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1. Planteamendu orokorra

1.1 Ikerketaren helburua eta hurbiltze
metodologikoa
Ikerketa honen helburua EAEko “gizarte babesaren” maila aztertzea da, bertan aplikatu diren gizarte
politikak ikertuz, eta maila hori Espainiako estatuko
eta Europar Batasuneko mailarekin konparatzea. Horrenbestez, helburu orokorren artean, Europar Batasuneko eta Estatuko gizarte babesaren maila aztertzea ere sartzen da.
EBren, Espainiako estatuaren eta EAEren barruko
azken gertaerak aintzat hartuta, esan behar da aplikaturiko gizarte politiken ikerketaren denbora-muga
2004ko apirila dela, eta beraz, aurkakorik adierazi
ezean, EB-15 deritzonari buruz ari garela; Estatuaren
eta EAEren arteko konparazioa une horretako datu
erabilgarrietan oinarrituz egingo da.
Argitu beharreko lehenengo alderdia kontzeptu
mailakoa da. Gizarte babesa, Gizarte Babeseko
Estatistika Integratuko Europako Sistemak (GBEIES)
emandako definizioaren arabera, “erakunde publikoek
edo pribatuek egindako edozein esku-hartze da, horren
helburua familiak edo gizabanakoak arrisku edo beharrizan kopuru jakinaren zamatik askatzea denean, baldin eta esku-hartze hori banakako akordioen eraginez
egiten ez bada eta onuradunei aldibereko konpentsazio baliokidea eskatzen ez bazaie”. “Gizarte babesa
eragin dezaketen arriskuen edo beharrizanen zerrenda
hitzarmen baten bidez ezartzen da, ondoren adierazitakoaren arabera: “osasun laguntza, gaixotasuna, ezintasuna, zahartzaroa, biziraupena, familia/haurrak, langabezia, etxebizitza eta gizarte bazterkeria, beste inon
adierazita ez daudenak”. (GBEIES, 19951).

• Gaixotasuna-osasun laguntza. Errentaren mantenamendua eta laguntza, gaixotasun fisikoa edo burukoa dagoenean, ezintasun kasuetan izan ezik. Hau
da, babesturiko pertsonen osasun egoera kontserbatzeko, suspertzeko edo hobetzeko osasun laguntza.
• Ezintasuna: Errentaren mantenamendua eta laguntza, eskudirutan edo espezieetan (osasun laguntza
izan ezik), ezintasun fisikoa edo psikikoa duten pertsonentzat.
• Zahartzaroa: Errentaren mantenamendua eta laguntza, eskudirutan edo espezieetan (osasun laguntza izan ezik), zahartzarorako (erretiro-pentsioa ere
barne).
• Biziraupena: Errentaren mantenamendua eta laguntza, eskudirutan edo espezieetan, familiako kide
baten heriotza dagoenean.
• Familia/seme-alabak: Laguntza, eskudirutan edo espezieetan (osasun laguntza izan ezik), haurdunaldirako, jaiotzarako eta adopziorako, baita adin txikikoen
eta familiako beste kide batzuen laguntzarako ere.
• Langabezia: Errentaren mantenamendua eta laguntza, langabeziari dagokionez.
• Etxebizitza: Etxebizitzaren finantziaziorako laguntza.
• Gizarte bazterkeria: Eskudirutan edo espezietan
egindako prestazioak (osasun laguntza izan ezik),
gizarte bazterkeriaren aurka borrokatzeko, baldin eta
beste funtzioren baten barruan sartzen ez badira.
Bestalde, gizarte politika kontzeptuak, Thomas
Humphrey Marshall2 adituak bere garaian adierazitakoaren arabera, “gauza askotarako erabiltzen da, baina ez dauka definizio zehatzik”. Zenbait autoreren
ustez (adibidez, Kahn eta Kamerman3), Gizarte Politi-

1 GBEIES metodologiaren jatorria Gizarte Kontuetan dago (gizarte gastuen estatistika); horiek Europako Komunitateen Estatistika
Bulegoak egiten zituen eta 1967an argitaratu ziren lehenengoz, 1962ko eta 1963ko datuekin. Estatistika Bulegoak hobetu egin zuen
Gizarte Kontuen metodologia, eta horrela, Gizarte Babeseko Estatistika Integratuko Europako Sistema sortu zen; horren lehenengo metodologia 1980an onetsi eta 1981ean argitaratu zen, eta diru-sarreren eta gastuen eragiketei buruzkoa izan zen.
2

T. H. Marshall, Social Policy in the Twentieth Century, Hutchinson, Londres, 1975.

Alfred J. Khan eta Sheila O. Kamerman. “Los Servicios Sociales desde una perspectiva internacional. El sexto sistema de protección social, Siglo XXI de España”. Madril. 1987.
3
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karen barruan honako jarduketa-adar hauek sartzen
dira: hezkuntza, osasuna, etxebizitza, enplegua, dirusarreren mantenamendua eta gizarte zerbitzu pertsonalak (gizarte laguntza, adin txikikoen nahiz presoen
babesa zein zaintza, bergizarteratzea, hirugarren
adina,...).
Batzorde hau bat dator Kahnek eta Kamermanek
Gizarte Politikari buruz ematen duten definizioarekin;
badakigu Batasuneko (EB-15) eta estatu kide bakoitzeko Gizarte Politikaren adar bakoitzaren ikerketa
egitea ez dela bideragarria, alderdi teknikotik eta operatibotik, eta beraz, gure iritzian, ez da komenigarria.
Izan ere:

10

• Alderdi kuantitatibotik begiratuta, adar bakoitzaren bi maila aztertzeak (Batasuna eta estatu kideak) arazo metodologikoak planteatzen ditu, kontuan hartuta bai horren hedapena eta konparazioak
egitean sortzen diren zailtasunak, bai daturik eza
eta bai horien heterogeneotasuna.
• Alderdi kualitatiboari dagokionez, Batasunak aztertu behar diren jarduketa eremu askotan eskumenik
ez duenez, EB mailako legeria, itun eta plan sektorialik ote dagoen ala ez egiaztatu ondoren, eta, egotekotan, horiek aztertu ostean, estatu kide bakoitzeko egoera aztertu beharko litzateke, eta horretarako, ikerketa oso handia egin beharko litzateke
eta, horrela, zalantzarik gabe, urrundu egingo ginateke ikerketaren helburutik: gizarte babesak UE15ean, Espainiako estatuan eta EAEn duen egoeraren konparazio-azterketa.
Horrenbestez, Euskadiko CESek, Kahnek eta Kamer-manek Gizarte Politikari buruz duten ikuspegi
zabalarekin bat etorri arren, EAEko eta EBko Gizarte
politikari buruzko lehenengo ikerketa hau EAEko eta
EB-15eko (Europar Batasuna) “Gizarte Politikaren”
arlora mugatzea erabaki du, hain zuzen ere langabeziari eta gizarte bazterkeriari dagokionez; hala ere,
aurrerago ikerketa sektorialak eta funtzionalak egingo dira osasun laguntzaren, etxebizitzaren, hezkuntzaren eta abarren arloan, EAEri, EBri eta estatu kide
bakoitzari dagokionez.
Hala eta guztiz ere, ikerketaren une batzuetan,
estatu kideei, Gizarte Politikaren jarduketa-adarrei
edota gizarte babeseko beste funtzio batzuei buruzko

iruzkinak eta aipamenak egiten dira, aurrerapenerako
eta zehaztapenerako elementuak baitira garrantzi
estrategikoa duten alderdietan.
Laburbiltzeko, gizarte babesaren maila (ikerketan
egiaztatuko dugunez) errealitate dinamikoa dela aintzat hartuta, bilakaera-azterketa egingo da eta horrek, besteak bete, honako galdera hauei erantzuna
emateko ahalegina egingo du:
– Zein arlotan egin dira aurrerapausorik handienak?
– Zein alderdi gelditu da aurrerapenik gabe?
– Zein gaitan sakondu behar da bilakaerak erritmo
onarekin jarraitzeko?
Horrenbestez, ikertuko da ea EAEko aurrerapenak
zein neurritan diren Espainiako estatuan eta Europar
Batasunean (EB-15) izandakoen antzekoak edo desberdinak, betiere aintzat hartuta estatu bakoitzak
bere eredua sortu behar duela (Gizarte Politikari dagokionez) eta ongizate ereduen heterogeneotasuna
ulergarria eta gizarte bakoitzaren errealitatearen araberakoa dela.
Zalantzarik gabe, funtzio bakoitzean egindako
gastuaren bolumenaren konparazioak jarraibideak
ematen dizkigu, baina lurralde desberdinetan gastu
bera eskatzea ez da zentzuzkoa, gizarte babesaren
arloko emaitza bera lortzeari dagokionez. Halako konparazioak ezin dira modu linealean egin.
1.2 Ikerketaren edukia eta metodologia
Ikerketa bost fasetan banatuta dago eta horiek
bat datoz agiriko kapitulu bakoitzarekin:
I. fasea: Europako Balizko Gizarte Eredua
Funtsezko helburua Ongizatearen Estatuak Europar Batasunean (2004ko maiatzeko zabaltzea baino
lehenagoko EB) izandako bilakaera ikertzea da, baita
azken hamarkadotan modelo desberdinei, horien bideragarritasunari, irismenari eta garapenari buruz sortu
diren eztabaidak aztertzea ere.
II. fasea: Europar Batasuneko Gizarte Politika
(1957-2004)
Oinarrizko helburuak, alde batetik, Europa Errukiorrari buruzko hausnarketa egitea (Gizarte Politika
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Gizarteratze Politikatzat) eta, bestetik, Europar
Batasunean Gizarte Politikaren arloan dauden jarraibideak eta, batik bat, Nizako Itunaren eraginezkoak
aztertzea dira.
III. fasea: Gizarte Babeseko Jardun Onak
EB-15ean
Helburua EB-15eko gizarte politikako jardun onak
(JOak) identifikatzea, aukeratzea eta aztertzea da,
honako honetarako:
• Bazterturiko biztanleria taldeak, horien arazoak
edo beharrizanak eta hartu diren soluzioak aztertzeko.
• Arazoa detektatzen denetik soluzioa planteatu arte
jarraitu beharreko pausoak jasotzen dituen Eskuliburu baten oinarriak diseinatzeko.
IV. fasea: Gizarte Babesa EAEko Gizarte
Politikaren ardatza. Langabezia eta gizarte
bazterkeria funtzioen kasua
Helburuak honako hauek dira:
• EAEn eta EB-15ean Gizarte Babeseko gastuan eta
diru-sarreran (finantziazioa) dauden mailak konparatzea.
• Pobreziari estuen lotuta dauden GBEIES funtzioen
eremu juridikoa ikertzea: Langabezia eta Gizarte
Bazterkeria.
• EAEn langabeziaren babesaren arloan eta pobreziaren nahiz gizarte laguntzaren arloan (Gizarte
Zerbitzuak) dauden adierazleak azaltzea eta Estatuko nahiz EB-15eko adierazleekin konparatzea.
• Langabezia eta gizarte bazterkeriaren ikerketan
sakontzea:
— Langabezia:
– EAEko enplegu politika aktiboak eta pasiboak.
— Pobrezia eta Gizarte Bazterkeria:
– EAEko pobrezia eta gizarte bazterkeria mailak.
– Laguntzako aldian behingo prestazio ekonomikoak.
– Gizarte bazterkeriari enplegu neurri bidez
aurre egiteko programak.

V. fasea: Azken Ondorioak eta Hausnarketak
Ikerketa hau egiteko erabili den metodologiak
tresna kuantitatiboak eta kualitatiboak konbinatzen
ditu, eta gainera, oinarrizko nahiz bigarren mailako
iturriak erabili dira.
Halaber, kontsultaturiko datuak zenbait erakundek eskainitakoak dira, eta erakunde horien artean
honako hauek aipa daitezke: Eusko Jaurlaritzako sail
batzuk, Foru Aldundiak, Udalak, Gizarte Segurantzako
Institutu Nazionaleko lurralde ordezkaritzak, EINEEZP, Europar Batasuna, Egailan, Eustat, INE, Ararteko, Emakunde eta borondatezko gizarte erakundeak.
DATU KUANTITATIBOAK
Metodologia kuantitatiboa bigarren mailako
iturrietatik ateratako datuen jarraipen-teknikan
oinarritzen da.
Horretarako, azken datu erabilgarriak bildu dira
eta horiek, kasurik gehienetan, 1999etik 2004ra bitartekoak dira. Datu horiek baliozkoak izan dira EAEren,
Estatuaren eta EBren arteko gizarteko babeseko adierazleen konparazioak egiteko, eta, kasu batzuetan,
EAEren eta EBko gainerako estatuen arteko konparazioak egiteko ere bai. Datu horietako asko GBEIESetik
ateratakoak dira; metodologia horrek aukera ematen
du gizarte prestazioen multzoa antolatzeko eta sistematizatzeko, eta horrela, EBren barruko estatuen eta
eskualdeen arteko konparazioak egin daitezke. Jasotako datuekin ehunekoak, ratioak, adierazleak eta
ehuneko-aldaketak egin dira.
DATU KUALITATIBOAK
Datu kualitatiboak, batez ere, bigarren mailako iturrietatik lortu dira eta, ondorioen kapitulua
egiteko, oinarrizko iturriak erabili dira, hau da,
geuk landutakoak.
Kontsultaturiko bigarren mailako iturri motak
honako hauek izan dira: legeria, itunak, programak,
Ekintza Plan Nazionalak, plan estrategikoak, agiriak,
ikerketak, memoriak eta bibliografia, Europako,
Estatuko eta EAEko gizarte politikari eta bazterkeriari buruzkoa.

11
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2. Europako balizko Gizarte Eredua

2.1 Ongizatearen Estatuaren historia atzean.
Gizarte Ongizatearen ereduak Europar
Batasunean eta horien arazo bereziak
Ongizatearen Estatua aztertzeko4, beharrezkoa da

12

gizarte baten egitura, bertako desberdintasunak eta
talde edo gizarte maila guztiek bizi dituzten egoerak
aztertzea, Estatuari esleitzen zaion eginkizun protagonista ere barne; izan ere, horrek beharrezko tresnak eskaintzen ditu desberdintasunak zuzentzeko eta
gizarte bidezkoagoa eratzeko, desberdintasun gutxiago eta kohesio handiagoa duen gizartea; kohesio
handiko gizartea, izan ere, berdintasunezkoagoa eta
bidezkoagoa den gizarte demokratikoa da, eta bertan,
gizarte desberdintasunak oso txikiak dira.

Hala eta guztiz ere, ez da ahaztu behar da hiritarren ongizatea, bizi-kalitatearen hobekuntza eta bizi
osoan zeharreko beharrizan ugarietarako erantzuna
ez daudela Estatuaren ekimenaren eta jarduketaren
menpe bakarrik. Beste errealitate askok ere esku hartzen dute horretan (irabazizko ekimen pribatua, GKE,
hirugarren sektoreko erakundeak, gizarte zibileko taldeak —familia, auzokoak, lagunak...—), eta horiek
Estatuaren ekintza osatzen duten balio handiko elementuak eskaintzen dituzte. Ekimen publikoaren eta
pribatuaren arteko garapenerako lankidetzak gero
eta indar handiagoa dauka praktikan, eta Ongizatearen Estatuaren geroari buruzko eztabaidaren barruko
funtsezko gaia da.
Halaber, ezin da ahaztu, Estatu edo herri batean
ezarritako Ongizatearen Estatua aztertzea eta eredu
nagusien arteko konparazioa egitea zaila bada, askoz
ere zailagoa dela prospekzio bat egitea eta EBrako
4

balizko Ongizatearen Estatu komuna irudikatzeko
oinarriak jartzea.
XX. mendeko bigarren zatia Ongizatearen Estatuaren aurrerapenerako eta finkapenerako aldia izan
zen. Jakina, homogeneotasun ildo batzuen barruan,
bere eredua estatu bakoitzak eratzen zuen, bertako
ezaugarriak aintzat hartuta. Estatu bakoitzaren errealitatea konparatuz, aplikazio batzuek beste zenbaitek
baino antz handiagoa zuten eta, zenbait aldiz, desberdintasunak nabarmenak ziren.
Peter Abrahamson (1995)5 autoreak ongizate
eredu desberdinak laburbildu ditu, zenbait autorek6
egindako ikerketan oinarrituz, eta horien eskema egin
du, sozialdemokrata, kontserbadorea, liberala eta katolikoa bereizita. Horrela, gauzapen geografikoa duen
tipologia ezar daiteke:
• Eredu sozialdemokrata (Eskandinaviako estatuak) Beveridgeren unibertsaltasunean oinarritzen
da; horren arabera, ongizatea hiritarren eskubidea
da eta sektore publikoak bete behar du, zerga orokorren bidez. Prestazioak modu automatikoan ematen dira, zenbait arriskuren arabera. Zerbitzu publikoek eginkizun garrantzitsua dute eta toki administrazioek zergak ezartzeko gaitasuna hartzen doaz.
Oinarri horretan euskarrituz, okupaturiko langileek
prestazio osagarriak dituzte. Gizarte Segurantza hiritarrek ordaindutako zergetan oinarrituz finantzatzen da.
Jarrera kritikoek planteaturikoaren arabera,
prestazioen unibertsaltasunak (pizgarririk ez
duenez) pasibotasun eta inertzia jarrerak sor
ditzake.

Kontsultatu Ongizatearen Estatuari buruzko bibliografia erantsitako agirian. I. kapitulua. I. eranskina.

Abrahamson, Peter. “Regímenes europeos del Bienestar y política sociales europeas: ¿convergencia de solidaridades?” Non: “El
Estado del Bienestar en la Europa del Sur”. Politeya bilduma. CSIC. Madril, 1995.
5

6 Andersen (1986) , Kosonen (1992) , Castles eta Mitchell (1990) , Titmuss (1974) , Esping-Andersen (1990) , Liebfried (1992) , Bislev
eta Hansen (1991) , Karpi eta Palme (1994) .
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• Eredu kontserbadorea (Erdialdeko Europa —Alemania, Belgika, Holanda eta Austria—). “Lorpenaren printzipioan” oinarritzen da: lan merkatuan
erantzutea funtsezkoa da ongizatearen estaldurarako.
Osasun estaldura unibertsalizatua da eta horren
finantziazioa zergen menpe dago, baina monetaprestazioak, neurri batean, hiritarren kontribuzioekarpenekin finantzatzen dira. Prestazioak botere
publikoak kudeatzen ditu eta, zerbitzu batzuetan,
errenta-maila aintzat hartzen da; hau da, ez dira
unibertsalak, baina biztanlerik gehienengana iristen dira (%8 inguruk gutxieneko errentaren prestazioak jasotzen ditu). Elkarteen munduak tradizio
luzea dauka (“Charities”) eta eginkizun garrantzitsua dauka, eta garapenerako lankidetzako formula asko ezarri dira ekimen publikoaren eta sektore
pribatuaren (baita merkataritzakoa ere, neurri batean) artean.
Horren arriskua hiritarrak bi egoera nagusitan
banatzea da: alde batetik, lan-bizitza egonkorra eta
iraunkorra izan duten langileak, eta bestetik,
enplegurik izan ez duten edo behin-behineko nahiz
aldi baterako enplegua izan duten hiritarrak. Hau
da, gizarte bitarra sortzeko joera dauka, eta
beraz, baztertuek ongizate laguntzaren edo karitatearen menpe daude, bermeko neurri unibertsalak
(osasuna, gutxieneko errentak, etab.) hartzen joan
diren arren.
• Eredu liberalak (Erresuma Batua eta Irlanda) ere
gizarte barruko harremanen erdigunean jartzen du
merkatua. Hala ere, eredu kontserbadorean ez bezala, gizarte ongizateko prestazioak gutxienekoak
dira; izan ere, jotzen da hiritarrak buruaskiak izan
behar direla eta ez dute prestazio publikorik behar.
Gainera, herri administrazioak erantzukizun mugatua dauka, unibertsala izan arren, hiritarren ongizatean. Babes publikoaren muga horien ondorioz,
hiritarren laguntzarako sare sozialak sortzen dira
(boluntarioak, GKEak, familiak,...).
Baina hiritar sareetatik iritsitako laguntza horiek hondakinezkoak dira eta, horrela, eurak
eskatzen dituzten pertsonak estigmatizatuta
gelditzen dira.

• Eredu katolikoa (Europa Hegoaldeko estatuak;
hain zuzen ere, Espainia, Portugal, Italia eta
Grezia), alde batetik, elizetako (katolikoa eta ortodoxoa) entzikliken edukietan oinarritzen da (gizarte
gaiak jorratzen dituzten entziklikak), eta bestetik,
subsidiariotasun printzipioan, eta, printzipio horren
arabera, arazo guztiak gizabanakoarengandik hurbilen dagoen erakundeak konpondu behar ditu.
Horretarako, lehenengo eta behin, familia edo
auzotarren sareak daude; lehenengo zirkulu horrek
erantzunik eman ezean, erantzuna elizak eman
behar du. Gainerako erakunde guztiek huts egiten
dutenean, sektore publikoak hartu behar du esku.
Horren eraginez, gizarte eskubideak nahiz politikak berandu eratu eta Ongizatearen Estatua
gutxi garatuta dago.
2.2 Europako balizko Gizarte Eredu Komuna
baldintzatzen hasi diren arazoak
2.2.1. Arazo tekniko-ekonomikoak
2.2.1.1 70eko krisialdia
70eko hamarkada funtsezkoa izan zen Ongizatearen Estatuaren garapenaren eta finkapenaren erritmoa moteltzeko. Energiaren krisiak ondorioak izan
zituen eredu ekonomikoan eta lan merkatuan. Langabeziak gora egin eta eragina izan zuen biztanleriaren
barruko sektore zabaletan.
Egoera aldatu eta arazo berriak sortu ziren:
• pobrezia poltsa berriak agertu eta horiei erantzuna eman behar izan zitzaien; bazterkeria prozesu berriak sortu eta sozializaziorako mekanismo eta sare informal asko apurtu egin
ziren;
• gizarte babes publikoko zerbitzu batzuk aldatu egin ziren, gizarte gastuak izandako gorakadaren ondorioz,
• eragileen eginkizuna ere aldatu egin zen egoera berri horretan, eta legitimazio mekanismo
berriak bilatu behar izan ziren, ordura arteko
balio batzuk zalantzan jarri eta kontuan hartu beharreko beste batzuk sortu baitziren (garapenerako
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lankidetza, dirulaguntza mistoak —publikoak/pribatuak—, etab.);
• oreka aurkitu behar izan zen prestazioen unibertsaltasunaren eta zerbitzuen hautapenaren artean,
eskaintza kuantitatiboaren eta kualitatiboaren
artean, lurralde politiken eta talde jakinak inplikatzen dituzten politiken artean, biztanle guztientzako gutxienekoen berme publikoaren eta ekimen pribatuaren artean (irabazizkoa edo ez), estalduraren
funtzio batzuetan.
Beste modu batera esateko, eztabaida berria
sortu zen eta, horren bidez, Ongizatearen Estatuaren
edukia zalantzan jarri barik, galdera eta zalantza berriak azaleratu ziren; horiek, dudarik gabe, baldintzatu egin zuten Europako gizarte eredu komunaren baliozko diseinua.

14

2.2.1.2 Globalizazioa eta Europako
Ongizatearen Estatua
Agerikoa da globalizazioak dagoeneko ondorioak
izan dituela estatu bakoitzaren ekonomian. Produkzioak, merkataritzak eta inbertsioek gorabehera
itzelak izan dituzte azken urteotan, teknologia berrien
ezarkuntzaren eraginez, baita mugak eta oztopoak
kapitala, produkzioa eta merkataritza estatu batzuetatik besteetarako lekualdatzera mugatzearen eraginez ere.
Eskandinaviako estatuetako Ongizatearen Estatuaren etorkizunari buruzko mintegi batean (Gudmundur Eirnarsson. 1995)7, globalizazio ekonomikoak
Eskandinaviako ereduan edo Europako balizko eredu
komunean izan ditzakeen ondorioei buruz galdetu
zen. Batzuen ustez, EBren barne merkatuak (produktuen, zerbitzuen, kapitalaren eta pertsonen mugimenduan oinarritua) mehatxuan jartzen zuen Eskandinaviako eredua; zenbaitek zioten industriak zerga gutxiagoko estatuetara joango zirela (dumping soziala),
eta, gainera, Europara beste leku batzuetako pertsonak iritsiko ziren soldata txikiagoarekin lan egiteko
prest. Beste batzuen ustez, mehatxurik handiena

gizarte eta ingurumen estandar txikiagoko estatuetan
landutako produktuen inportazioa zen. Azkenik, hirugarren taldekoek uste zuten Eskandinaviako ereduak
etorkizun hobea izango zuela, baldin eta ezinbesteko
egokitzapenak egiten bazituen.
Polemika, funtsean, bi hipotesiren ingurukoa da:
• Castellsen ustez (1997)8, produkzioaren eta inbertsioaren globalizazioak arriskuan jartzen du Ongizatearen Estatua (oinarrizko elementua joan den
mende erdiko estatu-nazioen politikan), eta, segurutik, horixe da horren legitimazioaren oinarrizko
osagaia, estatu industrializatuetan”. Gainera,
“Ongizatearen Estatuek izendatzaile komunera murrizten ari dira euren tamaina eta horrek mantendu
egiten du beheranzko joera”. Amaitzeko, “estatunazioak gero eta ezintasun handiagoa dauka moneta-politika kontrolatzeko, bere aurrekontua erabakitzeko, produkzioa eta merkataritza antolatzeko,
sozietateen gaineko zergak eskatzeko eta gizarte
prestazioen inguruko konpromisoak betetzeko”.
• Hala eta guztiz ere, Vicenç Navarro (2002)9 ez dago
ados estatuen ustezko ezintasunarekin, globalizazio ekonomikoari dagokionez, eta ez du uste globalizazio ekonomikoak Ongizate Estatuaren bideragarritasuna arriskuan jartzen duenik. Horren arabera,
faktore ekonomikoak zehaztuko ditu estatu bakoitzaren barruko aukera politikoak; autore honen iritzian, Europan Eskandinaviako estatuak izan dira
(Suedia, Norvegia, Finlandia eta Danimarka) globalizatuenak; hala eta guztiz ere, estatuok eskaini
diete babesik handiena euren hiritarrei eta estaturik interbentzionistenak izan dituzte. Baina mantendu egin dute lehiakortasun maila eta integrazioa, nazioarteko ekonomian.
Etorkizuneko gertaerek eta gertakariek hipotesi
baten ala bestearen aldeko arrazoibideak emango
dituzte.
Bestalde, globalizazioaren gaia, estatu bakoitzeko egoeran izan ditzakeen ondorioen aldetik ez ezik,
aintzat hartu beharko da Europako gizarte ereduaren

7

Nordic Council of Ministers. Op. Cit. Gudmundur Einarsson, Eskandinaviako Kontseiluko gizarte politika saileko arduraduna.

8

Castells, Manuel. “La era de la información. Vol. 2. El poder de la identidad”. Alianza Editorial. Madril, 1997.

