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Aurkezpena

Adingabeei arreta ematea etengabeko lehentasuna izan da eta oraindik da Arartekoaren 
jarduketa ildoen artean.

Haurrek, nerabeek, euren ezaugarriengatik, biztanleria sektore oso zaurgarria osatzen dute. 
Adingabe guztiek eta adingabeak izate hutsagatik. Adingabe guztien artean, ordea, badira, 
aldi berean, euren eskubideei dagokienez arrisku bereziko egoeretan dauden taldeak edo 
sektoreak.

Urteotan, Arartekoak lehentasunez ko arreta eman die egoera ahuletan dauden edo premia 
bereziak dauz katen haur eta nerabe sektore horiei: babesgabetasun arriskuko adingabeak, 
babes sistemek abegi egindakoak; laguntasunik gabeko atzerritar adingabeak; nerabe 
arau hausleak; hez kuntza premia bereziak edo berariaz koak, minusbaliotasunari, egoera 
sozioekonomikoari, jatorriari edo etniari... lotuak, dituzten ikasleak; joera homosexuala edo 
nortasun transexuala duten adingabeak; osasun mentaleko arazoak dituzten adingabeak; 
droga kontsumo arazotsuak dituzten nerabeak; eskola jazarpena pairatzen duten adinga-
beak...

Arazo horiei guztiei buruz azterlan monografikoak, berariaz ko gomendioak, herritarren 
hausnarketa eta partaidetzarako foroak, urteroko jarraipenak... egin dira, eta haietako bakoi-
tzak bere berariaz ko atala izango du txosten honetan.

Arrisku handiko beste egoera batzuei lotutako jarduketak ere burutu ditugu, baina ez hain 
sistematikoki. Esaterako, genero indarkeriako egoeretan dauden haurren aurkako tratu txa-
rrei, teknologia berrien erabilera edo gehiegiz ko erabileratik eratorritako arriskuei, edo ko-
munikabideek adingabeei emandako trataerari... lotutakoak. Txosten honetan arazo horiei 
ere helduko diegu, baina ez hain luze eta zabal.

Hortaz, hemen aurkezten den txostenean labur aztertzen ahaleginduko gara adingabeei 
bereziki eragiten dieten hainbat egoera, izan ere, egoera horiek zaurgarriago bihurtzen ditu, 
beren eskubide eta garapen egokiari dagokienez.
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Arestiko txosten berezien aldean daukan funtsez ko desberdintasuna da ikuspegi labur-
tuagoa, ez hain exhaustiboa eman nahi diogula sektore bakoitzari, bilakaeraren ikuspegia. 
Halaber, egoeren artean dauden harremanak, haietako askotan komunak izan daitez keen 
arazoak aztertu eta, horren ondorioz, haur zaurgarri horien egoera hobetzeko balio eta, 
az ken batean, haien eskubideak era eraginkorragoan benetan betetzea berma ditzaketen 
proposamen edo gomendio berriak eskaini nahi ditugu.

Horrek hobekuntza zehatzak eskatzen ditu haurrei eta nerabeei arreta ematen dieten sis-
temetan:

– babes sistemetan;
– gazte-justizia sisteman;
– hez kuntza sisteman;
– osasun sisteman...

Eta haietako bakoitzari berariaz ko gomendioak egingo diz kiogu.

Baina, era berean, sistemen arteko lankidetza eta koordinazio handiagoa eskatzen du: adibi-
dez, prebentzioa hobetzeko, hobeto antzemateko eta arrisku egoerak euren hastapenetan 
geldiarazteko, esku-hartzeak koherenteagoak izateko... Zentzu horretan, asko dira zuzenean 
zerikusia duten sailak eta administrazioak: tokiko administrazioa, lurraldeko administrazioa, 
autonomia administrazioa, administrazio zentrala...

Baina, administrazio edo erakunde guztien inplikazioarekin batera, gogoratu behar da hau-
rren eskubideen defentsa gizarte osoari dagokiola, osatzen duten guztiei, eta horrek zaur-
garritasun handiko egoerei buruz ko ezagutza eta sentsibilizazio handiagoak eskatzen ditu. 
Txoten honek horretan ere lagundu nahi du.

Bukatzeko hiru gogoeta egin nahi ditut:

– Hemen aurkezten den txostena Arartekoaren beraren baliabideen bidez egin da 
oso-osorik. Zehaz ki, Haur eta Nerabeen Bulegoan diharduten Arartekoaren langi-
leek egin dute. Bulego hori berria da oraindik, eta sortu izanak ere erakusten du 
Arartekoak biztanleriaren sektore zaurgarrienei eman dien eta ematen jarraitu nahi 
dien lehentasuna.

– Txostenak haurrei buruz ko ikuspegi jakin bat ematen du, gure erkidegoko neska-
mutil kopuru aldagarri batek bizi dituen egoera jakin batzuei buruz ko ikuspegi bat. 
Hortaz, ez da txosten orokor bat edo haur guztiei buruz ko diagnostikoa, arrisku han-
diko egoerei heltzen dien txostena baizik. Are zehaz kiago, arrisku handiko egoera 
batzuei buruz koa: Arartekoaren esku-hartzeak heldu ahal izan dien haiek. Hala ere, 
horrek ez du esan nahi txosten honetan aztertuko ez diren beste egoera batzuetan 
18 urtez azpiko pertsonen eskubideak urratzen ez direnik edo hobekuntza behar 
duen alderdirik ez dagoenik.



23

Aurkezpena

– Txosten honetan erabilitako ikuspegiak eta eskemak Arartekoak urte askotan (gu-
txienez, 1995az geroztik) hasitako eta jarraitutako lan ildo bati jarraitzen dio –eta no-
labait bukatu egiten du–. Lan ildo horrek bere emaitzak ekarri ditu, eta oraindik ere 
emaitza gehiago ematen jarrai dezake, baina, zalantzarik gabe, hurrengo urteetan 
erakunde honetako Haur eta Nerabeen Bulegoak garatu beharreko beste jarduketa 
eta ikerketa ildo batzuek osatu beharko dute.

Bukatzeko, oso bereziki Fermín Barcelóri eman nahi diz kiot eskerrak, Ararteko erakundean 
oinarriz ko zutabea izan baita, eta iaz ko abuztuan erretiratu baitzen. 1995eko apirilean Arar-
teko erakundean sartu zenetik, Fermínek bere egin zuen Adingabeen Arloaren ardura, baita 
erakundearentzat garrantzi handikoak diren beste eginkizun batzuena ere. Hain ziren han-
diak Fermínek izandako balioa, lan ahalmena eta bere erantzukizunekiko engaiamendua, 
ezen Adingabeen Arloak, bere jarduera kopurua zela-eta, garrantzi oso handia hartu eta, 
horrek, 2009an Arloa Haur eta Nerabe Bulegoa bihurtzea eragin baitzuen. Fermínek berak 
zuzendu zuen hura maisutasunez eta nerabe berriaren ilusioz erretiratu arte.

Txosten monografiko hau Fermín Barcelóren kumea da. Harena izan zen hura egiteko ideia, 
eta harena izan da hura prestatzeak eta idazteak eskatu duten lan gogotsuaren zatirik han-
diena. Hau egiteko Ararteko erakundeko zenbait lagunek parte hartu badute ere, bidez koa 
da aitortzea bertan Fermín Barcelók burutu duen lan ikaragarri eta bikaina, erakundean baja 
hartu ondoren ere txostena itxi arte bertan lan egiten jarraitu baitu. Beraz, nire esker on 
handia erakutsi nahi diot, az ken urteotan Ararteko erakundean izandako jardunaldi bukaezi-
netan egindako lan nekaezin eta goresgarriagatik, eta bereziki, joateko orduan txosten zo-
ragarri hau uzteagatik. Berton, amaiera bikaina emateko, Fermínek haur eta nerabe zaur-
garrienekin, hots, jarduketa publiko eraginkor eta bermatzaileak gehien behar dituztenekin, 
izandako ardura eta engaiamenduaren emaitza jaso da.

Iñigo Lamarca Iturbe
ARARTEKOA

2011ko otsaila
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1. laburpen txostena

Txosten honek beste txosten eta jarraipen askoren jarraipena izan nahi du. Ia-ia, egun arte 
haurrei buruz, edo haiei buruz ko berariaz ko atalekin argitaratutako Arartekoaren txosten 
berezi guztien eta urtero haiei guztiei egindako jarraipenen laburpen bat.

Horrek azaltzen ditu hemen helduko zaien gaiak, egoerak eta arazoak –gai horiek hiruga-
rren kapitulua, txostenaren gorputza, egituratuko dute–, baita heltzeko modua ere. Gu-
retzat funtsez koak diren informazio batzuk azpimarratuko ditugu eta lehenago argitaratu 
diren beste batzuk, errepikatu gabe, saihestu edo haiei lotuko gatzaiz kie. Zentzu horretan, 
idatziz ko edizioak batzuetan bilaketa eskatzen duten erreferentzietara bidaliko badu ere, 
CDko edizioak askotan errazten du hori dagoz kien loturak jarriz.

Horrela, aurkibidean bertan ikus daitekeenez, luzeago heldutako gaiak lehenagoko txosten 
monografikoen edo Arartekoaren jarraipen bereziaren xedea izan dira:

1) Arriskuan edo babesik gabe dauden adingabeen babesa:
 Babesgabetasun egoera dauden haur eta nerabeentzako arreta txosten berezian 

landu zen. Bertan 42 gomendio egin ziren, eta 1999tik 2009 arte urteroko jarrai-
penak egin zitzaiz kion, zerbitzu jakin batzuk (abegi egoitzak edo etxeak; topagu-
neak; tokiko esparruko jarduketa programak...) azpimarratuz.

2) Laguntasunik gabeko atzerritar adingabeak:
 Laguntasunik gabeko atzerritar adingabeen egoera EAEn txosten berezian landu 

zen. Bertan 36 gomendio egin ziren, eta argitaratu aurretik (1998tik) zein ondo-
ren urteroko jarraipenak egin zitzaiz kion, abegi egoitzen egoera, tutoretza eta 
dokumentazio prozesuak, emantzipazio programak... azpimarratuz.

3) Nerabe arau-hausleak:
 Adingabe arau-hausleekiko esku-hartzea txosten berezian landu zen. Bertan 46 

gomendio egin ziren, eta 1999tik urteroko jarraipenak egin zitzaiz kion, neurri 
judizialei eta barneratze zentroetan betetzeari arreta berezia emanez.

4) Ezgaitasunen bati lotutako hez kuntza premia bereziak:
 Hez kuntza premia berezientzako erantzuna EAEn txosten berezian landu zen. 

Bertan 21 gomendio egin ziren, eta 2000tik urteroko jarraipenak egin zitzaiz kion, 
oztopo arkitektonikoei eta irisgarritasunari bereziki helduz. Gaia Arartekoaren 
beste txosten berezi batean ere landu zen (Euskal Herriko Autonomia Erkide-
goko erabilera publikoko eraikinetako irisgarritasuna, 2003).

5) Gizarte ahultasunean dagoen biztanleriaren hez kuntza premiak:
 Arestian aipatutako hez kuntza premia bereziei buruz ko txosten berezian landu 

zen. Bertan sektore horri buruz ko berariaz ko gomendioak egin eta 2002tik urte-
roko jarraipenak egin zitzaiz kion.
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6) Biztanleria ijitoaren hez kuntza premia bereziak:
 Jarraipena egin zaio 2003tik, hez kuntza premia bereziei buruz ko txostenaren 

jarraipena zabaltzeko.

7) Sasoiko langile diren familietako adingabeak:
 Arabako sasoiko langileen egoera txosten berezian landu zen. Bertan 3 gomen-

dio egin ziren, eta txostena argitaratu aurretik (1995etik) zein ondoren (2003tik) 
urteroko jarraipenak egin zitzaiz kion.

8) Etorkinen hez kuntza premia bereziak:
 Jarraipena egin zaio 2003tik, hez kuntza premia bereziei buruz ko txostenaren 

jarraipena zabaltzeko.

9) Haur eta gazteen osasun mentala:
 Gaixotasun mentalaren arreta komunitarioa txostenean landu zen. Bertan, egin 

ziren 18 gomendio orokorren artean, adingabeei buruz ko berariaz ko bat egin zen, 
baita urteroko jarraipenak ere, batez ere eguneko hez kuntza zentro terapeutikoei 
dagokienez. Halaber, gaiari askotan heldu zaio ahultasun handiko egoeretan (ba-
besgabetasuna, arau-hausleak, laguntasunik gabeko atzerritar adingabeak...) 
dauden biztanleria sektore jakin batzuen azterketa edo jarraipena egiterakoan.

10) Droga kontsumo arazotsuak dituzten nerabeak:
 Euskal erakundeen eginkizuna nerabezaroko droga kontsumoei dagokienez 

txosten argitaratu berrian landu da eta bertan 23 gomendio egin ditugu.

11) Eskola jazarpenaren biktima adingabeak:
 Elkarbizitza eta gataz kak hez kuntza zentroetan txostenean landu zen. Bertan 28 

gomendio egin ziren, 2007ik jarraipen sistematikoa egin zaio eta herritar partai-
detzako zenbait forotan landu da.

12) Joera homosexuala (lesbianak edo gayak) edo bisexuala edo genero nortasun 
transexual edo transgeneroa duten adingabeak:

 2008an nerabe eta gazte lesbiana, gay, transexual eta bisexualen egoerari buruz 
burutu zen herritarren hausnarketa eta partaidetza foroan landu zen. Halaber, 
Adingabeei balioak transmititzea txostenean landu zen gaia.

13) Ahultasun bereziko beste egoera edo sektore batzuk:
 Bertan, hain sakonki ez bada ere, ofizioz ko bestelako jarduketak edo kexak era-

gin dituzten egoerei helduko diegu, egun arte berariaz ko txosten berezietan jaso 
ez badira ere. Zehaz ki:

– Adingabeei eragiten dieten txirotasun egoerak.
– Sexu abusuko egoerak.
– Zenbait indarkeria moduren biktima adingabeak.
– Adingabeen irudiaren trataera hedabideetan.
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– Informazio eta komunikazioaren teknologia berrien erabilera.

Horrela, laburki, Arartekoaren haurrei buruz ko txosten berezietan aztertutako gai ia guztiei 
helduko zaie hemen berriz. Alde batera utzi da Adingabeei balioak transmititzea txostena, 
tratamendu berezia behar bailuke.

2. bere arrisku eta mugekin

– Batzuetan, ahultasun handiko egoera bat sakonki ikertu dugunean, Arartekoaren la-
naren funtsa ia ezezagunak ziren informazioak eta datuak bildu eta ikusaraztea izan 
da (adibidez, sasoiko langileei buruz ko txostena edo laguntasunik gabeko atzerritar 
adingabeei buruz koa, ordura arte errealitate horiek erdi ez kutuan baitzeuden).

Kasu honetan, aldiz, egoera, nolabait, kontrakoa da: eskura daitekeen informazioa 
hainbeste da, ezen txostenaren arrisku nagusia, hain zuzen ere, datu oihanean gal-
tzea baita, gure ikuspegitik behintzat funtsez kotzat jotzen ditugun zuhaitz-arazoei 
erreparatu edo azpimarratu gabe.

Hori dela-eta, kasu honetan arestiko txosten monografikoei dagoz kien zabalera, 
sakontasuna eta zehaztasuna alde batera uztea hobetsi dugu, argitasun eta xeheta-
sun handiagoa eta, agian, hedatzeko balio handiagoa ere lortze aldera.

– Antzeko zerbait esan daiteke erabilitako iturriei buruz.

Funtsean, erakundeak berak dauz kan iturrietara mugatu gara: Arartekoaren beraren 
azterlanak eta txostenak, ofizioz ko espedienteak, informazio eta jarraipen eskaerak, 
kexa espedienteak, zentro eta baliabideetarako bisitak, bilerak zerbitzuen arduradu-
nekin, elkarriz ketak eta eztabaida taldeak adingabeekin, bilerak elkarte eta gizarte 
eragileekin, lan tailerrak beste defentsa erakunde batzuekin...

Jakina, beste txosten, azterlan edo datu iturri batzuk ere hartu ditugu aintzat, batez 
ere administrazio arduradunek argitaratutako lanak (planak, memoriak, ebaluazio-
ak...) edo ikerketa esparrua EAE edo bertako lurraldeetakoren bat izan dutenak, 
baina gehiago izan dira geure datuekin alderatzeko edo osatzeko elementuak lehen 
mailako iturriak baino.

Horregatik, informazio iturriei buruz ko 6. kapituluan benetan erabilitako, aipatutako 
edo interes berezitzat jotako iturri idatziak baino ez ditugu sartu.
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3. Egitura oso zehatza

Egitura, alde batetik, kapitulu eta azpi-kapituluen aurkibidean islatu da eta, bestetik, 3. ka-
pituluko “gai” edo biztanleria sektore bakoitzean aintzat hartutako atal edo multzoetan. 
Hortaz:

1) Ikus daitekeenez, txosteneko kapituluen aurkibidean, sarrera honen ondoren ho-
nakoak eskaintzen dira:

– Adingabeen ezaugarriei buruz ko lehenengo kapitulua eta, haren barruan, txos-
ten honetan “arrisku egoera berezietan dauden adingabeak” deitu duguna edo 
ahultasun bereziko egoerak.

