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Proposamena:  

 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak, transmisio telematikoaren bidez (2022ko 

abenduaren 22an sartu zen Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritzan), 

Haurren eta Nerabeen Legearen Aurreproiektuari buruzko txostena eskatu zuen (5. bertsioa). 

 

Eskaera honela egin da: Honen bidez, «Haurren eta Nerabeen Legearen aurreproiektuaren» 

testua bidali da (5. bertsioa), egoki iritzitako ekarpenak, oharrak, proposamenak eta iradokizunak 

egin ditzan, arauaren kalitatea hobetzeko eta helburuak hobeto lortzeko. Hori egiteko epea 10 

egun baliodunekoa izango da. Adeitasunez. 

 

Espedientearen izapidetzea ikusita, txosten honetan jasota utzi behar da eskaera hori 

instrukzioaren fase batean egiten dela, eta fase horretan jada igorri direla entzunaldiaren eta 

informazio publikoaren fasetik eta beste administrazio batzuei egindako kontsultatik datozen 

txostenak, bai eta, besteak beste, Tokiko Gobernuen Batzordearen nahitaezko txostenak eta 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoarena ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia 

Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bateginean (urriaren 19ko 2/2017 

Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) aurreikusitako unean eta moduan gauzatu behar 

baita. Dekretu horren 27. artikuluak ekonomia- eta arau-kontrola egiteko modua jasotzen du, 

honela: “1.- Kontrol ekonomiko-normatiborako, nahitaezko kontrol-txostena egingo da. Kontrol 

hori kontrolatu beharreko araua edo xedapena horretarako eskumena duen organoari onartzeko 

aurkezten zaion unea baino lehenago gauzatuko da, edo, hala badagokio, Euskadiko Aholku 

Batzorde Juridikoari kontsulta egin baino justu lehenago. Azken kasu horretan, onartu baino 

lehenago, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi beharko zaizkio aholku-organo horren 

iradokizunen eta ebazpen-proposamenen ondorioz lege-aurreproiektuetan eta arau-xedapenen 

proiektuetan egiten diren aldaketak”. 

 

Horrek adierazten du ez dela bidezkoa Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako 

Zuzendaritzaren nahitaezko txostena eskatzea, kontuan hartzeko gaitasuna murriztu daitekeen 

une batean, salbu eta, txosten honek eragindako aldaketen ondorioz, berriz ere ekonomia- eta 

araudi-kontroleko txostena egitea, eta horrek arauaren proiektuaren izapidetzea zailtzen eta 

luzatzen du. Egia da Kontrol Ekonomikoko Bulegoak berak ohartarazi duela txosten hori ez 

dagoela. 
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Txosten hau Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 

ezartzen duen urtarrilaren 19ko 8/2021 Dekretuaren 12. artikuluaren bidez esleitutako funtzioen 

arabera egin da. Artikulu horren d) atalean, honako funtzio hauek jasotzen dira: “Euskal 

Gobernantza Publikoaren, barne-egituraketaren, antolaketaren eta erakunde instituzionalen 

sorrearen arloan sailen jarduerak eta xedapen orokorren proiektuak aztertu eta ebaluatzea, eta 

arlo horietako nahitaezko txostenak egitea”. 

 

Beste alde batetik, aipatu behar da ez Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko 

abenduaren 22ko 8/2003 Legea aplikatuz (lege hori gai hori arautzen duen lege berria indarrean 

sartu aurretik izapidetzen hasi ziren arauetarako aplikatzekoa da), ez Xedapen Orokorrak 

Egiteko Prozedurari buruzko ekainaren 30eko 6/2022 Legea aplikatuz, ez legokiokeela txosten 

hau egiteko hamar eguneko epea bezain laburra eman, are gehiago 270 orrialdeko eta 339 

artikuluko testua denean; beraz, uste dugu epe barruan eman behar dela. 