9

Navarro, Vicenç. “Bienestar insuficiente, democracia incompleta”. Anagrama argitaletxea. Bartzelona, 2002.
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etorkizuneko eraikuntzan izango dituen ondorioen
aldetik ere. Sektore publikoaren eta prestazio-kudeaketaren eginkizun arautzailearen (planifikazioa, antolamendua eta finantziazioa) osagarritasunean oinarrituriko eredua izango da, bai administrazioetan eta
bai ekimen pribatuetan oinarrituz, munduko gizarte
“globalizatuan”.
Mundializazio ekonomikoaren aurrean, EAPN
(2002)10 deritzonak balio batzuk defendatzen ditu eta
horiek ukiezinak izan beharko dira etorkizuneko itunetan, Europako gizarte eredua diseinatzeko; balio horiek honako hauek dira:
• giza eskubideak, eskubide ekonomikoak eta sozialak ere barne, eta hiritar guztiek eskubideok erabili ahal izango dituzte;
• gizarte babeseko maila handia eta oinarrizko zerbitzuen (osasuna, gizarte zerbitzuak, hezkuntza eta
heziketa, etxebizitza) erabilera unibertsala eta berdintasunezkoa, eta horiek Estatuak bermatu edo
eskaini beharko ditu;
• enplegu egonkorrak eta kalitate onekoak bermatzeko konpromisoa.
2.2.1.3 EB eta Estatu berrien sarrera
Lehen esan dugunez, Ongizatearen Estatua osatzen duten gizarte politiken inplementazioa estatuen
eginkizuna da bakarrik, eta estatu bakoitzak eredu
bata edo bestea aukeratzen du.
Gainera, handitzearen barruko estaturik gehienek
(Batasunean 2004an sartutakoak, 2007an sartuko
direnak —Bulgaria eta Errumania— eta oraindik ere
negoziazio fasean dagoen Turkia) zenbait hamarkadatan izan duten Ongizatearen Estatuaren diseinuak ez
du zerikusirik Europar Batasuneko oraingo estatu
kideen ereduekin; izan ere, estatu horietako gizarteen barne egitura nonahiko estatu baten menpe zegoen, gizarte zibilaren garapenik gabe.
Horrenbestez, mahai gainean dugun eztabaida
honako hau da:
10

Nola egin behar da bidea, estatu kideetako Ongizatearen Estatu desberdinetan oinarrituz, Europako
balizko gizarte eredu komunerantz, aintzat hartuta
abiapuntua oso desberdina dela estatu batetik bestera? Izan ere, Ongizatearen Estatu bakoitzak bere historia izan du eta estatu bakoitzaren barruan dauden
indar politikoen ikuspegia oso desberdina da Ongizatearen Estatuari buruz, eta beraz, estatu horrek aldaketak izaten ditu, gobernuan dagoen alderdiaren
ikuspegiaren arabera.
Ez dago horren inguruko adostasunik; hala eta
guztiz ere, argi dago Europako ideal komun hori lortzeko egin beharreko bidea luzea eta zaila dela. Hori
guztia, berriz, sakonago aztertuko dugu ikerketa
honetako II. kapituluan.
2.2.2. Krisi ideologikoa-politikoa eta
Ongizatearen Estatuaren
legitimitatearen krisia11
Ongizatearen estatua aldi luzean moldeatu da,
eremu ideologiko desberdinetako elementuak hartuz,
harik eta oraingo eraketa izan arte. Aipagarriak dira
Bismarken gizarte legeria, XIX. mendeko lehenengo
erdiko Ingalaterrako lantegi-legeria, Pariseko tailer
nazionalak (1948ko iraultzatik sortuak), joera marxistak, eliza, etab.
Garapen prozesuan, zalantza barik, adostasun
handia egon da:
• Kontserbadoreek eta liberalek, sozialistek eta demokristauek ekarpenak egin dituzte Ongizatearen
Estatua eraikitzeko, eta joera ia guztiak Ongizatearen Estatua sortzearen aldekoak dira, horrek segurtasuna, askatasuna eta berdintasuna bermatzen
baititu; hala ere, hiru kontzeptu horiek sarritan modu desberdinean ulertzen dira.
Helburua Estatuaren ideia indartzea da, gizartearen eta merkatuaren arteko bitartekaritzat, elkarren
aurkako interes ekonomikoak eta gizarte interesak
adiskidetzeko; horretarako, bi jarduketa mota erabiltzen dira:

EAPN (European Anti Poverty Network). Op. Cit. 2002.

Planteamendu kritiko hau honako hauek jaso dute: Daniel Bell, Norberto Bobbio, Claus Off, Josep Pcico López, Virgilio Zapatero
Gómez, Muñoz de Bustillo, Manuel García Pelayo edo Ramón García Cotarelo.
11

15
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– aberastasunaren banaketara bideraturiko sistema fiskala
– zerga-sistema horretan oinarrituz finantzaturiko
prestazio-politiken sustapena.
• Aurrekotik hurbil dagoen beste ikuspegi baten arabera, Ongizatearen Estatua “itun politiko-sozial
handiaren” emaitza da eta “horren oinarrizko ordaina, epe ertainean behintzat, produkzio-bideen
jabetza pribatuan oinarrituriko sistema kapitalistaren eta merkatuko ekonomiaren mantenamendua
zen; horren truke, sistema horretan aberastasuna
banatzeko mekanismo batzuk sartu ziren, agintari
politikoek hiritarren alde ezarritakoak”.
Hala eta guztiz ere, hirurogeita hamarreko nahiz
laurogeiko krisialdi ekonomikoaren eta osasunaren
zein pentsioen sistema publikoen karga gero eta
handiagoaren eraginez, “krisi fiskala” egon da, hau
da, gizarte gastuaren hazkunde handia.
16

Ongizatearen Estatuaren zailtasun berriei dagokienez, bi erantzun mota egon daiteke, eta beraz,
eztabaida garrantzitsua irekitzen da:
• Alde batetik, Ongizatearen Estatuaren iraunkortasuna zalantzan jartzen dutenak, estatu hori XX.
mendean izan duen gauzapenari dagokionez.
Horien tesia honako hau izan daiteke laburbilduta:
Zerbitzuen eta prestazioen maila mantentzeko,
beharrezkoa da, lehenengo eta behin, eman daitezkeen zerbitzuak eta prestazioak zehaztea; bigarre-

nez, balioa sortzen jarraitzea, hau da, ezinbestekoa
da gizarteak aberastasuna sortzeko eta, gutxienez,
Ongizatearen Estatuaren funtsezko zutabeak eusteko lehiakortasuna mantentzea. Horrenbestez,
gizarte berri honetako (“ezagupenaren gizartea”)
eskubideak eta betebeharrak, balioak eta hobari
soziolaboralak koherenteak izan behar dira lehiakortasunari eusteko garatu behar diren jarrera eta
jarduera berriekin.
• Bestalde, Ongizatearen Estatuaren funtsezko balioak eta lorturiko hobari soziolaboralak galdu nahi ez
dituztenak.
Hauen ustez, bide berriak aurkitu behar dira orain
arteko ongizate mailak eta gizarte babeseko mailak
segurtatzeko, eta gainera, apurka-apurka, erantzun
egokia eman behar zaie gizarte errealitate berrien
ondoriozko beharrizanei (mendekotasun egoeren
laguntza, 0-3 urteko hezkuntza,...).
Ikuspegi honen arabera ikusten denez, balioa sortzea ezinbestekoa da Ongizatearen Estatua mantentzeko, baina errentaren eta aberastasunaren
banaketan nolabaiteko zuzentasunak ez du murrizten sistema ekonomikoaren eraginkortasuna, eta
gainera, lagungarria izan daiteke eraginkortasun
hori hobetzeko.
Galdera berrien erantzuna edozein izan arren,
legitimazio politikoa ez da lortzen aberastasuna banatzeko mekanismoen bidez soilik: beharrezkoa da
gizarte interes guztien partaidetzarako eta ordezkaritzarako modu berriak garatzea.
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3. Ondorioak

XX. mendeko bigarren zatia Ongizatearen Estatuaren aurrerapen eta finkapen aldia izan zen. Jakina,
homogeneotasun ildo batzuen barruan ere, estatu
bakoitzak garatzen zuen bere eredua, bere ezaugarrietan oinarrituz. Gainera, estatu bakoitzaren errealitatea konparatuz, aplikazio batzuek beste zenbaitek
baino antz handiagoa zuten eta desberdintasunak
zenbait kasutan nabarmenak ziren; horiek, neurri handiagoan edo txikiagoan, honako eredu hauen barruan
sar daitezke: sozialdemokrata, kontserbadorea, liberala edo katolikoa.
Hala eta guztiz ere, 70eko hamarkada funtsezkoa
izan zen Ongizatearen Estatuaren garapen eta finkapen erritmoa moteltzeko. Krisialdiaren ondorioz, langabezia agertu eta horrek eragina izan zuen biztanleriaren sektore zabaletan; horren ondorioz, arazo berriak sortu ziren (pobrezia poltsa berriak, bazterkeria
prozesu berriak, sozializazioko mekanismoen eta sare
informal askoren apurtzea, gizarte babes publikoaren
barruko zerbitzu batzuen aldaketa eta eragileen eginkizunaren aldaketa), gaur egun ere konpondu barik
dauden arazoak.
Aldi berean, globalizazioak eta EBn beste zenbait
estatu sartzeak ondorioak izan dituzte estatu bakoi-

tzaren ekonomietan. Bestalde, bizi-itxaropen handiagoak eta emakumearen laneratze gero eta handiagoak ere beharrizanak sortu dituzte osasunaren, mendekotasunaren, familiaren eta abarren arloan.
Horren guztiaren eraginez sortu den eztabaidak,
Ongizatearen Estatuaren edukia zalantzan jarri barik,
oraindik erantzun gabe dauden galderak eta zalantzak planteatu ditu.
Erronka, izan ere, globaliazioaren inguruko testuinguru berriaren eta gizarte gastu gero eta handiagoaren oreka lortzea da, aintzat hartuta arazo komunak egitura oso desberdinetan gertatzen direla, ongizate eredu bakoitzaren barruan.
Horrenbestez, gizarte politiken erronka nagusia
lehentasunen eskalan asmatzea da: Zerbitzu
guztiak hiritar guztientzat? Beharrizanik handiena dutenentzat bakarrik? Zerbitzu batzuk
denentzat? Zerbitzu batzuk zenbaitentzat?
Nolanahi ere, galdera horien erantzuna edozein
izan arren, EBko estatuak apurka-apurka onartzen ari
dira Ongizatearen Estatuaren eredu hau (konnotazio
desberdinekin) ekimen publikoaren eta erakunde pribatuen arteko garapenerako lankidetzan oinarritzen dela.

17
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1. Europako Gizarte arazoak Ikuspegi Historikoan

Estatu kideen erronka eta arazo historikoak
antzekoak dira, eta beraz, koherenteak da estrategia
komunak ezartzea 12.
1.1 Europako Gizarte Politikaren lehenengo
pausoak (1957-1971): Lan Arazoei
lotutakoak
Europako Batzordearen Politikak13 gizarte
arloan emandako lehenengo pausoak lan-arazoei lotuta daude, sektore siderurgikoaren birmoldaketaren ondorioz. Hain zuzen ere, horren lehenengo
adierazpenak (Erromako Ituna) konpentsaziokoak izan
ziren 14, eta honako honetan oinarritu ziren:
• langileen zirkulazio askea erraztea, Europako Ekonomia Elkartea (EEE) osatzen zuten estatuen artean, eta nazionalitatearen araberako diskriminazioak ezabatzea, enpleguari, ordainketari eta gainerako lan-baldintzei zegokienez (48-51. art.); eta
• estatu kideen arteko lankidetza sustatzea, gizarte
arloan. Batez ere, honako honen inguruko arloetan:
enplegua, lan-eskubidea eta lan-baldintzak; lanbide heziketa eta trebakuntza; gizarte segurantza;
istripuen eta lanbide gaixotasunen aurkako babesa; laneko higienea, eta sindikatuetan sartzeko eta
enpresaburuen nahiz langileen arteko talde-negoziazioetarako eskubidea (Erromako Ituneko 117.
eta 118. art.).
Gai horietan guztietan, Batzordearen eginkizuna
estatuen arteko lankidetza sustatzea zen, eta esta12

tuek eurek zuten bakoitzak bere eremuan aplikatzeko erantzukizuna.
Aipagarria da, Erromako Itunetik bertatik (1957),
Europako Ekonomia eta Gizarte Batzordearen Sorrera
(EEGB); erakunde mailako plataforma zen, ez politikoa, eta, beraren bitartez, Europako ordezkari sozioekonomikoek (sindikatuak, enpresa erakundeak,...)
euren ikuspegiak modu formalean adierazten zituzten, Batasuneko politikei buruz; aldi berean, aholkua
ematen zien erakunde politikoei (Kontseilua, Batzordea eta Parlamentua), eta gainera, erabateko partaidetza zuen Europar Batasunen erabaki-prozesuan.
Kasuan arabera, EEGBri egindako kontsulta, Batzordearena edo Kontseiluarena, derrigorrezkoa edo aukerakoa da, eta EEGBk, bere ekimenez, erakunde
horiei jakinarazi ahal dizkie bere ikuspegiak.
Horrenbestez, urte hauetan agerian gelditu zen
orduko EEEren edukien eta helburuen izaera ekonomikoa. Gizarte dimentsioa ia ez da agertzen, eta,
agertzekotan ere, langileen bizi-baldintzen eta lanbaldintzen hobekuntza sustatzean oinarritzen zen.
Erromako Itunean, hasieran modu inplizituan eta
gero esplizituan (testuan bertan sarturiko berrikuntzen bitartez), Europar Batasunaren barruko ekonomia eta gizarte desberdintasunak murriztu beharra
aipatzen da, baita estatu guztien gizarte sistemak
bateratzen joan beharra ere (130 A art.). Horretarako,
apurka-apurka, Egiturazko Fondoak sortu dira15 (130 B
art.), hau da, inbertsio publikoei eta pribatuei egindako maileguak eta emandako dirulaguntzak, garapenik

Europako Elkartea. “La situation sociale dans l’Union Européene”. Brusela. 2001.

13

Erantsitako agirian (II. kapitulua, I. eranskina), funtsezko definizioak daude, Elkarteko gizarte politika ulertzeko.

14

Estivill, Jordi. “Las políticas sociales...”. Op. Cit. 2000.

15 Europako Elkartea. “... Ituna” Op. Cit. 1998. Europako Gizarte Fondoa-EGF 1960an sortu zen. Nekazaritza Orientazioko eta Bermeko
Europako Fondoa-NOBEF (40. art.), elkarteko nekazaritza politika finantzatzekoa, 1962an sortu zen. Eskualdeen Garapenerako Europako
Fondoa-EGEF (130. art.), eskualdeen arteko desoreka nagusiak zuzentzekoa, 1974an. Arrantzarako Finantza eta Orientazio Tresna-AFOT
1993an sortu zen, arrantza-ontziak berregituratzeko eta berritzeko, modernatzeko, arrain-hazkuntza garatzeko eta kostaldeak, arrantza
esperimentala eta portuetako ekipamendua egokitzeko.
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urrieneko eskualdeen garapenari laguntzeko eta Europar Batasuna hedatzeko.

1.2 Lurraldeen arteko Desoreken Grakada eta
Pobrezia Poltsa berrien sorrera (1971-1983)

Horien artean, aipagarria Europako Gizarte Fondoa (123. art.); izan ere, horren helburuak honako
hauek dira: enplegu aukerak hobetzea, langileen
mugikortasun geografikoa eta lanbide mailakoa sustatzea, industria aldaketen egokitzapena erraztea eta
produkzio sistemen bilakaera sustatzea, batez ere
lanbide heziketaren eta birmoldaketaren bidez.

70eko hamarkada hasierako krisi ekonomikoak
agerian jarri zuen estatu kideen (eta eskualdeen)
arteko desorekak zeudela eta langabeziaren gorakada geldiezina zela; horren ondorioz, talde batzuk pobretu eta biztanleriaren zati bat gero eta pobreagoa zen. Izan ere, pobrezia poltsa berrien
sorrera ikusi zen:

Hasieran (lehenengo etapa: 1958-1971), helburua
langabezia murriztea edo ezabatzea zen, egoera
horren eraginpeko eskualdeetan; horretarako, laguntzak ematen zituen, langabetuak, behin-behineko kontratuak zituzten pertsonak eta elbarriak
produkzio prozesuan sartuko zirela bermatzeko, lanbide hezkuntza berriaren eta birlaneratzeko dirulaguntzen bitartez. Halaber, birmoldaketa fasean zeuden enpresetako langileei laguntzak
ematen zizkien.

• pentsio txikiko adineko pertsonak,
• emakumeak eta guraso bakarreko familiak,
• bakarrik bizi ziren pertsonak,
• iraupen luzeko langabetuak edo enplegua galdu
zuten 45 urtetik gorakoak,
• langile migratzaileak,
• ezinduak,
• lehenengo enplegua lortu ezin izatean independizatu ezin diren gazteak...

EGFren ezarkuntzak agerian jarri du Europako
Elkartearen sustatzaileek seguru zekitela hazkunde
ekonomikoa eta enplegu betea berehala gertatuko
zirela. Halaber, bazekiten enplegua berez erregulatzen joango zela, aurrerapen ekonomikoaren ondorioz, eta enpleguko politika nazionalak bateratu egingo zirela.
Hala eta guztiz ere, urteak aurrera joan ahala,
ikusi zen zona garatuen ondoan garapen urriko
zonak zeudela eta egiturazko langabezia finkatu
egin zela, eta gainera, enpleguaren eskaintzaren
eta eskariaren arteko ezegokitzapen kualitatiboa egiaztatu zen.
EGF ez zen gauza arazo horiek aurre egiteko, eta
estatu bakoitzak horiek bere baliabide eta plan estrategikoen bidez konpontzeko ahalegina egiten zuen.
Horrenbestez, Europako Elkarteko esfortzu komuna ez
zen nahikoa baterako soluzioak aurkitzeko eta
Europako lan merkatu bateratuagoa eraikitzen joateko.
Lehenengo etapa horretan ondorioztaturikoaren
arabera, beraz, ezinbestekoa zen EGF berriro definitzea eta egiturazko desoreken aurkako
borrokarako tresna bihurtzea.

Horrenbestez, EGF, bigarren etapan (19711983), irizpide komunitarioei lehentasuna ematen
hasi zen, estatu bakoitzak finkaturiko irizpideak bigarren mailan utzita, eta talde jasotzaileak pobrezia
poltsa berrien arabera zehaztu zituen. Taldeok honako hauek dira:
• jantzigintza sektoreko langileak (birmoldatu beharreko sektorea);
• langile migratzaileak;
• ezinduak;
• langabetuak edo lehenengo enpleguaren bila
dabiltzan 25 urtetik beherako gazteak; eta
• emakumeak (batik bat, lehenengo enpleguaren bila
dabiltzan 35 urtetik gorakoak edo ezagupenak merkatuko eskakizunetara egokiturik ez dituztenak).
Arazo horiek konpontzeko, EGFk lau laguntza
mota sortu zituen:
• lanbide ezagupenak edo gaitasunak lortu, zabaldu,
egokitu edo hobetu egin behar dituzten pertsonen
heziketa errazteko.
• langileen eta horien familien lekualdatzea
errazteko.
• langile batzuei (ezinduak) enplegua lortzea zailtzen
dieten oztopoak ezabatzeko.
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• ekonomia urriko eskualdeetan enplegua sustatzeko.
EGFren lehenengo berrikuntza horrekin batera,
eta 1973ko krisialdi ekonomikoaren lehenengo ondorioen eraginez, moteltzen joan zen inbertsio ekonomiko komunitarioen berehalako ondoreen
gaineko fede itsua, desberdintasunak gainditzeari zegokionez. Izan ere, europarren bizi-mailan
nolabaiteko hobekuntza egon arren, oraindik ere diskriminazio egoerak zeuden, talde batzuei lotuta (langile migratzaileak, emakumeak, ezinduak....). Gainera, onartu egin zen ezinezkoa zela estatu bakoitzaren mailako gizarte politika garatzea, integrazio bidean zegoen Europan.
Kohesio ekonomikoak gizarte kohesioa behar du,
eta, gizarte politika komuna eduki ezean, integrazio
ekonomikoa ezinezkoa da16. Horrenbestez, Batzordeak eta Kontseiluak Gizarte Ekintzako Programa
(1974-1976)17 aukeratu zuten, eta hori lorpen handia
izan zen Europako gizarte politikan; horren helburu nagusiak honako hauek dira:

tan (pentsio baxuko adineko pertsonak, emakumeak
eta guraso bakarreko familiak, bakarrik bizi ziren pertsonak), baita merkatuan sartzeko aukerarik ematen
ez edo zuzen-zuzen kanporatzen zituen taldeetan
(iraupen luzeko langabetuak edo enplegua galdu
duten 45 urtetik gorakoak, lehenengo enplegua edo
enplegu egonkorra lortu ezin izatean independizatu
ezin diren gazteak...).
Horretarako, pobreziaren aurkako borrokari
buruzko ikerketa aurrendariak egiteko proposamena egin zen18, eta horiek lau taldetan banatzen
ziren:
• Oso pobreak diren edo pobreziaren mehatxupean
dauden auzoak berriztatzea.
• Oso pobreak diren edo pobreziaren mehatxupean
dauden biztanle-taldeen beharrizanak betetzea.
• Pobreei edo horien familiei zuzendutako zerbitzu
bereziak berregituratzea.
• Gizarte zerbitzuak pobreen beharrizanetara hobeto
egokitzea.

• Europako Elkartean enplegu betea sortzea.
• Langileen bizi-baldintzak eta lan-baldintzak hobetzea.
• Solaskide sozialek Europako erabakietan parte hartzea, eta langileek enpresaren jardueretan parte
hartzea.
Programa horretan ezarritakoari jarraituz, Pobreziaren aurkako Borrokarako Europako I. Programa (1975-1980) sortu zen, estatuetako pobrezia
egoera berriak aztertzeko eta horren eragileen
nahiz Europako biztanleen gaineko ondorioen
diagnostikoa egiteko.
Hau da, sakon aztertu ziren pobretze eta bazterkeria prozesuak, horiek eragina baitzuten ordura arte pobrezia tradizionaletik urrun zeuden taldee-

16

2003.
17

Ikerketak honako gai hauei buruzkoak izan ziren:
• Pobrezia eta gizarte politika.
• Langabezia eta pobreziaren aurkako borrokarako
neurriak.
• Pobreziaren pertzepzioa Europan.
• Pobrezia subjektiboa zortzi estatu kidetan.
• Pobrezia iraunkorra.
• Nomadak, ijitoak, etab., Belgikan, Alemanian,
Frantzian eta Holandan.
• Boluntario-elkarteek pobreziaren aurkako borrokan
duten eginkizuna.
Horrela, Programa, batez ere, pobreziak estatu
bakoitzean eta Europa osoan duen zehaztapenari

Estivill, Jordi. Gabinet d’Estudis Socials. “Tendències en les polítiques i serveis socials de la Unió Europea”. Bartzelona. Otsaila,
Europako Elkartea. “Gizarte Ekintzako Programa”. Brusela. 1974.

Gabinet d’Estudis Socials. “Mapa de la Pobresa a Catalunya. El Pla de Lluita contra la Pobresa a les Comunitats Europees i a
Catalunya”. Bartzelona. 1987ko ekaina.
18
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eta hedapenari buruzko eztabaida garrantzitsua sortzeko erabili da19.
Europako Elkarteko Kontseiluak, 1975ean, pobreziaren definizio klasikoa aukeratu zuen: “pobreak
dira kasuan kasuko estatuko batez besteko per
capita diru-sarreren erditik beherako dirusarrerak dituzten pertsonak”.

24

Tradizio britainiarretik datorren definizio horren
barruan, pobrezia erlatiboaren kontzeptua sartzen da.
Neurgarria, kuantifikagarria eta lurraldeen artean
konparatzeko modukoa da, eta errenten banaketari
buruzkoa da. Hala eta guztiz ere, diru-sarreren desberdintasunari buruzkoa da, pobreziaren benetako
egoerei buruzkoa baino gehiago, ez du muturreko
behin-behinekotasuna bereizteko aukerarik ematen,
eta zailtasunak ditu landa-zonetako nekazaritza-ekonomietan aplikatzeko, baita ezkutuko ekonomia handiko eta diruzkoa ez den trukeko zonetan aplikatzeko
ere.
Proiektu horien ebaluazioa, bestalde, Kontseiluak
finkaturiko irizpideetan oinarrituz egin zen: abiaturiko
ekintzen berrikuntza, eragile desberdinen eta inplikaturiko pertsonen partaidetza eta Europa dimentsioa,
Europako Elkarteak bertan izandako partaidetzari eta
praktikatik ateratako irakaspenak beste estatu nahiz
egoera batzuetara transferitzeko gaitasunari dagokienez20. Ebaluazio horretatik, honako honi buruzko ondorio garrantzitsuak atera ziren:
• Pobreen ezaugarriak (muturreko pobrezia egoerak; pobrezia modu berriak; pobre kopurua handiagoa da gizarte kategoria jakinetan; pobrezia ezin
da ezabatu horren ondorio psikologikoak gainditu
gabe; saihestu egin behar dira eraginpeko biztanleriaren gizarte eta kultura bizitza-mota aintzat hartzen ez duten muturreko neurriak...).
• Pobreziaren eragileak (pobreziaren dimentsio
aniztasuna: kultura, hezkuntza, baliabideak, etxebizitza, enplegua...).
• Pobreziaren aurkako borrokarako politikak
eta horien aplikazioa. Eskualdeen, hirien edo

biztanleria-taldeen “garapen planak” landu behar
dira, eta, horien eremuan, arazo guztiak aztertu behar dira, soluzio orokorrak bilatzeko.
• Gizarte langileen eta boluntario-elkarteen
eginkizuna, pobreziaren aurkako borrokan. Orokorrean, boluntario-elkarteak askoz ere malguagoak dira erakunde publikoak baino, eta eginkizun
garrantzitsua izan dute lan berritzaile honetan.
Pobrezia 1 abiatu zenetik, hau da, 1976tik aurrera, estatu kideak arazo berria ikuskatzen hasi ziren:
gazteen belaunaldi berri bat iritsi zen merkatura; ikasketak amaitu berriak zituzten eta handitu egin
zuten langabetu kopurua. Horren ondorioz, EGFk sustaturiko ekintzarik gehienak gazteen langabeziaren
aurkako borrokara bideratu ziren, lanbide heziketako
eta aurretiazko heziketako programen bidez, eta
horiek gehitu egin zitzaizkien estatu bakoitzean lehendik zeudenei.
1.3 Merkatua beharrezkoa, baina ez nahikoa,
Gizarte Arazoak konpontzeko (1983-1991)
Egiaztatu egin zen merkatua ez zela nahikoa
gizarte arazoak konpontzeko (biztanleen arteko
desberdintasun ekonomikoak eta pobrezia poltsa
berrien sorrera), eta beraz, dilema bat planteatu zen:
krisiaren eraginezko arazoen aurka borrokatu
ala epe luzeagorako ekintza hasi, garapenik
urrieneko eskualdeen egiturazko arazoak jorratuz.
Horrenbestez, bi aukera horiek nahasi egin
ziren; hain zuzen ere, gizarte arloan emankortzat har
daitekeen (beste batzuen aldean) aldi batean egokitzapenak egin eta programak garatu ziren, gizarte
eskubideen azpian oinarri ekonomikoa egon
arren, eta horiek, neurri handian, lan arlokoak dira
(ikusi erantsitako agiria: II. kapitulua: 2. eta 3. eranskinak). Horrela,
• Hirugarren etapan, Europako Gizarte Fondoak (1983-1988) lehentasuna eman die irizpide
komunitarioei, estatu bakoitzak defendaturiko iriz-

19 Commission Européenne. “Rapport final de la Comission au Conseil du premier programme de projets et études pour combatre
la pauvreté”. Brusela, 1981.
20

Ikusi erantsitako agiria. II. kapitulua. 1. eranskina. Hiztegia.
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pideei dagokienez, eta honako honetara gidaturiko
politiken aplikazioa sustatu du:
– alde batetik, eskulanari beharrezko lanbide-trebakuntza eskaintzea, enplegu egonkorra sortzeko, eta
– bestetik, enplegu aukerak garatzea, batez ere
eskualde batzuetan, lan merkatuan dauden desorekak murrizteko.
Eta, lan merkatura gazteen belaunaldi berria iritsiko dela aurreikusita, estaturik gehienek erabateko
lehentasuna ematen diote talde horren barruko langabeziaren aurkako borrokari. Horrela, kasu guztietan, gutxienez fondo guztien %75 gazteriara bideratu
dira, metodo berriak eta eskolatik bizitza aktiborako
trantsizioa errazteko heziketa egiturak eskaintzen
dituzten programei lehentasuna emanez.
• 1983an, kontsulta asko egin ziren pobrezia arazoen
eraginpeko inguruetan, estatu kide guztien intereseko gaiak garatzeko, pobreziaren aurkako borrokaren arloan; eta 1984an, Kontseiluak pobreziaren bigarren definizioa sortu zuen: “familiak eta
taldeak pertsona pobreak dira euren baliabide
materialak, kulturalak eta sozialak oso urriak direnean eta, horren eraginez, kasuan kasuko estatuko
kideko gutxieneko bizimodu onargarritik bazterturik
daudenean”.
Definizio horrek ere21 nabarmendu egiten du baliabide eza, baina handitu egiten du edukia eta, gainera, onartu egiten du pobreziak familiengan eta
taldeengan izan dezakeela eragina. Hala eta guztiz
ere, zaildu egiten du kuantifikazioa eta konparazioa, gutxieneko bizimodu onargarriak aipatzen dituenean.