– Bigarren kapituluan –beren-beregi laburra–, oinarrian baino ez bada ere, adingabe-
entzako arreta burutzen den esparru juridikoa eta eskumenekoa aurkeztu dugu.

– Hirugarren kapitulua –askogatik zabalena–, esan dugunez, txostenaren gorputza 
da, eta bertan bere esparrua eman zaio arestian aipatutako 13 egoera edo se-
ktore bakoitzari.

– Laugarren kapituluan, diagnostiko edo balorazio orokorragoa egin nahi izan da, 
errepikatzen eta aztertutako sektore guzti edo askorentzako arreta baldintzatzen 
duten arazo “komun” batzuk azpimarratuz.

– 5. kapituluan Arartekoaren gomendioak bildu dira. Aurrerago egingo ditugu iruz-
kin batzuk hari buruz.

– Az ken kapitulua (6. kap.: Informazio iturriak) txosteneko zati substantiboaren 
osagarritzat hartu behar da.

2) Eta 3. kapituluan landutako 13 atal de gai horietako bakoitzaren barne egiturari da-
gokionez, hark, aldaketa txiki batzuekin, honako oinarriz ko eskemari jarraitzen dio ia 
kasu guztietan:

– Sektorearen ezaugarriak. (Lehenengo hurbilketa landutako gai edo sektorera)
– Aurrekariak. (Lehenagoko urratsak edo jarduketak)
– Oinarriz ko arazoak. (Arartekoaren ikuspegitik)
– Hobetzeko proposamenak. (Lehendik egindako gomendioak)
– Arartekoaren jarraipenak.
– Funtsez ko datuak - adierazleak.
– Erakundeen erantzunaren argi-ilunak.
– Kexen ikuspegia. (Joerak, adibide esanguratsuren bat)
– Adingabeen euren ikuspegia.
– Bilakaera. Elementurik aipagarrienak (laburpen edo ondorio gisa).
– Gomendio berriak.
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Ez dira epigrafe guztiak kasu guztietan erabili. Batzuetan, batzuk batu edo baten bat 
alde batera utzi da, baina oinarriz ko eskemari eutsi zaio eta informazioa egituratzeko 
balio du. Azpi-kapitulu bitan (Arau-hausleak eta, batez ere, Laguntasunik gabeko 
atzerritar adingabeak), haien ezaugarri bereziak direla eta, lege esparrua laburtzeko 
berariaz ko atala egin da.

4. gomendio kopuru mugatua

Hasieran aipatu denez, lehenagoko txostenetan egindako gomendio kopuru izugarri handitik 
abiatu ginen: 42 babesari buruz ko txostenean; 36 laguntasunik gabeko atzerritar adingabeei 
buruz koan; 46 nerabe arau-hausleei buruz koan; etab. Guztira, 200 gomendio adingabeei 
eta hemen aztertutako sektore edo arazoei buruz, eta hori, dagoz kien txosten berezietan 
egindakoak besterik hartu gabe; ez beste gomendio orokorrak.

Gomendio horietako batzuk, jakina denez, denboran bete egin dira, eta ez da beharrez koa 
haiei eustea. Beste asko, ordea, oraindik ez dira aplikatu edo –ohikoagoa dena– zati batean 
baino ez dira aplikatu eta, beraz, euren balioa, osorik edo zati batean, eduki dezakete oraindik.

Edonola ere, lehenago egindako gomendioak dira eta, beraz, gizarte eragileek eta arduradun 
publikoek badazaguz kite, hemen errepikatu gabe ere. Gure aburuz, gure gomendio baten 
edo batzuen bidez hobetu nahi zen egoera, hobetu barik okertu denean, edo orain orduan 
baino beharrez koagoa denean baino ez dugu hemen errepikatu edo berriz azpimarratu.

Gainerakoan, saiatu gara txosten honetan egindako gomendioak “berriak” izaten, egoera 
berrienei, ez gehiegiri, egokituz, erabakigarriagotzat jotzen ditugun arazoei heltzeko, eta 
haietako asko edo batzuk zeharkakoak dira (hots, aztertutako egoera edo sektore guztietan 
edo askotan dira aplikagarriak).

Az ken hori, nolabait, ordenatzeko erabilitako eskeman bertan islatu da. Horrela, lehenengo 
zortzi gomendioak “Gomendio orokorrak, aztertutako sektore guztietarako edo askotarako 
baliagarriak” izenburupean aurkeztu ditugu.

– Haurren eskubideei buruz ko gizarte kontzientzia indartzea eta zabaltzea.
– Parte hartzeko, entzuna izateko eskubidea erabiltzea.
– Familiei euren kide adingabeei dagokienez dituzten eginkizunak ondo burutzen la-

guntzea.
– Adingabeentzako arretan erakundeen erantzukizunak eta hirugarren sektorearen 

zeregina hobeto argitzea.
– Erakundeen lidergoa behar diren baliabideak sortu eta defendatzeko.
– Lortutako emaitzen ebaluazio sistematiko eta publikoa.
– Zerbitzuen eta profesionalen arteko koordinazioa hobetzea adingabeekin izandako 

esku-hartzeetan koherentzia handiagoa bermatzeko bide eraginkor gisa.
– Konpentsatzeko politikak eta bereiz keriaren edo estigmatizazioaren aurkako neu-

rriak uztartzea.
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Hortik aurrera, gomendioak berariaz koagoak dira eta, zenbait kasutan, arestiko gomendio-
ak eremu edo sistema jakin batean gauzatzean eta aplikatzean dautza. Hola, honakoak egin 
ditugu:

– Babes sistemei buruz ko hamabi gomendio, gure erkidegoan arrisku edo babesga-
betasun egoeretan dauden adingabeei ematen zaien arreta hobetzeko, izan ber-
tokoak zein atzerritarrak (laguntasunik gabeko atzerritar adingabeak).

– Gazte-justizia sistemari buruz ko zazpi gomendio (21. gomendiotik 27.era).

– Hez kuntza sistemari buruz ko hamazazpi gomendio, hez kuntza premia berezi eta 
berariaz koentzako erantzunari (28. gomendiotik 35.era), eskolako elkarbizitza 
hobetzeari (36. gomendiotik 41era) eta joera homosexuala edo nortasun transexua-
la duten adingabeen eskubideak babestu eta bermatzeari (42tik 44ra) buruz koak.

– Osasun sistemak adingabeentzako arreta hobetzeko bost gomendio (45. gomen-
diotik 49.era).

– Gure hobetzeko proposamenak bukatzeko, ahultasun egoera guztien eta haien bi-
lakaeraren jarraipenerako premiari buruz ko az ken gomendio bat egin da.
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1.1. adingabeak eta arrisku egoera berezietan dauden adingabeak

Eskubide kontuetan, hiz kuntza ekonomiagatik “adingabeez” hitz egiten denean, egiatan 18 
urtez azpiko pertsona guztiez ari gara.

Adingabe horietako bakoitza delako nazio eta nazioarteko legediak bere adingabetasun 
hutsagatik ematen diz kion eskubideen subjektua. Ez dira “adingabeak”, era abstraktuan, 
eskubideen subjektu, haur eta nerabe bakoitza baizik.

Beste arlo batzuetan, hala nola Psikologian edo Pedagogian, haurtzaroaren esanahia mu-
rriztuagoa da, zero urtetik 18 urtera doan adin tarte horretako adin jakin batzuetara muga-
tua. Txosten honetan, haren ikuspegi eta ezaugarriak direla-eta normala denez, aztergaia 
adin txikikoen multzoa bere zentzurik zabalenean izango da beti: adingabe guztiak, 18 urte 
arte.

Hortaz, EAEko egungo biztanleriari aplikatuta, 330.000 pertsona inguru dira (330.594 EINk 
argitaratutako errolda arteko az ken kalkuluen arabera). Hori, gutxi gorabehera, gure erkide-
goko herritar guztien %15,5 da.

Arartekoa bezalako erakunde bati dagokion eskubideak bermatzeko ikuspegitik, adingabe 
guztiak, adingabeak izate hutsagatik, “zaurgarritzat” jotzen dira. Denak: 330.594 horiek, 
testu hau idazterakoan dauden behin-behineko az ken kalkuluen arabera.

Baina egia da, halaber, adingabe guztien artean, batzuk, hainbat inguruabar edo arrazoi 
direla medio, arrisku edo zaurgarritasun bereziki egoeretan bizi direna: euren familiaren 
laguntza edo arreta egokirik ez edukitzeagatik eta arrisku edo babesgabetasun larriko 
egoeretan egoteagatik; tratu txarrak edo jazarpena pairatzeagatik; osasun mentaleko arazo 
larriak izateagatik; gehiengoarena ez bezalako joera sexuala (homosexuala edo bisexuala) 
izateagatik edo nortasun transgenero edo transexuala sentitzeagatik; euren osasuna edo 
beste pertsona batzuena arriskuan jartzen duten zenbait jokabide izateagatik; euren hez-
kuntzarako eskubidea osorik erabiltzea zailtzen duten hez kuntza premia berezi edo berariaz-
ko batzuk izateagatik...

Txosten honek, berariaz, halako egoerei helduko die; egoera horiek, biztanleria adingabea-
ren zati handi bati –handiagoa edo txikiagoa kasuen arabera– zuzenean eragiten diote eta 
arriskuan jartzen dute haien eskubideak erabili ahal izatea.

Gure ustez hemen aztertutako gai edo egoera guztiek daukate ezaugarri komun hori: denak 
dira arrisku edo zaurgarritasun bereziko egoerak. Baina jakin badakigu, gure erkidegoan 
beste arrisku egoera batzuk ere badaudena eta haiek ere azterketa sakona merezi luketela; 
hala ere, haiek ez dira txosten honetan landuko edo izatekotan, gainetik baino ez: adibidez, 
terrorismoaren biktima adingabeen egoera, edo genero indarkeriaren biktima direnak, edo 
ihesak jotako gaixoak, edo sexu abusuen biktimak, edo txirotasunean bizi direnak, edo aita 
edo ama kartzelan dutenak, etab. Zalantza barik, halako egoeren zerrenda oso luzea izan 
liteke.
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Hemen egoera batzuk bai eta beste batzuk ez hautatzeko arrazoia da, batez ere, Ararteko 
erakundetik az ken urteetan haiei buruz ikertu dugula ardura bereziz eta, ondorioz, gai haie-
tan daukagu informazio handiagoa eta seguruago senti gaitez ke. Arrisku egoera horiek, 
batez ere, honakoak ukitzen dituzte:

– Babes erakundeen harrera edo tutoretzapean dauden haurrak eta nerabeak.
– Euren familiarik gabe hona migratu diren beste herrietako adingabeak.
– Delituak egin eta neurri judizialen pean dauden nerabe arau-hausleak.
– Nekazaritza lanak egiteko leku batetik bestera dabiltzan sasoiko langileen familie-

tako seme-alabak.
– Joera homosexuala (lesbianak edo gayak) edo bisexuala edo genero nortasun tran-

sexual edo transgeneroa duten haur eta nerabeak.
– Gaixotasun mental larriak dituzten haurrak eta nerabeak.
– Euren ezgaitasunetik, jatorritik edo gizarte ingurune ahul batekoak izateagatik hez-

kuntza premia bereziak edo berariaz koak dituzten ikasleak.
– Tratu txarren edo indarkeriaren subjektu aktibo edo pasibo diren adingabeak.
– Droga kontsumo arazotsuak dituzten nerabeak...

Txostenak –3. atalean, hura zabalena eta gorputz nagusia izanda– egoera horietako bakoi-
tzari bereizita helduko dio, arazoak azpimarratuz, joerei igarriz, baliz ko hobekuntzak pro-
posatuz... Beste arrisku egoera batzuei ere helduko die, baina ez hain sakonki: teknologia 
berrien erabilera batzuk, edo adingabeei eragiten dieten familia barruko gataz ka edo indar-
keria egoerak...

Gaiari sektorez sektore edo egoeraz egoera heltzeko modu honek, ordea, ahaztu behar ez 
diren muga edo arrisku batzuk ere badauz ka.

Haietako bat da, hain zuzen ere, loturarik gabeko egoeren aurrean, haien artean loturarik 
ez duten adingabe taldeen aurrean gaudela pentsaraz dezakeela. Ez da horrela, ordea. 
Kasu askotan, harrera-zentro batean aurkitu, edo eskolatik kanpo edo eskolan porrot 
eginez ikusten dugun haur edo nerabe bera, barneratze zentro batean aurkituko dugu 
bihar, edo, berriz ere, denbora igarota, arrisku bereziko beste egoera batean aurki de-
zakegu. Horrek agerian uzten du gure gizartean oraindik bazterketa ibilbideak daudela, 
haietako asko adingabearen haz kuntza eta premientzako euskarri eta laguntza elementu 
oinarriz koa izan behar lukeen familiarik ez egoteari, haren gaitasun ezari edo besterik 
gabe haren porrotari lotuak.

Ikuspuntu horretatik, berriz azpimarratu behar dugu oso garrantzitsua dela hez kuntza ibilbi-
deetan edo esku-hartzeetan koherentzia eta jarraikortasuna lortzea, zein ere diren haie-
tan parte hartzen duten zerbitzuak, profesionalak edo erakundeak (gizarte zerbitzuak, hez-
kuntza zerbitzuak, osasun zerbitzuak, justizia zerbitzuak, polizia zerbitzuak...).

Bai 4. kapituluak (diagnostiko eta balorazio orokorrekoa) bai gomendioen kapituluak (haie-
tako askotan bai, behintzat) ikuspegi itxi hori “apurtu” edo gainditu nahi du eta arrisku 
egoera berezietan dauden adingabeak bere osotasunean hartu.
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Izan ere, erraz uler daitekeenez, ez da gauza bera haur edo nerabe batek arrisku egoera 
bakarra pairatzea, eta haren pertsonarengan bere bizitzan bata bestearen atzetik datozen 
edo pilatzen diren arrisku mordoa metatzea, maizegi gertatzen denez.

1.2. EaEko haur biztanleriaren datu orokorrak

Aipatu denez, eskubideen subjektua adingabe bakoitza, haur edo nerabe bakoitza da. Eta 
eskubide bat urratu egingo da hark adingabe bakar bati zein milaka adingaberi eragin. Ikus-
pegi horretatik, datu kuantitatiboen balioa erlatiboa da; baina ez dira baztergarriak ere. Ez 
ditu baliabide berdinak eskatzen 80 adingaberi eragiten dien sektore zaurgarri bati edo 
zaurgarritasun egoera berezi bati erantzuteak, edo 800i eragiten dionari erantzuteak.

Txosten honen dimentsioa kualitatiboagoa da kuantitatiboa baino, baina, hemengo kapitu-
luetan ikusiko denez, datu kuantitatiboetara ere jo du, haiek eduki eta errealitatea baloratze-
ko gutxi gorabehera fidagarritzat jo direnean, behintzat, eta alderdi edo bilakaera batzuk 
azpimarratzeko ere bai.

Bertan erabilitako datu ia guztiak 1995. urtetik (urte horretan egin genuen adingabeei buruz-
ko gure lehen txosten berezia, babes sistemari buruz koa) 2010. urtea arte.

Hori dela eta, komenigarria deritzogu hemen datu orokor batzuk emateari, txosten osorako 
gure erreferentzia esparrua izango baitira: sektore bakoitzeko datu bereziak testuinguruan 
jartzeko; eragin tasak kalkulatu ahal izateko; urteen edo lurraldeen arteko alderaketak erra-
zago egin ahal izateko ehunekoak edo datu erlatiboak (ez absolutuak) lortzeko...

Datu orokor horiek honako lau tauletan eta grafiko bietan laburbildu ditugu.

Hola, lehenbizi, hartutako aldian (1995-2010) biztanleriak (bai adindunak bai adingabeak) 
izandako bilakaerari buruz ko datuak ikusiko ditugu:
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1.1. taula. biztanleria adingabearen bilakaera EaEn 
(1995-2010)

Biztanleria guztira EAE <18 urte guztira EAE
<18 urteko biztanleriaren % 
EAEko biztanleria osoaren 

gainean

1995 2.084.996 384.416 %18,4
1996 2.078.931 366.106 %17,6
1997 2.075.028 350.501 %16,9
1998 2.072.017 337.388 %16,3
1999 2.069.723 326.240 %15,8
2000 2.070.279 318.108 %15,4
2001 2.076.441 312.306 %15
2002 2.082.258 308.797 %14,8
2003 2.087.972 307.242 %14,7
2004 2.094.909 308.060 %14,7
2005 2.103.441 309.248 %14,7
2006 2.113.052 311.539 %14,7
2007 2.124.235 315.130 %14,8
2008 2.138.739 320.756 %15
2009 2.136.061 324.817 %15,2
2010 2.138.590 330.594 %15,5

Iturria: Estatistika Institutu Nazionala. 1995-2001: Errolda arteko biztanleriaren estimazioak.
 2002-2010: Egungo biztanleriaren estimazioak 2001eko errolda oinarri hartuta.
 Urtarrilaren 1erako datuak. Norberak egina.