 

Balorazioa: 

 

Lehenik eta behin, gobernantza publikoaren ikuspegitik, arau-proposamenaren testu 

artikulatuaren luze-zabala aipatu behar dugu: 270 orrialde gaztelerazko bertsioan eta 339 

artikulu. Haur eta nerabeen kolektibo espezifikoarekiko zeharkakotasunez arautu beharreko 

alderdi guztiak modu zabalean jasotzen dituen legea bada ere, agian sinplifikazio bat planteatu 

beharko litzateke, arauen kalitatearen printzipioei jarraiki, soiltasunari, zehaztasunari eta 

argitasunari dagokienez, “eduki-zehaztapenik eman gabe arauaren idazketa beharrik gabe 

zailtzen edo kargatzen duen oro saihesten” saiatuz. 

 

Gobernu irekiak bete behar dituen printzipioen ikuspegitik, oso positibotzat jo behar dugu 

haurrek eta nerabeek parte hartzeko printzipioa sartzea jarduera-printzipioetan. Printzipio 

hori berariaz jasotzen da 13. artikuluko g) atalean: “Partaidetza eta herritartasun aktiboa. Horren 

arabera, aitortzen da haurrek eta nerabeek eragiten dieten arazoak ezagutzeko eta 

konponbideak aurkitzen laguntzeko beren adinaren eta heldutasunaren arabera duten 

gaitasuna; eta, beraz, gizarte bidezkoago, solidarioagoa eta demokratikoagoa eraikitzen aktiboki 

parte hartzekoa”.  

 

Ildo beretik, ahaldundu egiten dira, eta, adibidez, komunikazio-kanal espezifikoak sortzen dira 

norberaren egoerak edo indarkeria ikusten dutenak komunikatzeko, bai eta orientazio-, 
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aholkularitza- eta informazio-zerbitzuak ere, telefono edo telematika bidezkoak, 

konfidentzialtasuna eta anonimotasuna bermatuz. 

 

Era berean, bere eskubideen artean jasotzen da berari eragiten dion eta bere eremu 

pertsonalean, familiakoan, eskolakoan edo sozialean eragina duen edozein prozedura 

administratibotan, judizialetan edo bitartekotza-prozeduratan entzun eta entzun ahal izateko 

eskubidea, diskriminaziorik gabe, eta bere iritziak behar bezala kontuan hartuz, bere adinaren 

eta heldutasunaren arabera. 

 

Elkartzeko eskubidea ere jasotzen da eskubide horien artean, hau da, alderdi politikoetako eta 

sindikatuetako gazte-elkarteetako eta -erakundeetako kide izateko eskubidea, bai eta haurren 

eta gazteen elkarteak sustatzeko eta legearen arabera inskribatzeko eskubidea ere, elkarte 

horietako zuzendaritza-organoetako kide izan daitezkeelarik. Halaber, bilera-eskubidea ere 

jasotzen da; horren arabera, haurrek eta nerabeek eskubidea dute bilera publikoetan eta 

manifestazio baketsuetan parte hartzeko, betiere legeak ezarritako baldintzetan deitu badira, bai 

eta horiek sustatzeko eta deitzeko ere, beren gurasoen, legezko ordezkarien, pertsona 

harreragileen edo zaintzaileen berariazko baimenarekin. 

 

Era berean, parte hartzeko eskubidea ere jasotzen da, eta, beraz, familiaren eta hurbilen dituen 

harreman-guneen bizitzan nahiz inguruko gizarte-, kultura-, arte-, kirol-, jolas- eta politika-bizitzan 

bete-betean parte hartzeko aukera ematen du, bai eta herritartasun aktiboan pixkanaka sartzeko 

aukera ere, adinaren eta eboluzio-garapenaren arabera. Halaber, haurrek parte hartzeko bideak 

sustatzen dira, parte har dezaten beren bizi-baldintza indibidual eta kolektiboen eraikuntzan eta 

hobekuntzan, parte hartzen duten komunitatean edo eragiten dien beste edozein gaitan. 