– hiri eskualde pobretuak, kontuan hartuta
hiri ingurua osatzen duten elementu guztiak:
okupazioa, langabezia, etxebizitza, hezkuntza,
kultura, gizarte bizitza, etab.
– landa zona pobretuak, arazo sozio-ekonomikoak dituztenak (osasuna, etxebizitza baldintza
txarrak eta soldata txikiak).
Biztanleria taldeei dagokienez, ekintzak honako
honetan oinarritu ziren:
– Iraupen luzeko langabetuak eta gazte langabetuak, horien gizarteratzea ahalbidetzeko.
– Adineko pertsonak, hezkuntza eta astialdia,
osasuna eta laguntza eta etxebizitza.
– Guraso bakarreko familiak,seme-alaben harrerako, inguruko eta zaintzako azpiegiturak sustatuz.
– Bigarren belaunaldiko migratzaileak; baliabide urriko langile migratzaileen seme-alabak eskolatzeko.
– Errefuxiatuak eta itzulitako migratzaileak,
batez ere langabetuak: lanpostuak sortzea eta
heziketa egokitzea.
– Bazterturiko taldeak: ijitoak, nomadak, etxerik gabeak, bagabundoak, baztertuak eta gizarte babesik gabeko gainerako taldeak.
• Denboraren eta izandako aldaketen eraginez,
beharrezkoa da Europako Komunitateak sortu
dituen itunak (Parisekoa eta Erromakoa) aldatzen
eta osatzen dituen berrikuntza egitea. Berrikuntza
hori 1987an Akta Bakarra22 onetsita gauzatu da.

Kontsulta horietatik, Pobreziaren aurkako borrokarako Europako Bigarren Programarako
(1985-1988) jarduketaren eremu geografikoak, taldeak eta oinarrizko ildoak ondorioztatu ziren.

“Akta Bakarra, esaldi batean esateko, honako hau
aldi berean egiteko betebeharra da: mugarik gabeko merkatu handia, ekonomia nahiz gizarte kohesioa, ikerketa zein teknologiako Europako politika,
Europako Moneta Sistemaren indartzea, Europako
gizarte eremuaren hasiera eta ingurumenaren arloko ekintza garrantzitsuak”. (Jacques Delors, Europako Batzordeko presidentea, 1985-1995).

Eremu geografikoei dagokienez, garatu beharreko jarduketak honako honetan oinarritu ziren:

Berriro ere, gizarte mailako araudien oinarriaren
azpian alderdi ekonomikoa dago; izan ere:

21
22

Estivill, Jordi. “Las políticas sociales...”. Op. Cit. 2000.
Europako Batzordea. “Europa Soziala”. 3/93 zenb. Luxenburgo, 1994.

25
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— helburua Europako Elkartea egoera berrietara egokitzea eta batasun ekonomiko handia
nahiz mugarik gabeko merkatu batua izatea da (horretarako data 1993ko urtarrilaren
1a); eta

– moneta, merkataritza eta finantza integrazioak ez du beti sortzen gizarte sistemen
arteko hurbilketa;

— berritasun nagusien artean honako hauek
daude:

– eta politika ekonomikoko Europako erabakiek desberdintasunak sortzen dituzte
gizarte taldeen, lurraldeen eta belaunaldien artean23;

– Ahalegin komuna egiteko konpromisoa, teknologia ikerketaren nahiz garapenaren, ingurumenaren eta atzerri politikaren arloko lankidetzaren eremuan.

Gainera, egiaztaturikoaren arabera, pobrezia24 ez
da dirurik ez edukitzea bakarrik, gizarte garaikidearen barruko ohiko eskubiderik, hobaririk eta aukerarik ez edukitzea baizik.

– Lan-baldintzak hobetzeko zein bateratzeko
eta gizarte eskubideen arloko (langileen osasuna eta segurtasuna) integrazioaren sustapenerako neurri komunitarioen sustapena.

Testuinguru berri honetan, 1989an,

– Legeria nazionalak erabat bateratzea, merkatu bakarraren barruan merkataritzak izan
ditzakeen oztopo guztiak ezabatzeko eta
estatu kideen artean merkantzien nahiz pertsonen zirkulazio askea errazteko.

26

– Gizarte eragileen arteko elkarrizketaren sustapena.
– Egiturazko Fondoei finantza laguntza
emateko eta berritzeko erabakia, funtsezko tresnak baitira Elkarteko estatuen eta
eskualdeen arteko ekonomia eta gizarte
kohesio handiagoa lortzeko.
Kontseiluak 1988an onartu zuen Egiturazko
Fondoen Araudi berria. Hala eta guztiz ere,
horren helburu nagusia kohesio ekonomikoa da, eta gizarte alderdi batzuekiko
kezka ere badu (esate baterako, iraupen
luzeko langabezia eta gazteen laneratzea).
• 80ko hamarkadaren amaieran, gizarte arazoak
areagotu egin ziren. Honako hau ikusi zen:
– hazkunde ekonomikoa beharrezkoa da,
baina ez nahikoa, gizarte baldintzak hobetzeko;
23

– EGF berriro berritu zen, hori egiturazko politiketan sartzearen ondorioz. Hala eta guztiz ere,
ekonomia eta gizarte kohesioa lortzeko oinarrizko finantza tresnek oraindik ere lehentasuna
ematen diete garapen ekonomikoaren alderdiei,
eta EGF, hain zuzen ere, heziketaren eta lanaren
arlora lotuta dago, batez ere.
– Gizarte Gutuna edo “langileen funtsezko gizarte eskubideen Elkarteko Gutuna”25 onestean
(Britainia Handiaren kasuan izan ezik), aurrerapen handia lortu zen; izan ere, bertan berariaz
esaten da komenigarria dela gizarte alderdiei barne merkatuko alderdi ekonomikoei
besteko garrantzia ematea.
Thatcherren gobernua Gutunaren aurka egon
zen; horrela, eskubide-zerrenda batera eta langileen partaidetzari buruzko zehaztapen batzuetara
mugaturik gelditu zen, honako zerrenda honetan
ikusten denez:
— Zirkulazio askea Europa osoan.
— “Soldata oneko” enplegua izateko eskubidea.
— Bizi-baldintzen eta lan-baldintzen hobekuntza.
— Gizarte babes ona izateko eskubidea.
— Elkartze askerako eta talde-negoziaziorako
eskubidea.
— Lanbide heziketa lortzeko eskubidea.

Estivill, Jordi. “Las políticas sociales...”. Op. Cit. 2000.

24

Bruto da Costa, A.. “Les Acquis du Programme Pauvreté III. Actes du Seminaire de Cloture”. Brusela. 1994.

25

Europako Batzordea. “Europa Soziala”. Op. Cit. 1994.
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— Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako eskubidea enpleguan, gizarte babesean, hezkuntzan, lanbide heziketan eta lanbide
karreraren bilakaeran.
— Informaziorako, kontsultarako eta partaidetzarako eskubidea.
— Lantokian osasuna eta segurtasuna babesteko eskubidea.
— Haurren eta gazteen eskubideak, gutxieneko
ordainketarako eskubidea ere barne.
— Adineko pertsonen eta jubilatuen eskubidea,
bizi-maila duina izateko.
— Elbarriek laguntza-programetan parte hartzeko eskubidea.
– Pobreziaren aurkako Borrokarako Europako Hirugarren Programa (1989-1993) sortu
zen eta horrek gizarte bazterkeria kontzeptua
sartu zuen; izan ere, egiaztatu egin zen pobre izatea ez dela dirurik ez edukitzea bakarrik, eskubide, hobari eta aukera batzuk ez edukitzea baizik.
Bi kontzeptu horiek, pobrezia eta gizarte bazterkeria, agerian jarri dute pobreziaren eragileak
anitzak izan daitezkeela (dimentsio aniztasuna). Beraz, erantzun integrala eman behar zaio,
pertsona baten bizitzaren barruko alderdi guztiak
aintzat hartuz, bazterkeriatik irten eta berriro ere
gizarte partaidetzaren eta eskubideen erritmo
normalizatuan sartu ahal izateko.
Horrenbestez, hiru dimentsioetan euskarrituriko
esku-hartze integrala proposatu da: “pobreziaren dimentsio aniztasuna, baztertuenen
partaidetza eta garapenerako lankidetza”.
Aldatu egin da baztertuekiko elkartasun tradizionala, euren partaidetza eta inplikazio aktiboaren bidez bazterkeria egoera horretatik irten
ahal izateko.
26

Garapenerako lankidetzaren barruan eragile
guztien (publikoak eta pribatuak), elkarteen,
GKEen, enpresen eta abarren partaidetza sartzen
da. Funtsezko tresna izan behar da bazterkeriaren eta pobreziaren aurkako borrokan aurrerapauso eraginkorrak emateko26, kulturaren, bereizgarriak izan daitezkeen balioen eta boterearen arloko desberdintasunak gaindituz.
• 80ko hamarkadako azken urteetan, halaber, estatu
kide guztietan gutxieneko errentak ezartzearen
inguruko eztabaida sortu zen. 1988an, Parlamentuak ebazpena hartu eta, horren ostean,
1992an, Ministroen Kontseiluak gomendio bat
eman zuen. Gizarte eskubideak sabaia osatzen
bazuten, hiritar guztientzako diru-sarrerak bermatzea Europako gizarte politikaren eraikinaren oinarria zen. Horri dagokionez, esan daiteke, pobreziaren aurkako borrokarako programak ebazpen horri
zuzen-zuzen lotuta egon ez arren, lagungarriak direla gutxieneko errentak sustatzeko, halako errentak
oraindik ere ezarri barik dituzten estatuetan.
Ebazpena eta gomendioa hartzea ez zen erraza
izan. Hala ere, loteslea izan ez arren, horren
ondorioek eragina izan dute Frantzian eta EAEn
Gizarteratzeko Gutxieneko Errenta sartzean27; Espainiako estatuan, gero, gainerako autonomia erkidegoetara hedatu da. Sartu duten azken bi
estatuak Portugal28 eta Italia izan dira. Oraindik ere
sartu ez duen estatu bakarra Grezia da29. (IV. kapituluan azterketa zehatzagoa egiten da).
1.4 Berrazterketa eta orientazio aldaketa, eta
europar batasuneko Gizarte Politikaren
etorkizunari buruzko eztabaida (1991-1997)
Aurreko dinamismo aldiaren ostean, jarduketa
eremuak berriro aztertu eta orientazio aldaketa

Vranken, Jan. “Les Acquis du Programme Pauvreté III. Actes du Seminaire de Cloture”. Brusela. 1994.

Estivill, J. “The reasons and foundations for the implementation of a social minimum income in Spain and the Basque country”.
Non: Moreno, JL. (Ed). “Social exchange and welfare development” CSIC. Madril. 1993.
27

28

Capucha, L. M. “Rendimiento mínimo garantido; avaliaçao da fase experimental” ISCTE. Lisboa. 1998.

Amitsis, G. “The establishment of a minimum income in the Greek Social Security System. Prospects and perspectives”. Lan
Eskubideari buruzko Mundu Biltzarra. Atenas. 1991ko iraila; eta Matsaganis, M.; Papadopoulos, F.; Tsaklogou, P. “Estimating extreme
poverty in Greece and the cost of eliminating it through a minimum guaranteed income scheme”. Athens University of Economy and
Business. 1999.
29

27

13256 Libro Cap. I y II.eusk 07/1/12 10:50 Página 28

EEGAB Euskal Autonomia Erkidegoa

28

egon zen, tresna gidatuagoetarantz, batik bat
eskualdeen arteko kohesioa sustatzeko. Norabide horrexetan doa, hain zuzen ere, Kohesio Fondoaren sorrera, Espainiako, Portugaleko, Greziako
eta Irlandako desberdintasunak murrizteko sortu baitzen. Horrela:

arren, Batasuneko hiritar guztiek dute botoa emateko eta toki hauteskundeetan hautatua izateko
eskubidea, baita zirkulazio askerako eta egoiliarra
izateko eskubidea ere, eta babes diplomatikorako
eta kontsularrerako eskubidea ere bai, Batasunetik
kanpo dagoenean.

• Alemaniako gobernuak, subsidiariotasun printzipioan oinarrituz, eta gero Britainia Handikoak, ekidin egin zituzten era guztietako esperimentazio komunitarioak, bazterkeriaren ezabaketara zuzendutakoak. Pobrezia, tesi horren arabera, estatu bakoitzak konpondu behar zuen.

Gainera, gizarte politikari buruzko protokoloa sinatu zen (Britainia Handiaren kasuan izan ezik), eta
bertan, bazterkerien aurka borroka egin beharra nabarmendu eta gizarte solaskideen funtsezko eginkizuna berretsi zen, horiek erabaki
komunitarioak hartu baino lehen kontsultatu behar
baitziren.

Horrenbestez, ezeztatu egin zen Bazterkeriaren aurkako Ekintza Komunitarioko IV. Programa (1994-1999), Batzordeak berak aurkeztua
eta diseinatua, Pobrezia III. Programaren jarraipentzat; horrela, sustraitik moztu zen bazterkeriaren
aurkako balizko politika komunitario bateraturako
prozesua.
Gainera, Alemaniaren eta Erresuma Batuaren aurkaritza argia egoteaz gain, itunetan ez zegoen legezko oinarri nahikorik, Batasunak halako neurriak
abiatzeko.
• 1993an, Maastrichteko Gailurra egin eta bi urte
geroago, Maastrichteko Ituna sortu eta, bertan,
helburu berria planteatu zen berariaz: “Ekonomia
eta gizarte aurrerapen orekatua eta iraunkorra sustatzea, ekonomia eta gizarte kohesioa
indartuz” (2. art.)30.
Kohesio Fondoa sortu zen, Europako estatuen
arteko desberdintasun ekonomikoak zuzentzeko
mekanismotzat, Ekonomia eta Moneta Batasunaren prozesua orekatua izateko. Fondo hori, hain
zuzen ere, Batasuneko batez besteko errentaren
%90etik beherako lau estatuen (Espainia, Grezia,
Portugal eta Irlanda) ingurumena eta azpiegiturak
garatzeko sortu zen.
Azkenik, Europar Batasuna finkatu eta europar hiritartasunaren ideia jaso zen, balio, eskubide eta
gizarte kultura partekatuan oinarrituz. Izan ere,
hauteskundeak egingo dituen estatukoa izan ez
30

Europako Elkartea. “... Ituna”. Op. Cit. 1998.

Laburbilduta, une honetara arte, Liburu Berdeak (1993) dioenez, Europako gizarte politika
honako alderdi hauetan oinarritu zen:
• aukera berdintasuna,
• osasunari eta segurtasunari buruzko alderdiak,
• enpleguari eta lanerako eskubideari buruzko
alderdiak,
• gizarte babeseko eta gizarte segurantzako
gaiak,
• honako honetan oinarrituriko jarduketak:
– pobrezian,
– ezinduen eginkizunean.
Horrela, Europako gizarte politikak hiru funtzio
izan ditu eta horiek honako puntu hauetan azalduta
daude:
• Gizarte arlo batzuetan eremu juridikoa eskaintzea,
batez ere langileen funtsezko gizarte eskubideei
dagokienez.
– langileen zirkulazio askea
– gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
– langileen babesa, laneko osasunari eta segurtasunari dagokionez. Arlo horretan, gizarte dumpinga ekiditeko neurriak aipatu dira.
• Finantza laguntza eskaintzea (EGF), batik bat gazteen eta iraupen luzeko langabetuen heziketa eta
enplegu neurriei dagokienez, batez ere eskualderik
pobreenetan; horrela, finantza baliabideen birbanaketa egiten da.
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• Gizarte politikaren barruko eragileen arteko lankidetza (gizarte elkarrizketa), lankidetza sareen nahiz
mekanismoen ezarkuntza, informazio zein esperientzia trukea eta berrikuntzaren nahiz jardun zein
politika egokien sustapena eragitea eta bultzatzea.
Hala eta guztiz ere, erronka berriko etapa hasi
zen, beharrezkoa baitzen ekonomia eta gizarte
helburuak adiskidetzea, langabezia eta gizarte
bazterkeria gero eta handiagoak zirela ikusita,
gero eta kezka handiagoa baitzegoen Europak
XXI. mendean lehiakortasuna mantentzeko gaitasunaren inguruan.
Eta, Maastrichteko Ituna berretsi zenean, balantzea egiteko eta etorkizunerako aukerak aztertzeko
unea heldu zen. Liburu Berdean planteaturikoa, EBko
Ituneko 2. artikuluan oinarritzen da:
“Europaren helburua Elkarte osoan honako hau
sustatzea izango da: jarduera ekonomikoen garapen bateratua eta orekatua, ingurumena errespetatzen duen hazkunde iraunkorra eta inflaziorik
gabea, emaitza ekonomikoen konbergentzia
maila handia, enpleguko nahiz gizarte babeseko
maila handia, bizitzaren mailaren eta kalitatearen hazkundea, ekonomia zein gizarte kohesioa
eta elkartasuna estatu kideen artean”.
Hain zuzen ere: zer gizarte mota nahi dute europarrek?

an oinarritu behar da. Garrantzitsuena produktibitatea handitzea da, Batasunak gizarte babeseko
maila altuak bermatzeko, munduko merkatuetan
lehiatzeko gaitasuna galdu barik. Funtsezko
baliabidea heziketa oneko, motibazio handiko eta egokitzapen maila altuko langile-biztanleria sortzea da.
• Estatuen arteko helburuen eta politiken konbergentziak euren arteko dibertsitatea errespetatu
behar du. Horrenbestez, helburu komunak finkatu
eta horiek modu bateratuan lortzen joan behar da,
sistema nazional desberdinak egon arren. Estatuen gizarte politiken erabateko harmonizazioa ez da Batasunaren helburua, baina etorkizunean beharrezkoa izango da gutxieneko
arauak ezartzea, Batasunaren kohesioa babesteko, aintzat hartuta sistema nahiz beharrizan nazional desberdinak eta estatu kideen erresistentzia
ekonomikoak.
Liburu Zurian ezarritako erabateko lehentasuna lanpostu gehiagoren bilaketa da, lanpostu
onak eta egonkorrak, langabezia kudeatu beharrean, orain arte egin den bezala. Hau da, trebaturiko eskulanean inbertitu behar da, horren oraingo
eta etorkizuneko mailak handitzeko. Horretarako,
arreta bereziko zazpi eremu ezarri dira:

• Gizarte eta ekonomia integraziorako aurrerapausoak egitea, aintzat hartuta langabezia,
pobrezia eta gizarte bazterkeria mailak ez datozela bat Batasunak enpleguari, gizarte babesari eta aukera berdintasunari buruz adosturiko helburuekin.

• hezkuntza eta heziketa sistemak hobetzea,
batez ere heziketa iraunkorra;
• enpresen barruan eta lan merkatuan malgutasuna hobetzea;
• lana berrantolatzea enpresa barruan;
• lanaren zeharreko kostuak murriztea, batik
bat trebakuntzarik urrieneko lanari dagokionez;
• langabeziari aurre egiteko fondo publikoak
hobeto erabiltzea;
• heziketa egokirik gabeko gazteari buruzko
neurri bereziak:
• enplegua garatzea, beharrizan berriak kontuan hartuz.

• Gizarte aurrerakuntza oparotasun ekonomikoan
eta, beraz, Europako ekonomiaren lehiakortasune-

Gainera, honako honetan ere aurrerapausoak
eman beharko dira:

“Europako Gizarte Politika. Aurrerapausoa Batasunarentzat”31 deritzonari buruzko Liburu Zurian
jasotako helburua erronka horiei erantzun egokia ematea da; horren arabera, helburu horiek
lortzeko, honako printzipio hauetan oinarritu behar da:

31

Europako Elkartea. “Liburu Zuria. Europako Gizarte Politika. Aurrerapausoa Batasunarentzat”. Brusela. 1994.
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• pertsonen zirkulazio askeari loturiko arazoen
konponketa, aintzat hartuta estatuetako gizarte
segurantzan eta babes mailetan dauden desberdintasunetan.

dira, eta, batez ere, langileei buruzkoak dira. Itunetan
ez dago funtseko gizarte eskubideen katalogorik,
Justizia Auzitegiak egintza komunitarioen kontrolean
erabili ahal izateko.

• immigranteen integrazioa eta arrazakeriaren
nahiz xenofobiaren aurkako borroka;

Batzorde horrek hiritar guztien Europaren eraikuntzarako mehatxutzat hartu zuen gizarte defizita (langabezia eta bazterkeria)32; gainera, esan
zuen Europar Batasunak premiazko erronka zuela
aurrez aurre, hain zuzen ere, berritua eta jatorrizkoa den gizarte eredua eraikitzea, Europaren
lehiakortasun ekonomikoa lortzeko. Mundu osoko
ekonomiaren emaitzatzat, baztertu egin behar da
Ongizatearen Estatuaren eraispena edo gutxieneko
gizarte bermeen murriztapena. Aldiz, aldatu edo
berritu egin behar da Europako gizarte sistema:
lana kargatzen duten gizarte zamen murriztapena:

• emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunaren lorpena;
• Ongizatearen Estatuaren Europako ereduaren egokitzapena;
– diru-sarreren mantenamendurako neurririk
pasiboenetatik urrundu beharra nabarmenduz, lan merkatuko neurri aktiboetarantz
joateko eta, horrela, pertsona guztien integrazio
ekonomikoa eta gizarteratzea bermatzeko,

30

• estatuetako gizarte babeseko politiken konbergentziaren sustapena, gizarte babeseko eta
esperientzia trukeko politikei jarraipena emanez;
• guztien gizarte sustapena, argi utzita gizarte
talde handien bazterkeriak arriskuan jartzen duela
Batasuneko gizarte kohesioa. Horrenbestez, ezinbestekoa da pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren
aurka borrokatzea, lanpostu gehiago sortuta, eta
etxebizitza arazoei aurre egitea, horiek funtsezkoak
baitira bazterkeria egoera askotan; gainera, beharrezkoa da ezinduak gizarteratzeko politikak garatzea, adineko pertsonen ekonomia nahiz gizarte
eginkizuna onartzea eta guztientzako aukera berdintasuna eragitea.
Liburu Zurian jasotako orientazioetan oinarrituz,
Batzordearen Gizarte Ekintzako Programak
(1995-1997) Jakitunen Batzordearen sorrera
aurreikusten du, eta horrek europarren Funtsezko
Gizarte Eskubideen Europako gutunaren etorkizuna
aztertuko du, Europar Batasuneko Itunak berrikustearen eremuan.
Orain arte, Batzordeak dioenez, ezin daiteke esan
gizarte eta hiritar eskubideen benetako egitura dagoenik: Erromako Itunetik aurrera apurka-apurka hartu
diren xedapen enpirikoak baino ez daude. Orokorrean, gizarte eskubideak Itunetik kanpo zehazten
32

• lana kargatzen duten gizarte zamen murriztapena;
• gizarte eskubideen garapena (adibidez, heziketa);
• Europako gizarte elkarrizketa berrituaren mantenamendua, lehiakortasunerako pizgarritzat;
• bilakaera demografikoari emandako erantzun koordinatua (oinarrizko erretiro-araubideak;
familia eta lanbide erantzukizunak bateratzeko
politikak);
• gizarte bazterkeriaren mota guztien aurkako
borroka, politika berritzaileak erabiliz, gobernuz
kanpoko erakundeekin eraginkortasunez egituraturiko politika pertsonalizatuagoak;
• ingurumenari buruzko gaien azterketa.
Bestalde, ez da ahaztu behar Europar Batasuna
zabaltzeko erronkek (Erdialdeko eta Ekialdeko Europako estatuen sarrera) eta ekonomia mundu mailakoa izatearen eraginezko erronkek, orain eta etorkizunean, ageriko ondorioak izango dituztela gizarte gaietan (oinarrizko gizarte arauak, Europar Batasunaren
atzerriko gizarte politika finkatu beharra).
Azken horren osagarritzat, Batzordearen iritzian,
argi eta garbi finkatu behar da Batasunari dagokiona
eta estatu kideei dagokiena, batik bat funtsezko eskubideen arloan. Horri dagokionez, Batzordeak bi

Jakitunen Batzordearen txostena. “Gizarte eta Hiritar Eskubideen Europaren alde”. Brusela. 1996.
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mailatan banatzen ditu eskubide horiek: berehala
bermatu beharrekoak eta epe ertainean bermatu behar direnak, eta horretarako, estatuek eta Batasunak
politika egokiak ezarri beharko dituzte. Subsidiariotasun eta proportzionaltasun printzipioa denek onartzen dute. “Gizarte Batasuna” garatzeko gaitasuna,
izan ere, Batasunak bereganatu beharreko eremuak
edo funtzioak zehazteko gaitasunaren araberakoa
izango da; bereganatze horren zergatiak honako
hauek izan daitezke: estatuek esku-hartze eraginkorrik garatu ezin izatea eta Batasunaren esku-hartzea
estatuena baino komenigarriagoa izatea, eragin handiagoa lortzen delako.
Batzordeak emandako gomendioaren arabera, honako neurri hauek hartu behar dira:
• Orain barreiaturik dauden testu guztiak Itun bakarrean biltzea.
• EBko Justizia Auzitegiari oinarri juridiko sendoagoak ematea, funtsezko eskubideak aplikatzeari dagokionez.
• Itunean funtsezko eskubideen lehenengo zerrenda
jasotzea:
– legearekiko berdintasuna,
– diskriminazio guztien debekua,
– gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna,
– zirkulazio askatasuna Batasunaren lurraldean,
– lanbidea eta hezkuntza sistema aukeratzeko
eskubidea, Europar Batasunaren lurralde osoan,
– elkartzeko eta eskubideak defendatzeko eskubidea,
– talde negoziaziorako eta ekintzarako eskubidea.
• Eta Europar Batasuneko gizarte kohesioa indartzeko:
– bizitza osoan zeharreko hezkuntza eta heziketa
iraunkorrerako eskubidea,
– lanerako eta, lortu ezin denean, gutxieneko
diru-sarrera batzuetarako eskubidea,
– lan baldintza bidezkoetarako eta bidegabeko
kaleratzeen aurkako babeserako eskubidea,
– laneko osasunerako eta segurtasunerako eskubidea,
33

Europako Elkartea. “... Ituna”. Op. Cit. 1998.