Ikusten denez, gure erkidego osoan biztanleria adingabeak duen pisua nabarmen murriztu 
da aldi horretan: biztanleria osoaren %18,4 izatetik (ia adingabe bat bost pertsonako) %15,5 
izatera igaro da, hiru puntu gutxiago. Biztanleria adingabearen murriz keta (384.000tik 
300.000 pasatxo izatera) batez ere lehenengo urteetan gertatu zen, eta 2004az geroztik 
haz kundea ikusten da, txikia bada ere. Horrek, jakina, ondorioak izan ditu, esaterako, esko-
latze premietan.

Honako taulan eta grafikoan ikusten denez, joerak nahiko antzekoak dira lurralde guztietan, 
alde txikiak ere sumatzen badira ere.
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1

1.2. taula. biztanleria adingabearen bilakaera 
lurralde Historikoen arabera (1991-2010)

Biztanleria guztira <18 urteko biztanleria adingabeen % erreferentziaz ko 
biztanleria osoaren gainean

EAE

1991 2.104.041 462.113 %21,9
1995 2.084.996 384.416 %18,4
2001 2.082.587 307.840 %14,7
2010 2.138.590 330.5941 %15,5

ARABA

1991 272.447 64.050 %23,5
1995 275.801 54.0412 %19,5
2001 286.387 43.750 %15,2
2010 310.562 48.299 %15,6

BIZ KAIA

1991 1.155.106 250.003 %21,6
1995 1.138.873 206.9692 %18,1
2001 1.122.637 161.349 %14,3
2010 1.136.859 168.703 %14,8

GIPUZ KOA

1991 676.488 148.060 %21,8
1995 670.322 123.4012 %18,4
2001 673.563 102.741 %15,2
2010 691.169 113.594 %16,4

Iturria: Estatistika Institutu Nazionala. 1991 eta 2001. urteak: Biztanleria eta etxebizitzen errolda.
 Martxoaren 1eko eta azaroaren bateko datuak, hurrenez hurren. 1995. urtea:
 Errolda arteko biztanleriaren estimazioak 1991eko errolda oinarri hartuta.
 2010. urtea: Egungo biztanleriaren estimazioak 2001eko errolda oinarri hartuta.
 Urtarrilaren 1erako datuak. Norberak egina.

1  2010ari dagoz kion datuak EINren webgunetik hartu dira urte horretako abuztuan eta ondorengo araz ketak izan ditzakete.
2  Ez dago Lurralde Historikoen araberako biztanleriaren banaketari buruz ko urteroko informazio xeherik 2002ko urtarri-

laren 1 arte, Biztanleria erroldak izan ezik (1991, 2001). 1995. urterako, EAE osoko 18 urtez azpiko biztanleriaren datu 
errealetatik abiatuta, biztanleria hori Lurralde Historiko bakoitzean zelan banatzen den kalkulatzeko, 1995. urteko Lurral-
de Historikoen araberako 0 eta 19 urte bitarteko biztanleriaren banaketa ehunekoak erabili dira (Araba %14,058, Biz kaia 
%53,84 eta Gipuz koa %32,101). Horrek azaltzen du guztiz koan dagoen bariazio txikia.

1.1. grafikoa. adingabeen biztanleria osoaren gaineko ehunekoaren bilakaera 
(1991-2010)
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Datu orokor eguneratuagoei dagokienez, hemen az ken urte biei (2009 eta 2010)  dagoz-
kienak jasoko ditugu.

1.3. taula. EaEko 2009ko biztanleria datuak 
(lurralde, sexu eta adin-nagusitasun edo adingabetasunaren arabera)

EaE araba biZkaia giPuZkOa

biztanleria guztira 2.136.061 307.656 1.136.654 691.751
<18 urteko biztanleria 324.817 47.074 166.123 111.620
<18 urteko emakumez koak 157.977 23.018 80.839 54.120
<18 urteko gizonez koak 166.840 24.056 85.284 57.500
biztanle guztien gaineko adingabeen % %15,2 %15,3 %14,6 %16,1

Iturria: Estatistika Institutu Nazionala. Egungo biztanleriaren estimazioa
 2001eko errolda oinarri hartuta.
 2009ko urtarrilaren 1erako datuak. Norberak egina.

1.2. grafikoa. EaEko 18 urtez azpiko biztanleriaren banaketa 
lurralde Historikoen arabera 2010ean
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Iturria:  Estatistika Institutu Nazionala. Egungo biztanleriaren esti-
mazioa 2001eko errolda oinarri hartuta. 2010eko urtarrilaren 
1erako datuak. Norberak egina.

Bukatzeko, taula oso banakatua jasoko dugu (adin tarte, sexu eta lurralde bakoitzaren ara-
berako datuekin), haur biztanleriaren zati bateko (esaterako, adingabe arau-hausleak, 14 
eta 17 urte bitartekoak) esku-hartze edo eragin tasak kalkulatzeko oso erabilgarria izan 
daitekeelako.
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Edonola ere, aipatu dugunez, txosten honetan gure interesa ez da oso kuantitatiboa.



2

ARAUEN ETA ESKUMENEN MARKOA
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45

Arauen eta eskumenen markoa

2.1. Haurren eta nerabeen eskubideak

Kapitulu honen xedea da haurrei eta nerabeei dagoz kien eskubideak eta arauen eta esku-
menen markoa tratatzea; haurrei eta nerabeei eragiten dieten legerik garrantzitsuenak eta 
horien ongizatean eskumena eta erantzukizuna duten administrazioak tratatzea.

Haurren eta nerabeen eskubideak duela gutxi aitortu dira. Ondoren hartu dira eskubideak 
dituzten pertsona bezala, nahiz eta nazioarteko eskubide humanitarioak giza-eskubideak 
aitortzearekin eta estatuko ordenamendu juridikoetan babestearekin paraleloan gertatu. 
Haurrek eta nerabeek ezaugarri garrantzitsu bat dute, gainera: garatzen ari diren pertso-
nak dira, erabateko autonomiarik lortu ez dutenak; ondorioz, pertsona helduek, botere pu-
blikoek eta gizarteak oro har betebeharrak dituzte.

Haurren eta nerabeen beharrei eta egoerari arreta gehiago jartzearen ondorioz, horien on-
gizaterako aurrekontu publikoak hazi egin dira, jarduera planak bezalako tresnak egin dira, 
behatokiak jarri dira abian eta euren egoeran eragina duten neurri mota ugari daude.

Txosten hau haurren sektore bati buruz koa da,arrisku egoera berezietan daudenei buruz-
koa. Eragina duen araudia oro har haurrei eta nerabeei buruz koa da, araudi honek haurren 
zailtasunak ere aurreikusten baititu eta egoera hori gainditzeko betebeharrak ezartzen ditu.

Aurrez aipatu beharra dago eremu honetan oso deigarria dela zer alde dagoen ezarri beha-
rreko arauz ko aurreikuspenen eta behar baino jarduera gutxiagoren edo abian jarritako neu-
rrien irismen txikiagoaren artean. Hala erakusten du egoerarik txarrenean dauden haurrak 
azpimarratzen dituen txosten honek.

Espainiako Konstituzioak (EK) hau dio 39.4 artikuluan: “Umeek nazioarteko itunetan ezarri-
tako babesa izango dute, itunok haien eskubideak zaintzen dituzten neurrian”.

Nazioarteko araudirik garrantzitsuena 1989ko Haurren Eskubideei buruz ko Nazioarteko Hitzar-
mena da (HEH). Espainiako ordenamendu juridikoan adingabeen eskubideak arautzen dituen 
legea Adingabekoaren Babes Juridikoari buruz ko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa 
(ABJLO) da, Kode Zibila eta Judiziamendu Zibilari buruz ko Legea partzialki aldatu dituena. 
EAEn adingabeen eskubideak eta herri administrazioen betebeharrak arautzen dituen Legea 
Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legea da (HNZBL).

Azpimarratu beharra dago Nazioarteko Hitzarmenak garrantzi handia izan zuela haurren 
eskubideetan, haurrei buruz ko ezinbesteko aurrerapena eta erreferentzia izan baitzen.

Adingabekoen Babes Juridikoari buruz ko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak 3. 
artikuluan ezartzen du: “Adingabeek Konstituzioak eta Espainiak parte hartzen duen Na-
zioarteko Tratatuek aitortutako eskubideak izango dituzte, bereziki Nazio Batuen Haurren 
Eskubideen Konbentzioak eta ordenamendu juridikoan bermatutako gainerako eskubideek 
aitortutakoak, jaiotza, nazionalitatea, arraza, sexua, ezintasuna edo gaixotasuna, erlijioa, 
hiz kuntza, kultura, iritzia edo familiako, gizarteko edo arlo pertsonaleko edozein gorabehe-
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ragatik bereiz ketarik egin gabe. Lege hau, bere garapen arauak eta adingabeei buruz ko 
gainerako lege xedapenak Espainiak parte hartzen duen Nazioarteko Tratatuen arabera in-
terpretatuko dira, 1989ko azaroaren 20ko Nazio Batuen Haurren Eskubideei buruz ko Hitzar-
menaren arabera”.

Auzitegi Konstituzionala zentzu honetan aritu zen askotan aipatzen den epai batean, argi 
adierazten baitu HEHk gure ordenamendu juridikoan zer toki duen; maiatzaren 29ko 
141/2000 epaia, 5 Oinarri Juridikoa: “Haurren Eskubideei buruz ko Nazio Batuen Hitzarme-
na, Haurren Eskubideen Europako Karta eta urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa dira 
adingabeen estatutu juridikoa osatzen dutenak lurralde nazionalean, EKaren 39. artikuluan 
xedatutakoa garatuaz eta, bereziki 4. atala garatuaz. Ondorio hauetarako, adingabearen es-
tatutua ordena publikoko araua da, zalantzarik gabe, eta botere publiko guztiek nahitaez 
kontuan izan beharrekoa”.

Adingabeen eskubideen garrantzia Auzitegi Konstituzionaleko hainbat epaitan adierazi da. 
Epai hauek adierazten dute adingabeak beraien funtsez ko eskubideen erabateko titularrak 
direla eta horiek betetzea ez dago soilik horien zaintza dutenen esku, baizik eta haurraren 
heldutasunaren arabera modulatu behar da eta legediak ekiteko gaitasuna graduatzen duen 
egoera desberdinen arabera (Kode Zibileko 162.1, 322 eta 323 artikuluak edo Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legeko 30. artikulua).

Era berean, epaiek erreferentzia egiten diete gataz kak baldin badaude zalantzan egon ahal 
izan eta haztatu beharreko eskubide eta askatasunei, adingabeen interes gorena beti go-
goan izanda. Erreferentzia egiten diete, halaber, gurasoek edo tutoreek adingabearen in-
teresen arabera erabili beharreko ahalei ere, eta ez beste interesen zerbitzura erabiltzeari, 
nahiz eta oso legez koak eta errespetagarriak izan. Haurraren interesaren atzetik jarri behar 
dira gainerako guztiak1.

2.2. nazioarteko araudia, bereziki Haurren Eskubideei buruz ko Hitzarmena

Haurren Eskubideei buruz ko Hitzarmena 193 Estatuk onartu dute orain arte, giza-eskubi-
deen alorrean inoiz ko zifrarik handiena. Espainiak ez zion Hitzarmenari inolako erreserbarik 
egin eta 1990ean berretsi zuen. Garrantzitsua da nazioarteko zer testuingurutan jaio zen 
azpimarratzea, egoera ugari zegoen eta haurrek lehen eta orain zailtasun eta bidegabekeria 
handiak jasaten dituztela argi utzi zen unea izan zen. Argi zegoen beraien osasuna babes-
teko edo heziketarako mugek haurren garapena galarazten zutela (eta dutela) eta haurrek 
gehiegikeria eta esplotazioa jasaten zituztela (eta dituztela) prostituzioan edo lan kaltega-
rrietan edo xede militarretarako erreklutatzen dituztela edo gerretako biktima direla…

1 EKE ekainaren 14ko 215/1994, urriaren 3ko 260/1994, martxoaren 17ko 60/1995 eta uztailaren 15eko 134/1999 
eta GEEEE, 1993ko ekainaren 23koa, Hoffmann kasua.
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Haurren Eskubideei buruz ko Hitzarmena ordenamendu juridikoaren zatia da, beraz, botere 
publikoei Hitzarmena betetzeko eska dakieke. Garrantzitsua da azpimarratzea Hitzarme-
nean aitortutako eskubideak gure barne ordenamenduko zati direla.

Jarraian HEHren erreferentziaz ko printzipioak edo eskubideak azpimarratuko ditugu, arrisku 
egoera berezietan dauden adingabeengan eragin handia dutelako.

– diskriminazio ezaren eta aukera-berdintasunaren printzipioa: Kide diren 
Estatuek beraien jurisdikzioko haur guztiek beraien eskubideak izango dituztela 
ziurtatuko dute. Inongo haurrek ez du bazterkeriarik jasango bere arrazagatik, 
koloreagatik, sexuagatik, hiz kuntzagatik, erlijioagatik, iritzi politikoagatik, nazio, 
etnia edo gizarteko jatorriagatik, egoera ekonomikoagatik, ezintasun fisikoaga-
tik, jaiotzagatik edo haurraren, bere gurasoen edo legez ko ordez karien beste 
inolako baldintzagatik. Neskatoek mutikoen aukera berdinak izan behar dituzte, 
atzerriko haurrek bertakoen aukera berdinak izan behar dituzte, haur ezinduek 
bizi-maila egokia izateko aukera berdinak izan behar dituzte.

 Printzipio hau ordenamendu juridikoan sartu da, ABJLOko 3. artikuluan eta HNZBL-
ren 5. artikuluan.

– Haurraren interes gorena: Erakunde publikoek haurrei buruz hartutako neurri 
guztien asmo nagusia haurren interes gorena izango da. Printzipio honek Herri Ad-
ministrazioen, Epaitegien eta erakunde eta instituzio pribatuen erabakietan du era-
gina.

 Adingabeei buruz hartzen diren erabakietan gogoan izan behar da ahalik eta eperik 
laburrenean hartu behar direla erabaki horiek eta kontuan izan behar da denbora 
igarotzeak haurrengan zer ondorio dituen.

 Printzipio hau ordenamendu juridikoan sartu da, ABJLOko 2. artikuluan eta HNZBL-
ren 4. artikuluan.

– iritzia emateko eskubidea haurrak. Haurrek entzunak izateko eskubidea dute 
eta beraien iritziak kontuan hartu behar dira, baita parte hartzen duten prozedura 
administratibo eta judizialetan ere. Haurrek beraiengan erasana duten gaiei buruz 
beraien iritzia osatzeko baldintzatan egon beharko dute eta iritzi horiek kontuan 
hartuko dira haurraren adinaren eta heldutasunaren arabera. Beraien parte hartzea 
errazteko beharrez ko neurriak ezarriko dira eta kontsultek eta elkarriz ketek adin-
gabeari kalterik ez dietela eragingo ziurtatzeko beharrez ko bermeak ezarriko dira. 
Beraien zaintzari, heziketara, osasun zerbitzuei, legez ko ordez karitzari eta, oro 
har, eragiten dieten gai eta erabakiei buruz beraien iritzia adieraztera sustatuko 
dira.

 Eskubide hau ordenamendu juridikoan sartu da, ABJLOko 9. artikuluan eta HNZBL-
ren 16. artikuluan.
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 Nazio Batuen Haurren Eskubideei buruz ko Batzordearen 12. Ohar Orokorrean, 
“Haurraren entzuna izateari buruz ko eskubide” delakoan, azaltzen dira eskubide 
hau erabat errealitate egiteko behar diren ezinbesteko baldintzak, bereziki prozedu-
ra judizial eta administratiboetan entzuna izateari buruz koak eta haurren eskubide 
horren baldintzak eta ondorioak eta Hitzarmeneko beste baldintza orokorrekin di-
tuen loturak.

– bizitzarako, bizirauteko eta garapenerako eskubidea. Haur guztiek dute bizitza-
rako eskubide intrintsekoa, babesa eta laguntza eskaini behar zaiz kio jantzia, aterpea 
eta elikadura dituela bermatzeko eta Estatuek haurren garapena sustatu behar dute 
ahalik eta gehien. Haurrek ikasteko eta garatzeko aukera izan behar dute zentzu zaba-
lean, hau da: buruz, emozionalki, ezagutza mailan, gizartean eta kultura mailan.

 Eskubide hauek ordenamendu juridikoko araudi desberdinetan sartu dira, gero iku-
siko dugun bezala. 

– familia berriro elkartzea: Haurrak ez dira gurasoengandik bananduko, eskumen-
dun agintariek haurren ongizaterako beharrez koa dela iritzi ezean. Estatuek familiak 
berriro elkartzea erraztuko dute, horretarako lurraldean sartzea edo lurraldetik irte-
tea baimenduta. Adingabeen bizitza moldatzeko familia naturalak edo jatorriz koak 
edo berez koak lehentasuna izango du.

 Eskubide hau ordenamendu juridikoan sartu da, ABJLOko 11. artikuluan eta HNZ-
BLren 46. eta 47. artikuluetan.