Horretarako, Haur eta Nerabeen Foroa izeneko partaidetza-organo propioa arautzen da, 

iraunkorra eta autonomia-erkidegokoa, bai eta udalerrian edo lurraldean bultza daitezkeen beste 

espazio, gailu, egitura, mekanismo eta prozesu batzuk ere, eta haur eta nerabeek, ordezkaritza 

bidez, parte hartzeko eta kontsultarako administrazio-organo batean parte hartzeko aukera 

izango dute. Organo hori haurren eta nerabeen eremu materialean eragina duten eta haurren eta 

nerabeen eskubideetan eta betebeharretan eragina duten gaiei buruzkoa izango da, berariaz, 

Haur eta Nerabeentzako Euskal Kontseilua. 

 

Pentsatzeko askatasunaren eta adierazpen-askatasunaren inguruan, hori oso lotuta baitago 

haurrek eta nerabeek bizitza publikoan benetan parte hartzearekin, bereziki interesgarria da 
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sustapen-jarduera gisa jasotakoa – hezkuntzaren esparruan eta haurrek eta nerabeek garatzen 

dituzten kultura-, aisialdi- eta kirol-jardueren esparruan –, 51. artikuluko b) idatz-zatian jasotakoa: 

"Kulturari, politikari, historiari, etikari edo erlijioari buruzko edozein gairen gaineko informazio 

askotarikoa eta egiazkoa helaraztea.” eta, oro har, euskal administrazio guztientzat, beren 

jardueretan, “Beren pentsamenduak, ideiak eta iritziak adierazteko, hedatzeko eta argitaratzeko 

bideak errazteko ekintzak sustatu eta bultzatuko dituzte” (52. 2 artikulua, a idatz-zatia). 

 

Zehazki, 53. artikuluan berariaz jasotzen dira haurrek eta nerabeek parte hartzeko, elkartzeko 

eta biltzeko duten eskubidea sustatzeko jarduerak, haien garapen pertsonal, sozial eta 

demokratikorako elementu gisa, eta honako hauek sustatzen dira: gizartean parte hartzea 

erraztuko duten elkarteak eta erakundeak eratzea, bai eta horiek bilera publikoetara eta 

manifestazio baketsuetara deitzeko eta haietan parte hartzeko duten eskubidea ere; haurrak eta 

nerabeak, haien gurasoak, legezko ordezkariak eta harreragileak, bai eta gizarte osoa ere, 

informatzeko, sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko dibulgazio-kanpainak garatzea; parte 

hartzeko prozedura eta bide fisiko edo birtualak sortzea, haiei eragiten dieten gaietan eta 

erabakietan entzuteko erraztasunak emateko, eta haien inguruko gizarte-, politika-, kultura- eta 

arte-bizitzan arduraz esku hartzeko, haien iritziak adieraziz eta hobekuntza-proposamenak edo 

iradokizunak eginez. 

 

Era berean, lankidetza-printzipioaren ikuspegitik, gobernu irekiaren beste zutabe bat den 

aldetik, zeinaren bidez gobernuek konpromisoa hartzen baitute gizarteko hainbat sektoreren 

arteko lankidetza-espazioak bultzatzeko, balio publikoa elkarrekin sortzeko, arazoak 

konpontzeko, beharrak asetzeko baliabideak emateko eta etorkizuneko belaunaldientzat aukerak 

sortzeko, arau-proposamenaren testuan ere behar bezala jasota geratzen da, 14. artikuluaren 

bitartez, gizarte- eta merkataritza-ekimenarekiko lankidetza arautzen baitu, eta 15. artikuluaren 

bitartez, irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimena sustatuz. Azken kasu horretan, bereziki 

indartuko da dirulaguntzen bidez honako hauek sustatzea: jarduera berritzaileak eta 

esperimentalak, elkarte-zerbitzuari laguntzeko eta herritarren parte-hartzea sustatzeko jarduerak, 

bereziki haurren eta nerabeen asoziazionismoa sustatuz, eta zerbitzuen, arretaren kalitatearen 

eta praktika profesionalen plangintza eta antolamendua hobetzera bideratutako ikerketa-, 

garapen- eta berrikuntza-jarduerak. 