– langileek enpresaren finantza nahiz ekonomia
egoerari buruzko aldian behingo informazioa
izateko eskubidea, eta euren interesekoak
diren erabakietan kontsultatuak izateko eskubidea, baita eurengan eragina duten erabaki-hartzeetan parte hartzeko eskubidea ere,
– ezinduek euren integrazio pertsonala eta gizarteratzea errazteko neurrietarako duten eskubidea,
– osasun laguntzarako eskubidea,
– etxebizitza eskubidea,
– gizarte segurantzarako eta gizarte babeserako
eskubidea, gutxieneko diru-sarrerak izateko
eskubidea ere barne,
– familia babesteko eskubidea.
• Estatu bakoitzak gutxieneko diru-sarrera batzuk
ezarriko ditu, kasu bakoitzean prestazio maila jakinarekin, soldatapeko lanik lortu ezin duten eta
beste diru-sarrerarik ez duten pertsonentzat.
• Beharrezko gizarte politikak sustatu beharko dira,
Itunetako funtsezko eskubideak aplikatu ahal izateko.
• Ituneko solaskidetzat onartu dira gizarte zibileko
taldeak, hain zuzen ere, bazterkeriaren eta pobrezia handiaren aurkako borrokarako elkartasuneko
erakundeak, langabetuak eta baztertuak ordezkatzen dituztenak.
• Egiturazko fondoak erabiliko dira funtsezko eskubideak sustatzeko.
• Europako politikek gizarte kohesioan eta bazterkeria arriskuetan izandako eragina modu sistematikoan aztertuko da.
• EBri laguntza emango zaio, estatuen eskumenekoak izan arren estrategia komunen aplikazioa behar
duten (lana, immigrazioa, drogaren aurkako borroka) edo eskalako ekonomiak (minbiziaren edo
HIESaren aurkako borroka) garatzeko aukera ematen duten arazoak konpontzeko.
Jakitunen Batzordearen txostenaren ostean,
Batasunaren Ituna berritzeko Gobernu arteko
Konferentzia egin eta, bertatik, Amsterdameko
Ituna (1997)33 sortu zen; hori funtsezko aurrera-
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pausoa izan zen gizarte politikan, Batasunak neurriak hartu ahal izateko legezko oinarriak hartu
baitziren, bai pobreziaren arloan (136. eta 137.
art.) eta bai diskriminazioaren eremuan (13. art.).
Kontseilu horren ostean, gizarte eskubideek tratamendu zorrotzagoa izan dute, eta Batasuna euskarritzen duen oinarrizko printzipioetariko bat, izan ere,
Langileen Funtsezko Eskubideen Gutunean (1989)
jasotako funtsezko gizarte eskubideen errespetua da.
Balio bereko lanetarako gizonen eta emakumeen arteko soldata berdintasunaren printzipioa
bermatzen da (119. art.). Diskriminaziorik ezari buruzko klausula berriak Kontseiluari aukera ematen dio
edozein diskriminazio saihesteko neurriak hartzeko.
Ezinduen lanari buruzko xedapenak ere aurrerapauso
handia ekarri du.
32

Osasun publikoaren arloan, Batasuna ekintza zuzenera igaro da, bere politikak osatzeko, gaixotasunik hedatuenen aurkako borrokan, ikerketan, informazioan eta osasun hezkuntzan.
Europar Batasunak 90eko hamarkadan egindako
kohesio ahaleginek34 aukera eman zuten estatu kideen arteko errenta desberdintasunen murriztapenean
aurrerapausoak emateko; hala eta guztiz ere, langabeziaren arazoa gero eta larriagoa da eta
eskualdeen arteko aldeak gero eta handiagoak
dira. Horren ondorioz, Europan enpleguaren arloko neurri aktiboagoak abiatzeko ideia eratu da.
1.5 Erabateko Enpleguaren Erronka handia
(1997-2001)
• Lanari buruzko monografikoa izandako Luxenburgoko Gailurrean (1997ko azaroa) ondorioztaturikoaren arabera, Europako politika guztiak
enplegua sortzearen zerbitzuan egon behar
dira, eta enpleguko politika nazionalen estrategiak
lau ildotan oinarrituz garatu behar dira: laneratzeko gaitasuna hobetzea, enpresaren espiritua garatzea, langileen nahiz enpresen ego34

kitzapen gaitasunaren sustapena eta aukera
berdintasunaren politika indartzea.
• Urte horretan, gizarte babeseko Europako sistemak
modernatzeari eta hobetzeari buruzko jakinarazpenean, Batzordeak nabarmendu zuen berrikuntza
hori zenbait faktoreren eraginpeko eremuan gertatu behar dela: lanaren izaera aldakorra, Europako
biztanleriaren zahartzea, gizonen eta emakumeen
partaidetzaren ebaluazioa (lanbide bizitzari dagokionez) eta Gizarte Segurantzako araubide nazionalak koordinatu beharra. Azkenik, honako hausnarketa ildo hauek proposatu dira:
– gizarte babesa enplegu sorrerarantz bideratzea;
– gizarte babesa Europako gizarteen zahartze demografikoari egokitzea;
– gizarte babesa gizonek eta emakumeek lanbide
bizitzan parte hartzearen bilakaerara egokitzea;
– Batasunaren barruan lekualdatzen diren pertsonen gizarte babesa hobetzea.
• Luxenburgoko Gailurretik ateratako konpromisoaren
arabera, estatu kideek, urtero, Enpleguko Ekintza
Nazionaleko Planak egingo dituzte, eta horiek
kontseiluak aztertuko ditu urtero. Cardiffeko
Kontseiluak (1998ko ekaina) egiaztatu zuen planen emaitzak moderatuak zirela, eta beharrezkotzat jo zen lanean jarraitzea horien ebaluazioa garatzeko eta, horrela, Vienako Kontseiluan (1998)
1999rako enplegu-jarraibideak lantzeko:
– neurri aktiboak gehiago nabarmentzea;
– bizitza osoan zeharreko ikaskuntzaren baldintzak hobetzea, batik bat adineko pertsonei
dagokienez;
– lan merkatua talde guztiei irekitzea, batez ere
ezinduei eta gutxiengo etnikoei;
– zerbitzuen sektoreko enplegatuen ahalmena
ustiatzea;
– laneko bizitza eta lanbide-bizitza bateratzea,
Gizarte Segurantzaren sistema gazteentzat optimizatuz, eta emakumeek lan merkatuan duten
partaidetza hobetzea.

Fresno, José Manuel. “El Fondo Social Europeo ante la nueva etapa”. Madril. 2000.
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• Zirkulazio askerako oztopoak ezabatzeko,
Lurralde Ekintza Planak (1998-2000) araudiaren gaurkotzea jaso zuten helburutzat (langileen gizarte eskubideetan zuzen-zuzen lotuta),
hiritarrei eta horien familiei (lekualdatzen direnean) eskubideak eta babesa onartzeko.
• Kolonian (1999) enpleguaren aldeko Europako
Ituna onetsi zen, eta horren barruan langabeziaren
murriztapen handia lortzeko neurriak biltzen dira.
Kolonian onetsitakoaren ondorioz, EBk indartu
egingo ditu pertsona nagusien kontrataziorako
eta enplegurako politikak, baita emakumeek eta
gazteek ekonomia eta gizarte bizitzan parte-hartze
handiagoa izateko politikak ere.
Europako gizarte eragileek (CES, UNICE eta CEEP)
baterako adierazpena aurkeztu zioten Koloniako
Kontseiluari, eta bertan, enplegurako Europako estrategia garatzeko ideia jaso zuten; estrategia hori
hiru ardatzetan oinarritzen da:
– Luxenburgoko Europako estrategiaren hobekuntza eta aplikazioa;
– produktuen, zerbitzuen eta kapitalen merkatuen lehiakortasunaren eta funtzionamenduaren hobekuntza, Cardiffeko Gailurrean ezarritakoaren arabera;
– hazkundearen eta enpleguaren sustapena, prezioen egonkortasuna mantenduz, aurrekontu
nahiz moneta politikaren eta soldatek plan
makroekonomikoan izandako bilakaeraren arteko elkarreragin egokiaren bitartez.
• Helsinkiko Gailurrean (1999) enplegu politiketarako jarraibideak hartu ziren (2000)35, baita enpleguaren arloko baterako txostena (1999) eta
Kontseiluak estatu kideetan enplegu politikak aplikatzeko emandako aholkuak ere.
Enplegu politiketarako jarraibidea, Luxenburgon
erabakitakoaren ildotik, honako hauek dira:
– laneratzeko gaitasuna hobetzea;
– enpresa espiritua garatzea;
– enpresen eta langileen egokitzapen gaitasuna
sustatzea;
35

Europako Batzordea. DOCE-L 72/15. 2000/III/21.
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Europako Elkartea. “Gizarte egoera...”. Op. Cit. 2001.

– gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuneko politikak indartzea.
• Nizako Gailurrean (2000) onetsitako Gizarte
Agendak36 oinarri politikoak eskaintzen ditu,
elkar indartzen duten ekonomia, enplegu eta
gizarte politiketan oinarrituriko estrategia
finkatzeko. Europako partekaturiko hiritartasun
kontzientzia (estatu bakoitzetik gaineko kontzientzia) gero eta handiagoa dagoela aintzat hartuta,
hiritarren eskubideen bermean aurrerapausoak
egitea funtsezkoa da gizarte politiketan aurrera
egin ahal izateko.
Agenda honek Gizarte Ekintza Plana (1998-2000)
ordeztu du eta enplegu bete, dinamismo ekonomiko eta gizarte kohesio nahiz justizia kontzeptuetan
oinarritzen da. Gainera, hurrengo urteotarako ekintza lehentasunak zehazten ditu, gizarte politikaren
arlo guztietako sei orientazio estrategikoren inguruan.
– Lanpostu kopuru handiagoa eta kalitate hobekoa sustatzea.
– Inguruko aldaketei aurrea hartzea.
– Bazterkeria eta diskriminazio modu guztien
aurka borrokatzea, gizarteratzea errazteko.
Gizarteratzea sustatzea.
– Gizarte babesa modernatzea.
– Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
eta funtsezko eskubideak sustatzea. Diskriminazioaren aurka borrokatzea.
– Europar Batasunaren handitzearen eta atzerriharremanen gizarte dimentsioa indartzea.
Handitzea prestatzeko eta nazioarteko lankidetza sustatzeko ekimenak, gizarte elkarrizketa
erronkei erantzun egokia emateko lagungarria
izan dadin.
Gizarte Agenda onesteaz gain, Nizan gizarte bazterkeriaren eta diskriminazio modu guztien
aurkako borrokarako Europako estrategiaren
finkapen formala egin zen. Horri dagokionez, Kontseiluak pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren aurkako borrokarako helburuak onetsi eta, estatu kideei, helburu horietan lehentasunak finkatzeko gon-
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bita egin zien; horrela, 2001eko ekainean Gizarteratzeko Ekintza Plan Nazionala aurkeztu
behar izan zuten, bi urteko aldirako, eta bertan,
gainera, emandako aurrerapausoak egiaztatzeko
adierazleak eta prozedurak zehaztu behar izan
ziren.
Esan behar da ekimen horiek, izan ere, estatu kideek eta Batzordeak gizarteratzea Europako
ekonomiei eta gizarteei planteaturiko erronka nagusia dela jakitearen eraginezkoak direla.
Batzordearentzat, bazterkeriaren ezaugarriak honako hauek dira:
– Errenta baxua eta zaurgarritasuna. Eurostatek dioenez, Europar Batasuneko biztanleen
%18,5 inguru (65 milioi pertsona) batez besteko errenta nazionalaren %60 baino gutxiagorekin bizi dira.
34

– Dimentsio aniztasuna. Honen barruan, lan
merkatua, hezkuntza, osasuna, sistema judiziala, eskubideak eta erabaki-hartzeak nahiz partaidetza sartzen dira.
– Egitura. Gure gizarteak modelatzen dituzten
joerek, ondorio positiboak izateaz gain, gizarte
bazterkeriaren arriskua ere ekar dezakete.
Nizan37, estatu guztiek pobreziaren eta gizarte
bazterkeriaren aurkako lehentasunezko politikak
garatzeko konpromisoa hartu zuten, bertan itundutako lau helbururen inguruan:
– Biztanle guztiek lana edukitzea eta baliabideak,
eskubideak, ondasunak eta zerbitzuak erabiltzea.
– Bazterkeria arriskuak aurreikustea.
– Pertsonarik zaurgarrienei laguntzea.
– Sektoreko indar guztiak mugiaraztea.
Halaber, “Batasunaren etorkizunari buruzko Adierazpena” egin eta, bertan, honako hau planteatu zen:

– Batasunaren eta estatu kideen arteko eskumen
mugaketa zehatzagoa ezartzea eta ikuskatzea,
subsidiariotasun printzipioa aintzat hartuta.
– Funtsezko Eskubideen Gutunaren estatutua
hartzea.
– Itunak sinplifikatzea, horiek argiagoak eta ulergarriagoak izateko, euren edukia aldatu barik.
– Parlamentu nazionalek Europako arkitekturan
izan beharreko funtzioa zehaztea.
• 2000ko abenduan, Gizarte Babeseko Batzordea
formalizatu zen, Lisboan sortutakoa38, eta horren
lehenengo helburuak honako hauek izan ziren:
estatu kideek eta Batasunak gizarte babesaren
arloan garaturiko politiken jarraipena egitea; estatu kideen artean informazioaren, esperientziaren
eta jardun onen trukea erraztea, eta gaiari buruzko
urteroko txostena prestatzea, hori gero Kontseiluari aurkezteko.
• Beste arlo batean, Batzordeak gizarte babesaren
etorkizunari buruzko Jakinarazpena aurkeztu zuen,
2000ko urrian, pentsio sistemek epe laburrean eta
luzean zuten bideragarritasuna ikertzeko, batez ere
epe luzerako bideragarritasunari zegokionez; gizarte babesaren etorkizunari buruzko behin betiko
txostena aurkezteko konpromisoa hartu zuen.
Horri dagokionez, Batzordeak esandakoaren arabera, bidezko berrikuntzak egin ezean, biztanleria
zahartzeak arriskuan jar dezake, etorkizunean,
Europako ekonomien hazkundea. Horrenbestez,
ECOFINek, 2000ko azaroan, estatu kideen oraingo
pentsio sistemetan berehalako berrikuntzak egiteko proposamena egin zuen, eta agerian jarri zuen
beharrezkoa zela oraingo hazkunde ekonomikoa
aprobetxatzea; gainera, adineko langileei aktiboan
urte gehiago egin behar zutela ohartarazi beharra
adierazi zuen. Batzordeak arlo horretan emandako
gomendioaren arabera, beharrezkoa da pentsio
osoa lortzeko behar den urte kopurua handitzea eta
pentsio fondoen erregimen pribatuen garapena
sustatzea.

37

Europako Batzordea. Gizarteratzeari buruzko baterako txostena. PNA.

38

Europako Batzordea. DOCE L172/26. 2000/7/12.
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• Berlineko Europako Gailurrean (1999) onetsitako
2000. Agendak goitik beherako aldaketa ekarri
zuen, Egiturazko Fondoen ikuspegian, eta gizarte
orientazioak nabarmendu zituen, baina gero, estatuen jardunean beti ez dira gizarte orientazio horiek erabiltzen eta gauzatzen.
• Lisboako Gailurrak nabarmendu duenez, gizarte
politika Europak honako honetarako diseinaturiko
estrategiaren alderdi nagusienetarikoa da: “ezagupenaren ekonomiarik lehiakorrena eta dinamikoena izateko mundu osoan, hazkunde ekonomiko
iraunkorrarekin batera enpleguaren hobekuntza
kualitatiboa nahiz kuantitatiboa eta gizarte kohesio
handiagoa eskaintzeko”39.

Lisboan nabarmendutako puntu estrategikoetariko
bat, izan ere, Europako gizarte eredua modernatzea da, giza kapitala inbertituz eta gizarte bazterkeriaren aurka borrokatuz.
Gailur horrek ezarritako oinarrizko helburua
2010ean enplegu betea lortzea da, jardueraren
batez besteko tasa oraingo %61etik %70era altxatuz, lan egiteko adinean dagoen biztanleriari dagokionez (emakumeen kasuan %60). Azken langabezia frikzionala baino ez litzateke izango (%3aren
eta %4aren artekoa). Helburu hori urteko %3ko
batez besteko hazkunde ekonomikoaren baldintzapean programatu da. Helburu horiek zalantzazkoak
dira gaur egun.

35
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Europako Elkartea. Lisboako Gailurra. 2000.
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2. Gizarte arazoak XXI. mendean

2.1 Europako Gizarte Politikaren oraingo
erronkak
Gaur egun, EBk dituen gizarte erronkak honako
alderdi hauen eraginezkoak dira:
• demografikoak: biztanleria zahartzea, migrazioak,
etab.
• soziokulturalak: familien egitura, emakumea laneratzea eta aukera berdintasuna, dumpinga, pobrezia eta gizarte bazterkeria.

36

• ekonomikoak: Europar Batasuna merkatu bakarra
izatea (lana, moneta, merkataritza, finantzak, industria, energia), eta erronka hori enpleguari eta
horren kalitateari lotuta dago.
• politikoak: hartzen diren estatuz gaineko erabakiak, etab.
Alderdi demografikoak eta soziokulturalak
• Biztanleria zahartzeak ondorioak ditu honako
honetan:
– lan merkatua. Eskulana zahartu egin da, lan
egiteko adinean dagoen langile kopuruak behera egitearen ondorioz. Hazkunde ekonomikoa
duen aldi batean, eskulanaren defizita eragin
daiteke, jarduera tasek gora egin ezean.
– erretiro/pentsio araubideak. Jubilatu kopurua
gero eta handiagoa izateak (“baby boom” deritzonean jaiotakoak lan merkatura irteteko
unean) ondorioak izan ditzake estatu kide ugariko pentsio araubideen finantza egonkortasunean. Oraingo jubilatu/soldatapeko proportzioaren mailari eusteko, enpleguak jubilatuen
erritmoan egin beharko du gora.
– osasun sistemak. Zaharren osasuna zaintzeko
zerbitzuen zamak, segurutik, gero eta handiagoak izango dira, osasun arazoak eta ezintasun
mailak edo autonomia pertsonalik ezaren maila

handitu ahala. Osasunerako gastuen eskari
orokorra, beraz, biztanleria zahartzeko erritmoa
baino erritmo motelagoan handitu behar da.
Gainera, biztanleria zahartzearen ondorioz,
arreta handiagoa beharko da osasunekoak
bakarrik ez diren arloetan, esate baterako, erizaintzako zaintzetan, gizarte laguntzan eta iraupen luzeko zaintzetan.
– immigrazioari loturiko politikak. Immigrazioa
funtsezko faktoreetariko bat izango da, lan
merkatuko edozein estrategia orokorretan, eta
horrek inplikazio handiak izango ditu pentsioen
finantziazioan eta osasun sistemen berrikuntzan.
• Migrazioek eragin handia dute familien osaketan, adinaren araberako egituran, dimentsioan eta
lurralde bateko biztanleriaren gainerako ezaugarrietan. Migrazio jarioek aintzat hartu behar dituzte
barruko migrazioak eta Europar Batasunaren eta
gainontzeko estatuen arteko migrazio saldo positiboa.
Arlo horretan, honako ondorio hauek nabarmendu
behar dira eta horiek kontuan hartu beharko dira
abiatzen diren ekintzetan:
– Hiri handiek galdu egin dute biztanleriaren zati
bat, dimentsio ertaineko hiri pilaketa handien
eraginez. Aldi berean, urrun dauden eta biztanle gutxikoak diren landa zonek biztanleria galtzeko joerari eutsi diote. Hala eta guztiz ere,
zerbitzuetan (turismoa...) edo teknologia berrietan espezializaturiko zonak immigrazio guneak
dira.
– Migrazio eskemak aldagarriak dira, adinaren
eta banakako, familiako nahiz lanbideko ibilbidearen arabera.
– Gazteria hiri handietara doa (goi mailako ikastetxeak, enplegu eta dibertsio aukerak,...). Horrela, hiri zonek gazteen migrazio saldo positi-
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boa dute, baita ekonomiarik dinamikoena duten
eskualdeek ere.
– Pentsiodunek hiri handiak utzi eta euren jatorrizko estatuetara edo kostaldeko nahiz mediterraneoko zonetara joateko joera dute.
– “Laugarren adinera” iritsi diren pertsonek hiri
handietara joateko joera dute, bertan establezimendu egokiak baitituzte euren osasunerako,
eta gainera, harrerako edo laguntzako egiturak
dituzte, familiaren bitartez. Mugimendu horiek,
etorkizunean, nabarmendu egin ditzakete lurralde mailako desberdintasunak, eskualde eta
toki mailan.
– Barruko migrazioen etorkizuna bilakatu egin
daiteke, komunikazioaren teknologien eta
garraiobideen birsortzearen eraginpean.
• Familian egituraren barruko aldaketak. Familien batez besteko dimentsioa murriztu egin da
azken hamarkadotan (1981ean 2,8 eta 1999an 2,4);
izan ere:
– Haur kopuru gero eta handiagoa guraso bakarreko etxeetan bizi da.
– Gazteak beranduago irteten dira gurasoen
etxetik, baina onartu egin behar da arlo honetan Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko
aldeak nabarmenak direla.
— Horrek eragin nabariak ditu familien eraketan, aintzat hartuta 25 eta 49 urte bitarteko
pertsonak.
– Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko aldeak
gero eta handiagoak dira 50-64 urte bitarteko
edo 65 urtetik gorako adinean.
– Ezkontza kopuruak behera eta izatezko bikote
kopuruak gora egin du. Dibortzio kopuruak ere
gorakada etengabea dauka.

– Ugalkortasun tasak aldagarriak dira estatu
batetik bestera, baina emakume bakoitzeko 1,2
ingurukoak dira (Espainia eta Italia) eta 1,8
ingurukoak (beste sei estatutan), betiere belaunaldien arteko berrikuntzarako behar den
2,1etik beherakoak.
Horrek guztiak eraginak ditu, besteak beste, etxebizitzan, biziraupeneko prestazioetan eta osasunean.
• Gizarte aurreratuen erronka nagusienetariko bat
pentsaera aldaketa da, baita gizon-emakumeen
aukera berdintasunaren arloko jarrera pertsonalak nahiz sozialak ere.
Arlo guztietan aurrerapenak egon arren, emakumearen integrazioa (gizonarekiko berdintasunean eta
arlo batzuetan) apurka-apurkakoa da; izan ere,
zaila da gizonen eta emakumeen arteko egiturazko
desoreka murriztea.
• Estatu kideen arteko lan eta gizarte kostuen
desberdintasunak
Gizarte politikak, enplegu politikak eta politika fiskalak desberdinak dira estatu kideen artean, eta
egiaztaturiko desberdintasunak, kasu askotan,
handiak dira eta baldintzatu egiten dituzte pertsonen eta familien ekonomiak, kasuan kasuko estatuaren arabera.
Lan merkatuaren arloan, esate baterako, enpresek
hartzen dituzten erabakiek eragina dute euren
makropolitiketan, besteak beste, enpresei komeni
zaizkien kokalekuetan, horrek guztiak lantokien
deslokalizazioak eragin arren, horren ondorio guztiekin (estatu batentzat txarrak eta beste batentzat
onak, biak ere eremu politiko berekoak izan arren:
Europar Batasuna).
Adibide hau gainerako arloetan aplikatzeko modukoa da: gizarte eskubideen dibertsitatea, prestazio-
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en dibertsitatea (kalitatean eta kantitatean), presio
fiskalen dibertsitatea,...
Laburtzeko, geure galdera hauxe da: Nola lor daiteke gizarte eredu komuna eta lan merkatu bakarra, koordenatuak eta aplikazio praktikoak oso desberdinak direnean, desberdinak diren eta, edozein
unetan, elkarren lehia irekian sar daitekeen egitura ekonomikoekin: Europar batasuneko estatu
batek irabazi eta beste batek galdu egiten du?
Kezkagarriena ez da egoera horrela egotea, estatuen arteko posizioak hurbiltzeko oztopoak kentzearen edo arintzearen arloan aurrerapauso azkarragoak ez ematea baizik, Europar Batasunaren homogeneizatze eginkizun handiagorantz urratsak egiteko.