– babesik gabeko egoeretan babesa. Estatuek babestuko dituzte babesik gabe 
dauden haurrak; Estatuek arrisku fisikoak eta psikikoak saihestu behar dituzte eta 
sexu gehiegikerietatik edo esplotaziotik babestu.

 Eskubide hauek ordenamendu juridikoko araudi desberdinetan sartu dira, gero iku-
siko dugun bezala.

– nortasunerako eskubidea. Haur orok du jaiotzen denetik izen bat eta nazionali-
tate bat izateko eskubidea, beraz, Estatuek adingabea aitortu egin behar dute bere 
izenaren, adinaren, nazionalitatearen, jatorriaren eta kulturaren bidez eta bere kultu-
ra, erlijioa eta hiz kuntza askatasuna goza ditzan utzi.

 Eskubide hau ordenamendu juridikoan sartu da, HNZBLren 11. artikuluan.

– Osasunerako eskubidea. Haurrek ahalik eta osasun maila altuenaz gozatzeko es-
kubidea dute. Estatuek zainduko dute haur guztiek osasun arreta izan dezaten, au-
rre hartzeko neurriei, osasun arloko heziketari eta haurren hilkortasuna murrizteari 
garrantzi berezia emanda.

 Eskubide hau ordenamendu juridikoko araudi desberdinetan sartu da, gero ikusiko  
dugun bezala.
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– Heziketarako eskubidea. Lehen hez kuntza doakoa eta derrigorrez koa izango da. 
Haurraren duintasuna errespetatu behar du. Heziketaren bidez haurra ulermen, 
bake eta tolerantziaz ko espirituan bizitzeko prestatuko da.

 Eskubide hau ordenamendu juridikoko araudi desberdinetan sartu da, gero ikusiko 
dugun bezala.

– Estatuek haurrak babestuko dituzte drogak legez kanpo erabiltzetik eta estupefa-
zienteen produkzioan edo trafikoan parte hartzetik.

 Ordenamendu juridikoak babes hau aurreikusten du segurtasun publiko eta haurrak 
eta nerabeak babesteko arloan.

– Zigor-tratu errespetuz korako eskubidea. Ustez legea hautsi duten haurrak duin-
tasunez tratatu behar dira, bergizarteratu daitezen saiatu behar da eta askatasuna 
kenduz gero, helduetatik bereizita egongo dira; ez dira torturatuko, ezta bestelako 
tratu bortitz eta umiliagarririk emango. Gutxieneko adin bat ezarri behar da lege 
penalak hausteko gaitasunik ez dutela uste izateko.

 Adingabeen Erantzukizun Penalari buruz ko urtarrilaren 12ko 5/2000 Legean sartu 
da, baita hori aldatzen eta garatzen duen araudian ere.

Haurren Eskubideei buruz ko Nazio Batuen Batzordea da Estatuek Hitzarmena betetzen 
dutela zaintzeko ardura duen organoa. Estatu Kideek aldiro txostenak aurkezten diz kiote 
Batzordeari Hitzarmena abian jartzeko hartu dituzten neurriei buruz eta beraien lurraldean 
haurren eta nerabeen eskubideek egin dituzten aurrerapenen alde. Batzordeak az ken oha-
rrak hartzen ditu, Estatu bateko txosten bati egindako azterketari buruz ko adierazpenak. 
Batzordeak egindako az ken adierazpenak 2010eko irailekoak dira, Haurren Eskubideei 
buruz ko Batzordeak Espainiari 2010ean egindako az ken oharrak (crc/c/esp/co/3-4).

Espainiari dagokion ebaluazioa Estatuak egindako Espainiako HEHren ezarpen txostena-
ren III eta IV oinarri hartuta egin da, baita haurrak eta nerabeak babesten dituzten beste 
erakundeek igorritako txosten osagarriekin ere. Ohar hauek interes handikoak dira, haurren 
eta nerabeen egoera hobetzeko.

Batzordeak Espainiari egindako oharren artean, Administrazio Zentralaren eta Autonomia-
erkidegoen artean koordinazio-sistema eraginkorragoa lortzeko ahalegina areagotzeari 
buruz koa azpimarratu nahi dugu. Haurrak sustatzeko eta babesteko politikak ezartzeari 
buruz ari dira, adinaren, sexuaren eta jatorri etnikoaren arabera datuak jaso eta horien az-
terketa biltzearen garrantziaz eta bereiz keriari aurre egiteko berariaz ko ekintzen beharraz, 
bereziki haur ijitoei dagoz kienak, langile etorkinen seme-alabei dagoz kienak, bakarrik dau-
den adingabeko atzerritarrei dagoz kienak eta haur ezinduei dagoz kienak. Estatuari arreta 
deitu dio, halaber, immigrazioari eta gizarteari oro har eragiten dioten egoeretan haurraren 
entzuna izatearen eskubidea erabat ezartzeak duen garrantziaz ere, zaintzarako audientziak 
barne. Beste gomendio batzuk familia inguruari eta zaintza alternatiboari buruz koak dira eta 
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asiloa eta babesa eskatzen duten haurrei buruz koak eta bakarrik dauden adingabe atzerrita-
rrei buruz koak, baita gazteen justiziari buruz koak ere.

Adingabearen interes gorenaren printzipioari dagokionez, Batzordea kez katuta dago pro-
zesu uniformerik ez dagoelako haurraren interes gorena zer den zehazteko, bestalde, au-
tonomia-erkidego bakoitzeko praktikan alde nabariak daude printzipio honen ulermenari 
eta ezarpenari buruz, bereziki bakarrik dauden adingabe atzerritarrei eta adopzioei buruz. 
Kez katzeko beste elementuetakoak haurren buruko osasuna, haurren pobrezia eta eskola 
goiztiar lagatzea dira. Gomendio hauek oso garrantzitsuak dira, eragin zuzena baitute txos-
ten honetan aztertutako gai askotan.

Haurren Eskubideei buruz ko Hitzarmenaz gain, Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioak ere 
pertsonen eskubideak ezartzean, ezartzen ditu: Giza eskubideen aitorpen unibertsala, Giza 
Eskubideen Europar Hitzarmena, Errefuxiatuaren Estatutuari buruz ko Genevako Konben-
tzioa, Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Hitzarmena, Eskubide ekonomiko, sozial eta 
kulturalen nazioarteko hitzarmena…

Testu horiez eta HEHz gain, hainbat tresna landu dira haurren eskubideak defendatzeko. 
Tresna horiek adingabeekiko jarrera arauak interpretatzen eta ezartzen dituzte eta honakoak 
azpimarratu daitez ke:

– Haurren Eskubideen Deklarazioa, Nazio Batuen Batzorde Orokorrak onartua, 
1959ko azaroak 20.

– Haurren babesari eta nazioarteko adopzio arloko lankidetzari buruz ko Hitzarmena, 
1993ko maiatzaren 29an onartua Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko La Hagako Kon-
ferentziak.

– Arrazakeriari, arraza bereiz keriari, xenofobiari eta horiekin lotura duten tolerantzia-
rik gabeko formei buruz ko Munduko Hitzaldia 2011ean onartutako aitorpena eta 
ekintza programa, 129-132 paragrafoak, “haur eta gazteentzako giza eskubideen 
gaineko heziketa”.

– Irakaskuntzaren Esparruan bereiz keriaren aurka egiteko konbentzioa, 1960.

– Haurren Eskubideei buruz ko Hitzarmeneko protokoloak, haurrek gataz ka armatue-
tan parte hartzeari eta haurrak saltzeari buruz, haurren prostituzioari eta haurrak 
pornografian erabiltzeari buruz.

– LANEren 182. Hitzarmena, haurrek lana egiteko modurik txarrenak galarazteari 
buruz koa.

– Nazio Batuen Haurren Eskubideei buruz ko Batzordeko 9. Ohar Orokorra (2006), 
“Ezintasunen bat duten haurren eskubideak”.

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
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– Nazio Batuen Haurren Eskubideei buruz ko Batzordeko 10. Ohar Orokorra (2007), 
“Haurraren eskubideak adingabeen justizian”.

– Nazio Batuen Haurren Eskubideei buruz ko Batzordeko 12. Ohar Orokorra (2009), 
“Haurrak entzuna izateko duen eskubidea”.

– Nazio Batuen gutxieneko arauak, Gazteen Justizia administratzeko (Beijingeko 
arauak).

– Nazio Batuen jarraibideak, Gazteen Delinkuentziari aurrea hartzeko (Riadeko ja-
rraibideak).

– Nazio Batuen arauak, askatasunik ez duten adingabeak babesteko (La Habanako 
arauak).

– Eta abar.

Europar Batasunak ere berariaz ko araudi bat egin du, haurren eskubideetan eragina duena, 
adibidez:

– Europako Legebiltzarraren ebazpena Haurren Eskubideei buruz ko europar eskutitz 
bati buruz, 1992ko uztailak 8 (A-3-0172/92 Ebazpena). Ebazpen honetan azpimarra-
tu nahi ditugu: a) Haurren eskubideen defendatzailea proposatzea, nahiz estatu nahi 
Europa mailan, haurren eskariak eta kexak jasotzeko eta babesten dituzten legeak 
ezartzen direla zaintzeko eta botere publikoen ekintzak haurren eskubideen alde 
informatzeko eta bideratzeko; b) Batzordeak politika familiarraren aldeko ekintzak 
hasteko proposamena eta haurren eskubideen erkidegoko Eskutitza egitea, propo-
satzen den gutxieneko edukiarekin.

– Europar Batasuneko funtsez ko eskubideen eskutitza (Lisboako Tratatuaren zatia 
da, horrek aldatu zituen Europar Batasuneko Tratatua eta Europako Komunitatea 
Eratzeko tratatua, 2007ko abenduak 13). Eskutitz honek Tratatuek bezalako balio 
juridikoa du. Eskubideak sartzeaz gain, Giza Eskubideak eta Oinarriz ko Askatasunak 
Babesteko Europar Hitzarmenarekin bat egingo duela Batasunak aurreratu da. Era 
berean, Giza Eskubideak eta Oinarriz ko Askatasunak Babesteko Europar Hitzarme-
nak bermatzen dituen funtsez ko eskubideei erreferentzia egiten zaie; Estatu kideen 
ohitura konstituzional komunen ondorio direnak, aldiz, Batasuneko Eskubidearen 
zati izango dira, printzipio orokor bezala. Eskutitzak aipatzen ditu adingabeak en-
tzuna izateko duen eskubidea, adingabearen goreneko interesa kontuan izatea eta 
gurasoekin harremanak mantentzeko eskubidea. Eskutitz hau Europar Batasuneko 
Estatuetan ezarriko da, Polonian eta Britainia Handian izan ezik.
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2.3. barneko eta eskumenetako arau markoa

A) Adina eta jarduteko gaitasuna

Adinean dago pertsonaren egoera zibila ere, beraz, jarduteko gaitasunean eragina du, hau 
da, jarduteko eta erantzukizuneko eremuan du eragina.

Konstituzioko 12. artikuluak dio adinez nagusia izaten dela 18 urtetik aurrera. Kode zibi-
lak (Kz) ere 315. artikuluan adinez nagusia 18 urtetik aurrera izaten dela dio. Kz-ko 322. 
artikuluak dio adinez nagusia dena bizitza zibileko ekintza guztietarako gai dela, Kode ho-
nek ezarritako kasu berezietako salbuespenentzat izan ezik. Kasu bereziak dira, esaterako: 
adingabe emantzipatua ez kondu daiteke eta bere burua eta ondasunak zuzendu ditzake, 
salbuespenetan, adinez nagusia balitz bezala; 16 urtetik aurrera lana egin daiteke, baina mu-
gak daude, adibidez, gauez lana egitea edo arriskutsutzat aitortutako lanak egitea, besteak 
beste araudi zibil eta foru araudiek aurreikusitako berezitasunak.

Gainera, adingabeen jarduteko gaitasunaren mugak murriztuta interpretatu behar dira. Zentzu 
honetan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
Legeak 30. artikuluan aurreikusten du, adingabeek ordenamendu juridikoak baimendutako 
eskubideak eta interesak erabili eta defendatu ditzaketela: “Arau zibilen arabera jardun dezake-
tenez gain, adingabekoak ere herri-administrazioekin jarduteko gai izango dira, guraso-agintea, 
tutoretza edo kuradoretza duenak esku hartzea beharrez koa ez denean, administrazioaren or-
denamendu juridikoaren arabera, beren eskubideez baliatu eta interesen alde egiteko...”.

Az kenik, Adingabekoaren Babes Juridikoari buruz ko Lege Organikoak dio Lege Organiko 
hau ezar dakiekeela espainiar lurraldean dauden 18 urtez azpikoei, ezar dakiekeen legearen 
arabera aurrez adinez nagusi ez badira2.

B)  Politika publikoak

Adingabeen beharren eta eskubideen arreta horien ongizatean eskumena duten (osasuna, 
hez kuntza...) Administrazio Publiko desberdinen eskumena da.

Haurrei eta nerabeei dagoz kien gizarte politikak autonomia-erkidegoen eskumena dira. Eus-
kal Herrian eskumen horiek Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiek eta udalek banatuta dituzte.

Estatuak zenbait tresna sortu ditu haurrei dagoz kien eta autonomia-erkidego desberdinen 
eskumen diren politikak koordinatzeko, adibidez, Haurren Behatokia edo Haur eta Nerabe-
entzako Plan Estrategiko Nazionala.

2 Eztabaida doktrinala dago lege pertsonala aplikagarria ote den edo ez ote denari buruz (9.1 Kz art.) honek 18 ur-
tez azpiko adina aurreikusten duenean, edo Espainiako legedia ezarri behar den adin txikiagoa badu eta legedi 
hori bere interesentzako mesedegarriagoa bada; izan ere, berdintasunaren printzipioa beteaz, 18 urtez azpiko 
guztiek Espainian eskubide eta betebehar berdinak dituzte nazionalitatea dena delakoa izanagatik ere.
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Espainiako Haurren Behatokia lan talde bat da eta Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 
baita dago. Bere xedea informazio sistema zentralizatu eta partekatua sortzea da, haurren 
ongizatea eta bizi-kalitatea ezagutzeko eta haurrengan eragina duten politika publikoak eza-
gutzeko3.

Haur eta Nerabeentzako Plan Estrategiko Nazionala4 (2006-2009) 2006ko ekainaren 
16an onartu zen. Haurren Eskubideei buruz ko Batzordeak, 2002ko ekainean Hitzarmena 
ezartzeari buruz egindako II Txostena aztertu ondoren, kez katuta agertu zen eta Espai-
niari gomendatu zion “erakunde publikoetan eta nazio, eskualde eta udalerri mailakoetan 
koordinazio eraginkorra indartu eta ezartzeko, haurrak defendatu eta babesteko politikak 
abian jartzeko eta haurrei buruz ko estrategia globala formulatzeko, Hitzarmeneko printzipio-
ak eta xedapenak oinarri hartuta eta haurrei buruz ko sektore arteko politikak garatzeko eta 
ezartzeko”. Planaren xedea da haurren eskubideak sustatzen eta defendatzen aritzen diren 
erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetza hobetzea eskumendun erakundeek ga-
ratzen dituzten ekintzekiko ekintza osagarrien eta berrien bidez, eskubideak defendatzeko 
eta lurralde arteko desberdinak gainditzeko, sustapenari eta defentsari dagokionez.

Behatokiak sustatu duen beste jardueretako bat bakarrik dauden adingabeko atzerritarren 
Protokoloa da, adingabe atzerritarrei buruz ko atalean aipatuko duguna, eta Haurren eta 
Nerabeen Sexu Esplotazioaren aurkako II. Ekintza Plana5 2006-2009 (Haurren tratu txarren 
lantaldea). Plan honek eragileen arteko koordinazio neurriak artikulatzea aurreikusten du, 
haurren eta nerabeen sexu esplotazioaren gizarte arazoari aurre egiteko.

Garrantzitsua da Gizarteratzeko 2008-2010 Plan Nazionala aipatzea ere, haurrei dagoz kien 
neurriak jasotzen baititu.

3 Espainiako Haurren Behatokiaren xede nagusiak dira haurren bizi-kalitatea eta gertatzen diren aldaketak eza-
gutzea; haurrei erasaten dieten gizarte politiken jarraipena egitea; haurrei eta nerabeei erasaten dieten politika 
publikoez gomendioak egitea; haurren eta nerabeen ikerketa eta ezagutza sustatzea eta haurren eta nerabeen 
eskubideak hobeto ezartzeko azterketak eta aldiroko txostenak egitea, baita horien beharrak ezagutzeko ere. 
Zeregin nagusi hauek ditu: Nazioko eta nazioarteko iturriek haurrei buruz duten informazioa bildu eta aztertzeko 
organo iraunkorra izatea; adierazleak eta informazio sistemak hobetzeko gomendioak eta proposamenak egi-
tea; nazioarteko antzeko erakundeekin harremanak izan eta parte hartzea; Administrazio Publikoek arlo hone-
tan abian jarritako jarduera eta neurriei buruz ko informazioa jasotzea; haurrei eta nerabeei dagoz kien politikek 
eta neurriek gizartean duten eragina ebaluatzea; erakunde publikoen eta gizartearen artean komunikatzeko eta 
elkartrukatzeko foro bat eratzea; komunikabideetan haurrez egiten duten tratamendua jarraitzeko ekintzak pro-
posatzea; Espainian haurren egoera diagnostikatzeko azterketak eta txosten teknikoak egiteko proposatzea; 
haurrei dagoz kien gizarte politiken jarraipen informatiboa egitea; eta haurrekin eta nerabeekin lotutako hainbat 
alderdiri buruz ko informazioa zabaltzea.