 

Gardentasunaren eta informaziorako sarbidearen ikuspegitik, gobernu irekiaren funtsezko 

zutabea baita, oso modu positiboan baloratu behar da XIII. kapituluan jasotzen den 
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informaziorako eskubidea sustatzeko jardueren garapena. Jarduera horien helburua hau da: 

“Botere publikoek dibulgazio-jarduketak egingo dituzte herritar guztiak eta, bereziki, haur eta 

nerabeak informatzeko, sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko nola haur eta nerabeek 

eskubidea duten informazio egiazkoa, plurala eta adinari egokitua eskuratzeko bai eta beren 

eskubideak urratzen ez dituen informazioa eskuratzeko ere; era berean, informatu, sentsibilizatu 

eta kontzientziatuko da gizarte osoak eskubide hori sustatzeko, errespetatzeko eta babesteko 

duen eginbeharrari buruz”. Horretarako, oso zehatz-mehatz jasotzen dira komunikabideei eta 

publizitate-agenteei aplikatu beharreko printzipioak eta betebeharrak, bai inprimatuak, bai 

irratikoak, telebistakoak edo telematikoak, bai harreman-, informazio- eta komunikazio-

teknologiekin lotutako bitartekoak modu seguru eta arduratsuan erabiltzeko. Hala ere, faltan 

ematen da administrazio publikoei hizkera errazeko edo irakurketa errazeko bertsioak 

inposatzea, administrazioek errealitatearen diagnostikoari, sortzen ari diren arazo eta premiei, 

horiei aurre egiten dieten politikei eta haur eta nerabeei eragiten dieten edo haurrak eta nerabeak 

herritar aktiboentzat aktibatzeko eta bizitza publikoan ahalduntzeko baliabidetzat balio 

diezaieketen zerbitzuei buruz egin behar duten kontu-ematearekin lotutako informazioa 

aktiboki argitaratzea. 

 

Gobernantza publikoarekin lotutako elementu horiek guztiak aztertuta, aztertu beharreko arauan 

aurreikusitako antolamendu-proposamena ere aztertu behar da, Euskal Sektore Publikoari 

buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legean xedatutakoaren arabera. Lege horren garapena 

administrazio-kultura berri bat sortzen laguntzera bideratuta dago, eta, besteak beste, honako 

hauetan oinarritzen da: eraginkortasuna, efizientzia eta iraunkortasuna, antolaketa eta 

gobernantza, gardentasuna eta herritarrek gai publikoetan duten parte-hartzea. 

 

Antolamenduaren ikuspegitik, txosten honek ez ditu kontuan hartuko arau-proiektuak lehendik 

dagoena sortzeko edo eraldatzeko jasotzen duen aurreikuspenetik erator daitezkeen 

administrazio-egiturak eta -baliabideak, honako hauek osatze aldera: 

 

• Haur eta nerabeentzako orientazio-, aholkularitza- eta informazio-zerbitzua 

• Hezkuntza-administrazioaren mendeko hezkuntza-langileak eta haur eta gazteen 

psikiatrian espezializatutako osasun-langileak dituzten unitate terapeutiko-hezitzaileak, 

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren mendekoak. 

• Fiskaltzari eta agintaritza judizialari laguntza teknikoa eta aholkularitza emateko talde 

psikosozial espezializatuak 
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• Sexu-indarkeriaren biktima izan diren haur eta nerabeei arreta integrala eta 

espezializatua emateko zerbitzua. 