38

Horri dagokionez, gauzarik eztabaidagarriena, izan
ere, estatu kideen artean lehia/lankidetzako aldi
bereko egoera egotea da (gero eta nabarmenagoa
izango den egoera), eta hori konpontzea ez da
batere erraza. Aintzat hartuta Batasuneko estatuen
arteko gizarte babeseko mailetan dauden desberdintasunak, egokiena apurka-apurkako agenda eta
benchmarking deritzon sistema (bitarteko helburu
kuantifikagarriak) abiatzea izan daiteke, horretarako baliabide nahiko bideratuz.
• Bazterkeriaren eta pobreziaren aurkako borroka
Biztanleriaren arteko desorekak eta pobrezia nahiz
bazterkeria egoerak erronka handiak dira eta
Europar Batasunak aurre egin beharko die hurrengo urteetan. Lehen esan dugunez, 1975etik zenbait
proposamen egin ziren fenomeno hori aztertzeko
eta pobreziaren aurkako borrokarako esperimentazioak sustatzeko, baina Batzordeak berehala geldiarazi zuen, 1994an, jarduketa ildo hori, subsidiariotasun printzipioan oinarrituz. Hau da, pobrezia
egoeren konponketa estatu bakoitzaren eskumenekoa da.
Pobreziari eta bazterkeriari nekez emango zaie
soluzioa Lisboan adierazitako ildo estrategikoaren
bidez, hau da, halako egoerak 2010ean enplegu
betea lortzera bideraturiko politiken bitartez.
Onartu egin behar da horixe dela, segurutik, estrategiarik seguruena eta egonkorrena baztertuak

gizarteratzeko, baina berez ez da nahikoa, Europar
Batasuneko estatuetan bazterkeria eta pobrezia
ezabatzeko. Batez ere, 2004ko maiatza baino lehen
beste 10 estatu sartuta, gehienak EBkoak baino
ekonomia eta gizarte garapen urriagokoak.
Horixe da Europar Batasunak hurrengo urteetarako
duen erronkarik handienetarikoa, eta horri ezin zaio
aurre egin formula sinpleekin eta bakarrekin. Bidea
askoz ere konplexuagoa izango da eta beharrezkoak izango dira enplegu beteko oinarrizko politika
osatzen duten estrategiak.
Alderdi politiko-ekonomikoak
• Enplegua eta horren kalitatea
Enpleguko politika komunitarioa, Amsterdameko
Itunean (1997) nabarmendu, Luxenburgon (1997)
bultzatu eta Lisboan (2000) berretsitakoa, bazterkeriaren eta pobreziaren aurkako borrokarako oinarrizko tresnatzat, dagoeneko zalantzan jartzen ari
den erronka da.
• Europar Batasuna handitzearen ondoriozko
erronkak onartu beharra
Europar Batasunean bederatzi kide berri sartzeak
(2004ko maiatzean sartutakoak eta 2007an sartuko
direnak) erreferentziako erronka batzuk planteatzen ditu, estatuen eta EBren arteko kohesioa lortzeko. Hausnarketa sakona egin behar da estatu
bakoitzaren barruko eta, aldi berean, kanpoko
gizarte kohesio handiagoa lortzeko moduari buruz,
kide berriekiko elkartasuna nabarmenduta. Halaber, abiadura eta erritmo bikoitza ezarri behar izateari buruzko gogoetak egin behar dira, gizarte kohesioa lortzeari dagokionez, monetari loturiko
alderdietan egin den bezala.
2.2 Europako Gizarte Politikaren etorkizuna
Gaur egun, gizarte jarduketaren estrategia komunitarioak honako elementu hauek biltzen ditu:
• Herri administrazioen (tokikoa, eskualdekoa eta
estatukoa) gizarte zerbitzuen eta prestazioen
aplikazio orokorra eta unibertsala, horietariko
asko kanporatu arren eta, horrenbestez, euren ku-
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deaketa ekimen pribatuak nahiz publikoak partekatzen badute ere.
• Taldeen bidezkoak baino zeharrekoagoak diren jarduketak.
• Lurralde politiken ezarkuntza, oraingo gizarte arazoei aurre egin ahal izateko.
• Eraginpekoen partaidetza gero eta handiagoa;
erabiltzailea eta hiritarrak (“empowerment”).
• Bazterrean gelditzen direnen aldeko ekintza positiboak ezartzeko joera.
• Bizi-baldintzen eta lan-baldintzen kalitatearen bilaketa iraunkorra.
• Politikak eta zerbitzuak hiritarrengana hurbiltzeko,
hurbileko zerbitzuen/enpleguen erabilera gero
eta handiagoa da, erakunde mailakoak, burokratikoak eta zentralizatuak diren formulen urruntasunari dagokionez.
• Gizarte politiken aplikazioan edo kudeaketan, zerbitzuen kanporaketa gero eta gehiago hedatzen
da.
• Zerbitzuak pertsonalizatzeko eta dibertsifikatzeko joera. Pobrezia eta bazterkeria dibertsifikatu egin dira eta zehaztapen berriak hartu dituzte,
dimentsio anitzekoak eta eragile ugarikoak izatearen ondorioz.
• Gizarte eskubideen bermea eta sustapen
eginkizuna administrazioek onarturiko faktoreak dira; hala eta guztiz ere, funtzio batzuk (adibidez, diseinua, ebaluazioa, jarraipena, bitartekotza, gizarteratzea) negoziatu eta partekatu egin
daitezke beste eragile batzuekin.
• Antolaketa eta koordinazio formula berrien saiakuntzak abiatu dira.
• Segurtasunaren gaia gizarte arloan sartu da
(gizarte gaiak segurtasun ezaren ikuspegitik ikusita) eta gai horiek ikuspegi berrietatik jorratu beharra ikusi da (bitartekotzaren, justizia nahiz osasun
sailekiko baterako lanaren eta abarren funtzioa).
40

14-15.

Laekeneko Gailurrean (2001) nabarmendu
egin ziren aukera berdintasuna, enpleguaren kalitatea, langileen partaidetza (enpresaren erabakietan),
gizarte babesaren modernatzea, bazterkeriaren nahiz
pobreziaren aurkako borroka eta pentsio sistemen
iraunkortasuna; gailur horretan, gainera, Europaren
etorkizuna eztabaidatzeko Konbentziorako deialdia
egin eta eztabaidatu egin ziren handitzearen nahiz
integrazioan sakontzearen eraginpeko etorkizunari
aurre egiteko berrikuntzak; horrela, “Europar Batasunaren etorkizunaren Adierazpena” sortu zen40, eta
bertan ezarritakoaren arabera, Batasuna demokratikoagoa, gardenagoa eta eraginkorragoa izan behar
da, Europar Batasuneko hiritarren aldeko Konstituzio formalerako bidea irekitzeko.
Konbentzioaren lanek aurrera egin dute eta
hamar lan-talde sortu dira:
– Subsidiariotasuna.
– Funtsezko eskubideen gutuna.
– Europar Batasunaren nortasun juridikoaren
berariazko onarpena.
– Parlamentu nazionalen eginkizuna.
– Eskumen “osagarriak”.
– Lankidetza ekonomikoa eta finantzakoa.
– Kanpo ekintza.
– Defentsa.
– Prozeduren eta tresnen sinplifikazioa.
– Askatasun, segurtasun eta justizia eremuak.
Presio handien ostean, 2002ko abenduan Europa
Sozialera bideraturiko lan-talde berria sortu zen,
eta horrek honako ondorio hauek atera ditu:
• Balioen kapituluan, gizakien duintasuna, justizia
soziala, elkartasuna eta berdintasuna aipatu behar
dira.
• Gizarte helburutzat, jaso beharrekoak dira enplegu
betearen sustapena, gizarte bakea, garapen iraunkorra, kohesio ekonomikoa, gizarte nahiz lurralde
kohesioa, merkatuko gizarte ekonomia, lanaren
kalitatea, heziketa iraunkorra, gizarteratzea, gizarte babeseko maila handia, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, haurtzaroaren eskubideak,

Laekeneko Europako Kontseilua. “Laekeneko adierazpena, Europar Batasunaren etorkizunari buruz”. Laeken, 2001eko abenduaren

39

13256 Libro Cap. I y II.eusk 07/1/12 10:50 Página 40

EEGAB Euskal Autonomia Erkidegoa

ogasun publikoaren maila handia eta gizarte zerbitzu zein zerbitzu orokor eraginkorrak eta kalitate
handikoak.
• Batasunak gizarte arloan dituen eskumenei
dagokienez, Taldearen iritzian oraingo eskumenak, orokorrean, ez dira nahiko.
• Itunean koordinazio metodo irekia sartzeko proposamena egiten da, partaideen prozedurak eta
eginkizunak argi gelditzeko.
• Ekonomia eta gizarte koordinazioko prozedurak bizkortu beharra planteatzen da.
• Gizarte solaskideen eginkizuna berariaz jaso behar
da Konstituzio Itunean; gainera, kontsulta egokien
arloko xedapenak jaso eta sustatu egingo dira gizarte akordioen negoziazioari buruzko oraingo
xedapenak.
40

Laburbiltzeko, adierazitako ibilbidearen azterketak eta Konbentzioaren mugek zalantzak sortzen
dituzte, eta, beraz, badirudi Europar Batasunaren
Konstituzioa (orain arteko itunak laburbiltzen dituena)
onestea agian ez dela nahikoa izango gizarte politika komunaren zehaztapena finkatuta uzteko.
Izan ere, Europa sozialaren etorkizuna aztertzen ari
den taldearen ustez:
• ez dira handitu behar Europar Batasunak
gizarte politikaren arloan dituen eskumenak,
• gizarte politikaren zehaztapena estatu bakoitzaren eginkizuna da, eta, subsidiariotasun printzipioa aintzat hartuta, EBk ezin du bere gain hartu
estatuen eskumenekoak diren gaien konponketa.
Testuinguru horretan, hau da, gizarte politika
estatuen eskumenekoa bada, eta estatuen arteko
aldeak nabarmenak izanez gero (batik bat, sartze
berrien ostean), nekez jakin daiteke lurraldeen arteko
mugak gainditzen dituen helburu komuna modelatzen
joateko egin beharreko bidea; izan ere, muga horiek
geografikoki ia guztiz gaindituta daude, baina gizarte
arloan oraindik ere indarrean daude.
Oinarrizko beste gai bat aurrekontuarena da.
Izan ere, ezin daiteke gizarte politikarik egin, are
gutxiago beharrizanik handienak dituzten 25en Batasunean, baldin eta aurrekontu-ehuneko bera man-

tentzen bada (%1,045) eta ordaintzaile garbiak diren
estatuetariko batek ere sartu nahi ez badu gai hau
eztabaidan. Gainera, aurrekontuaren eta aurrekontumugaren gaia txarto konpondu zen, Konbentzioa hasi
baino lehen, eta beraz, ez dago horren lanen artean.
Era berean, aurrekontu mailako garrantzi handia
dutenez, Egiturazko Fondoak estatuen arteko azterketaren eta eztabaidaren ardatz nagusietarikoak dira,
batik bat horien aplikazio praktikoei dagokienez.
Planteaturiko gai nagusiak honako hauek dira:
• Egiturazko Fondoak, Europar Batasuneko eskualdeen arteko ekonomia eta gizarte kohesioa lortzeko
tresnatzat, elementu ekonomikoetan oinarritu
behar ote diren eztabaidatzen da; esate baterako,
errepideetan, aireportuetan, parke teknologikoetan
eta abarrean, orain arte egin den bezala. Ala, aldiz,
gizarte arlokoagoak diren elementuetan oinarritu
behar ote diren; esate baterako, hezkuntza ekipamenduak, osasunekoak, gizartekoak, etab.
• Argitu egin behar da ea EGF zein neurritan den
edozertarako balio duen fondoa eta ea zein neurritan egon behar den enpleguari eta giza baliabideen garapenari lotuta. Batzordeak, horri dagokionez,
gizarte politika berriak onesten dituenean (Europako enplegu estrategia edo Europako integrazio
estrategia) eta eskaintzen dituen baliabideei buruz
galdetzen zaienean, beti esaten du EGF funtsezko
baliabidea dela; baina, aldi berean, esaten du EGF
eta gainerako fondoak ez daudela pentsatuta estatu kideek bermatu beharreko gizarte babeseko sistemak ordezteko; adibidez, fondo horiek ezin dira
erabili gutxieneko errentak ordaintzeko (ikusi egin
beharko da ea handitzearen barruko estatuek printzipio hori zein neurritan errespetatzen duten).
• Horrek beste eztabaida batera garamatza, Europako gizarte politiken ikuspegian; hain zuzen ere,
welfare (gizarte politiken sustapena) versus workfare (enpleguaren sustapena) eztabaida. Batzordeak bien aldeko apustua egiten du, hau da, hiritarrei gizarte babeseko kuota hobeak bermatu eta,
gainera, hori gizartean aktiboa izatea lortu behar
da (2010eko estrategia), baina oraingo aurrekontuarekin (EGF beste programa eta ekimen batzuk
bezala) workfarea sustatzen da.
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1. Helburua eta metodologia

Kapitulu honen helburua EB-15eko gizarte politikako jardun onak (JOak) identifikatzea, aukeratzea
eta aztertzea da, honako honetarako:
• Bazterturik dauden biztanle-taldeak zehazteko,
baita horien arazoak edo beharrizanak eta hartu
diren soluzioak identifikatzeko ere.
• Arazoa detektatzen denetik balizko soluzioa planteatu arte jarraitu beharreko pausoak biltzen dituen Eskuliburuaren oinarriak diseinatzeko.
Horretarako, EBko Kontseiluak gizarteratzeari buruz landutako baterako txostena ez ezik41, beste informazio iturri garrantzitsu batzuk ere aztertu dira;
esate baterako: enpleguaren gaineko Ekintza Plan Nazionalei buruzko baterako txostena (EPN/enplegua)42,
Europako Fundazioaren eremuan Bizi eta Lan Baldintzak Hobetzeko egindako ikerketa43 eta nazioz gaindiko proiektu batzuk44.
Gizarteratzeari buruzko baterako txostenean, gizarte politikako sistemen arteko desberdintasunak
nabarmentzen dira, eta agerian jartzen dira sistemarik garatuenen (per capita gizarte gastu handia, oinarrizko beharrizanak betetzeko joera eta pobreziaren
mehatxupekoen kopurua EBko batez bestekoa baino
askoz ere txikiagoa) eta horretarako baliabide gutxiago bideratzen duten sistemen artean; horrenbestez,
babesaren arloan egiturazko hutsuneak ikusi dituzte
eta horiek pertsona askorengan dute eragina, euren
bizitza osoan.

Arrisku egoerei aurre egiteko modua oso desberdina da estatu batzuetatik besteetara. Lehenengoen
kasuan, arrisku-faktore oso bereziak jorratzen dira,
garapen handiko gizarte babeseko sistemen bitartez
eta neurri oso bereziak nahiz osagarriak aplikatuz. Bigarrenen kasuan, aldiz, pobrezia ezabatzeko estrategia beste modu batera planteatu behar da eta ezinbestekoa da euren gizarte babeseko sistemetan dauden hutsuneak betetzea.
Hitzaurre hau ezinbestekoa da azterturiko JOak
kokatzeko. Izan ere, honako hauek oso desberdinak
dira: alde batetik, hiritarren beharrizan ia guztiak laguntza unibertsalaren bidez babesteko gizarte babesa duen estatu batean abiaturiko JO baten balioa
nahiz garrantzia; bestetik, oinarrizko babes unibertsala hiritarren bizitzako egoera eta aldi jakinetan segurtaturik ez duen estatu batean abiaturiko JO baten
balioa nahiz garrantzia.
Estatuen arteko desberdintasun horiek kontuan
hartu beharko dira kapitulu honetan, agerian gelditzeko, alde batetik, gizarte politiken egiturazko elementuak (iraunkorragoak eta erabakigarriagoak), eta
bestetik, sortzen diren arrisku egoera berriak osatzeko edo horiei erantzuteko neurriak (bereziagoak eta
salbuespenezkoak).
Lisboako, Nizako eta Stockholmeko kontseiluetan (2000-01), estatuek hazkunde ekonomiko iraunkorra eta kalitateko enplegua sustatzeko konpromisoa hartu zuten, Batasuneko pobreziaren zein gizarte bazterkeriaren arriskua

41 Europako Batzordea. EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Europar Batasuneko Kontseilua, 15223/01 SOC 538 ECOFIN
400 EDUC 161 SAN 167.
42 Europako Kontseilua. “Estatu kideetako enpleguari eta egoerari buruzko baterako txostena – 2001” (2002/178/EE); DOCE L 60/70
(2002.3.1).
43

2001.

Pillinger, Jane. “La calidad de los Servicios Sociales públicos”. Bizi eta Lan Baldintzak Hobetzeko Europako Fundazioa. Dublin.

44 Pôle des Fondations (Cesar, Macif, P&V, Agrupació Mútua) eta Gabinet d’Estudis Socials (GES). “Economie Sociale et integration,
dans la societé européenne, des jeunes issus de l’immigration” Europako proiektua. 2001-2003.

45
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murrizteko eta gizarte kohesioa indartzeko,
2010erako. Konpromiso hori, berriz, estatuek bi urterik bi urtera landu eta Batzordeari aurkeztu behar dizkioten EPNetan adierazita gelditu zen45.

ko politikak hobeto gizarteratzeko. KMIren
bidez, jardun onak eta planteamendu berritzaileak
sustatu eta trukatu dira, estatuek batak bestetik
ikasteko.

Bestalde, kontseiluak Koordinazio Metodo
Ireki (KMI) berria aurkeztu zuen, eta horrek estatuei batera lan egiteko eskabidea egiten die,
zenbait arlotan (gizarte babesa, enplegua,
osasuna, etxebizitza eta hezkuntza) aplikaturi-

Azkenean, 77 JO aukeratu dira: 27 Gizarteratzeko
Baterako Txostenetik, 1 EPN/enplegu deritzenetatik,
39 Bizi eta Lan Baldintzak Hobetzeko Europako
Fundazioaren eremuan egindako ikerketetariko batetik46 eta 10 nazioz gaindiko beste proiektu batzue-

1. KOADROA. JARDUN ONEN BANAKETA, NIZAN ADIERAZITAKO HELBURUEN ARABERA
Helburuak
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baliabide guztien
lorpena sustatzea
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1

1
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2

1
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1

1
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EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit.
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Pillinger, Jane. “La calidad de los Servicios Sociales públicos”. Bizi eta Lan Baldintzak Hobetzeko Europako Fundazioa. Dublin.

2001.
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tatik47. Guztiak erantsitako eranskinean jasota daude
(III. kapitulua. 1. eranskina), Nizan zehazturiko lau helburuen eskemaren arabera, eta horiei bosgarren bat
gehitu zaie, Nizako Europako Kontseiluaren ostean:
• Enpleguko partaidetza sustatzea, eta baliabideen,
eskubideen, ondasunen nahiz zerbitzuen lorpena
sustatzea ere bai, biztanle guztien artean.
• Bazterkeria arriskuak aurreikustea.
• Talderik ahulenei laguntzea.
• Eragile guztiak mugiaraztea.
• Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ezartzea, helburu komunak lortzeko ekintza guztietan.
1. koadroan estatu bakoitzean aukeraturiko Jardun Onen banaketa agertzen da, Nizan adierazitako
helburuen arabera.

Argi utzi behar da estatu batentzat jardun ona
dena (noizean behingo eta salbuespenezko neurritzat) beste batzuentzat elementu soila izan daitekeela, hiritar guztiei edo batzuei (arriskurik handiena
dutenak) aplikaturiko egiturazko politikaren eta politika unibertsalaren barruan. Beste modu batera esateko, politika bakoitza bere babes sistemaren barruan
(batzuk garatuagoak eta beste batzuk ez hainbeste)
ulertu eta kokatu behar da.
Halaber, Batzordearen txostenak48 zalantzak ditu
EPN/gizarteratzea deritzenetan jasotako ekimenak
jardun ontzat hartzeari dagokionez, kontzeptu hori
esangura zorrotzean hartuta. Bertan esaten denez,
“gaur egun, ez da estatu kideetako politiken eta programen ebaluazio zorrotzik egiten”.

47

47 Pôle des Fondations (Cesar, Macif, P&V, Agrupació Mútua) eta Gabinet d’Estudis Socials (GES). “Economie Sociale et integration,
dans la societé européenne, des jeunes issus de l’immigration” Europako proiektua. 2001-2003.
48

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit.
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2. Estatuen Gizarte babeseko Politika nagusiak

JOek aintzat hartu behar dituzte sartzen diren
aldaketa orokorrak; izan ere, aldaketa horiek baldintzatu egingo dituzte, neurri handian, abian jar daitezkeen politikak. Beste modu batera esateko, JOak
EBko estatuek garaturiko politika orokorren araberakoak izan behar dira. Helburu berberak izan behar
dituzte eta jarduketetan ideia-trukea egon behar da,
Europako hiritarren gizarte egoera hobetzeko, pobreziaren eta bazterkeriaren aurka borrokatuz.

48

Estatu kideetako gizarte babeseko politikek
hartu duten eta hurrengo urteotan hartuko duten norabideari dagokionez (estatu bakoitzak bere
egoerara egokituz), Gizarte Babeseko Batzordearen
arabera49, zortzi erronkatan laburbiltzen dira:
• “gizarteratzea eragiten duen lan merkatua abiatzea eta enplegua sustatzea, biztanle guztien eskubidetzat eta aukeratzat;
• errenta egokia eta baliabide nahiko bermatzea, duintasunez bizitzeko;
• hezkuntzaren arloko gabezien aurka
borrokatzea;
• familia-elkartasuna zaintzea eta haurren
eskubideak babestea;
• hiritar guztiei etxebizitza duina segurtatzea;
• kalitateko zerbitzuen berdintasunezko lorpena bermatzea eta zerbitzu horietan inbertitzea (osasuna, garraioa, gizarte laguntza,
haurtzaindegiak, kultura zerbitzuak, juridikoak eta aisialdikoak);
• zerbitzuen zabalkundea hobetzea;
• gabezia ugariko zonak suspertzea.”
Ondoren, estatu bakoitzeko gizarte babeseko
politikak kudeatzen dituzten pertsonak gehien
49

“La protection sociale...”. 33. or. Op. Cit. 2002.

50

“La protection sociale...”. 34. or. Op. Cit. 2002.

kezkatzen dituzten lau puntuak eta estatuek harturiko soluzioak zehazten dira:
1. Lan Merkatua eta zailtasun bereziak dituzten taldeen laneratzea.
2. Gutxieneko Errentak eta Familia Prestazioak.
3. Gizarte Segurantzako Sistemen eraginkortasuna.
4. Pentsio Sistemen bideragarritasuna.
2.1. Lan merkatuan errazago sartzeko eta
bertara errazago itzultzeko neurriak,
zailtasunik handienak dituzten
taldeentzat
Agerian gelditu da estatuen jarraibideek izandako norabide aldaketa, langabeziaren babes pasibotik
enplegu politika aktiboen sustapenera igaro baitira.
Helburu garrantzitsu bat, izan ere, langabezian
dauden langileek egoera horretan aldi luzean ez gelditzeko eta, horrela, iraupen luzeko langabezia ez sortzeko neurriak jartzea da, horrek ondorio larriak eta
nekez zuzentzeko modukoak baititu. Ildo horretan,
enplegua eskatzen dutenek jarraitu beharreko banakako prozesuak sustatzen dira: langabezian dagoen langile bakoitzaren ezaugarrien araberako ibilbidea, langile horren heziketa gabezietan edo lanbide
berrietarako egokitzapenean oinarrituz, langile hori
ahalik eta lehenen laneratzeko berriro.
Zenbait ekimenek konbinatu egiten dituzte gizarte prestazio batzuen denbora-jarraitasuna
eta laneko errentak (soldata erakoak), aldi batean
lanera itzultzeko pizgarri gehigarria mantentzeko. Izan ere, gizarte babesetik jasotakoaren eta hasieran soldatatzat kobratzen denaren arteko aldea
txikia izanez gero, langabetu askok galdu egiten dute
lanerako motibazioa. Austrian50, esate baterako, gi-
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zarteari zerbitzuak ematen lan egiten duten langabetuek %20ko prima jasotzen dute eta hori gehitu egiten zaio jasotako prestazioari.
Beste neurri batzuk, berriz, teknologia berrien sarreraren eraginez edo produkzio zein zerbitzu sektoreetako egitura ekonomikoetan izandako aldaketen
ondorioz trebakuntza urria edo ezegokia duten pertsonen heziketa sustatzera bideratzen dira. Okupazio heziketa orokorraren ordez, lan merkatuko
beharrizanetarako heziketa sartu da. Horrela, lanaren
eskaintzaren eta eskariaren arteko benetako lotura
handiagoa lortu da.
Gainera, estatu guztietan informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriei (IKTB) buruzko ezagupenak sustatzen ari dira, arauzko heziketa orokorrean eta, batik bat, lan merkatura zuzenean bideraturiko lanbide heziketako zikloetan.
Iraupen luzeko langabezia egoerei aurre egiteko
beste mekanismo batzuk Gizarte Babeseko Batzordeak51 zenbait estatutan aipatzen dituenak dira, eta
horiek, orokorrean, enplegua sustatzeko dirulaguntzak ematean oinarritzen dira. Kasu batzuetan,
enpresaburuen gizarte kotizazioak murriztu edo laguntza zuzenak ematen zaizkie 4 urte baino gehiagoko langabezian dauden langabetuak kontratatzen
dituzten enpresei (Belgika eta Suedia). New Deal
programak, Erresuma Batuan, langabetuei aukera
ematen die, bi urte igarotakoan, boluntarioen sektoreetako enplegua edo ingurumeneko enplegua aukeratzeko. Holandan (“Inflow-Outflow” “sarrera-irteera” programa) lanaldi osoko enplegu iraunkorrik aurkitzen ez duten pertsonei gehienez 5 urteko iraupena
duten enpleguak eskaintzen zaizkie sektore publikoan
(eraikinen eta talde-zonen zaintza nahiz babesa).
Lan egiteko gaitasuna duten ezinduentzako
lanpostuen sustapenak ere estatuen neurriak jaso
ditu. Lehenengo eta behin, egiaztatu denaren arabera, orokorrean, biztanleria-talde horren (%2 - %6)
enplegurako kuoten gaineko oraingo neurriak ez dira
oso eraginkorrak, ez herri administrazioetan eta ez
enpresa pribatuetan. Hala eta guztiz ere, estatu ba51

“La protection sociale...”. 34. or. Op. Cit. 2002.

52

“La protection sociale...”. 34. or. Op. Cit. 2002.

tzuetan kuota horiek mantendu egiten dira, modu
teorikoan baino ez bada ere52. Alemanian, 2001etik
aurrera legerian sarturikoaren arabera, 20 langiletik
gorako enpresen %5 ezinduak izan behar dira. Beste
estatu batzuetan (Italia, Espainia,...) gizarte kotizazioen salbuespenak aplikatzen zaizkie, erabatekoak edo
partzialak, ezinduak kontratatzen dituzten enpresaburuei. Talde horien artean gero eta gehiago sustatzen
dira IKTBei buruzko ezagupenak, eta hori guztia
aurrerapen oso positiboa da enpresa normalizatuetan
eta herri administrazioetako organismoetan lanpostuak lortzeko. Holandan, “Inflow-Outflow” programaren barruan, eskaintzen diren lanpostuen %10 ezinduentzat da.
Lan merkatua oso zaila da immigranteentzat
eta gutxiengo etnikoentzat, eta beraz, estatu
batzuek (Danimarka, Holanda, etab.) hitzarmenak
egin dituzten enpresekin edo enpresa taldeekin,
biztanleria talde horietako langileen kontratazioa
errazteko.
Beste neurri batzuen helburua familiako eta laneko bizitza bateratzea da, eta horrek, batez ere,
guraso bakarreko familietan edo seme-alabak dituzten emakumeengan du eragina. Ondorengoen hezkuntzarako laguntza aktibo eta babes handiagoa eta
haurren zaintzarako zentro gehiago egotearen ondorioz, halako neurririk gabe laneratzea ezinezkoa izango luketen pertsona asko berriro laneratu ahal izan
dira.
2.2. Arreta handiagoa errentarik txikienei
eta familien prestazioei
Gutxieneko Baliabideen Bermeak kasu ia
guztietan segurtatzen dira EBko estatuetan, Grezian
izan ezik, estatu horrek oraindik ez baitauka errentarik txikienei buruzko politikarik (IV. kapituluan estatu
kideen eta EAEren egoeraren azterketa zehatza egiten da).
Joera estaldura handitzea da, estatuetako hiritarrik gehienak babestu ahal izateko. Horrela, zenbait
estatutan (Holanda, Danimarka, Suedia, Finlandia,...)