4 2002an Estatu eta Gobernu buruzagiek eta Estatu partaideetako ordez kariek, Nazio Batuen haurrei buruz ko 
Batzar Orokorreko saioen ezohiko aldian aitorpen bat sinatu zuten, “Haurrentzako mundua”, eta hitza eman 
zuten haurrentzako nazio mailako ekintza planak jarriko zituztela praktikan, haurren eskubideak babesteko eta 
bermatzeko eta haurren ongizatea ziurtatzeko.

5 Haurren eta nerabeen sexu eta merkataritza arloko esplotazioaren aurkako I. plana 2002-2003 haurrak saltzea-
ri, haurren prostituzioari eta haurrak pornografian erabiltzeari buruz Haurren Eskubideen protokolo fakultatiboak 
onartu ondoren jarritako neurria izan zen, baita 1996an Stockholmen eta 2001ean Yokohaman haurren sexu 
esplotazioaren aurka egindako Mundu Biltzarrek onartutako konpromisoen adierazlea ere.
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C) Euskadi

Haurren eta nerabeen beharrak artatzea eta horien eskubideak betetzea, botere publiko 
guztiei dagokie.

Administrazioa da haurrak eta nerabeak artatzeko eskumena duena gurasorik edo tutorerik 
ez dagoen kasuetan, zailtasunak daudenean edo arretan gabeziak dituztenean, foru aldun-
diak eta udalak jarduten dira. Foru aldundiak dira babesik gabeko adingabekoak babesteko 
eskumena duten administrazioak. Udalek parte hartzeko eskumena dute, arriskuan dauden 
haur eta nerabeen kasuan.

Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Lege berrian ezarri da haurren eta nerabeen 
gaineko eskumenen markoa eta eskumenak banatu dira Administrazio hauen eta Eusko 
Jaurlaritzaren artean.

Udaletako oinarriz ko gizarte zerbitzuak (udal gizarte zerbitzuak) dira parte hartze sozio-
edukatiboa eta psikosoziala kudeatzeko eskumendunak. Foru aldundiek dute, foru gizarte 
zerbitzuen bidez (bigarren mailako arretako gizarte zerbitzuak), haur babesgabeak artatzeko 
eskumena. Gizarte Zerbitzuen Legeak aipatzen dituen eta foru aldundien eskumen diren 
zerbitzuak dira egoitzak, informazio zerbitzuak eta familiako harrera sustatu eta babeste-
koak eta adopzioa. Eusko Jaurlaritza eskumenduna da ekimen legegilean eta arauz ko aha-
lean eta haurrei eta nerabeei dagoz kien jardueren eta zerbitzuen planifikazio orokorrean, 
autonomia eremuko gizarte zerbitzuen bidez.

Bestalde, Eusko Jaurlaritza da Justizia eta Herri Administrazio Saileko Gazteen Justizia 
Zerbitzuaren bidez adingabe arau-hausleak gizarteratzeko eskumenduna, bere funtzioen 
artean baitago epaitegiek ezarritako neurriak burutzea, Zigor Erantzukizunari buruz ko Legea 
ezarrita. Horren ondorioz zentro sarea eta baliabide materialak eta pertsonalak jarri dira 
abian.

Gaian eskumena duten euskal administrazio desberdinek jarduera planak egin dituzte; pla-
notan xedeak eta horiek betetzeko beharrez ko neurriak ezarri dituzte, baita beste gizar-
te eragileen eta instituzioen parte hartzea eta egiteko eta ebaluatzeko metodologia ere. 
Plan hauen xedeen artean daude adingabeen eskubideak betetzea, beraz, eskumendun 
administrazio desberdinen arteko koordinazioa aurreikusten dute: Gazteen III Justizia Plana 
2008-2012, Biz kaiko Foru Aldundiaren Haurrentzako II. Plana 2008-20116, Haurrak eta ba-
besik gabeko nerabeak artatzeko Gipuz koako Plana...

6 Haurren Planeko lerro estrategikoen artean oinarriz ko eta espezializatutako gizarte zerbitzuen arteko koordina-
zioa hobetzea dago, aurrea hartzeko eta inguru berean parte hartzeko programei lehentasuna ematea, familia-
harrera programak sustatzea, egoitza-harrera programen baliabideak eta prozedurak eguneratzea, kalitatearen 
printzipioetan oinarritutako kudeaketa egitea..., programak planifikatu eta ebaluatzea, beste gizarte sistemen 
baliabideak koordinatzea (osasuna, hez kuntza, justizia,etab.), hirugarren sektorearen zeregina indartzea...
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Haurren eta nerabeen eskubideak aitortzeak eta babesteko betebeharrak berekin du neurri 
aktiboak abian jartzea, bai arauz koak bai horien ongizateari lagunduko dieten eta gurasoak 
eta artatzeko erantzukizuna dutenak babestuko dituzten jarduerak ere.

Adingabeen eskubideen barne mailako zehaztapena eta horiek babesteko eta artatzeko 
hartutako konpromisoak ugariak dira, osasunari, heziketari, gizarte babesari eta arrisku eta 
babesgabeko egoerei, gizarteratzeari, integritatea babesteari... egiten baitiete erreferentzia.

Jarraian, araurik garrantzitsuenetako batzuk nabarmendu nahi ditugu, nahiz eta txosteneko 
beste atal batzuetan, haurren babesa (3.1), adingabeko arau-hausleak (3.3) edo bakarrik 
dauden adingabeko atzerritarrak (3.2) ataletan esaterako, kasu bakoitzean ezar daitekeen 
arauz ko markoa zehatzago aipatu dugun.

Hez kuntzarako eskubideari dagokionez:

– 8/1985 Lege Organikoa, uztailaren 3koa, Hez kuntzarako eskubidea arautzen duena.

– 1/93 Legea, Euskal Eskola Publikoarena, 1993ko otsailaren 19koa.

– 118/1998 Dekretua, ekainaren 23koa, hez kuntza premia bereziak dituzten ikasleei 
eman beharreko hez kuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzaileen espa-
rruan antolatzen duena.

– Maiatzaren 23ko 2/2006 Lege Organikoa, Hez kuntzarena.

– 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsita-
teaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruz koa.

beraien integritatea babesteari dagokionez:

– 15/2003 Lege Organikoa, azaroaren 25ekoa, Zigor Kodeko azaroaren 23ko 10/1995 
LO aldatzen duena. Araudi honek, besteak beste, haurrei erasaten dieten neurriak 
jarri ditu etxeko indarkeriari, adingabeen ustelkeria delituei eta haurren osotasun 
fisiko eta psikologikoaren aurka aritzen direnei dagoz kienez.

– 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren aurkako Babes 
Osoko Neurriena.

Haurren eta nerabeen arreta eta babesari dagokionez:

– 263/2003 Dekretua, nazioarteko adopziorako erakunde laguntzaileen kreditazioa 
eta funtzionamendua arautzen dituena.

– 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta artatzekoa.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1993/02/9300650a.pdf
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– 219/2007 Dekretua, abenduaren 4koa, EAEn Haurren eta Nerabeen Behatokia 
sortzen duena7.

– 165/2007 Dekretua, urriaren 2koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko Batzorde Iraunkor 
Sektoriala sortu eta horren funtzionamendua, osaera eta eginkizunak ezartzen di-
tuena.

– 1618/2007 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, elikagaien ordainketarako berme 
fondoaren antolaketa eta funtzionamenduari buruz koa8.

– 54/2007 Legea, abenduaren 28koa, Nazioarteko Adopzioena.

– 131/2008 Dekretua, uztailaren 8koa, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeen-
tzako egoitza harrerako baliabideak arautuko dituena.

– 1/2008 Legea, otsailaren 8koa, familia bitartekaritzakoa.

– 124/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judi-
zialaren bidez ko Familia Elkarguneak arautzen dituena.

Ezintasuna duten edo mendekotasun egoeran dauden adingabeei dagokienez:

– 51/2003 Lege Organikoa, abenduaren 2koa, ezinduen aukera berdinerako, bereiz-
keriarik ezerako, eta erabilerraztasun unibertsalerakoa.

– 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia pertsonala eta mendekotasun 
egoeran dauden pertsonenganako arreta sustatzeko.

– Ezintasuna duten pertsonen eskubideei buruz ko Biltzarra, 2007ko martxoaren 30a.

Osasunari dagokionez:

– 14/1986 Legea, apirilaren 25ekoa, osasunari buruz koa.

– 175/1989 Dekretua, uztailaren 18koa, Osakidetzako gaixo eta erabiltzaileen Eskubi-
de eta Obligazioen karta onartzen duena.

– 8/1997 Legea, ekainaren 26ekoa, Euskadiko antolamendu sanitarioarena.

7 Behatokiaren zeregina da haurren eta nerabeen errealitatea aztertzea eta haurrak eta nerabeak babesteko eta 
artatzeko otsailaren 18ko 3/2005 Legea ezarriaz garatutako politiken eragina aztertzea.

8 Bere xedea da banandutako gurasoen seme-alaba adingabeei bermatzea zenbateko ekonomiko batzuk jasoko 
dituztela, aurrerakin bezala definitutakoak, dauden familia unitatean beraien beharrei aurre egiteko, elikagaiak 
ordaintzeko betebeharra betetzen ez denean. Fondo publikoen kargura egiten da eta Estatuak subrogatzen ditu 
ordaintzeko betebeharra duenarekiko eskubideak.



57

Aurkibidea

2

57

Arauen eta eskumenen markoa

– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, Pazientearen autonomia eta informazio eta doku-
mentazio klinikoko gaiei buruz ko eskubide eta betebeharrak erregulatzen dituena 
(9.3. art.: 12 urtetik aurrera entzuna izateko eskubidea).

– 2/2010 Lege Organikoa, martxoaren 3koa, sexu- eta ugalketa-osasunaren eta haur-
dunaldiaren borondatez ko etendurarena (13.4. art. haurdunaldia borondatez etetea 
baimentzeko eskubidea).

Erantzukizun penalari dagokionez:

– 5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, adingabeen erantzukizun penala arau-
tu duena. 7 eta 9/2000 Lege Organikoak, abenduaren 22koak; 9/2002 Lege Or-
ganikoa, abenduaren 10ekoa; 15/2003 Lege Organikoa, azaroaren 25ekoa eta 
19/2003 eta 8/2006 Lege Organikoak, abenduaren 4koak.

– 2001eko azaroaren 7ko Agindua, Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa eta Justizia, 
Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailburuena, Justizia, Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailaren mende dauden zentroetan hartuta eta internatuta dauden adingabe arau-
hausleen heziketa eskubidea bermatzeko neurriak arautzekoa.

– 1174/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, adingabeen erantzukizun penala 
arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoko Araudia onartzen duena.

– 1/2007 Zirkularra, 2007ko azarokoa, Estatutako Fiskaltza Orokorrarena, 2006an 
adingabeen legedi penala erreformatu ondorengo irizpide interpretatiboei buruz-
koa, legegileak sartutako aldaketen interpretazioak zehatz proposatzen direna.

– 163/2008 Dekretua, EAEko arau-hausle adingabeei gizarte- eta hez kuntza-arreta 
eskaintzeko erakunde laguntzaileak baimendu, homologatu, ikuskatu eta erregis-
tratzeari buruz koa.

– 80/2009 Dekretua, apirilaren 21ekoa, askatasunez gabetzeko neurriak betearazten 
dituen EAEko ikastetxeei buruz koa. Bere xedea da egoitzen baldintza materialak, 
funtzionalak eta pertsonalak arautzea eta bertako adingabeen eta profesionalen 
eskubideak eta betebeharrak arautzea.
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Arrisku bereziko sektoreak eta egoerak

3.1. arriskuan eta babesik gabe dauden adingabeak

arloaren ezaugarriak

Lehenengo kapitulu honetan, arriskuan eta babesik gabe dauden haurren eta nerabeen pro-
blematika aztertuko dugu. Ikusiko dugun bezala, errealitate horrek Autonomia Erkidegoko 
adingabe ugariri eragiten die. Lehen hurbilketa gisa, esan dezakegu 2009an foru aldundiek 
–arrisku eta babesgabezia larrian dauden haurrei eta nerabeei arreta ematearen arduradu-
nak– 1.421 espediente ireki zituztela (hau da, EAEko 1.000 adingabetik 4,6ri). Alabaina, 
haur eta nerabe horiei ez diete soilik aldundiek erantzuten. Udaletako gizarte zerbitzuak ere 
arduratzen dira behar horietaz, hain larriak ez diren kasuetan.

Arlo honetan aurkitu ditugun errealitate eta arazoetako batzuk honako hauek dira:

– Arazo asko dituzten familietako haur eta nerabeak; besteak beste, familia horietan 
bat egiten dute muturreko pobreziaren egoerek, osasun mentalarekin loturiko ara-
zoek eta toxikomaniak.

– Gurasoen tratu txarrak, abandonua eta zabarkeria pairatzen dituzten adingabeak.
– Jokabide arazo larriak dituzten eta gurasoek jokabide hori kontrolatu ezin dieten 

nerabeak.
– Familia ingurunean gataz kak areagotzea.
– Toxikoen (cannabisa, alkohola) kontsumo arazotsuak dituzten nerabeak, gero eta 

adin txikiagokoak.
– Gurasoen harreman gataz katsuak, adingabearengan eragiten dutenak. Askotan gu-

raso bananduak izaten dira.
– Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak.
– Iristen zailak eta oso zaurgarriak diren taldeak: Errumaniar adingabe ijitoak, harrera 

zentroetan ordu gutxi batzuetan baizik egoten ez direnak…

Adingabeen hazieraren eta prestakuntzaren oinarriz ko erantzukizuna familiek dute, eta, ahal 
duten neurrian, bizi-baldintza egokiak bermatu behar dituzte haurrak eta nerabeak osoki 
garatzeko. Administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan, zaindu egin behar dute 
aita-amek (edo, bestela, tutoreek eta zaintzaileek) behar bezala garatzen dituztela beren 
erantzukizunak, eta, horretarako, bide eman behar dute adingabeei eragiten dieten arloe-
tako zerbitzu guztiak eskuratzeko.

Babesgabezia kontzeptuak esan nahi du aitek, amek edo adingabearen tutoretza edo 
zaintza dutenek ez dituztela betetzen edo modu desegokian betetzen dituztela babes be-
tebeharrak.

Arrisku eta babesik gabeko egoerak eta horien larritasuna baloratzea eta zehaztea garran-
tzi handiko kontua da, eta, zeregin horretan laguntzeko, tresna tekniko balioztatuak aplika 
daitez ke. Tresna horiek babesik gabeko egoeren larritasuna baloratu behar dute, eta arrisku 
arin edo moderatuko, arrisku larriko edo babesik gabeko egoerak diren ezarri, horiek baitira 
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legeak jasotzen dituen egoerak. Balorazio horren araberakoa izango da ez bakarrik kasuan-
kasuan egingo den esku-hartzea, baizik eta, adierazi dugun bezala, tokiko administrazioak 
(arrisku arin edo moderatuko egoeretan) edo foru administrazioak (arrisku larriko edo babe-
sik gabeko egoera) hartzea horien ardura.

Babesik gabeko egoeran dauden haurrei eta nerabeei eman beharreko arretak zerbitzu 
aukera zabal batean oinarritu behar du; zerbitzu horiek continuum bat osatu behar dute, eta 
bide eman behar dute kasuan-kasuan eta esku-hartzearen aldi bakoitzean haur eta nera-
been beharretarako egokienak diren baliabideak konbinatzeko.

Zerbitzu sarearen continuum horretako lehen baliabidea familian esku hartzeko progra-
mak dira. Familian esku hartzeko oinarriz ko programek, etxean eta komunitate ingurunean 
aplikatzekoek, adingabeei familia nukleoan eustea dute helburu. Etxeko hez kuntza progra-
mak, kaleko hezitzaileak eta eguneko zentroak sartzen dira horien barruan. Familietan esku 
hartzeko programa espezializatuak (esate baterako, zailtasun bereziak dituzten familietan 
teraupeutikoki esku hartzea edo sexu abusuko egoeretan esku hartzea) familia edo egoi-
tza harreren neurriekin batera aplika daitez ke babesik gabeko kasuetan, familia etxeko bal-
dintzak hobetzeko, adingabea bere nukleo naturalean berriro integra dadin.

Familia harrera eta egoitza harrera dira alternatiba nagusiak haurraren edo adingabearen on-
gizatea bermatzeko familia nukleotik bereiztea komeni den kasuetan. Adopzioa, gurasoen 
eta seme-alaben arteko lotura amaitzea dakarren neurrian, oso inguruabar argi eta behin 
betikoetan balia daiteke soilik.