• Batzorde tekniko bat, osasun mentaleko nahasmenduak dituzten haur eta 

nerabeentzako arreta soziosanitarioarekin lotutako alderdi guztien diagnostiko orokor 

eta espezifikoa egiteko, EAEn gaiari buruzko Liburu Zuria sortzeko. 

• Beste batzorde batzuk: haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko 

protokolo sektorialak lantzeko eta onartzeko Batzorde Mistoa; edo Balora tresna 

berrikusteko eta eguneratzeko Lantalde Teknikoa, etab. 

 

Izan ere, egitura horietako asko erregelamendu bidez garatuko dira eta bere garaian txostena 

egingo zaie, eta horrek lotura handiagoa du lanpostuen aldaketarekin zuzkidura-kopuruari eta 

okupatzaileen profilei dagokienez – horien azterketa funtzio publikoaren txostenaren eskumena 

da, espediente hau izapidetu bitartean ere eman ez dena –, bai eta horiek aurreikusten dituzten 

egitura organikoko dekretuekin ere, horiek izapidetzean antolaketa-txostena egingo baitzaie. 

 

Sektore arteko lankidetza- eta koordinazio-organoei eta kontsulta- eta partaidetza-

organoei dagokienez, arauak honako hauek aurreikusten ditu: 

 

 Haur eta Nerabeentzako Erakunde arteko eta Sektore arteko Organoa, euskal 

administrazioaren hiru mailek osatua (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak). 

Arau-proiektuak organo hori sortzen du, eta haren osaeraren, eginkizunen eta 

funtzionamendu-araubidearen erregulazioa erregelamendu bidez garatuko da. 

Ohartaraztea garapen horretan kontuan hartu beharko dela Euskal Sektore Publikoari 

buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 18.3 artikuluan kide anitzeko organoei buruz 

ezarritakoa, bereziki hurrengo 4., 5., 6. eta 7. paragrafoei dagokienez.  
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Era berean, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak ezartzen 

duen Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluarekin bat egin beharko litzateke. 

 

 Haur eta Nerabeentzako Euskal Kontseilua, euskal administrazioek eta haurren eta 

nerabeen arloan inplikatutako gizarte-eragileek modu paritarioan osatua. Arau-

proiektuak kide anitzeko organo hori ere sortzen du, eta haren osaera, eginkizunak eta 

funtzionamendu-araubidea erregelamendu bidez garatuko dira. Era berean, 

ohartaraztea garapen horretan kontuan hartu beharko dela Euskal Sektore Publikoari 

buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 18.3 artikuluan kide anitzeko organoei buruz 

ezarritakoa, bereziki 4., 5., 6. eta 7. paragrafoei dagokienez. 

 

Organo horrek Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala ordezten 

du, eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren mende egoteari uzten dio. Horrek logika 

du arlo horretan esku hartzeko filosofia global berriarekin, eta ez da kide anitzeko 

organoen kopurua handitzen. 
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 Haurren eta nerabeen foroa. Ez da berariaz esaten zer den, baina suposatzen da 

herritarrek eta elkarteek parte hartzeko espazio egonkor bat dela, Euskal Sektore 

Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 19. artikuluan jasotzen dena, eta 

erregelamendu bidez garatuko dela. Ohartarazi behar da, hori erregulatzeko, kontuan 

hartu beharko dela arau horretan ezarritakoa, bereziki gardentasunari eta gobernu onari 

buruzkoa, elkarrekiko konfiantzarekin lotuta dagoena, bai eta beharrezko konfigurazio 

plurala ere, hori guztia ekintza publikoaren kudeaketa partaidetura eta erantzunkidera 

bideratuta. 