49
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gizarte prestazio horiek estatuan bizi diren hiritar
guztien eskubidetzat onartzen dira, mugarik gabe eta
immigranteak diskriminatu barik.
Errentarik txikienen sustapena, Gizarte Babeseko
Batzordeak adierazitakoaren arabera53, zergen orientazioaren bidez eta baztertuenei murriztapen fiskalak
eginez gauzatzen da. Prestazio horiek goitik ikuskatu
eta malgutu egiten dira horiek jasotzeko bete behar
diren baldintzak (familien egoera, langabezia,...).

50

Bestalde, Belgikan onuradun kopurua murrizteko
ahalegina egiten dute. Horren helburua biztanleriaren zati hori autonomo bihurtzea eta lan merkatuko
lanpostu aktiboetan sartzea da; horrela, urrundu egiten dira prestazio horrek sortzen duen mendekotasunetik. Portugalen ere antzeko zerbait egiten da, eta
bertan, 1997an ezarri zen Bermaturiko Errentarik Txikiena; urte horretatik igarotako aldian, onuradunen
heren batek (gutxi gorabehera) utzi egin dio gizarte
prestazio hori jasotzeari eta errekurtso aktiboagoak
eskuratu ditu; horrela, ibilbide pertsonalean zalantzarik gabeko aurrerapausoa eman dute.
Gutxieneko baliabideei estu lotuta daude estatu
batzuetan hiritar guztien etxebizitza duinerako eskubidea sustatzera bideratzen diren prestazioak. Kasu batzuetan (Irlanda)54, etxebizitzari laguntzeko prestazioa eskaintzen da, langabetuek okupazio
heziketako ikastaroren bat egiteko edo egun zatizko
enplegu baten kontratazioa onartzeko. Portugalek,
baliabide urriko familiei, interesik gabeko epe luzerako maileguak eskaintzen dizkie, euren etxea birgaitzeko. Erresuma Batuan planifikazio politika dago,
etxerik gabeko pertsona kopurua nabarmen murrizteko, eta horiei etxebizitza bat eskaintzen zaie bi urterako. Greziak antzinako Errepublika Sobietarretik itzulitakoen arazoa konpontzeari eman behar izan dio
lehentasuna.
Familia-prestazioak funtsezko elementuak
dira, sarritan eginkizun erabakigarria baitute etxe
kopuru handiari oreka ekonomikoa eskaintzeko. Izan
ere, zenbait estatutan eskubide unibertsaltzat ezarrita dituzte, gizarte babesaren planifikazioaren ba53

“La protection sociale...”. 36. or. Op. Cit. 2002.

54

“La protection sociale...”. Op. Cit. 2002. 36. or.

55

“La protection sociale...”. Op. Cit. 2002. 55. or.

rruan. Horren ondorioz, familia guztiek, babesik urrienekoek ere barne, halako prestazioak jasotzen dituzte, eta gainera, gutxieneko finantza oinarria dute seme-alaben zaintzari eta hezkuntzari loturiko beharrizanei aurre egiteko.
Hala ere, egoera oso desberdina da estatu batetik bestera; izan ere, hurrengo kapituluan ikusiko dugunez, estatuek BPGren ehuneko oso desberdinak
bideratzen dituzte arlo honetara (mutur batean Luxenburgo eta Danimarka %4arekin, eta bestean
Espainia %0,6arekin eta EAE %0,32arekin, 2003rako
kalkuluen arabera).
Orokorrean, aipaturiko aldeak aintzat hartuta,
esan daiteke estatuek azken urteotan handitu egin
dituztela familientzako prestazioak; gainera, handitu
egin da haurren zaintzarako nahiz babeserako laguntza, eta prestazio berezi unibertsalen bat sartu da
seme-alaben hezkuntzarako; halaber, handitu egin da
gurasoen baimena, ondorengoen lehenengo laguntza
aldiari erantzuteko eta familiako nahiz laneko betebeharrak bateratu ahal izateko.
Era berean, handitu egin dira ondorengoen aldeko murriztapen fiskalak, familien prestazio zuzenen
osagarritzat. Desgrabazio horiei esker, familiek ez dituzte familia-prestazio batzuk kotizatzen eta errentaren gaineko zergan murriztapenerako eskubidea dute.
Aurrerapen garrantzitsuenetariko bat, izan ere,
lan egiten duten familien esku doako edo prezio
murriztuko haurtzaindegi zerbitzuak jartzea izan da,
familiako eta laneko bizitza hobeto bateratzeko. Formula desberdinak erabiliz55, prestazioak hedapen
handia izan du zenbait herritan (Grezia, Portugal,
Erresuma Batua, Irlanda, Holanda,...).
2.3. Osasunerako arreta handiagoaren
eraginezko handitzeei emandako erantzuna
eta gizarte segurantzako sistemen
eraginkortasun handiagoaren bilaketa
Estatuen kezka nagusia, izatez ere, etorkizunean
osasun estaldura unibertsala (hiritar autoktonoen

13256 Libro Cap. III.eusk 07/1/12 10:51 Página 51

Gizarte Babesa, EBko eta EAEko Gizarte Politikaren Funtsezko elementua 2006

ægero eta gehiago, bizi-itxaropenak gora egin ahalaæ eta immigranteen kasuan) eta horren kalitate
maila mantentzea da, finantza-kostuetan gehiegizko
hazkundeak saihestuz.

tale pribatuen ekipamendua erabil dezake gaixoei
laguntzeko; horrela, hobetu egiten dira ospitale publikoetako eskaintza, eraginkortasuna eta azkartasuna.

• Osasun zerbitzuaren deszentralizazioa aintzat
hartuta, eskainitako zerbituen errentagarritasun
ahalik eta handiena lortu behar da, oraingo osasun
beharrizanei eta baliabideak aplikatzeko moduari
buruzko ezagupen eta informazio handiagoan oinarrituz56. Informazioa handitzearen eta beharrizanen
aplikazio egokituagoaren eraginez, zerbitzuak
errentagarriagoak dira, itxarote-zerrenden prozesu
konplexuari ikuspegi eta soluzio berria emanez,
horrek zalantzan jartzen baitu eskainitako zerbitzuen kalitatea.

Gaurkotasun handiko eztabaida da eta aipaturiko
adibideek agerian jartzen dute gai horrek EBko estatuetan hartu duen garrantzia. Izan ere, biztanleriaren osasun laguntzako beharrizanak handitu
ahala, eskaintza pribatua gero eta handiagoa da
(publikoarekin batera) eta horrek eragina dauka laguntzaren kalitatean, itxarote-zerrendetan eta
finantza kostuetan.

Halaber, osasuneko burokrazia antolatuaren oztopoa gainditzea funtsezkoa da horren hobekuntzarako, errentagarritasun handiagorako eta kalitatea
hobetzeko, eta horrek eragina dauka hiritar guztiengan.
• Beste arlo eztabaidagarri bat57 estu lotuta dago
sektore pribatuak zerbitzu publikoetan duen
partaidetzari. Horri dagokionez, EBko herri batzuetan horri buruzko eztabaida garrantzitsuak
daude:
Italian proposamen bat dago ospitale publikoetan
lanaldi osoko kontratua duten sendagileek jasotako zerbitzu-sariak kontrolatzeko, sendagileok gaixoen tratamendu pribatuan ere jarduten dutenean.
Proposaturikoaren arabera, ospitaleek, profesional
horiek eskainitako zaintzak ez ezik, zerbitzu-sarietariko batzuk ere kontrolatu beharko dituzte.
Suedian lehia askearen esku utzi da osasun zaintzen arreta. Horren eraginez, irabazi asmoa duten
ospitaleei murriztapenak ezarri zaizkie, eta gainera, zehaztu behar izan dira irabazi asmorik gabe
eskaini behar diren zerbitzuak.
Erresuma Batuan, gobernuak hitzarmena sinatu du
osasun zaintzen elkarte independentearekin, eta,
horren arabera, Osasun Zerbitzu Nazionalak ospi56

“La protection sociale...”. 42. or. Op. Cit. 2002.

57

“La protection sociale...”. 45-46. or. Op. Cit. 2002.

Ikerketa honetako ikuspegi nagusitik begiratuta,
lehentasuna eman behar zaio hiritarren laguntzaren
unibertsaltasuna mantentzen duen joerari eta, jakina, doakotasunari edo kosturik merkeenari, soluzio
horrexek erantzuten baitie ondoen babesik gabeko
biztanleen beharrizanei eta eskariei. Horri dagokionez, arretaz aztertu beharko da Alemaniako gobernuak biztanle batzuengan izango duen eragina; hain
zuzen ere, hiritarrak sendagile espezialistari egiten
dion bisitaldi bakoitzeko 10 euroko kuota ordaindu
beharko du.
• Eztabaidatzen ari den eta baliabiderik urrieneko taldeetan eragin handia duen beste alderdi bat, izan
ere, gobernuek farmaziako produktuen gastuak
murrizteko harturiko neurrien ingurukoa da; horretarako, hain zuzen ere, sendagai generikoak erabili
edo mugatu egiten dira markako produkturik garestienak. Gai horretan handitu egin da biztanleriari
informazioa emateko eginkizuna (gobernuen eginkizuna), farmaziako gastuen murriztapena hiritar guztiek komenigarritzat hartu ahal izateko.
2.4. Erretiro sistemaren bideragarritasuna,
neurri osagarri profesionalen edo
pribatuen bidez
Biztanleria gero eta zaharragoa izateak erretiroko
pentsioen sistema publikoaren etorkizuneko bideragarritasunari buruzko zalantza sortu du. Urte askotan
biztanleria talde horien babes beharrizanen eta biz-
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tanleria aktiboak Gizarte Segurantzari egindako ekarpenen artean lorturiko oreka orokorra izan da estatuetan.
Aurreikuspenek diotenez58, estaturik gehienen
BPGk %3tik %5erako igoera izango du, adineko pertsonen (jubilatuen) gizarte babesaren eskakizunak
betetzera bideraturiko gizarte gastuen eraginez.
Hauxe da, zalantzarik gabe, kezka eta eztabaidarik
handiena sortzen dabilen gizarte babesari buruzko gaia,
eta, horren eraginez, azken urteotan gobernuak mugitzen ari dira, pentsioen araubide publikoaren mantenamendua ahalbidetzen duten tresnak aurkitzeko.

52

Hartuko diren neurrien ondorioak ez dira finantzakoak bakarrik, eta gizarte eduki handia ere badute.
Neurriok ezabatu edo murriztu egin ditzakete hiru
alderdien (gobernuak, patronalak eta sindikatuak)
arteko akordioen edo negoziazio kolektiboaren bidez
lorturiko eta finkaturiko hobari sozio-laboralak (enpresaburuen eta sindikatuen arteko gizarte elkarrizketaren eraginezkoak).
• Aurreikuspen ekonomikoen arloan, funtsean
biztanleria aktiboaren lanbidearen gizarte kotizazioekin elikaturiko ogasun publikoen menpeko pentsio publikoen osagarriak diren formulak sartzen
dira.
Formula horietariko bat lanbide fondoa edo osagarria da; enpresa baten arloan diseinatzen da bertako langileen alde, eta, horren arabera, pertzepzio
gehigarriak jasotzen dira, lanbide-erretirotik aurrera, langileak altxor publikotik jasotzen dituen pentsioei dagokienez (lanbide-bizitza osoan kotizatzearen eraginezko pentsioak). Kasu honetan, enpresen eta gobernuen arteko akordioak daude, hain
zuzen ere, lanbide-pentsioen fondo hauetan jasanarazitako desgrabazio bereziak daude.
Botere ekonomikoek eta gobernuko indar politikoek urte batzuetatik hona sustatu duten beste mekanismo bat, izan ere, banakako pentsio-fondoen
sorrera da; horiek pilatzen eta kapitalizatzen doaz,
erretiroari begira, eta, halaber, baliozkoak dira jasotzen diren pentsio publikoak osatzeko. Kasu
58

“La protection sociale...”. 37. or. Op. Cit. 2002.

honetan ere, estatuek finantza-hobariak ematen
dituzte halako fondoen tratamendu fiskalerako.
Hala ere, gure azterketaren ardatza bazterturiko taldeek osatzen dutenez, diseinaturiko formula bikoitzak nekez izan dezake eraginik biztanle-talde horietan. Lehenengoari dagokionez (profesionaltasuna),
pertsona horietako gehienak ez dira horren barruan
sartzen, asko sarritan ez baitaude lan merkatuaren
barruan edo noizean behin eta jarraitasun barik
egoten baitira horren barruan. Pentsio fondo pribatuei dagokienez, ez dute horretarako aukerarik; izan
ere, familia edo pertsona horiek nahikoa dute egunero bizitzeko behar dutena lortzeko borrokatzearekin.
Ondorioztatzen denez, asmaturiko neurriek, pentsio araubideen soluzio publikoak alde batera utzita, ez dute zerikusirik bazterturiko taldeen interesekin eta aukerekin. Neurrion ondorioz, epe ertainean eta luzean, nabarmenagoa izan daiteke talde
batzuen bazterreko egoeran.
• Hartzen diren neurrien gizarte ondorioen arloan,
alde batetik, kotizaturiko urte kopurua hazteko eskakizuna dakartenak (erretiroko pentsio publiko
osoaren jasotzailea izateko) kokatu behar dira, eta
bestetik, kobratu beharreko pentsioen zenbatekoaren murriztapena dakartenak, egindako kotizazioak
eta kobraturiko soldatak aintzat hartuta. Laburtzeko, kantitate bera kobratzeko, urte gehiago lan
egin eta gehiago kotizatu beharko da. Horrenbestez, estatuentzat berrikuntza ekonomikoa dena,
hiritar batzuentzat atzerapena izan daiteke, lehengo egoerari dagokionez.
Neurri horien gizarte motako beste muga bat, izan
ere, bizi-kalitatearen mailari buruzkoa da; hau da,
hiritarrek adin jakinera iristean edukitzeko moduko
bizi-kalitatearen mailari buruzkoa. Astia aisialdirako, atsedenaldirako eta borondatezko jarduera
askorako (lanaren baldintzatze eta presio psikologikorik gabe,...). Ikuspegi hori guztia mugatu egiten
da, baldin eta aurreraturiko erretiroa izateko aukeraren murriztapena egiaztatzen bada, eta, batik
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bat, orokorrean, erretiroko adina zenbait urtetan
atzeratzeko aukera egiaztatuz gero.
Azaldutako datuek agerian jartzen dute, alde batetik, politika ekonomikoen eskakizunen artean sor-

tzen den tentsioa, eta bestetik, gizarte politiken
eraginezko tentsioak; horrek guztiak elkarrizketarako eta akordiorako eremu zabala irekitzen die gobernuei eta arlo zibileko, sozialeko edo ekonomikoko erakundeei.

53
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3. Jardun Onak: arazoak, beharrizanak eta soluzioak

15 estatu kideen 77 JOak aztertu ondoren, gaur
egun bazterkeriaren ondorioak jasaten dituzten eta
pobrezia edo langabezia egoeran dauden bost biztanleria talde identifikatzen dira. Horiek guztiek antzeko
arazoak dituzte.

JOetan garaturiko soluzioen artean, honako
hauek aipa daitezke:

3.1. Bazterkeriaren ondorioak jasaten
dituzten taldeak: euren arazo nagusiak
eta harturiko soluzioak

• Langabezian eta bazterkeria arrisku larrian
dauden gazteei dagokienez, JOrik gehienek normaltasunerako eta gizarteratze berri baterako itzulketa prozesua proposatzen dute,

Identifikaturiko taldeak bat datoz Lisboako Europako Kontseiluak jasotakoekin, estatuek ezarritako
helburu utopikoetara hurbiltzeko aintzat hartu behar
54

dituztenei dagokienez: enplegu betea eta pobrezia
nahiz bazterkeria egoeren ezabaketa.

– kultura trebakuntzari eta lanbide heziketari lehentasuna emanez, lan merkaturako etapa berria
aukera gutxiagoekin ez hasteko;

Taldeak eta euren funtsezko arazoak honako hauek dira:
LANGABEZIAN ETA
BAZTERKERIA ARRISKU
LARRIAN DAUDEN GAZTEAK

Arauzko ikasketak ez amaitzean edota heziketa denbora baino lehen uztean, ez dute aukera berdintasunik, hurrengo
urteetan aurkituko dituzten erronka berriei dagokienez: lana aurkitzeko arazoak, kultura nahiz lanbide trebakuntza
jarraitu beharra…
Bestalde, lanari loturiko koordenatuak ez dira berdinak estatu guztietan, baina esan daiteke ezein estatutan ez dela
errazten gazteen sarrera normalizatua (are gutxiago talde honi dagokionez) lan merkatuan.

LANGABEZIAN
DAUDEN LANGILE
NAGUSIAK

Teknologia berriek goitik behera aldatu dituzte sektore batzuetako produkzio sistemak eta ezagupen nahiz egokitzapen jakina eskatzen dute, eskakizun berriei aurre egiteko; langile askok, berriz, arazoak dituzte teknologia horietara
egokitzeko eta erantzun egokia emateko. Heziketa eta birziklapena erronka berriak dira soldatapekoen talde horrentzat, lan merkatutik kanpo behin betiko ez gelditzeko.

IMMIGRANTEAK ETA
GUTXIENGO ETNIKOAK

Biztanleria talde honek zailtasunak izaten ditu bere gaitasunei egokituriko lantokia aurkitzeko, baita harrerako gizarteetan integratzeko maila egokiak lortzeko ere.

65 URTETIK GORAKO
BIZTANLEAK

Menpeko pertsona kopuru gero eta handiagoari aurre egiteko galdera planteatzen da, kontuan hartuta laguntzako
zerbitzu publikoak oso mugatuak direla eta familien laguntza eginkizuna gero eta urriagoa dela. Bestalde, pertsona
horien ehuneko jakinak gizarte bazterkeriaren arriskua izan dezake, euren pentsioak egokiak ez direlako.

ADIN TXIKIKO ZAURGARRIAK

Autonomiarik gabeko adin txikikoak, bazterkeria edo desegituratze arazoak dituzten edo izan ditzaketen familietakoak, biztanleria talde oso zaurgarriak dira, defentsarik gabe geratu ahal direlako.
Erronka nagusia hezkuntza osoa bermatzea da, gero gizartean garapen normalizatua eduki ahal izateko. Kasu
batzuetan ez dute arauzko irakaskuntza amaitzen (Absentismoa edota eskola uztea), eta beste zenbait kasutan,
amaitu egiten dute baina maila oso txarrarekin. Horren ondorioz, eskolatik lan merkaturako trantsizio arazoak izaten
dituzte.

EZINDUAK

Euren hezkuntza eta lanbide heziketa maila baxuagoa da eta horrek eragina dauka laneratze gaitasun urriagoan.
Ikaskuntza arazoak eta hezkuntza gaitasuna ezartzeko eskakizunak (lan merkatuan sartzeko) funtsezko arazoak dira
biztanleria talde honentzat, baina orain arte neurri pasiboak (eta ez aktiboak) eta paternalistak sustatzeko joera egon
izana ere funtsezko arazoa da.
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– aurkitu ahal dituzten aurretiazko oztopoak gaindituz (lanerako aukeratuak izateko eman behar
diren pausoak ez ezagutzea, lanpostuen eskakizunei erantzuteko lanbide-trebakuntza nahikorik
ez edukitzea,...);
– dena delakoagatik bilatu dituzten oztopoak gainditzen lagunduz (drogamenpekotasuna, delinkuentzia, familiaren desegituratzea,...);
– bazterkeria egoeretarako erantzun integralak
bilatuz, laneratzea eta gizarteratzea elkarren hurbilekoak izan direla eta bazterkeriaren oinarrian
dauden beste arazo batzuei (etxebizitza, hezkuntza, zorpetzea,...) aurre egin behar zaiela aintzat
hartuta;
Adibiderik adierazgarrienen artean, honako hauek
daude:
– Frantzian (TRACE programa59) banakako programa bat eskaintzen zaio bertan sartzen den gazte
bakoitzari, eta profesionalek 18 hilabeteko jarraipena egiten dute, gazteok lanpostu egonkorretan
integratzeko.

– Alemaniak62, “Job Aqtiv” legearen bidez (aurreikuspen ikuspegia), iraupen luzeko langabeziara
gazte gutxiago sartzea lortu nahi du.
– JO batzuek erraztu egin dute gazteen beharrizanetara eta aukera ekonomikoetara egokituriko
etxebizitzen lorpena, eta, aldi berean, lan merkatuan sartzeko eta mantentzeko erronka zailari
ere aurre egiten diote. Herri batzuetan (Danimarka, Frantzia, Luxenburgo, Portugal eta Espainia), gazteen ostaturako laguntzak sustatzen
dira63.
• Langabezian dauden langile nagusiak lan
merkatutik behin betiko baztertuta ez gelditzeko,
JO askok heziketa eta birziklapen neurriak abiatu
dituzte (bizitza osoan zeharreko ikaskuntza).
Danimarkan64 ezarri diren ekimenek langile nagusi
langabetuei aukera ematen diete irakaskuntza orokorreko ikastetxeetara joateko.
Irlandan, Céim ar Céim65 proiektuak, espetxean dauden edo bertatik irten berriak diren langabetu helduen heziketa eta lanbide egokitzapena aztertzen du.

– Erresuma Batuan60, New Deal programak lanari
loturiko laguntzak eta heziketak eskaintzen ditu,
eta horiek derrigorrezkoak dira 6 hilabetetik gorako langabezian dauden gazte langabetuentzat.

JOen multzoko eremu zabala integrazio elektronikoak betetzen du66. Informazioaren Gizarteak planteaturiko erronkei aurre egiteko, beharrezkoa da
IKTBetan heziketa ona edukitzea. Garapen maila
desberdinekin, heziketa hori EBko estatuetan ezartzen hasi dira67.

– Greziak61 bigarren aukerako ikastetxe-sistema
ezarri du, 18 urtetik gorako ikasleak hezkuntza sisteman berriro sartzeko, sistema horretatik irten
ondoren.

Estatu batzuk erreferentziako puntuak ezartzen
dabiltza biztanle guztientzat, biztanleok Internet
eta multimedia teknologia berriak erabiltzen ikasteko. Halaber, batez ere Austrian eta Alemanian68,

59

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 1. zenbakiko Jardun Ona.

60

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 10. zenbakiko Jardun Ona.

61

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 53. zenbakiko Jardun Ona.

Europako Kontseilua. “Estatu kideetako enpleguari eta egoerari buruzko baterako txostena – 2001” (2002/178/EE); DOCE L 60/70
(2002.3.1). 64. or.
62

63

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 47. or.

64

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 57. or.

65

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 57. or.

66

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 59. eta 60. zenbakiko Jardun Onak.

67

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 60. or.

68

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 62. or.
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teknologia berri horiek emakumeen artean hedatzea sustatzen da, horiek neurri batean baztertuta
eta gutxietsita daudelako, halako teknologien erabilerari dagokionez.
• Immigranteei eta gutxiengo etnikoei bideraturiko JOrik gehienek, lehenengo eta behin, immigrantea edo gutxiengo etnikoko kidea laneratzea
errazten dute, eta gero, integrazioa eta elkarrekiko
onarpena sustatzen dira, harrerako gizarte berrietan.
JO batzuk (Alemania-Behe Saxonia)69 immigranteen osasun laguntzaren beharrizanetara orientatzen
dira, hizkuntza eta kultura mailako komunikazio
oztopoak ezabatzeko.

56

Hezkuntzaren arloan, biztanle talde horiek hizkuntza ez ezagutzearen edo ohitura nahiz kultura desberdinak izatearen ondorioz duten hezkuntza urria
ordezteko neurriak abiatu dira. Horrela, Luxenburgok70 (egoiliarren %36 immigranteak eta bigarren
hezkuntzako ikasleen %13 atzerritarrak) “harrera
eskolak” antolatu ditu eskolaurreko ikastetxeetan
eta haurtzaindegietan, hizkuntza ez ezagutzearen
ondoriozko arazoak gainditu ahal izateko.

tean partaidetza kulturalerako, ekonomikorako,
sozialerako eta politikorako aukerak handitzea da.
Portugalen73 toki komunitateak sustatzeko ahaleginean dabiltza, eta horretarako (adibidez, “Com as
Minorías” ekimenaren kasuan, Lisboako eskualdeko immigrante afrikarrentzat), teknologia berriak
eta multimedia zerbitzuak aprobetxatzen dira.
Diskriminazioaren arazoa, bestalde, emakumeen
eta haurren trafikoaren aurkako borrokarako JOetan islatzen da (Italia-Emilia Romagna)74, eta diziplina anitzeko jarduketak sustatzen dira (aholkularitza, babesa, harrera, birgaitzea, lanbide heziketa
eta lana), baita jatorrizko herriekiko lotura ere.
Halaber, beste joeran bat hedatzen ari da75, eta, horren arabera, gutxieneko baliabideen lorpena (Errentarik Txikienak76, etab.) egoiliar guztiengana hedatzen da, egoiliar horiek immigranteak izan arren.
• Mugitzeko gaitasuna murriztuta duten 65 urtetik
gorako biztanleak gizarteratu ahal izateko, JOek
soluzio desberdinak hartzen dituzte aintzat:
– JO batzuek etxerik etxeko laguntza planteatzen
dute. Horretarako, biztanle talde horretara bideraturiko zerbitzuen koordinazioa eta integrazioa
bilatzen da, eta beraz, gizarte eta osasun zerbitzuen sareak beste modu batera antolatzen dira.

Europar Batasuneko estaturik gehienak ere71 ildo
horren aldekoak dira; izan ere, horien ustez, hizkuntzaren ikaskuntza ona ezinbesteko baldintza da
ondo gizarteratzeko. Horretarako, Irlandaren kasuan, aurrekontuetako partida bereziak bideratzen
dituzte analfabetismoaren aurka borrokatzeko eta
hutsuneak betetzeko, bai osagarri kulturala behar
duten helduen eta bai adin txikikoen kasuan.

– Beste JO batzuek adineko pertsonen autonomia
eta independentzia sustatzen dute77, abiatzen
diren ekimenetako partaidetza eta gaitasun aktiboaren bidez. Horrela, pertsona horien bizi-kalitatea eta duintasuna sustatu nahi dira.

Aipagarria da immigrante eta errefuxiatu berriak
gizarteratzeko programa, Danimarkan sustatu72 eta
hiru urteko iraupena duena; horren helburua gizar-

IKTak ezagutzearen bidezko integrazio elektronikoaren sustapena, izan ere, adineko pertsonen
esku jarritako tresnetariko bat da (Holanda eta

69

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 51. zenbakiko Jardun Ona.

70

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 42. zenbakiko Jardun Ona.

71

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 37. or.

72

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 46. or.

73

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 61. or.

74

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 77. Jardun Ona.

75

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 40. or.