Familia harrera da adingabe baten zaintza, izaera administratibo edo judizialarekin, pertso-
na edo familia nukleo bati ematen dion neurria. Neurri hori areagotzen joan da gure erki-
degoan, egoitza harreraren kaltetan, batez ere biztanleriaren sektore batean (txikienak). 
Faktore jakin batzuek nolabait bermatu egiten dute arrakasta izatea; garrantzitsuenetako 
batzuk honako hauek dira: familia hartzaileak egoki hautatzea, prestakuntza egokia izatea 
harreraren aurretik, jatorriko familiarekin etengabeko harremana izatea eta adingabearen 
ezaugarri soziokulturalak errespetatzea.

Erakunde honek, bere funtzioekin bat etorriz, jarraipen berezia egin du egoitza harrera-
ren inguruan. Beharrez ko alternatiba da, eta asko erabiltzen da; hala, haurrak babesteko 
zerbitzuen barruko beste baliabide bat bezala hartu behar da, eta ez izan daitez keen ba-
liabideetan az kena balitz bezala. Baliabide horren funtzioak askotarikoak dira: ez da soilik 
egonaldi luzeko irtenbide bat, baizik eta beste funtzio batzuk ere betetzen ditu, hala nola 
larrialdietarako harrera, familia harreretarako iragaitzaz ko zerbitzua eta, familia harrerak po-
rrot egin badu, harrera zerbitzua. Aukera hori izateak, neurri handi batean, gainerako auke-
rak ahalbidetzen ditu. Az ken urteetan, ikusi dugun bezala, pixkanaka espezializatu egin da 
egoitza harreren sarea, eta zabaldu egin dira jokabide arazoak dituzten adingabeentzako 
baliabide espezifikoak; hain zuzen ere, az kenaldian alderdi horretan ari da arreta jartzen 
erakunde hau.
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Halaber, familia elkarguneen eta familia bitartekaritzako zerbitzuaren jarraipena egin da urte 
hauetan, baina neurri txikiagoan. Familia elkarguneak gune neutral bat dira, eta, bertan, di-
ziplina anitzeko talde tekniko baten laguntzarekin eta segurtasun eta ongizate berme eraba-
tekoarekin, krisi egoeran dauden familietako kideak elkartzen dira. Familiak elkarguneetara 
bideratzeko, ebazpen judiziala behar da berez.

Kapitulu honetan, batez ere, erakunde erantzuleek –foru aldundiak eta udalak–az ken urtee-
tan babesik gabeko haurrei eta nerabeei eman dieten erantzuna izango dugu ardatz. Nagu-
siki, arlo hauetan jarriko dugu arreta: egoitza arreta, familia harrerak eta adopzioak –ezohiko 
txostenaren urteko jarraipena egin da horren inguruan–. Bakarrik dauden adingabe atze-
rritarren errealitate espezifikoa, az ken urteetan arreta handia jartzen ari garen errealitatea, 
hurrengo kapituluan aztertuko dugu.

aurrekariak

Arartekoaren Babesik gabeko haur eta nerabeentzako laguntza zerbitzuak txosten berezia 
1997ko irailean argitaratu zen. Lan hori egiteko, 150 espediente aztertu genituen (50 lurral-
de historiko bakoitzeko) eta garai hartan gure erkidegoan zeuden 63 zentroak ere bisitatu 
genituen.

Hala txostenean bertan nola ondoko jarduketetan, erakunde honek bereziki hobetu beha-
rrekoak diren alderdi hauek edo lehentasunez kotzat jotzen dituen beharrizan hauek nabar-
mendu ditu:

– araudi komuna behar da gure autonomia-erkidegoan, arretarik gabeko adingabeen 
funtsez ko kontuak araupetzeko;

– ahalik eta erantzun desberdin gehien behar da (familia-harrera, larrialdietarako zen-
troak, eguneko zentroak...);

– erakundeen erantzunetan alde handiak ikusi dira lurralde historikoen artean;
– babesik gabeko egoerak antzemateko mekanismoak hobetu behar dira;
– oinarriz ko gizarte zerbitzuen, hezitzaile adituen eta gure autonomia-erkidegoko bes-

te zerbitzu batzuen arteko harremana eta koordinazioa sustatu behar da;
– irteera, jatorriz ko esparruko gizarteratze edo gizarte autonomiako programak egin 

behar dira;
– haur eta nerabeek eta beren familiek parte hartzeko mekanismoak bultzatu behar 

dira;
– zerbitzuen ebaluazio kualitatiboa eta aldiz kako kontrola egin behar dira.

funtsez ko arazoak

Ondoren, gizarte babesik gabeko adingabeentzako laguntzaren arazo edo zailtasun nagu-
sietako batzuk azalduko ditugu.
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Lehenik eta behin, adierazi behar da 2005. urte arte, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta 
Babesteko 3/2005 Legea onartu zen arte, gure erkidegoak ez duela izan arlo honen ingu-
ruan erreferentzia esparru bat eta jarduteko gutxieneko gidalerro komun batzuk ezartzeko 
moduko arauketa espezifikorik. Ondorioetako bat izan da foru aldundi bakoitzak haurrak 
babesteko bere sistema ezarri duela, eta, finkatu ere, hiru sistema finkatu dira.

Desberdintasunak gorabehera, hiru aldundien jarduketa prozedurek funtzionamendu es-
kema berari jarraitu diote: 1) arriskua detektatzea; 2) talde tekniko espezializatuek kasua 
baloratzea eta zer neurri ezartzea komeni den proposatzea; 3) organo eskudunak proposa-
tutako neurriak onartzea; 4) adostutako neurriak aplikatzea; eta 5) aplikatutako neurriak eta 
adingabearen eboluzioa kontrolatzea, eta, familia nukleotik bereizi bada, jatorriko familiaren 
jarraipena egitea.

Detektatu ditugun arazo esanguratsuenetako batzuk honako hauek dira:

– Oinarriz ko gizarte zerbitzuek haur babesaren arloan duten prestakuntza eskasa (zer-
bitzu espezializatuek duten laguntza eta aholkularitza beharra).

– Udaletako eta lurraldeetako gizarte zerbitzuen arteko koordinazio zailtasunak, hala 
balorazio faseetan nola neurriak aplikatzeko eta jarraipena egiteko faseetan.

– Ingurune, prozedura eta hiz kuntza arrotzak, adingabeen eta haien familien parte-
hartzea zailtzen dutenak.

– Zailtasunak familiekiko harremanetan: bereizteko erabakiaren berri ematean, hartu-
tako neurriekin ados ez dauden kasu batzuetan...

– Arazoak betekizun guztiak betetzen dituzten eta familia harreraren programan parte 
hartzeko prest dauden familiak aurkitzeko (zailtasun bereziak anai-arrebak batera 
hartuko dituzten familiak aurkitzeko).

– Zerbitzuen sarea kontrolatzeko eta gainbegiratzeko mekanismo behar beste garatu 
gabeak.

– Bizilagunen arbuioa adingabeentzako zentroak ireki behar dituztenean.

– Egoitza baliabideetan arreta ematen zaien adingabeen profilaren aldaketa: adin han-
diagoa, arreta eman zaien pertsonen errealitate berriak, jokabide arazotsu gehiago 
(zentroetatik ihes egitea edo kideei zein hezitzaileei eraso egitea…).
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Hobetzeko proposamenak

Txosten berezian emandako 42 aholkuetatik9 gehienen helburua zen hala haur zerbitzu es-
pezializatuetan nola udal zerbitzuetan detektatutako arazoak zuzentzea. Ondoko urteetan 
egindako jarraipenen abiapuntua gomendio horiek izan dira. Multzo hauetan egituratu ziren:

– Haurrak eta nerabeak babesteko eremua, esparru juridikoa eta eskumen 
banaketa. Sei gomendio eman dira, arlo hauen inguruan: egoitzen eremuan ba-
besa eta bermea behar direla, beharrez koa dela haurrei eta nerabeei buruz ko arau-
di bat izatea, eskubideak baliatzea eta beharrizanak gogobetetzea bermatu behar 
dela, gizartea sentsibilizatu egin behar dela, zerbitzuek eboluzionatu egin behar 
dutela eta ikuskatu egin behar direla, eta udal eta lurralde eremuetan lan egiten 
duten langileek prestatu egin behar dutela eta koordinatuta egon behar dutela.

– Zerbitzu sarea: profesionalak. Bost gomendio eman dira, arlo hauen inguruan: 
etengabeko prestakuntza planak behar direla, zerbitzuetako profesionalak gainbe-
giratu eta lagundu egin behar direla, balorazio batzorde teknikoen osaerak malgua 
izan behar duela, Zerga Ministerioak batzorde horietan parte hartu behar duela eta 
egoera bat babesik gabekotzat jotakoan beharrez koa dela oinarriz ko gizarte langi-
leekin harremanetan egotea.

– Zerbitzu sarea: programak. Zazpi gomendio eman dira, arlo hauen inguruan: zer-
bitzuak dibertsifikatu egin behar direla, erkidegoko programak garatu egin behar 
direla, familia harrerako hainbat modalitate sustatu behar direla, bizikidetza unitate 
txikiak sustatu behar direla, gizarte egoitzak garatutako funtzioak dibertsifikatu be-
har direla, iragaitzaz ko programen jarraipen pertsonalizatua egin behar dela eta urte 
anitzeko laguntza programak egin behar direla.

– lagundutako biztanleak eta aplikatutako neurriak. Bi gomendio eman dira, 
arlo hauen inguruan: detekzio sistemak hobetu behar direla eta laguntza modalita-
teak dibertsifikatu behar direla.

– Prozedurak. Zortzi gomendio eman dira, arlo hauen inguruan: beste erakunde 
batzuekin lankidetzan aritzeko eta koordinatzeko mekanismoak behar direla, pro-
zeduraren hasieratik amaierara arretaren arduradun izango den pertsona bat behar 
dela, espedienteetako dokumentuak arrazionalizatu behar direla eta datuak biltzeko 
irizpideak bateratu behar direla, haurrek eta haien familiek parte hartzeko bideak eza-
rri behar direla, haur zerbitzuetako instalazioak egokitu behar direla, harrera aldian 
oinarriz ko gizarte langilearekin harremanetan egon behar dela, adingabeek eta haien 
familiak laguntza plan banakakoak egiten modu aktiboan parte hartu behar dutela eta 
periodikoki eta sistematikoki berrikusi behar direla kasuak eta ezarritako neurriak.

9 Ikus http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_21_1.pdf.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_21_1.pdf
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– Egoitza zerbitzuen antolamendua eta funtzionamendua. 11 gomendio egin 
dira, arlo hauen inguruan: egoitza zerbitzuetako funtzioak eta helburuak zein diren 
adierazten duen agiri bat behar dela, zentro horiek adingabeentzako eta haien fami-
lientzako informazio txosten bat egin behar dutela, erabiltzaileek eta haien familiek 
erabakiak hartzeko orduan parte hartzeko mekanismoak izan behar dituztela, pri-
batutasunerako eskubidea bermatu behar dela, prestakuntza etengabea eta behar 
profesionaletarako egokia behar dela, bizikidetza arauak ezarri behar direla, baimen-
du gabeko absentzia kasuetan aplikatu beharreko arauak ezarri behar direla, ba-
nakako programak modu progresiboan erabili behar direla lan tresna gisa, zerbitzu 
espezializatuen eta hezitzaileen arteko komunikazio mekanismoak hobetu behar 
direla, zentroetan zenbait hobekuntza sartu behar direla eta tutoretza bikoitzaren 
sistema ezarri behar dela.

– Zerbitzuen kontrola eta ebaluazioa. Hiru gomendio eman dira, arlo hauen ingu-
ruan: zerbitzuak periodikoki kontrolatu behar direla, zerbitzuen ebaluazio kualitati-
boa egin behar dela eta fiskaltzek neurrien jarraipena egin behar dutela.

Jarraipenak

Txostena aurkezten denetik, urtez urte, Arartekoak babesik gabe geratzeko arriskuan dau-
den haurren egoeraren jarraipena egin du, hainbat ekimenen bidez: ofizioz ko espedienteak 
sail eta erakunde eskudunetan, bilera periodikoak erakundeetako arduradunekin, bisitak 
hiru lurraldeetako harrera zentro edo etxeetara… Jarraipenaren emaitzak erakunde honek 
Eusko Legebiltzarrarentzat eginiko urteko txostenetan laburtu dira.

2001. urtean, ahalegin berezia egin zen txosten bereziko informazioa eguneratzeko eta 
argitaratu zenetik izan zuen bilakaera eta lortutako aurrerapenak baloratzeko. Horretarako, 
egindako bisitez gain, administrazio eskudunei informazio zehatza eskatu genien honako 
gai hauen inguruan: familietan esku hartzeko planak eta programak, talde profesionale-
tan eta erabakiak hartzeko prozeduretan egindako aldaketak, arrisku eta babesik gabeko 
egoerak detektatzeko egindako hobekuntzak eta hartutako adingabeen bizikidetza arauen 
erregulazioa. Horrez gain, hainbat datu eskatu genien arreta ematen zaien biztanleen, ba-
bes neurrien, adopzioaren, egoitza zerbitzuen sarearen eta abarren inguruan. Orduan ja-
sotako informazio zehatz hori ondoko orrialdeetan agertzen diren datu taula gehienetan 
islatzen da, eta oso tresna baliagarria izan da txosten hau egiteko.

2005. urtean, Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoera EAEn izeneko txosten be-
rezia egin genuen, eta sektore horri arreta berezia jarri diogu. Gai hori, haurren babesari 
loturikoa hori ere, txosten honetako hurrengo atal espezifikoan aztertu dugu, urteko jarrai-
pen txostenetan egin izan dugun bezala. Urte horretan bertan, erakunde honek esku hartu 
zuen beren amei emandako tratu txarrak zuzenean eragiten zien adingabeen problematikan 
(ikusi 2005eko txostena, V. kap., 3.1 atala).
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2006. urtean, Arartekoak hiru gai hauek landu zituen bereziki: familia elkarguneak, adop-
zioak eta bakarrik dauden adingabe atzerritarrak.

Hala, bada, erakunde honek funtsean, kudeaketari dagokionez, foru aldundien eskumene-
koak diren arloen gaineko jarraipena egin du. Arreta, batez ere, datu kuantitatibo batzuetan 
eta eboluzioaren adierazle gisa balio izan diguten arlo jakin batzuetan jarri dugu. Az ken hiru 
urteetako datu kuantitatiboei dagokienez, honako hauek izan dira oinarriz koenak eta ge-
hien eskatutakoak:

 1. Espedienteei eta arreta ematen zaien biztanleei buruz ko datuak: urte bakoitzean 
zenbat espediente ireki diren eta espedienteetan zenbat adingabe dauden inplikatuta.

 2. Familiarengandik bereizteko babes neurriei buruz ko datuak: familia nukleotik be-
reiztea, egoitza harrerak, familia harrerak eta familia harreraren antzeko egoerak.

 3. Adopzioei buruz ko datuak, naziokoak eta nazioartekoak bereizita.
 4. Egoitza zerbitzuen sareari buruz ko datuak, zentro bakoitzaren inguruan honako 

datu hauek emanda: zentroaren izena eta helbidea, publikoa edo pribatua den 
(erakunde kudeatzailea), zenbat leku dauden aurreikusita, zenbat leku dauden 
okupatuta, plantilla eta arreta ematen zaion taldearen ezaugarriak.

informazio kualitatiboa ere eskatu dugu, zehaz ki urtez urte arlo hauetan egindako hobe-
kuntzen inguruan:

 5. Planak, programak eta ebaluazioak.
 6. Talde teknikoak, profesionalak eta koordinazioa.
 7. Arrisku edo babesik gabeko egoeren detekzioa.
 8. Erabakiak hartzeko prozedurak.
 9. Bizikidetza arauen eta parte hartzeko eta kexak agertzeko mekanismoen arau-

petzea.
10. Zerbitzu eta programen ebaluazioa, ikuskapena eta kontrola.

Alabaina, txosten bereziko 42 gomendioetako asko zuzenean aplikatzen dira udaletan edo 
zuzenean eragiten diote udalen lanari; hori horrela, 2008. eta 2009. urteetan arreta berezia 
jarri genion haurren tokiko babesari. Horregatik, foru administrazioaren datuetan oinarrituta 
aurretiaz egindako jarraipenen osagarri gisa, erakunde honek tokiko erakunde ugaritara jo 
zuen (10.000 biztanletik gorako 40 udalerrietara), oinarriz ko zenbait datu eta informazio 
eskatzeko. Helburua ez zen udalerri bakoitzaren ezagutza zehatz bat eskuratzea, baizik eta 
konparazioak egin ahal izatea, joerak aurkitzea, arazo komunak edo elementuak ezagutzea, 
tokiko eremuan haurrak babesteko beharrari hobeto erantzun ahal izateko.
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funtsez ko datuak - adierazleak - eboluzioa

Eskura ditugun datuak asko dira eta ezinbestekoa da hautapen bat egitea; beraz, gure ustez 
arreta eman zaion biztanleriak zer eboluzio izan duen eta erakundeek errealitate horri nola 
erantzun dioten argiago erakusten duten datuak soilik emango ditugu.