 

 Haurren eta Nerabeen Behatokia. Azterlanerako, ebaluaziorako eta aholkularitza 

teknikorako administrazio-organoa da, eta arlo horretan eskumena duen sailari atxikita 

dago, nortasun juridikorik gabe. Lehendik dagoenaren egokitzapena da, funtzioak 

egokituz eta handituz. Horrek esan nahi du lanpostu gehiago egongo direla, eta funtzio 

publikoak horiei buruzko txostena egin beharko duela. Publizitateari buruzko 319. 

artikuluan jasotzen denez, “Haurren eta Nerabeen Behatokiak publiko egingo ditu 

Euskal Autonomia Erkidegoko haurren eta nerabeen eskubideen egoera islatzen duten 

txostenak eta azterlanak. Txosten eta azterlan horiek formatu irisgarrietan argitaratu 

beharko dira, eta bertsio egokituak izan beharko dituzte haurrek eta nerabeek errazago 

uler ditzaten”. Hori bereziki interesgarria da kolektibo horrek bizitza publikoan aktiboki 

parte hartzeari buruzko ikuskera berriaren ikuspegitik, baina ez da ulertzen haurren eta 

nerabeen ulermenera egokituko den informazioa egoeraren diagnostiko-datuei soilik 

dagokienik, eta ez administrazio publikoen sustapen-neurriei, zerbitzuei eta jarduketei, 

haiek babesteko. Haurren eta Nerabeen Behatokiaren eginkizuna da j) Haurrei eta 

Nerabeei buruzko Informazioko Euskal Sistema kudeatzea, bai eta sistema hori 

eguneratzea eta mantentzea ere. Sistemaren barruan, kontuak emateari lotutako 

informazioa argitaratzea aurreikusi behar da, organo horrek kudeatzen duena, esleituta 

dituen eginkizun hauen arabera, besteak beste: d) Euskal Autonomia Erkidegoko herri-

administrazioek haurren eta nerabeen arretaren arloan egiten dituzten jarduerak 

ebaluatzea, haurren eta nerabeen eskubideen urraketen kasuak zenbateraino betetzen 

diren eta hautematen diren aztertzea barne, eta e) Lege honen 127.5 artikuluan 

aurreikusitako Haurren eta Nerabeen aurkako Indarkeriaren aurkako Estrategia 

Integralaren betetze-mailari eta eraginkortasunari buruzko ebaluazio-txostena egitea. 

Gainera, informazio hori formatu eskuragarrietan argitaratu beharko litzateke, eta bertsio 

egokituak izan beharko lituzke, haurrek eta nerabeek errazago uler ditzaten, Euskal 
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Autonomia Erkidegoko haurren eta nerabeen eskubideen egoera islatzen duten txosten 

eta azterlanetan jasotzen den bezala, 319. artikuluan. 

 

 Nazioarteko Adopziorako Euskal Autonomia Erkidegoko Batzorde Teknikoa, 

nazioarteko adopziorako aholku- eta aholkularitza-organo gisa. Batzorde horren osaera, 

eginkizunak eta funtzionamendu-araubidea erregelamendu bidez ezarriko dira, eta, 

horretarako, kontuan hartu beharko da Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 

12ko 3/2022 Legearen 18.3 artikuluan kide anitzeko organoei buruz ezarritakoa, bereziki 

4., 5., 6. eta 7. paragrafoei dagokienez. 

 

Azkenik, aipatu behar da arau-proiektuaren zioen azalpenean aipatzen dela proiektua 336 

artikulutan hedatu dela, eta 339 dira organo honi txostena egiteko eman zaion bosgarren 

bertsioan daudenak. 

 

Ondorioak: 

 

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 

urtarrilaren 19ko 8/2021 Dekretuaren 12. artikuluaren bidez esleitutako eginkizunen arabera, 

hauek dira Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritzak Haur eta Nerabeen 

Legearen Aurreproiektuari egiten dizkion oharrak, Euskal Gobernantza Publikoaren ikuspegitik, 

erakunde instituzionalen barne-egituraketak, antolaketak eta sorrerak egiten dituenak. 

 