76

Ikusi erantsitako agiria. III. kapitulua. 3. eranskina.
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Finlandia)78, horien autonomia nahiz autoestimua
sustatzeko eta, horrela, etorkizun urriko jarrera
pasiboak saihesteko.
Adineko pertsonen autonomiarako laguntzaren
arloan, aipagarria da Luxenburgoko “Mendekotasun asegurua” programa. Horren helburua adinaren edo ezintasunaren eraginezko mendekotasuna aurreikustea da; horren barruan, Estatuarekiko mendekotasuna murriztea sartzen da,
finantziazioa eta erantzukizuna familia zein gizarte sareei edo gizarte laguntzako elkarteei eskuordetuta. Aurrerapauso garrantzitsua da erabiltzaileak gaitzeko eta horien independentzia nahiz
autoestimua sustatzeko, zerbitzuen kalitatearen
barruan.
– JOen beste talde batek79 aukera ematen du “familiei laguntza eta adorea emateko, gaixoak,
ezinduak eta adineko pertsonak etxean zaindu
ditzaten; horretarako, etxerik etxeko laguntza eta
heziketa ematen dute, zaintzen arloan (Austria,
Grezia, Espainia, Suedia, Italia eta Irlanda), eta
lana pertsonak zaintzeko uztearen eraginezko
kostuaren araberako finantza laguntza eskaintzen dute, adibidez, zaintzaileentzako prestazioa
(Irlanda) eta aseguruen desgrabazioa (Austria)”.
• Adin txikiko zaurgarriei dagokienez, erronka nagusia hezkuntza osoa bermatzea da, gero gizartean
garapen normalizatua izateko oinarrizko pausotzat.
JO batzuek laguntzako neurriak proposatzen dituzte irakaskuntza goizegi utzi duten gazteentzat, eta
horrela, hezkuntzan berriro sartzeko tresnak bilatzen dituzte, hezkuntza hori goizegi utzi dutenentzat80:
– garapenik urrieneko eskualdeetan kokaturiko
ikastetxeei laguntza handiagoa ematea;

– arazo bereziko eskoletan ikasle kopurua murriztea;
– eskolako segurtasuna hobetzea;
– familiaren, eskolaren nahiz gizarte inguruaren
arteko harremanak indartzea eta eskola maila
desberdinen arteko trantsizioa erraztea;
– ikasleei laguntzeko eta laguntza psikologikoko
zerbitzuak ugaritzea;
– eskolatik kanpoko jarduerak sortzea, eskoletan
jasotako heziketa osatzeko.
Erresuma Batuko “Sure Start”81 programaren xedea
haurren pobrezia eta gizarte bazterkeria ezabatzea
da, eta lau helburu nagusi ditu: “haurren garapen
soziala eta emozionala hobetzea; euren osasuna
hobetzea; ikaskuntza gaitasuna hobetzea, eta familiak nahiz horien gizarte ingurua indartzea”.
Greziak82, bestalde, hezkuntzarako berdintasuna
sustatzeko neurriak jartzen ditu ikasleen esku, batik bat baliabide ekonomiko urriko familietatik datozen eta bazterturiko zonetan dauden ikasleei dagokienez.
• Ezinduen arazoak jorratzen dituzten JO guztiek
baztertu egiten dute laguntza pasiboen edo hurbiltze paternalistaren planteamendu antzua. Gizarteratze ahalik eta handiena lortzea (independentziarekin eta autonomiarekin), baita lan merkatuan
ere, horiek jorratzeko ikuspegirik onena da.
Horretarako planteatzen diren ekintzak:
– Hezkuntza sistema normalizatuan integratzen
dituzte ezintasuna duten haurrak, diskriminazioa
eragiten duten gela bereziak sortu barik.
– Lanbide heziketa euren beharrizanetara egokitzearen garrantzia nabarmentzen dute, honako
hau planteatuz:
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 39., 40. eta 45. Jardun Onak.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 59. Jardun Ona.
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EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 68. or.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 53. eta 56. zenbakiko Jardun Onak.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 52. zenbakiko Jardun Ona.

82

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 53. zenbakiko Jardun Ona.
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— Lan merkatuan sartzeko metodo berritzaileak.
Erabiltzaileen beharrizanen araberako ereduak
aplikatzen dira: lagundutako lana, babesturiko
lanpostuak eta heziketa-kontratudun lana.
Batzuetan, lan-tutore baten laguntza dute.

bakigarrietariko bat da. Horren ondorioz, baliabide ekonomikoen gabezia sortzen da eta horiek
ezinbestekoak dira gainerako faktoreak eskuratu
ahal izateko: etxebizitza, osasuna, heziketa egokia, etab.

— Garapenerako eta proba praktikoetarako programak, teknologia berrien sistemen aldetik,
gizartean partaidetza eta berdintasun handiagoa izateko, gainerako biztanleei dagokienez.

– etxebizitza duinik ez izatea, bizi-kalitatearen
gutxieneko maila lortu ahal izateko elementuak
dituen etxebizitza. Estatuak guztiz kezkatzen
dituen gai hau, batik bat, talderik edo familiarik
zaurgarrienetan duen eraginean euskarritzen da.
Estaturik gehienek euren EPN/gizarteratzea planetan onartu egiten dute “ez dakitela arazoaren
irismena eta izaera zein den, eta beraz, ezin
dutela prebentzio neurririk garatu”.

– Aurkitzen dituzten eta normalizazioa oztopatzen
duten eragozpenak ezabatzea, horiek kenduta
normaltasuna lortu ahal baitute (“denentzako
diseinua”83, garraio publikorako erraztasunak,
ostatu beharrizanetarako egokitzapenak, hezkuntzaren arloko neurri osagarriak).

58

Horrela, ezabatu egin dira ezinduentzako eraikin
handiak eta ospitaleak, eta, horien ordez, taldeetxebizitzak ugaritu eta euren inguruaren berreskurapena sustatu da, berriro ere etxean bizi ahal izateko.
3.2. Bazterturiko taldeen arazoak eta
beharrizanak, Europar Batasuneko gizarte
babesaren oinarrizko lerroei eta
orientazioei dagokienez
Lehen aipaturiko taldeek adierazitako arazoen
edota beharrizanen azterketa zehatza egingo dugu
orain, eta horiek EBko eta estatu kideetako gizarte
babeseko oinarrizko orientazioekin eta ildoekin soilik erlazionatuko ditugu.
• Lehen esan dugunez, pobrezia baliabide ekonomikoen gabeziatzat ulertzetik pobrezia dimentsio
anitzeko fenomenotzat ulertzera igaro gara.
Egoera hori eragiten duten faktore nagusiak honako hauek dira:
– arauzko hezkuntza/heziketarik ez edukitzea
edo hori txarra izatea, gizarte eta lanbide bizitzako erronkei aurre egin ahal izateko;
– langabezia. Lanposturik ez edukitzea pobrezia
egoerak azkarren hurbiltzen dituen faktore era83

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 71. or.

84

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 58. or.

– zaintza handiak behar dituen eta bizitza normalizatua (familia, lana, etab.) egiteko aukera ematen ez duen osasun txarra.
Osasun laguntza lortzeko erraztasunak eta estaldura unibertsalaren sustapena funtsezko elementuak dira, pobrezia egoeran edo arriskuan
dauden talde zaurgarrientzat.
– pertsonaren edo familiaren desegituratzea, drogamenpekotasunaren, delinkuentziaren eta abarren eraginezko arazoen ondorioz;
– gizarte eta komunitate mailako gehiegizko gabeziak dituen auzoan edo zonan bizitzea, bertako
giroa ez baita lagungarria kalitateko bizitza edukitzeko.
• Pobreziari loturiko gehiegizko zorpetzea.
Gizarte fenomeno hau nahiko garatuta dago estatu
askotan; apurka-apurka hedatzen joan da eta eragin handia dauka berori jasaten duten familien ekonomian; gainera, nekez konpontzeko moduko arazoa da, baldin eta prebentzio neurriak hartzen ez
badira eta lehendik dauden narriadura egoerei soluzioa aurkitzeko politikak aplikatzen ez badira.
• Justizia lortzeari dagokionez dagoen diskriminazioa. Sarritan, nolabaiteko bazterkeria duten
taldeen kasuan, justizia lortzea erabakigarria izan
daiteke84 euren etorkizuneko egoerarako (gutxien-
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go etnikoak, immigranteak, asilo eskatzaileak,
etxeko indarkeriaren biktimak, delinkuente izandakoak, prostituzioan dabiltzan pertsonak).
• Immigrante askok eta gutxiengo etnikoetako
kide ugarik duten bazterkeria egoera eta integraziorik eza. Bi motakoa izaten da. Alde batetik, kultura berriari aurre egiteak dakarren kulturabazterkeria, kultura berria eta euren jatorrizko herrietakoa oso desberdinak izaten baitira (hezkuntza, ohiturak, heziketa,...). Bestetik, lan merkatu
normalizatuan sartzeko zailtasunen eraginezkoa.
JOetan jasotako soluzioen artean, honako
hauek daude:
• Pobreziari berorren dimentsio aniztasunean
oinarrituz aurre egiteko, erantzun integralak planteatzen dira, hau da, bazterturiko pertsonen bizitzan alderdi guztietatik eragina duten faktore guztietarako erantzunak (errenta politikak, osasuna,
lana, hezkuntza, hirigintza, etab.). Izan ere, faktore
baten ondorioei aurre egitea (heziketa, desegituratzea, osasuna, etab.) ez da nahikoa, baldin eta
kasuan kasuko pertsona edo familia bazterkeria
egoera orokorretik irteteko oinarriak jartzen ez badira.
• Hezkuntza akastunak eta lanbide heziketa
urriak handitu egiten dituzte bazterkeria arriskuak. Behin eta berriro errepikatzen dira eskola
goizegi uztearen edo eskola porrotaren ondoriozko
hezkuntza maila akastunak suspertzeari eta osatzeari garrantzia ematen dioten neurriak.
Ekimen horiek eskubideen berdintasuna sustatzen
dute, hezkuntzari dagokionez, eta hiritar talde batzuen diskriminazioa ekiditen dute, hiritarrok guztiz
gizarteratzeko eta laneratzeko. Gero eta ahalegin
handiagoak egiten dira heziketa esperientziak enpresen lan beharrizanetara egokitzeko. Joera horren adibide argi bat Gironako Udalak garaturikoa
da85.
85

Horri dagokionez, garrantzi handia ematen zaio
teknologia berriak ezagutzeari eta menperatzeari,
horien menpeko alderdi askotan bazterkeria ekiditeko. Lehen ere esan dugu ezagupen horrek garrantzi handia duela talde batzuen kasuan (ezindua,
langabetu nagusiak eta adineko pertsonak).
Estatuetan, derrigorrezko hezkuntzaren lehenengo
urteetatik sustatzen dira IKTak.
• Langabeziari dagokionez, JOrik gehienek aurretiazko fase guztiak (normalizazio pertsonala, heziketa handiagoa, lanbide aholkularitza nahiz orientazioa, lanari loturiko trebetasunen lorpena,...)
errespetatu behar dituen benetako prozesutzat
hartzen dute lan baten bilaketa, baina horren
amaieran lanpostua aurkitzen da. Heziketa bera
edo aholkularitza bera ez dira helburuak. Helburua,
zalantzarik gabe, lana lortzea da.
Batzuetan, bitarteko puntuak planteatzen dira, adibidez, GKEen edo gizarte ekimeneko kooperatiben
menpeko lanak, eta horiek, nolabait ere, babesa
edo dirulaguntza dutela jo daiteke, baina enplegu
normalizaturako derrigorrezko ibilbidearen barruan
daude.
Iraganeko soluzio pasiboak baztertu egiten dira,
hau da, langabezia egoeretarako babesa/dirulaguntza ematean oinarrituriko soluzioak. Beraz, lana
bilatzeko eta sustatzeko politika aktiboak sustatzen dira, langabetuen autonomia bilatuz, horiek
euren bizitzaren kontrola ahalik eta arinen eskuratzeko, enpleguan oinarrituz.
Langabezia egoerekin batera, bazterkeriari loturiko
beste egoera konplexuago batzuk egon daitezke
(drogamenpekotasuna, delinkuentzia,...); horien
eraginez, enplegurako ibilbideak oztopoak gainditu
behar izaten ditu, desegituratze pertsonaleko oztopoak. Testuinguru horretan, ibilbide pertsonalik
konplexuenetarako eta zailenetarako soluzio integralak eskaintzen dituzten JOak daude. Esate baterako, Erresuma Batuko New Deal programa86, Gironako Udaleko integrazio ekonomikorako tresna87

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 11. zenbakiko Jardun Ona.

86

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 10. zenbakiko Jardun Ona.

87

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 11. zenbakiko Jardun Ona.
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edo Italiako CISC sindikatuak sustaturiko ANOLF
esperientzia88.
Bartzelonako Rauxa elkarteak89 laguntza ematen
die bazterkeria handiko langabetuei, ibilbide konplexu baten bidez; ibilbidea motibazio fasearekin
hasten da, gero gizarte nahiz osasun laguntzako
eta gizarteratzeko fasea dator, eta azkenik, laneratzea iristen da, bai elkartean bertan edo bai berorrek sustaturiko kooperatibetan. Beste ekimen batzuk ere badira, esate baterako, Erresuma Batuko
Auzoak Suspertzeko Estrategia Nazionala90; horiek
gabezia ugariko zonek izan dezaketen eraginean
oinarritzen dira, eta auzoen berrikuntza nabarmentzen dute, enplegurako lana errazteko elementu
paralelotzat. Nafarroako Eskualde Planak ere hortxe daude, gizarte bazterkeriari aurre egiteko.

60

• JOak lanean ari dira etxebizitzaren arazoari soluzioa aurkitzeko. Portugalen91 txaboletan bizi diren
pertsonei etxebizitza sozialak lortzeko aukera ematen zaie; Frantzian92, 30 urtetik behera izan eta lan
bila ari diren gazte langabetuei etxebizitza publikoak edo pribatuak lortzeko erraztasunak ematen
zaizkie; Finlandian93, etxerik gabeko pertsonen arazoari erantzuna ematen saiatzen dira, jabeei etxebizitzak etxerik ez duten edo premiazko ostatu beharrizanak dituzten pertsonei alokatzeko esanez.
Etorkizuneko helburutzat, EPN/gizarteratzea deritzenek diotenez, beharrezkoa da etxebizitza eta ostatu lorgarrien eskaintza handitzea, horien prezioaren egokitzapena eta kalitatea bermatzea eta kontsumitzaile zaurgarrien lorpena nahiz babesa hobetzea.
Batzordearen Baterako Txostenean etxebizitzari
eskaintzen zaion gainerako lekua, batez ere, asmo

onen zerrenda da; asmo interesgarriak dira, baina
horien abioa ondo aztertu beharko da hurrengo
urteotan.
• Estaturik gehieneko biztanleek, aspalditik ona,
osasun laguntza eta estaldura unibertsala
dute, eta, ordainketei dagokienez, arreta berezia
jartzen zaie baliabiderik gutxieneko taldeei.
Hala ere, JO gutxik sartu dituzte hobekuntza
handiak horretan. Beharrezkoa da osasun zerbitzuen eta gizarte zerbitzuen arteko koordinazioa
sustatzea, ikastetxeetatik prebentzio nahiz hezkuntza neurriak sustatzea, lan merkatuan prebentzioko
laguntza bultzatzea eta itxarote-zerrendak murriztea.
Testuinguru honetan, garrantzitsuak dira Danimarkako proiektu berritzaileak94, osasun zerbitzuen eta
gizarte zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzeko.
• Gehiegizko zorpetzearen gaia konpontzeko, JO
batzuek95 (Alemania, Irlanda, Luxenburgo eta Portugal) prebentziozko zenbait proposamen eskaintzen dituzte, “finantza kudeaketari eta banakako
edo familiako planifikazioari buruzko heziketan eta
aholkularitzan” oinarrituz.
Beste batzuek (Alemania, Austria eta Frantzia)96
neurriak proposatzen dituzte “zorren itzulketa
errazteko, itzulketa baldintzak eta epeak zordunaren finantza gaitasunari egokituz”; gainera, esaten
denez, “gizarte zerbitzuen eta zerbitzu juridikoen
arteko lankidetza sustatu” behar da, “baita finantza erakunde pribatuekiko lankidetza ere”.
Alemanian, esate baterako, alde batetik, prebentzioko aholkularitzako agentzia asko jarri dira martxan, kasuan kasuko Länderren eta udal agintarien

88

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 23. zenbakiko Jardun Ona.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 64. zenbakiko Jardun Ona.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 73. zenbakiko Jardun Ona.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 47. zenbakiko Jardun Ona.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 48. zenbakiko Jardun Ona.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 62. zenbakiko Jardun Ona.
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EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 50. eta 82. or.

95

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 64. or.
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EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 64. or.
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finantziazioarekin; bestetik, oraingo kaudimen ezaren ebazpena eta hondakinezko zorren ordainketak
ebazteko prozedura tramitatzeko neurriak jarri dira.
• JOek laguntza mugatua eskaintzen diote Legea
diskriminazio barik betetzeari. Kasu batzuetan
(Irlanda)97 laneko berdintasun politikak sustatzen
dira, baita “sexuaren, adinaren, ezintasunaren,
erlijioaren, arrazaren edo pertsona ibiltarien komunitatekoa izatearen araberako diskriminazioaren”
aurkako borrokarako politikak ere.
Zerbitzu juridikoak eta justizia lortzeko neurrien
hobekuntzaren barruan98, zenbait neurri sustatzen
dira: laguntza juridikorako dirulaguntza, diru-sarrera urriko pertsonen aholkularitza juridikoa, asiloa
eskatzen dutenentzako aholkularitza espezializatuko zentroa, justizia lortzeko eskualde batzordeen
sare orokorra eta auziak konpontzeko aukerako
bide azkarragoen nahiz eskuragarriagoen garapena

• Immigranteen arteko gutxieneko integrazio
mailen sustapenari dagokionez, estatu batzuek
esperientziak dituzte arlo honetan. Grameneteko
Santa Coloma99, Bartzelonako IBN-Batuta100, Arbucies101, Danimarka102 eta Holanda103 immigrante
taldeen integrazio lan horren adibideak dira, eta
lan merkatuko ateraino bertaraino eramaten dituzte.
Erakunde publikoek edo pribatuek sustaturiko
eta bultzaturiko ibilbidea zehazten dute, eta kultura nahiz lan mailako oztopoak gainditzen saiatzen dira, gizarte berrian lanaren bidez integratzeko.
Hemen ere, euren bizi-egoera berriaren erantzukizuna arlo guztietan (osasuna, lana, etxebizitza, kultura,...) modu autonomoan eskuratu ahal duten
immigranteei bidea irekitzeko irteerak nabarmentzen dira.
61
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 57. zenbakiko Jardun Ona.
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EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 58. or.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 25. zenbakiko Jardun Ona.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 26. zenbakiko Jardun Ona.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 27. zenbakiko Jardun Ona.
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Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 20. zenbakiko Jardun Ona.

103

Erantsitako agiria. III. kapitulua. 1. eranskina. 21. zenbakiko Jardun Ona.
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4. Jardun Onen ebaluazioa

Gure helburua JOen ebaluazioa egitea da,
horiek hobeto ezagutzeko eta landu nahiz hobetu
beharreko alderdiak ikusteko, etorkizuneko
jarduketak hobeak izan daitezen.
Horretarako, Europako Batzordearen eta Kontseiluaren irizpideak edo printzipioak aplikatzen ditugu104 beharrezkoak baitira 77 JOetatik 30 ebaluatzeko. Horien hautapena egiteko, berriz, honako irizpide
hauek hartzen dira aintzat:

62

– Nizako Europako Kontseiluak adierazitako helburuak, eta azpihelburu bakoitzak multzo osoari dagokionez lortzen duen garrantzia. Horrela,
“talderik zaurgarrienen laguntza” azpihelburuan 77 jardun onetatik 28 edukita (baliorik
handiena), horren guztizkoan duen garrantzia
mantendu egiten da 30en hautapenarekin
(30etik 9, hori ere gehienekoa).
– Lurralde dimentsioa, hau da, Batasunaren lurraldea osoa babestu beharra; horrela, ez dugu
ahaztuko estatu kideen arteko desberdintasunak eta, beraz, gizarte babes desberdinen arteko aldeak (sozialdemokrata, kontserbadorea,
liberala eta katolikoa). Herri bakoitzeko bi jardun on aukeratzea erabaki da.
– Inplikaturiko taldeen eta azterturiko arazoen
dibertsitatea.
– JO horien sustatzaileak erakunde publikoetako
nahiz pribatuetako eragileak izatea, edo hasieratik ere protagonismo mistoa edukitzea.
Horrenbestez, I. helburuaren lehenengo zatiari lotuta (Enpleguko partaidetza) 9 JO aukeratu dira. Helburu horren bigarren zatiak (Baliabide guztien lorpena) beste 12 JO biltzen ditu. Bigarren helbururako
(Bazterkeria arriskuak aurreikustea) hiru JO aipatzen
dira, eta hirugarrenerako (Talderik zaurgarrienei laguntzea) 4; laugarrenerako (Eragile guztiak mugiaraz-

104

EPN/gizarteratzea. Baterako txostena. 2002. Op. Cit. 81. or.

tea) bat; eta hautaturiko azken JO, berriz, Nizan osagarritzat harturiko helburuari buruzkoa da, hau da,
gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzeari
buruzkoa (ikusi 2. koadroa, “Jardun Onak aukeratzeko
irizpideak”).
JOen ebaluaziorako oinarrizko 10 printzipioak
honako hauek dira:
1. Subsidiariotasuna. Pertsonengandik hurbil dauden ekintzak.
2. Planteamendu holistikoa, hau da, proposamen
integratuak.
3. Erabaki-hartzeen inguruko gardentasuna eta
erantzukizuna, eta prozedura argiak, erabakiak
ukatzeko edo errekurritzeko; esate baterako, herriaren defendatzailea, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna (eskubideen gutuna;
ikusi III. kapituluko 2. eranskina).
4. Erabiltzeko erraztasuna; adibidez, sarbide
bakarren bitartez.
5. Eraginkortasuna: burokrazia ahalik eta txikiena,
lehenengo unean esku hartuz eta soluzio errentagarriak bilatuz.
6. Elkartasuna eta lankidetza; gizartean elkartasuna eta kohesioa sustatu behar da, eta eragile
guztien arteko lankidetza eta baterako erantzukizuna ere bai.
7. Guztien giza duintasuna eta oinarrizko eskubideen onarpena eta sustapena, berdintasuna
sustatuz eta diskriminazioa baztertuz.
8. Pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren eraginpeko
pertsonen partaidetza, politika eta zerbitzu integratzaileen lanketan, aplikazioan eta jarraipenean.

13256 Libro Cap. III.eusk 07/1/12 10:51 Página 63

Gizarte Babesa, EBko eta EAEko Gizarte Politikaren Funtsezko elementua 2006

2. KOADROA. JARDUN ONAK AUKERATZEKO IRIZPIDEAK
Helburuak

Azpihelburuak
Talderik zaurgarrienei
laguntzea

Herriak
B DK D EL E F IR I
1

1

1

1

JO kopurua
L NL A P FN S UK UE (Eranskina)

2

1

1

1

9

3, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 20, 21

4

30, 35, 41, 42

2

47, 48

1

49

4

52, 53, 54, 56

1

58

1

60

1

61

1

63

Lana eta familia
adiskidetzea
1. Enpleguko partaidetza
eta baliabide
guztien lorpena
sustatzea

Gutxieneko diru-sarreren
sistemak hobetzea

1

Etxebizitza duina
lortzea

1

Osasun laguntzaren
lorpena hobetzea

1

Hezkuntza lortzea

1

1

1

1

1

Legearekiko berdintasuna
eta justizia lortzea

1

1

1

1

Integrazio elektronikoa
sustatzea
2. Bazterkeria arriskuak
aurreikustea

1

Gehiegizko zorpetzeari
loturiko araz. aurreikustea

1

Etxerik gabeko
pertsonen arazoak
Familien elkartasuna
zaintzea

1

Gizarteratze arazo berez.
dituzten taldeak
3. Talderik zaurgarrienei
laguntzea

Ezinduak

63
1

1

1

Gizarte bazterkeriaren
lurralde dimentsioa
4. Eragile guztiak
mugiaraztea

1

69, 70, 73

1

74

1

76

1

77

Inplikaturiko
pertsonak
Eragile guztien
partaidetza

1

5. Gizonen eta emakumeen Gizonen eta emakumeen
arteko berdintasuna
arteko berdintasuna
sustatzea
sustatzea
GUZTIRA

3

1
2

2

9. Menpekotasunaren murriztapena eta erantzukizun, autonomia eta independentzia handiagoaren sustapena, pertsona onuradunentzat,
aurrerapen, hazkunde eta garapen pertsonalaren aukerak bultzatzeko.
10. Emaitzen eta bideragarritasunaren azterketa iraunkorra eta aldian behingoa.
Europako agiri askotan behin eta berriro jasotako
gomendioak eta jarraibideak aintzat hartuta,
gure ustez komenigarria da beste bost alderdi
eranstea:
11. JOen barruko eta kanpoko ebaluazioa, lehenago, bien bitartean eta amaieran.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

Ex ante: helburuena eta tresnena nahiz baliabideena, baita horiek lortzeko ezartzen diren epeen
(laburra, ertaina eta luzea) ebaluazioa ere.
On going: prozesu osoan. Ematen diren pausoak,
lortzen diren helburuak eta elementu zuzentzaileak edo aberasgarriak (ekintza eraginkorra izateko
sartu behar direnak) aztertu behar dira.
Ex post: lorturiko emaitzak. Proposaturikoak
diren, egoerak nahiz aurreikusitako prozedura
aldatu diren edo hasierako helburua guztiz bete
den.
12. Beste egoera edo lurralde batzuetan aplikatzeko aukera.
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13. Berrikuntza, iraganekoak diren edo eraginkortasunik ez duten metodologiak baztertuz.

rioa da. Sarbide bakarra bermatuz gero, oztopo burokratiko asko saihesten dira.

14. Aplikaturiko zerbitzuen edo esperimentaturiko
JOen kalitatearen sustapena.

Garapenerako lankidetzaren bidezko baterako erantzukizuna. Prozesu hori esperientzia
askotan ikusten da eta horixe da, antza denez, naturaltasunez onartzen den joera orokorra; balio erantsi
itzela ematen die oraintsu arte aplikaturiko metodologiei. Gainera, indibidualismoak eta eremu isolatuak
hautsi eta jauzi egiten da lankidetzarantz eta elkartasunerantz; horrek aberastu egiten ditu abiaturiko ekimenak.

15. Estatuko edo EBko funtsezko politika orokorren aipamena; JOek hasieran aintzat hartu
beharreko aurretiazko elementua da. Ez dira
gizarte ekintza orokorraren barruko jarduketa isolatu hutsak izan behar.
Ondoren, 30 JOetan funtsezko 15 irizpideak aplikatzearen ostean ateratako oinarrizko alderdiak adieraziko ditugu (informazio gehiagorako, ikusi erantsitako agiria. III. kapitulua. 3. eranskina).
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Subsidiariotasuna. Isla iraunkorra dauka azterturiko JOetan. Bazterturiko auzoak, herriak/hiriak,
eskualdeak, estatuak: eremu horrexetan planteatzen
dituzte jarduketak, bai herri administrazioek eta bai
erakunde pribatuek. Esan daiteke ekimen publikoek,
orokorrean, jarduketa orokorragoak garatzeko joera
dutela; gero, egokitu egiten dira dimentsio txikiagoko
eremuetara. Aldiz, erakunde pribatuek (Hirugarren
Sektorea, etab.), oro har, mailarik txikienean hasten
dute euren jarduketa, eta gero, euren jarduera eremu
handiagoetara hedatzen dute, lorturiko emaitzak beste
errealitate edo talde batzuetan aplikatuz. Apurka-apurka, zirkulu zabalagoetara transferitzen dira.
Erantzun integratuak. Argi eta garbi ikusten da
aukeraturiko JOetan. Bazterkeria egoeren zergatiak
aztertzen dira, ez ondorioak bakarrik. Horrela, suspertzeko ibilbide berria diseinatu eta erakunde protagonistek laguntza ematen dute helburuak eta tresnak
biltzeko, eta eraginkortasun ahalik eta handiena lortzeko, beharrezkoak ez diren bikoiztasunak, interferentziak eta ezkutatzeak ekidinez.
Gardentasun bermeak. Segurutik mekanismo
batzuk egongo dira berme horiek segurtatzeko, baina
ez dakigu zein diren. Aurrerantzean, etorkizuneko
JOetan aintzat hartu beharreko alderdietarikoak izango dira.