1. Tokiko eremuan haurrei ematen zaien arreta

Jadanik adierazi den bezala, 2008. urte arte, jarraipenen arreta aldundiek (baita Gasteiz ko 
Udalak ere) ematen duten erantzunean jarri genuen, arrisku larrian edo babesik gabe dau-
den haurrei arreta espezializatua emateko arduradun diren aldetik.

2008an biztanle gehien duten 40 udalei eskatutako informazioa funtsez ko sei kontu hauen 
ingurukoa izan zen:

1. Haurren babesaren arloan jarduten duten udalen mendeko langileak.
2. Eskainitako programak edo zerbitzuak.
3. Arreta emandako biztanleria.
4. Arreta berezia behar duten arrisku edo babesik gabeko pertsonak detektatzea eta 

horietan esku hartzea.
5. Beste erakunde batzuekiko koordinazioa.
6. Lanaren plangintza eta antolaketa.

Hogeita hamar udalek erantzun zuten epe barruan, eta haien informazioa 2008ko urte-
ko txostenean sartu ahal izan genuen. Beste zortzi udalek errekerimenduak egin ostean 
erantzun zuten, 2009. urtean zehar. Soilik bi udalek, Barakaldokoak eta Andoaingoak, ez 
zuten erantzun oraindik txosten hau idazten ari ginela.

Gure informazioa, behintzat 10.000 biztanle baino gehiagoko udalerriei dagokienez, oso 
osatua da (ikusi 2009ko txostena, 308-310. or.) Atera daitez keen ondorioetako bat da he-
rri batzuen eta besteen arteko aldea izugarria dela eta oso zaila dela konparazioak egitea 
zenbait daturen inguruan (esate baterako, programei buruz ko datuetan, udalerri bakoitzak 
bere modura zenbatzen dituelako, eta arreta ematen zaien biztanleei buruz ko datuetan, 
batzuetan familiak zenbatzen direlako eta besteetan adingabeak).

Langileriari buruz ko datuei dagokienez, egoerarik ohikoena da udalek ez izatea soilik hau-
rrekin lan egiteko langilerik, dauden zerbitzuak edo programak hainbat elkarte edo profe-
sionalekin kontratatuta egotea eta horiek koordinatzeko edo gainbegiratzeko lana gizarte 
zerbitzuen esku egotea, herritar guztientzat pentsatuta. Halaber, zenbait udalerritan, hala 
nola Gasteizen, Haurtzaro eta Senitarte zerbitzua oso ahaltsua da (20 pertsona 2009an, 
administrazioko langileez gain: hiru buruzagitza, zazpi psikologo, bederatzi gizarte langile, 
gizarte hezitzaile bat), eta egoitza harreraren sare bat ere badu, arrisku handian edo babesik 
gabe dauden adingabeentzat.
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Programa eta zerbitzuei dagokienez, udalerri batzuen eta besteen arteko aldeak oso han-
diak dira. Kasu bakanen batean ez dago inolako programarik, baina, gainerakoan, batzuek 
eskaintza mugatua dute (eguneko zentroa, laguntza sozioedukatiboko programa), eta bes-
te batzuek oso eskaintza zabala eta programa egituratuak, plan batekin, azpiprogramekin, 
baliabide espezializatuekin eta halakoekin bat etorriz. Praktikan, ohikoa da programa jakin 
bat elkarte edo talde bati adjudikatzea, beste programa bat beste talde bati adjudikatzea… 
Horrek zaildu egiten du esku-hartze orokorrak egitea.

Haurren inguruko planei, kontsulta organoei eta adingabeek parte hartzeko bideei dago-
kienez, ohikoena da halakorik ez izatea, edo, behintzat, formalizatuta ez egotea. Udalerri 
batzuetan, ari dira pausoak ematen ildo horretan (esate baterako, tokiko beharrak aztertzea 
plan bat egin ahal izateko); beste batzuetan, kontuan hartzen dute behar hori; kasurik gehie-
netan, parte hartzeko bide bakar gisa kexei edo iradokizunei dagokiena da.

Horraino udalerrietatik beretatik lortu dugun informazio kuantitatibotik ateratako ondorio nagusiak.

Udalek programak garatzeko aurkitzen dituzten arazoak eta zailtasunak nahiko antzekoak 
dira, eta errepikatu egiten dira, nahiz eta batzuetan batzuk gehiago nabarmentzen diren 
beste batzuk baino. Alde batera uzten baditugu barne arazoak (aurrekontu zailtasunak, den-
bora edo langileria falta, koordinazio eskasa udaletako atalen artean…) nahiz beste erakun-
de edo zerbitzu batzuekin koordinatzeko dauden arazoak, deigarria da adingabeen familiei 
loturiko arazoak behin eta berriro agertzen direla.

– Esku-hartzea onartzen ez duten familiak.
– Adingabeak programetara ez joatea, erreferentziako helduen utzikeriaren ondorioz.
– Amaren eta aitaren arteko interferentziak, batez ere bananduta daudenean.
– Etorkinekin komunikatzeko zailtasunak…

Esku hartu beharra izaten den arazo edo egoera ohikoenetako asko familia egoeraren ondorio 
izaten dira (buruko gaixotasuna eta drogen kontsumo gehiegiz koa; familiek ez onartzea arris-
ku adierazleak daudela…) eta biztanleriaren sektore jakin bati loturik egon ohi dira: nerabeak.

Gehien errepikatzen den beste arazo iturria da desadostasunak daudela tokiko zerbitzuen 
eta foru aldundietako zerbitzu espezializatuen artean edo ez dagoela oso argi horien fun-
tzioen arteko muga non dagoen. Gipuz koaren kasuan, oro har positiboa da eremu edo 
eskualdeetako taldeei –lurralde horretako bereizgarria– eta horiek lanean duten eraginari 
buruz ko erreferentzia.

Az ken urteetan sumatutako joerei dagokienez, udalek nabarmentzen dute aldaketak izan 
direla adingabeen profilean eta, batez ere, arreta eman zaien familien tipologian: arazo asko 
dituzten familiak zein familia normalagoak, baina adingabeei arazoak eta mugak jartzeko 
arazoak dituztenak.

Horrek aldaketak dakartza beharretan eta esku hartzeko moduetan (emozio zailtasunak, 
ekite psikoterapeutikoak…), eta, batez ere Gipuz koan adierazi dutenez, lan kargak egokitu 
behar dira: gero eta kasu gutxiago bideratzen edo hartzen ditu Aldundiak; gero eta gehiago 
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esku hartzen da tokiko eremuan. Oro har, arrisku egoerak eta eskaerak pixkanaka areago-
tzen ari direla jotzen da.

Beste erakunde edo zerbitzu batzuekiko lankidetza eta koordinazioa hobetzeko aurkitutako 
zailtasunei dagokienez, udalek beren erantzunetan beste gizarte eragile batzuekin duten 
elkarlana ekarri dute gogora: osasun etxeak, ikastetxeak, sistema judiziala… eta, batez ere, 
haurren arloan espezializatutako zerbitzuak, Foru Aldundiaren mendekoak.

Udalerriek emandako erantzunekin bat etorriz, zalantzarik gabe, kritika edo zailtasun han-
dienak haurren arloan espezializatutako zerbitzuen ingurukoak dira –foru aldundien mende-
koak–, Araban izan ezik. Adierazitako arazoen zerrenda oso luzea da:

– Harrera eta balorazio zerbitzuko teknikariak maiz aldatzen direla.
– Zailtasunak daudela saileko langileekin harremanetan jartzeko.
– Ez dagoela kontsulta edo aholkuetarako gunerik udal zerbitzuetako profesionalentzat.
– Ez dagoela adierazleen eskuliburu bateraturik.
– Ez dagoela jarduketa protokolorik.
– Alde bakarreko erabakiak hartzen direla.
– Kasuak ez direla elkarrekin baloratzen.
– Erantzuten oso mantsoak direla (zazpi hilabete ere izan litez ke).
– Daturik ez dela izaten Aldundiak kasuak bere gain hartzen dituenean…

Oro har, adierazi dute protokoloak behar direla, arduradunen arteko adostasuna behar dela 
(ez teknikarien artean), bakoitzaren jarduketa eremuak hobeto mugatu behar direla… Ekar-
pen askoren atzean dagoena edo esplizituki adierazi dena da haserre daudela, zalantzan 
jarri delako haien irizpide profesionala (bideratutako hainbat kasu ez dira onartu) edo gu-
txietsiak sentitzen direla edo ez dituztela behar beste kontuan hartu (erabakiak hartu aurre-
tik, bitartean eta ondoren).

Nolanahi ere, ia denek sentitu eta adierazi dute koordinazioa hobetzeko beharra (kasu ge-
hiago detektatu ahal izateko eta erantzuna hobea eta arinagoa izateko), eta, jadanik esan 
den bezala, alderdi hori nabarmendu dute gehien udalek beren erantzunetan. Hain zuzen 
ere, erantzun horiek –komeni da gogoratzea– kasurik gehienetan, oinarriz ko gizarte langi-
leek berek egin dituzte, edo, bestela, udaletako gizarte zerbitzuetako arduradunek.

2. Foru aldundietan haurrei ematen zaien arreta

Babesik gabeko haurrei ematen zaien arreta desberdina da hiru lurralde historikoetan, le-
hen ere adierazi dugun bezala. Urtez urte egindako jarraipenetan, bereiz aurkeztu da admi-
nistrazio bakoitzaren informazioa. Oraingo honetan, sintesi bat egitea erabaki dugu, eta da-
tuak Autonomia Erkidego osoan babesik gabeko haurrei ematen zaien arretaren eta horren 
eboluzioaren ikuspegi orokor bat izateko moduan ematea.

Horren inguruan informazio asko dugu, eta, beraz, hemen soil-soilik adierazle kuantitati-
boen gaineko datuak ematea erabaki dugu (zein biztanleri eman zaien arreta, zer neurri 
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aplikatu diren...); izan ere, txosten honen xedeaz harago doa hiru aldundietako planak, pro-
gramak, profesional taldeak, erabakiak hartzeko prozedurak eta bestelakoak eta horien ebo-
luzioa aztertzea.

Aztertutako aldiari dagokionez, komeni da adieraztea 1995. urtea hartu dela abiapuntu gisa; 
hori da txosten berezia egiteko erabilitako datuen erreferentzia urtea (espedienteen laginketa 
eta dauden zentro guztietara egindako bisitak). Bestalde, 2001. urteko datuak ere agertzen 
dira; izan ere, urte hartan ahalegin handia egin zen hasierako informazioa eguneratzeko. Taula 
batzuetan datu osatuagoak ematen dira, eta az ken urteak ere hartu dira kontuan.

Ezagutzea komeni den lehen datua da zein den arreta eman zaien biztanleen bolumena, 
hau da, gure autonomia erkidegoko zenbat adingaberi ematen dieten arreta haurren arloan 
espezializatutako zerbitzuek. Taula honetan, urte bakoitzean irekitako espediente berrien 
babespean lagundu diren adingabeen kopuruak zer eboluzio izan duen ikus daiteke:

3.1.1. taula. 1995ean, 2001ean eta 2009an irekitako 
espedienteen babespean lagundutako biztanleak

<18 urteko biz-
tanleak

irekitako espe-
dientea kopurua

Espedienteetan 
inplikatutako adin-

gabe kopurua
Prebalentzia

EaE
1995 384.416 468 574 ‰1,4
2001 307.840 1.235 1.335 ‰4,3
20091 330.5942 1.421 1.553 ‰4,6

araba
1995 54.0413 91 136 ‰2,5
2001 43.750 149 180 ‰4,1
20091 48.299 154 205 ‰4,2

biZkaia
1995 206.9693 244 244 ‰1,1
2001 161.349 741 741 ‰4,5
20091 168.703 852 852 ‰5

giPuZkOa
1995 123.4013 133 194 ‰1,5
2001 102.741 345 414 ‰4
20091 113.594 415 496 ‰4,3

Iturriak:  Estatistikako Institutu Nazionala. 1995. urtea: Biztanleen errolda arteko zenbatespenak, oinarritzat 1991ko errol-
da hartuta. 2001. urtea: Biztanleen eta etxebizitzen errolda. 2009. urtea: Urteko biztanleen zenbatespenak, oina-
rritzat 2001eko errolda hartuta. 2010eko urtarrilaren 1eko datuak.

 Gasteiz ko Udala eta foru aldundiak. Geuk egina.

 1  2010eko urtarrilaren 1eko biztanleria datuak erabili dira, data hori dagoelako hurbilen espedienteei eta inplikatu-
tako adingabeei buruz ko datuen datatik (2009ko abenduaren 31).

 2  2009. urteari dagoz kion biztanleria datuak INEren orritik hartu genituen, 2010eko abuztuan, eta litekeena da 
gerora zuzendu izana. 2010eko urtarrilaren 1eko biztanleria datuak hartu dira.

 3  2002ko urtarrilaren 1era arte ez daukagu urtez urteko informazio zehatzik lurralde historikoen araberako biz-
tanleriaren banaketari dagokionez, biztanleria erroldetan izan ezik (1991, 2001). 1995. urterako, EAE guztiko 
18 urtetik beherako biztanleria datu errealak abiapuntutzat hartuta, lurralde historikoen arabera biztanle horiek 
nola banatzen diren zenbatetsi da, 2005. urtean lurralde historiko bakoitzean zeuden 0 eta 19 urte bitarteko 
biztanleen portzentajeak hartuta (Araban %14,058, Biz kaian %53,84 eta Gipuz koan %32,101). Horrek azaltzen 
du guztiz koan izan den aldaketa txiki hori.
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Datu horietan honako hau ikus daiteke:

– Irekitako espediente kopurua eta horietan inplikatutako haur eta nerabe kopurua 
handituz joan da urteak igaro ahala. 2009. urtean, haurren arloan espezializatutako 
zerbitzuek EAEko 1.000 adingabetik 4,6ren egoera aztertu zuten.

– 2001. urtean, 18 urtetik beherakoak gutxiago baziren ere, nabarmen ugaritu ziren 
irekitako espediente kopurua eta horietan inplikatutako adingabeen kopurua.

– Historikoki, Araban handiagoa izan da lagundutako biztanleen proportzioa (‰2,5, 
eta Biz kaian ‰1,1 eta Gipuz koa ‰1,5 1995ean). Horren zergatia da, segur aski, 
egoera arazotsuak detektatzeko ahalmen handiagoa duela, bi zerbitzu espezializatu 
eta bi laguntza sare dituelako (Aldundiarena berarena eta Gasteiz ko Udalarena).

– Gaur egun, lagundutako adingabe berrien portzentajeak parekatu egin dira, eta zer-
txobait gehiago dira Biz kaian (‰5).

Zalantzarik gabe, bakarrik dauden adingabe atzerritarren presentzia desberdina izateak era-
gina izan du eboluzio horretan.

Ondoren, hurrengo taularen bidez, lurralde bakoitzean aplikatu diren familiarengandik ba-
nantzeko babes neurriek zer eboluzio izan duten aztertuko dugu.
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3.1.2. taula. EaEko babes neurriak, lurraldearen eta urteen arabera

<18 urteko
biztanleak

Familia 
nukleotik 
banantzea

Egoitza
harrera

Familia
harrera

Familia 
harreraren 

pareko 
egoerak

Adopzioa1

EAE
1995 384.416 1.227 (‰3,2) 889 (‰2,3) 192 (‰0,5) 113 (‰0,3) 33 (‰0,08)
2001 307.840 1.179 (‰3,8) 759 (‰2,5) 277 (‰0,9) 111 (‰0,4) 32 (‰0,10)
2009 330.594 1.962 (‰5,9) 1.172 (‰3,5) 750 (‰2,3) 5 (‰0,02) 35 (‰0,10)

ARABA
1995 54.041 242 (‰4,5) 104 (‰1,9) 53 (‰1) 80 (‰1,5) 5 (‰0,09)
2001 43.750 202 (‰4,6) 126 (‰2,9) 62 (‰1,4) 8 (‰0,2) 6 (‰0,13)
2009 48.299 345 (‰7,1) 206 (‰4,3) 131 (‰2,7) 5 (‰0,1) 3 (‰0,06)

BIZKAIA

1995 206.969 707 (‰3,4) 631 (‰3) 562 (‰0,3) – 20 (‰0,09)

2001 161.349 597 (‰3,7) 4803 (‰3) 532 (‰0,3) +
464 (‰0,2) – 18 (‰0,11)

2009 168.703 1.071 (‰6,3) 6685 (‰4) 380 (‰2,3) – 23 (‰0,13)

GIPUZKOA
1995 123.401 278 (‰2,3) 154 (‰1,2) 83 (‰0,7) 33 (‰0,3) 8 (‰0,06)
2001 102.741 380 (‰3,7) 153 (‰1,5) 116 (‰1,1) 103 (‰1) 8 (‰0,07)
2009 113.594 546 (‰4,8) 298 (‰2,6) 239 (‰2,1) – 9 (‰0,07)

Iturriak:  Estatistikako Institutu Nazionala. 1995. urtea: Biztanleen errolda arteko zenbatespenak, oinarritzat 1991ko errol-
da hartuta. 2001. urtea: Biztanleen eta etxebizitzen errolda. 2009. urtea: Gaur egungo biztanleen zenbatespenak, 
oinarritzat 2001eko errolda hartuta. 2010eko urtarrilaren 1eko datuak.

