsonalak eta Euskal Herriko 
Uniber tsitateko per tsonalak.

OLA 5 fasetan garatu da: 1) konpromisoa, 2) ebiden tzia-bilketa, 3) gomendioak eta amaierako  txostena 
egitea,	4)	nabigazioa	eta	5)	ebaluazioa.	Osasuneko	muga	tzaile	sozialetako	(OMS)	inpaktua	identifika
tzeko tresna bat erabili da, euskal testuinguruan aurrez landua eta baliozkotua, eta ekitatearen ikuspegia 
 txerta tzen du Muga tzaile Sozialen Ba tzordearen ereduan oinarrituta. Tresna horrek OMSak bi mailatan 
sailka tzen ditu, osasuneko desberdintasunen maila estrukturala eta bitartekoa.

Lan honetan ondorioztatu zen Ingurumeneko IV. Esparru Programaren balizko inpaktua osasunaren muga-
tzaile sozial gehienetan, bai estrukturaletan bai bitartekoetan, positiboa izango li tzatekeela. Halere, ez 
zegoen ziurtasunik OMS ba tzuetako inpaktuaren zen tzuari dagokienez. Kasu horietan, planaren neurri 
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ba tzuek ondorio positibo bat izango bazuten ere, beste ekin tza ba tzuek kontrako efektua izan zezaketen eta, 
beraz, zailagoa zen emai tza aurreikustea.

OMSen maila estrukturalaren kasuan (osasuneko desparekotasunen jatorria izango lirateke) aurreikusten da 
politika honek jasangarritasunaren zein osasunaren balio sozialak indartuko dituela eta ongizatearen zein 
gobernan tzaren egoera hobetuko dituela. Era berean, espero da osasuneko desparekotasunak murriztea 
adina eta diber tsitate fun tzionala dela eta.

Ez zegoen halako ziurtasunik bidezko garapen ekonomikoaren efektuaz, genero-desparekotasunaz, despa-
rekotasun sozioekonomikoez eta hiri- zein landa-eremuen arteko desparekotasunez.

Bitarteko	muga	tzaileei	dagokienez,	inpaktu	positibo	bat	identifikatu	zen	enpleguaukeretan,	ingurumena-
ren kalitatean, ingurune naturaletan, garraio publikoan eta mugikortasun aktiboa susta tzen duten egiture-
tan. Aurreikusteko modukoa da tokiko arloan aberastasun-a txikipena asko indartuko dela eta ondasun zein 
zerbi tzuetarako sarbidea hobetuko dela (enplegua, hezkun tzako, prestakun tzako eta osasuneko zerbi tzuak, 
elikadura, saltokiak oro har eta aisialdirako zein olgetarako instalazioak). Gainera, e txebizi tzaren eta sistema 
sanitarioaren kalitatea hobe tzen lagun dezake. Halere, zalan tzak zeuden enpleguaren eta sor tzen ari diren 
enpleguen lan-baldin tzen kalitatean izan dezakeen efektuari buruz.

Faktore psikosozialen artean, politika sektorial honek estres psikosoziala murriztuko luke eta kohesio soziala 
eta autoestimu indibiduala zein kolektiboa areagotuko lituzke.

Azkenik, efektu positibo horiek maila indibidualean ere inpaktu positiboa izango lukete, per tsonek beren 
bizi tzarekiko kontrol handiagoa izango bailukete eta portaera osasungarriagoak errazago har tzen lagunduko 
bailukete.	Azken	horietako	ba	tzuk	hauek	dira:	ariketa	fisikoa,	per	tsonen	arteko	erlazioak	areago	tzen	dituzten	
jardueretan parte har tzea eta alkoholaren, tabakoaren eta droga ilegalen kon tsumoa murriztea. Era berean 
elikadura	sanoari	buruzko	ziurgabetasunarlo	bat	identifikatu	zen,	zeren	elikagaietarako	sarbide	hobe	batek	
ez baitu beti dieta osasungarriago bat ekar tzen.

2020 Ingurumenaren IV. Esparru Programak osasunean duen inpaktu positiboaren indar guztia (osasuna sor-
tzen duten elementuak ere har tzen ditu) maximizatu ahal izango li tzateke bertan lehen aipatutako OMSetako 
ziurgabetasuna deusezta tzeko ekin tzak  txertatuko balira.

Horrela, bidezko garapen ekonomiko bat lor tzeko, gomendagarria izango li tzateke hainbat talde sozial kon-
tuan	har	tzea	(generoa,	klase	soziala,	jatorrizko	herrialdea	edo	kokapen	geografikoa)	definizioan	eta	politika	
garatuko duten jarduketak ezar tzea.

Halaber, komenigarria izango li tzateke ekin tzak  txerta tzea enpleguaren kalitatea murriztu dadila eta lan-baldin-
tzak  txartu daitezela saihesteko. Dieta osasungarriari dagokionez, sozioekonomikoki gizarte-egoera ahulean 
dauden taldeetan batez ere, esku-har tzea proposa tzen da, elikagaietarako sarbide handiago batek ez dezan 
ekar janari prozesatuaren kon tsumo handiagoa. Biztanleen kasuan, osasunaren eta ingurumenaren arteko 
sinergiak aprobe txa tzea proposatu da, elikagaien industriaren sektorearekin lan egiteko beren produktuetan 
kalorien edukia, ga tza, gan tz aseak eta azukre libreak murriztu di tzaten, baita hondakin gu txiago sor tzeko ere.

Beste	gomendio	ba	tzuk	biztanletalde	ahulenetarako	(bereziki	adina	eta	kokapen	geografikoa	kontuan	har-
tuta) aldaketa klimatikoaren estrategia egoki tzeari buruzkoak dira, eta lorategi tradizionalen diseinuan guk 
ikusi ahal izateko eta gainerakoek gu ikusi ahal izateko neurriak  txerta tzeari buruzkoak dira, horrela jarduera 
arrisku tsuak egiteko pizgarriak kenduko baitira. Halaber, proposa tzen da biztanleriaren eta osasuneko ekita-
tean eragiten duten ingurumen-faktoreak monitoriza tzea, ingurumen-arrisku berriek eta praktika jasangarri 
berriek osasunarekiko duten erlazioari buruzko ezagu tza areago tzeko ekimenetan parte har tzea eta OLAren 
prozesuaren inpaktua eta bere jarraipena ebalua tzea.

Plana gara tzen bada osasunarekiko eta osasuneko ekitatearekiko erlazioan oinarrituta, espero izatekoa da 
hobe tzea euskal biztanlerian osasunarekin eta osasunaren autobalorazioarekin erlazionatutako bizi-kalitatea, 
murriztea hilkortasun goiztiarra, gaixotasun ugariren eragina, zirkulazio-istripuak, insomnioa eta hobe tzea 
buruko minak eta buruko osasuna eta haur tzaroko garapen kognitiboa.
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