Azterketa sakona eginez, esan behar da aipaturiko esperientzietariko asko abiatu dituzten erakunde
sustatzaile publikoak asko direla; aldiz, erakunde pribatu gutxiago detektatu da. Horien artean, asko
Hirugarren Sektorekoak dira (kooperatibak, GKEak,
boluntario-elkarteak,...), eta beste zenbait, berriz, irabazi asmokoak dira, baina horiek ere ekarpen positiboak egiten dituzte gizarte arloan. Azkenik, kopuru
txikiagoan, sustatzaile mistoak daude (erakunde
publikoak eta pribatuak); hau da, JOren hasieratik
helburu komunak eta baterako lana garatzeko akordioa lortu dutenak gutxi dira.
Funtsezko eskubideen sustapena. Ekimen
askotan agerian gelditu denaren arabera, helburua
oinarrizko eskubideak betetzea da, eta JOen inplikazioa, berriz, kasuan kasuko gizarteek eskubideok guztiz errespetatzen dituztenetik hasi beharko litzateke.
Pobreziaren eraginpeko pertsonen partaidetzaren sustapena (empowerment). Azterturiko
JOek beharrizan hori nabarmentzen dute eta partaidetza gero eta handiagoa da. Hala eta guztiz ere, prozesu konplexua da eta hurbiltze, sentsibilizatze eta
inplikazio etapak behar ditu hasieran, gero erantzukizun eta lankidetza handiagoekin hasteko.

Erabiltzeko erraztasuna (Arreta gune bakarra).
JO askotan hartzen da kontuan.

Bazterturiko pertsonen autonomiaren eta
independentziaren lorpena. Lanketarik zailenetarikoa duen puntuetarikoa da, JOen erantzukizuna
duten erakundeei dagokienez; hala ere, gero eta ahalegin handiagoa egiten ari da horretan, etorkizunean
garrantzi handia izan baitezake bazterturiko pertsonentzat.

Eraginkortasunaren bilaketa (burokrazia
ekidin). Aurreko irizpidean adierazitakoaren ondo-

Zerbitzuen emaitzaren eta bideragarritasunaren egiaztapena (proofing). Ekimen guztietan
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uste da garatzen diren jarduketak eraginkorrak direla
eta aurretik ezarritako helburuetara ondo egokitzen
direla. Baina JO askotan emaitzak ez dira berariaz aipatzen, esperimentazio fasean daudelako.
Horrenbestez, alderdi hau nabarmendu egin beharko
da. Estu lotuta dago JOren barruko eta kanpoko ebaluazioa zuzen gauzatzearekin.
Irizpide hau estu lotuta dago aurrekoari, eta
berau ere ez da berariaz aipatzen. Barruko ebaluazioa ez da egin, batik bat egindako jardueraren
amaieran, eta bertatik, emaitzei, gizarte eraginari eta
ekintzaren egokitzapenari (programaturiko helburuei
dagokienez) buruzko ondorioak atera dira.
Beste lurralde edo egoera batzuetara transferitzeko aukera. JOetan ia ez da aipatu ere egiten.
Dirudienez, elementu honi ez zaio baliorik eman.
Agian, ikusitakoen arteko gabeziarik nabarmenetarikoa da.
Hala eta guztiz ere, garapen handiko esperientziak egon dira, emaitza positiboetan oinarrituz, eta
horiek estatu beraren barruko beste leku edo eskualde batzuetan aplikatu dira. Hau, batez ere, edukien
eta metodologien berrikuntza proiekturen batean
agerian gelditzen denean gertatzen da. Egiaztapen
horretan oinarrituz, esperientzia horiek beste leku
geografiko batzuetan “errepikatzeko” ahalegina egiten da. Esperientziak estatuen artean transferitzeari
buruz, ostera, ez da ezer esaten. Nazioz gaindiko alderdia ia guztiz ahaztuta gelditzen da, baina Batzordearen helburuetariko bat, Koordinazio Metodo
Irekiaren bidez, esperientzien eta JOen trukea sustatzea da.
Berrikuntza. Elementu komuna da JO gehienetan. Baztertu egiten da bazterturiko pertsonen premiazko arazoak konpontzean oinarrituriko estilo “tradizionala”, eta herriei “tresnak eskaintzen” zaizkie,
bizi-ibilbidean jauzi kualitatiboa emateko eta erantzukizuna hartzeko, bazterkeriaren iraupena ekiditeko
oinarriak jartzeari eta itzulezina den prozesu positiboa hasteari dagokionez.
Zerbitzuen kalitatea. Taldeen bizi-kalitatea
hobetzea (adineko pertsonak, ezinduak, langabetuak, adin txikikoak, arazoak dituzten gazteak,...)

berariaz jasota dago, azterturiko ekimen askoren
helburutzat.
JOek, orokorrean, EBk edo estatu kideek sustaturiko politika zabalagoei buruzko aipamena egiten
dute. Lotura horren beharra 1. grafikoan islaturik gelditzen da.
Laburtzeko, egindako azterketatik honako ondorio hauek ateratzen dira:
Bazterkeria arriskuan dauden taldeengana heltzeko estiloan aurrerapena ikusten da. Pertsona
talde horiek errespetatu eta ahalegina egiten da,
euren etorkizunaren protagonista izan daitezen.
Orokorrean, baztertu egiten dira arazoak luzatu eta
soluzioak atzeratzen dituzten jarrera paternalistak.
Bizitako arazoen soluzio integralak sustatzen dira. Pobreziaren dimentsio anitzak halako hurbilketa behar du. Gabezia batzuk besteei lotuta daude eta guztiak batera aztertu behar dira, lotura ahalik
eta handienarekin.
Garapenerako lankidetzan lan egin beharra
nabarmentzen da. Horrek posizioak irabazten ditu
etengabe, eta horrela, indarrak bikoiztu eta emaitza
askoz ere eraginkorragoak lortu behar dira. Amaiera
eman behar zaio bazterturiko pertsonengana hurbiltzen diren eragile anitzen arteko ohiko lehiari.
Tokian tokikoaren eta hurbilaren balorazioa hedatzen doa eta ia salbuespen barik islatzen da. Politika
orokorrak lagungarriak izan daitezke, baina JOak bazterturiko taldeengana iritsi behar dira, bertatik soluzioen bila abiatzeko. Deszentralizaziorako joera
hori herri guztietan egiaztatzen da; horrek eraginkortasun handiagoa, erantzunen egokitzapen handiagoa
(beharrizanetara) eta bazterturiko taldeen partaidetza
handiagoa eragiten du.
Hobetu beharreko alderdien artean, aipagarriak
dira:
– gardentasun bermeak,
– oinarrizko eskubideen sustapena
– bazterturiko pertsonen autonomiaren eta independentziaren lorpena,
– proofinga eta ebaluazioa, eta
– beste zona batzuetara transferitzeko aukera.
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2000

2000

BEHARREZKO KOORDINAZIOA ETA SINTONIA ZENBAIT ERAGILETAN

Baterako ekimen mistoak

Boluntarioen bidezko ekimenak

• Langabezian eta bazterkeria arrisku larrian dauden gazteak
• Langabezian dauden langile helduak
• Hiritar immigratuak eta gutxiengo etnikoak
• Adin nagusiko biztanleria (jubilatuak edo antzekoak)
• Bazterkeria arriskuan dauden adin txikikoak
• Ezintasuna duten pertsonak
• Bazterkeria arazo larria duten pertsonak (toxikomaniak, prostituzioa, delinkuentzia)

• POBREZIAREN DIMENTSIO ANITZA
• LANBIDE HEZIKETA ETA HEZKUNTZA
• INMIGRAZIOAREN ERAGINEZKOAK
• LEGEAREIKO ESKUBIDEAK
• OSASUN LAGUNTZA
• GEHIEGIZKO ZORPETZEA
• ETXEBIZITZA
• LANGABEZIA

ARAZOAK ETA BEHARRIZANAK

Irabazi askorik gabeko erakunde pribatuak (Hirugarren Sektorea)

Irabazizko erakunde pribatuak

Sustatzaileak: Herri Administrazioak (lurralde maila desberdinak)

BPGren urteroko hazkundea (%3) (estatuek ezarritako baldintza)

SUSTATU BEHARREKO GIZARTE POLITIKA BERRIAK:

GUTXIENEKO BALIABIDEEN BERMEA (biziraupeneko azken sarea)

ENPLEGU TASA handitzea – langabeziarako babesa eta politika aktiboak

Oraingo GIZARTE BABESAREN mailen mantenamendua

BAZTERTURIKO TALDEAK

JARDUN ONAK

KONPROMISO EKONOMIKOA

GIZARTE
KONPROMISOA

ESTATU KIDEAK

Esperientzia trukea estatuen artean

EPN/gizarteratzeari eta EPN/enpleguari buruzko txostenak

Koordinazio metodo irekia (KMI)

Egiturazko fondoak (EGF)

EKIMENAK ETA PROGRAMAK

HELBURUAK

2010

2010

HELBURUAK

• POBREZIAREN EZABAKETA (BIZTANLE POBRERIK EZ, %0)

EUROPAR BATASUNA

66

ERANTZUN
INTEGRALAK

• ENPLEGU BETEA (TASA BATERATUA %70)

1 GRAFIKOA. BAZTERKERIAREN AURKAKO BORROKA EBN ETA ESTATU KIDEETAN
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5. Jardun Onen eskuliburuaren eredurantz aurrerapausoak emateko jarraibideak
JOen eskuliburua edukitzea beharrezkoa da, planifikazioak garrantzi handia hartzen baitu pobrezia
eta bazterkeria egoerei aurre egiteko orduan. Ekimenak ezin dira modu anarkikoan garatu, eta beharrezkoa da eman beharreko pausoak argitzea (ikusi 2.
grafikoa) eta esfortzuak biltzea (publikoak eta pribatuak), eraginkortasun handienaren bila.
5.1. Jardun on bat aplikatzeko oinarrizko
orientazioak
Lehenengo etapa: aurretiazko diagnostikoa
1. Kasuan kasuko zonaren egoera sozioekonomikoaren azterketa, ekintzan parte hartuko duten
kideak eta bertan inplikaturiko pertsonak nahiz
horien elkarteak inplikatuz (etorkizuneko garapenerako lankidetza). Inguruan eragina duten gabeziak (azpiegiturak, etxebizitza, eskola uztea, langabezia, familien egitura eza, komunikazio txarrak,...)
eta alderdiak identifikatu eta aztertu behar dira:
zonako adierazle ekonomikoak (enpresak, enplegu
maila orokorra, emakumeena eta gazteena).
2. Pobreziaren eta bazterkeriaren eraginik handieneko taldeen aurkikuntza105; halaber, ekintzaren eraginpeko auzoen edo zonen narriadura prozesuaren ezagupena. Bazterkeriarako bidea ezagututa (banakako edo taldeko bidea), bi kasuotan
ere nolabaiteko orientazioa dago lehen ibilitako
etapak zuzentzeko.
3. Pobreziaren dimentsio aniztasunaren eraginezko arazorik iraunkorrenen aurkikuntza,
egoera hori eragin duen oinarrizko ardatza azalduz.
Bigarren etapa: jardun onen planifikazioa
4. Garapenerako lankidetzaren antolaketa.

a. Ekintza garatzeko konpromisoa hartzen duten
erakundeen eta organismoen zehaztapena, erakunde bakoitzaren funtzioa zehaztuz.
Garapenerako lankidetzak toki dimentsioa izan
behar du, baina ez dira baztertzen beste lurralde maila batzuetako erakundeen balizko inplikazioak.
b. Helburuen zehaztapena denboran (aldi laburra, ertaina eta luzea), helburu estrategikoak
eta bigarren mailakoak, kuantitatiboak eta kualitatiboak bereizita.
c. Baliabideen eta tresnen zehaztapena (azpiegiturak, giza baliabideak eta finantza baliabideak).
d. Baztertuak inplikatzeko moduaren zehaztapena
(Empowerment, Batzordearen hitza erabiliz).
5. Erantzun integralen diseinua. Pobreziaren dimentsio anitza aintzat hartuta, beharrezkoa da
eran-tzun integralak aurkitzea (heziketa, etxebizitza, osasuna, lana, ...). Bazterkeriaren eragile nagusia jakin eta tresnarik egokienak aplikatu behar
dira, bazterturiko taldeak behin betiko suspertzeko.
6. Estatu bakoitzean edo EBn inplementatzen ari diren politikekiko lotura bilatu behar da (Mainstreaming, Batasunaren hizkuntza erabiliz).
7. Ex ante ebaluazioaren gauzapena (barrukoa eta
kanpokoa), ekintza osoari dagokionez: antolaketa,
garapenerako lankidetza, aurrekontua, tresnak, helburuak, interesatuen partaidetza,... Behar bezala nabarmendutako alderdiak azpimarratu eta ezinbesteko ñabardurak eta zuzenketak sartu behar dira.
Hirugarren etapa: ekintza martxan jartzea
8. Burokrazia gainditzeko eta bikoiztasunak ekiditeko
aukera ematen duen sarbide bakarra zehaztea.

105 3.1 puntuan aipaturiko biztanleria talde baztertuak ez dira beti errepikatzen; beste batzuk ager daitezke, ñabardura eta beharrizan
desberdinekin.
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Arazo nagusien zehaztapena,
pobreziaren dimentsio anitzaren
arloan.

Pobrezia/bazterkeria
poltsen azterketa: auzoak/zonak
eta taldeak.

Hiru puntu horiek ekintzan esku
hartuko diren kideen partaidetzaren
bidez garatu ahal dira. Diagnostikoa
lehenengo pausoa izan daiteke,
Garapenerako lankidetzaren
ondorengo finkapenerako.

3

21

Arlo zabalagoen eragina.

Tokiko egoera sozioekonomikoaren
azterketa sakona, alderdi guztiak
aintzat hartuta.

AURRETIAZKO
DIAGNOSTIKOA

8

7

6

5

4

B

Aurreko alderdien (1-7)
ex ante ebaluazioa
BARRUKOA (Nork egingo du?)
KANPOKOA (Nori agindu zaio?)

POLITIKA SOZIOEKONOMIKO
OROKORRAGOEKIKO SINTONIA
• Autonomietakoak
• Estatukoak
• EBkoak

Lortu beharreko helburuen
zehaztapena:
a. Kuantitatiboak
b. Kualitatiboak
c. Epeen zehaztapena
(Luzea, Ertaina, Laburra)

ERANTZUN INTEGRALEN diseinua
• Egituratze ezaren ardatz nagusia
• Ondoriozko beste alderdi batzuk
• Suspertzeko ibilbidea,
aurreikusteko modukoa

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN
sorrera (SINERGIA,
ZEHARKAKOTASUNA)
Inplikaturiko erakundeak:
• Publikoak
• Hirugarren sektorea
• Irabazizko pribatuak
Garapenerako lankidetzaren
antolaketa:
• Erakunde bakoitzaren eginkizuna
• erantzukizunen errespetua eta
onarpena
Horren tresnak:
• Giza baliabideak
• Azpiegitura
• Finantza baliabideak
• Bateraturiko aurrekontua edo
ekarpen desberdinak
• Baztertuak eurak

JARDUN ONAREN
PLANIFIKAZIOA

Ekintzaren gardentasunaren
bermeen zehaztapena eta
aplikazioa (inplikatuen arabera), eta
Oinarrizko Gutunean jasotako
edukien errespetuaren egiaztapena

JARDUN ONAREN
ABIOA
Ekintzen hedapena
Baliabide eta tresna guztien abioa

INPLIKATUEN LAGUNTZAKO
SARBIDE BAKARRAREN
ZEHAZTAPENA
Sinplifikazioa
Eraginkortasuna
Burokraziarik eza

Inplikatuen partaidetza
(EMPOWERMENT).
Kontaktuak horiekin eta euren
erakundeekin. Sentsibilizazioa eta
autoestimua. Lehenengo
inplikazioak. Erantzukizunen
onarpena. Helburua: autonomia eta
independentzia

EKINTZAREN
APLIKAZIOAK

14

Balizko egokitzapenak eta
zuzenketak, ebaluazioaren
eraginezkoak, JOak aberasteko.

Aplikaturiko alderdien aldian
behingo ebaluazioa (6 hilean behin,
ekintzak dirauen bitartean).

13

12

11

10

9

C
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Planifikazioan harturiko erabaki
estrategikoei jarraituz.

EMAITZEN
EGIAZTAPENA
Honen arabera:
• Helburu kuantitatiboak
• Helburu kualitatiboak
• Epe laburrean
• Epe ertainean
• Epe luzean
(BENCHMARKING - bitarteko
helburuen lorpena)

EKINTZAREN
AMAIERA

EX POST EBALUAZIOA
• Prozesu osoa ebaluatu
• Emaitzak ebaluatu
• Planifikaturiko helburuak lortzeko
aplikatu diren tresnen
eraginkortasuna egiaztatu
(PROOFING)
• Etorkizunetarako ekintzak egin
• Puntu bakartzat eta nolabaiteko
denbora-ikuspegiarekin: JOak
lurraldean duen GIZARTE ERAGINA
EBALUATU

16

15

D

20

19

18

17

E

Etorkizuneko JOetarako
irakaskuntzak.
• Aurkituriko balioak
• Egiaztaturiko aurrerapenak
• Lorturiko helburu estrategikoak
• Garaturiko alderdi berritzaileak
• Aplikaturiko proposamen
integralak

GIZARTE POLITIKA
OROKORRETAKO ERAGINA
(MAINSTREAMING)
• Administrazioko beste bulego
batzuei egindako jarduketa
proposamenak
• Horiekiko elkarrizketa eta
negoziazioa
• JOren edo egiaztaturiko
irakaskuntzen balio erantsiaren
balizko aplikazioak

IKUSGARRITASUNA
• Dokumentazioa sortu
• Informazioa sortu
• Baliabide idatziak
• Ikus-entzunezko baliabideak
• Baliabide elektronikoak
• JOen zabalkundea

TRANSFERITZEKO AUKERA
• Beste lurralde batzuetara
• Beste talde batzuetara

JARDUN ONAREN
ERAGINEZKO ALDERDIAK
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9. Inplikaturiko taldeen partaidetza lortzea (“empowerment”). Prozesu bat jarraitu behar da: kontaktuak eta sentsibilizazioa, bakoitzaren autoestimuari buruz; inplikazio txikien bidezko motibazioa,
jarduteko eta protagonista sentitzeko gaitasuna
itzultzeko, eta azkenik, erantzukizun handiagoak.
Partaidetzaren bidez, autonomiarako eta independentziarako ibilbidea has daiteke, eta alderdi
hori funtsezkoa da erabat suspertzeko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
10. Ekimen bat abiatzea, argitasun eta gardentasun bermeak eskainiz, erabaki-hartzeari
buruz, eta erabaki horiek ukatzeko edo errekurritzeko bermeak eskaintzea (Herriaren
Defendatzaileari aurkezturiko errekurtsoa, EBko
Funtsezko Eskubideen Gutunaren aplikazioa,...).
11. Ekintzaren ebaluazio iraunkorra (barrukoa eta
kanpokoa), kritika eta kontrola gauzatzeko; horrela, aberastu eta, behar izanez gero, zuzendu egin
ahal izango da.
Laugarren etapa: ekintzaren amaiera
12. Emaitzak kalibratu egin behar dira, hasieran
programaturiko helburuen betetze-maila
aztertuz, denboraren ikuspegitik (epe laburra, ertaina eta luzea) eta emaitza kuantitatiboak
nahiz kualitatiboak bereizita. Baloratu beharreko
alderdi kualitatiboen artean,honako hauek dira
aipagarrienak:
a. Garapenerako lankidetzaren osaketa eta erakundeen/bazkideen benetako partaidetza/ erantzukizuna.
b. Proposaturiko erantzunetan jasotako osotasun
maila.
c. JOen sintonia gizarte politika orokorragoekin.
d. JOko partaidetza eta integrazio maila, inplikaturiko pertsonei dagokienez.
e. Taldeen autonomia maila, ekintzaren amaieran
lortutakoa, euren etorkizunaren jabe izateko.
f. JOek emandako erantzunetan egiaztaturiko izaera berritzailea.

g. Eskainitako zerbitzuen kalitatea eta eragileen
poztasun maila (inplikaturikoak, profesionalak, langileak, familiak, erakundeetako kideak,...).
h. JOren gizarte eragina (egiaztaturikoa eta aurreikusitakoa).
Konparazio hori ezin ezean, lorturiko helburuak
(positiboak izan ez arren) agian ez dira bat etorriko hasieran proposaturikoekin.
13. Amaierako ebaluazioa, egindako ebaluazio
partzialei honako honi buruzkoak gehituz:
a. Ekintzaren garapen osoaren koherentzia eta
JOen aplikazioaren ondorioak;
b. JOak inplementatzearen eraginezko balio
erantsia, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako borrokaren arloan. Zer aurrerapen adierazi
eta zer berrikuntza eskaintzen dira?
c. Egindako gauza onak, gabeziak, hutsuneak,
urritasunak eta beraz, etorkizuneko jarduketetarako aintzat hartu beharreko elementuak. Aplikaturiko tresnen eraginkortasuna egiaztatu behar da (Proofing), emaitzak lortu ahal izateko.
Bosgarren etapa: jardun onaren ondoriozko
alderdiak
14. JOn esperimentaturiko irakaskuntzak, edukika
edo metodologiak transferitzeko aukera, antzeko arazoak dituzten beste egoera batzuetara edo
antzeko bazterkeria mailadun taldeak dituzten kasuetara.
15. JOren ikusgarritasuna. Agirien, jardunaldien
edo informazio nahiz hausnarketa bilkuren bidezko zabalkundea egin behar da.
16. Mainstreaming kontzeptuaren aplikazioa; hau
da, politika orokorragoetan eragina izateko gaitasuna, Batasuneko erakundeen edo estatuen gailurrera edo gailurretik mezuak edo jarraibideak
bidalita.
Horrela, EBko estatu guztietan inplementatzen ari
diren politika orokorrago horien eta esperimentazioen arteko elkarreragina garatu ahal da. Horre-
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la, norabide berean aplikaturiko esfortzuak aprobetxatu ahal dira, beharrezkoak ez diren bikoiztasunak eta Europa osoan errepika daitezkeen esperientzien (euren arteko lotura barik) ezagupen
eza ekidinez.
17. Azkenik, JOen aplikazioan eta ebaluazio sakonean oinarrituz, lurraldean JO berriak inplementatzeko irakaskuntza multzoa ondorioztatuko
da. Beti zerotik abiatuta egindako lana ekidin
behar da; hau da, aurkituriko alderdi positibo guztiak ahalik eta gehien aprobetxatu eta, azterketa
kritikoa eginez, aurkituriko gabeziak edo akatsak
saihestu behar dira.
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5.2. Jardun Onak ebaluatzeko orientazioak
Proiektu bat garatzeko prozesuak bost fase izan
ditzake, eta, horietan eta sekuentzia eran, lehen azaldutako 15 ebaluazio irizpideak sar daitezke.
Erantsitako agirian (III. kapitulua. 4. eranskina)
jasotako “Jardun Onak ebaluatzeko eskulibururantz”
koadroan, irizpide horiek guztiak aztertzen dira, hiru
alderdi hauen bitartez:

Irakaskuntzak honako honi buruzkoak izan daitezke: aurkituriko balio berriak, lorturiko aurrerapen
estrategikoak, ekintzan aplikaturiko berrikuntza
maila, egokituriko ebaluazio zehatz baten ondoriozko hobaria, inplikaturiko biztanleria taldeei
eskainitako erantzun integralak,...,…

– Irizpide bakoitzaren zehaztapena eta edukia: aplikatu behar dituztenek irizpideak ondo
ulertzeko.
– Adierazle eragileak: azaldutako irizpide bakoitzarekin batera, adierazle eragile bat edo
batzuk datoz, eta horien helburua identifikazioa, neurketa eta ebaluazioa egitea da.
– Adibide aplikagarriak: azterturiko irizpideetariko batzuei loturiko JOak identifikatu dira,
eta eranskinean (III. kapitulua. 1-3. eranskinak)
jasotako laburpenetan zati jakinak azaldu dira.

Fasea

Irizpidea

1.a FASEA.
Proiektuaren diseinua
eta planifikazioa oinarrizko
antolaketa pausoak.

1. Subsidiariotasuna (tokikoaren balioa)
2. Elkartasuna eta lankidetza.
Garapenerako lankidetza eta
zeharkakotasuna.
3. Planteamendu holistikoa /
Erantzun integratuak.
4. Politika orokorren erreferentzia.

Proiektua toki mailan diseinatu eta planifikatu den.
Garapenerako lankidetzarik dagoen eta eragileen
zeharreko jarduketen sustapena nahiz zehaztapena
bideratu duen.
Bazterkeriaren dimentsio anitzaren arazoa aztertzeko
erantzunak diseinatu direla.
Ez direla ekintza isolatuak, lehengoekiko osagarriak
baizik.

2.a FASEA.
Proiektuaren helburu
nagusia: eraginpekoak eurak

5. Eraginpekoen partaidetza.

Proiektuaren diseinuan, planifikazioan eta kudeaketan
parte hartu dutela.
Oinarrizko jarduketek proiektu guztietan presentzia dutela.
Eraginpekoek euren etorkizunaren erantzukizuna
hartzen dutela.

6. Giza duintasuna eta eskubideak.
7. Autonomia, erantzukizun
handiagoa eta giza garapena.

3.a FASEA.
8. Erabiltzeko erraztasuna.
Proiektuaren inplementazioaren 9. Gardentasun bermeak.
helburua ondore eta
emaitza jakinak dira
10. Eraginkortasuna
11. Hobekuntza eta bideragarritasuna
12. Berrikuntza
13. Kalitatea

Ebaluatu beharreko alderdia

Sarbide bakarreko guneak ezarri direla.
Emaitzak publiko bihurtzen dituzten eta jasotzaileen
partaidetza sustatzen duten tresnak eta baliabideak
planteatzen direla.
Esku-hartzea eraginkorra dela eta burokrazia tramiteak
errazak direla.
Ekintzaren emaitzak positiboak direla.
Proiektuak alderdi berritzaileak dituela.
Proiektuak bizi-kalitatea hobetzeko aukera ematen duela.

4.a FASEA.
Prozesu guztietan
dagoen ebaluazioa

14. Ebaluazioa

Ebaluazioak egitea jasota dagoela (ex ante, iraunkorra
eta amaierakoa), proiektua kontrolatzeko, aldatzeko
eta aberasteko.

5.a FASEA.
Emaitzak transferitzeko aukera

15. Transferitzeko aukera

Irakaskuntzetatik, edukietatik eta metodologietatik beste
testuinguru batzuetara.