 Gasteiz ko Udala eta foru aldundiak. (Geuk egina).

 1 Eratutako adopzio nazionalei buruz ko datuak.
 2 Familia harrera iraunkorrak.
 3 Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak zenbatu gabe.
 4 Familia harrera soila (14) eta adopzioaren aurrekoa (32).
 5 Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak zenbatuta.

Ikus daitekeenez, familia nukleotik banantzeko neurri guztiak ugaritu dira (egoitza harrera, 
familia harrera eta adopzioak), nahiz eta badiren zenbait diferentzia lurraldeen artean. Hala:

– Autonomia erkidegoan, nabarmen ugaritu dira familiagandik banantzeko neurriak. 
2009an, 1.000 adingabetik ia seiri ezarri zaie aipaturiko neurri horietakoren bat (fami-
lia harrera edo antzekoa, egoitza harrera edo adopzioa). 1995ean 3,2ri ezarri zitzaien.

– Egoitza harrera da oraindik ere hiru lurralde historikoetan gehien erabiltzen den neurria.

– Familia harrerak nabarmen ugaritu dira. Autonomia erkidego osoan ia laukoiztu 
egin dira aztertutako aldian, nahiz eta alde handiak dauden hiru lurraldeen artean. 
Biz kaian, 2001. urte arte familia harreraren kopurua oso txikia zen, eta geroztik 
nabarmen handitu da. Dena dela, Arabako lurraldean aplikatzen da gehien harrera 
modalitate hori, denboran zehar gertatu den bezala.

– Eratutako adopzio nazionalen kopuruak ia egonkor eutsi dio. Biz kaian eta Gipuz-
koan zertxobait igo dira; Arabaren kasuan, berriz, adopzioak gutxitu egin dira, eta 
kopurua 1995. urtekoa baino txikiagoa da.
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Familiagandik banantzeko neurrietako bakoitzak zer eboluzio izan duen hobeto ikusten da 
hurrengo taulan: horietako bakoitzak aplikatutako babes neurrien guztiz koan zer portzentaje 
duen agertzen da.

3.1.3. taula. familiagandik banantzeko babes neurrien eremuko modalitateak 
EaEn 1995ean, 2001ean eta 2009an

Familia nukleo
tik banantzea 

(%100)

Egoitza 
harrera

Familia 
harrera

Familia harre
raren pareko 

egoerak
Adopzioa1

EAE
1995 1.227 889 (%72,5) 192 (%15,6) 113 (%9,2) 33 (%2,7)
2001 1.179 759 (%64,4) 277 (%23,5) 111 (%9,4) 32 (%2,7)
2009 1.962 1.172 (%59,7) 750 (%38,2) 5 (%0,3) 35 (%1,8)

ARABA
1995 242 104 (%43) 53 (%21,9) 80 (%33) 5 (%2,1)
2001 202 126 (%62,4) 62 (%30,7) 8 (%4) 6 (%3)
2009 345 206 (%59,7) 131 (%38) 5 (%1,4) 3 (%0,9)

BIZKAIA

1995 707 631 (%89,3) 562 (%7,9) – 20 (%2,8)

2001 597 4803 (%80,4) 532 (%8,9) +
464(%7,7) – 18 (%3)

2009 1.071 6685 (%62,4) 380 (%35,5) – 23 (%2,1)

GIPUZKOA
1995 278 154 (%55,4) 83 (%29,9) 33 (%12) 8 (%2,9)
2001 380 153 (%40,3) 116 (%30,5) 103 (%27) 8 (%2,1)
2009 546 298 (%54,6) 239 (%43,8) – 9 (%1,6)

Iturriak: Gasteiz ko Udala eta foru aldundiak. Geuk egina.

 1 Eratutako adopzio nazionalei buruz ko datuak.
 2 Familia harrera iraunkorrak.
 3 Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak zenbatu gabe.
 4 Familia harrera soila (14) eta adoptatu aurrekoa (32).
 5 Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak zenbatuta.

Aurreko datuetan ikus daiteke EAE osoan aplikatutako neurria egoitza harrera dela, nahiz 
eta urteen joanean portzentajea gutxitu egin den (%72,5 1995. urtean eta %59,7 2009. 
urtean). Familia harreren portzentajea, bestalde, handitu egin da, eta adopzioena gutxitu 
egin da. Hiru lurraldeen artean alde handiak daude, hala:

– Araban handitu egin da egoitza harreren ehunekoa 1995. urtetik, eta, az ken urtean, 
Autonomia Erkidegoaren batez bestekoaren barruan egon da.

– Gipuz koan, familia eta egoitza harreren arteko proportzioa nahiko egonkorra izan 
da, %50etik gertu (egoitza harrerak az ken urtean, 2009an, hartutako neurrien 
guztiz koaren %54,4 izan dira).
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– Aldaketa gehienak Biz kaian izan dira. 1995ean, babes neurrien %83,9 egoitza ha-
rrerak ziren (Arabakoen halako bi baino gehiago). Kopurua izugarria zen 2001. ur-
tean ere, gainerako lurraldeetan baino askoz ere handiagoa. 2009an, garbi ikusten 
da joera hori aldatu egin dela, eta batez bestekotik gertuago dauden ehunekoetan 
kokatu da (egoitza harrerak aplikatutako neurrien guztiz koaren %62,4 dira orain). 
Nolanahi ere, komeni da ikustea bakarrik dauden adingabe atzerritarrak sartzeak 
edo ez sartzeak berekin dakarrela datuak eta proportzioak ez izatea beti konparaga-
rriak.

Ondoko tauletan, egoitza eta familia harrerei buruz ko hiru lurraldeetako datuak agertzen 
dira, zenbaki absolutuetan, eta horien eboluzioa ere agertzen da, gehiago banakatuta az ken 
bost urteetako datuetan.

3.1.4. taula. Egoitza harreren eboluzioa EaEn (1995-2009)

EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

1995 889 104 631 154
2000 658 102 410 146
2001 759 126 4801 153
2005 629 139 327 163
2006 575 123 249 203
2007 648 119 3072 222
2008 591 216 – 375
2009 1.172 206 6683 298

Iturriak: foru aldundiak. Geuk egina.

 1 Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak zenbatu gabe.
 2 2007/12/20an.
 3 Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak zenbatuta.

3.1.5. taula. familia harreren eboluzioa EaEn (1995-2009)

EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

1995 192 53 56 83
2000 228 67 33 128
2001 231 62 53 116
2005 241 87 – 154
2006 766 108 408 150
2007 675 120 397 158
2008 322 129 – 193
2009 750 131 380 239

Iturriak: foru aldundiak. Geuk egina.
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Eratutako adopzio nazionalei dagokienez, adierazi behar da kopuruak egonkor eutsi dio-
la urteen joan-etorrian (eratutako adopzio nazionalak 33 ziren 1995ean, eta 35 2009an). 
Aldiz, aurkeztutako adopzio nazionalaren eskabide kopurua dezente aldatu da. Hurrengo 
grafikoan, aztergai dugun aldian aurkeztutako adopzio nazional eta nazioartekoetarako es-
kabideek zer eboluzio izan duten ikusten da.

3.1.1. grafikoa. EaEn aurkeztutako adopzio nazional eta nazioartekoetarako  
eskabideen eboluzioa (1995, 2001, 2009)
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Iturriak: aldundiak. Geuk egina.

Ikus daitekeenez, adopzio nazionaletarako aurkeztutako eskabide kopurua gutxitu egin zen 
2001ean, eta nazioarteko adopzioak, berriz, izugarri ugaritu ziren. Eboluzio hori bera izan 
zen hiru lurraldeetan.

Eratutako nazioarteko adopzioen kopurua adopzio nazionalak baino askoz ere gehiago dira. 
2009an, esate baterako, nazioarteko 160 adopzio eratu ziren EAEn (33 Araban, 74 Biz kaian 
eta 53 Gipuz koan), eta adopzio nazionalak, berriz, 35 izan ziren.

Garrantziz koa iruditzen zaigu, besteak beste, egoitza zerbitzuen sareak izan duen garape-
nari buruz ko eboluzio datuak ematea. Harrera egoitzak eta lekuak nabarmenki ugaritu dira 
hemen aztertutako epealdian.

Hurrengo tauletan, honako hau ikusten da: batetik, 2009an nola zeuden banatuta sare 
orokorreko zentroak eta esklusiboki edo gehienbat bakarrik dauden adingabeentzat diren 
baliabideak; eta, bestetik, gizarte sareek zer eboluzio izan duten, zentroen ahalmenari eta 
titulartasunari dagokionez nahiz kudeaketa publiko edo pribatuari dagokionez. Halaber, hiru 
foru aldundiek hitzarmenak dituzte beste erakunde batzuekin, adingabe batzuei EAEtik 
kanpo dauden zentroetan laguntzeko Leku eta zentro horiek (esate baterako, bost leku 
zentro berean Arabaren eta Biz kaiaren kasuan, eta hamar Gipuz koaren kasuan) ez daude 
zenbatuta. Gainera, lurralde guztietan daude bakarrik dauden adingabe atzerritarrak egoitza 
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baliabideen sare orokorrean hartuta. Nolanahi ere, datu horiek balio digute esleitutako zen-
troak eta lekuak (eta, beraz, horietan arreta ematen zaien biztanleak) nola banatuta dauden 
gutxi gorabehera ikusteko.

Datu orokor horiek hainbat taulatan banakatuta agertzen dira, lurraldez lurralde eta zentroz 
zentro, txosten honen bertsio digitalean.

3.1.6. taula. Egoitza baliabideen sarea EaEn 2009an. 
bakarrik dauden adingabe atzerritarren sare orokorra eta sare espezifikoa

EGOITZA BALIABIDEEN  
SARE OROKORRA

BAKARRIK DAUDEN 
ADINGABE ATZERRITARREN

TZAKO EGOITZA BALIABI
DEEN SARE ESPEZIFIKOA

GUZTIRA

Zentroak lekuak Zentroak lekuak Zentroak lekuak
EaE 62 720 37 612 991 1.332
araba 12 122 6 105 18 227
biZkaia 28 381 18 325 46 706
giPuZkOa 22 217 132 182 35 399

Iturriak: foru aldundiak. Geuk egina.

 1  Ez dira zenbatu foru aldundiek lankidetza hitzarmenak dituzten zentroak (Nafarroako Zandueta zentroa, 
non hiru administrazioek baitituzte hainbat leku erreserbatuta hitzarmenen bidez, eta Kordobako Dia-
nova zentroa, Gipuz koaren kasuan).

 2  Zentro misto bat sartu da hemen, 20 lekukoa; izan ere, bakarrik dauden adingabe atzerritarrek oku-
patzen dute batik bat.
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3.1.8. taula. biz kaiko egoitza zerbitzuen sarea, esklusiboki edo gehienbat bakarrik dauden 
adingabe atzerritarrentzat diren zentroak izan ezik (2009)

Egoitza harrerarako oinarriz ko sarea

Zentroa Kudeaketa Erakundea Lekuak Taldearen  
ezaugarriak Udalerria

EL REFUGIO
Hitzarmena

Karitateko 
Ama Birjina

28 Talde txikiak. 0 eta 12 urte 
bitarteko neska-mutilak

BILBO
Hitzarmena 16 Nerabe taldeak. 10 eta 18 

urte bitarteko neskak
STA. M. DE ARTAGAN 
EGOITZA-IKASTETXEA Hitzarmena Sta. Maria  

de Artagan 15 Neskak. 7 eta 18 urte 
bitartekoak. BILBO

STELLA MARIS  
EGOITZA Hitzarmena Angeles 

Custodios 27 12 urte arteko neska-mutilak. 
13 eta 18 urte bitarteko neskak BILBO

BASAURI ETXEA Publikoa GUFE 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BASAURI

FORUAK ETXEA Publikoa GUFE 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BARAKALDO

MUNGIA ETXEA Publikoa GUFE 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak MUNGIA

MURRIETA ETXEA Publikoa GUFE 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BARAKALDO

PORTUGALETE ETXEA Publikoa GUFE 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak PORTUGALETE

SAN ADRIAN ETXEA Publikoa GUFE 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BILBO

SANTURTZI ETXEA Publikoa GUFE 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak SANTURTZI

TXURDINAGA ETXEA Publikoa GUFE 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BILBO

ZABALBURU ETXEA Publikoa GUFE 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BILBO

ARGILEKU ETXEA Hitzarmena/
GUFE H. Kaputxinoak 10 + 3

Neskak. 3 eta 18 urte 
bitartekoak (larrialdietarako 
3 leku)

BARAKALDO

LARRASOLO ETXEA Hitzarmena/
GUFE H. Kaputxinoak 9 2 eta 18 urte bitarteko 

neska-mutilak BARAKALDO

MAÑARIKUA ETXEA Hitzarmena Caritas 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BILBO

ALBIA ETXEA Hitzarmena Urgatzi 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BILBO

IPARRAGIRRE ETXEA Hitzarmena Urgatzi 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BILBO

AREATZA ETXEA Hitzarmena Urgatzi 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak BILBO
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Zentroa Kudeaketa Erakundea Lekuak Taldearen  
ezaugarriak Udalerria

AMIGÓ ETXEA, 
PORTUGALETE Hitzarmena Amigó  

fundazioa 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak PORTUGALETE

SARRIENA ETXEA Hitzarmena Bizgarri 12 2 eta 18 urte bitarteko 
neska-mutilak LEIOA

SALTILLO ETXEA Hitzarmena Casa del 
Salvador 9 2 eta 18 urte bitarteko 

neska-mutilak PORTUGALETE

UAS DOLARETXE Publikoa GUFE 20 0 eta 3 urte bitarteko neska-
mutilak BILBO

Iturria: Biz kaiko Foru Aldundiko Gizartekintza Saila.

Nerabeentzako harrera sare espezializatua

Zentroa Kudeaketa Erakundea Lekuak Taldearen  
ezaugarriak Udalerria

OLABARRIETA ETXEA Hitzarmena Bizgarri 10 Nerabeak. Mistoa. 12 eta 18 
urte bitartekoak. GALDAKAO

ZABALONDO ETXEA Hitzarmena Amigó  
fundazioa 12 + 3

Nerabeak. Mistoa. 12 eta 18 
urte bitartekoak. Larrialdie-
tarako: 3

MUNGIA

ZANDUETA EGOITZA Hitzarmena Dianova 5 Kontsumo arazoak dituzten 
adingabeak

ZANDUETA 
(NAFARROA)

MUSKIZ ETXEA Hitzarmena Amigó  
fundazioa 10 Nerabeak. Mistoa. 12 eta 18 

urte bitartekoak MUSKIZ

SODUPE ETXEA Hitzarmena Urgatzi 10 Nerabeak. Mistoa. 12 eta 18 
urte bitartekoak SODUPE

Iturria: Biz kaiko Foru Aldundiko Gizartekintza Saila.

Ezgaitasun handia duten adingabeentzako harrera sare espezializatua

Zentroa Kudeaketa Erakundea Lekuak Taldearen  
ezaugarriak Municipio

URIBARRI EGOITZA Publikoa GUFE 10
Mistoa. 3 eta 18 urte 
bitartekoak. Ezgaitasunen 
bat dutenak

BILBO

MADARIAS EGOITZA Hitzarmena APNABI 9
Mistoa. 3 eta 18 urte 
bitartekoak. Ezgaitasunen 
bat dutenak

ERANDIO

Iturria: Biz kaiko Foru Aldundiko Gizartekintza Saila.
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3.1.9. taula. gipuz koako egoitza zerbitzuen sarea, esklusiboki edo gehienbat 
bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzat diren egoitzak izan ezik (2009)

Harrera eta larrialdietarako programa

Zentroa Herria Kudeaketa Leku 
kopurua

2009/12/31n 
okupatu  

zeuden lekuak
Plantilla Lagundutako taldea

Loistarain 
LHZ1 Donostia

Hitzarmena,  
Karitateko 
Alabak

15 16 33,502
Larrialdietarako harrera egoeran 
dauden 0 eta 12 urte bitarteko 
adingabeak

Zikuñaga 
LHZ Hernani

Kontratua, 
Nuevo Futu-
ro etxeak

10 6 19
Larrialdietarako harrera egoeran 
dauden 13 eta 17 urte bitarteko 
hemengo adingabeak

Iturria: Gipuz koako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua. Geuk egina.

Oinarriz ko programa orokorra

Zentroa Herria Kudeaketa Leku 
kopurua

2009/12/31n 
okupatu 
zeuden 
lekuak

Plantilla Lagundutako 
taldea

Loistarain EZ3 Donostia Karitateko,  
Alabak hitzarmena 15 11 33,504

Oinarriz ko harrera 
programa orokorra-
ren (OPO) barruan 
dauden 0 eta 12 urte 
bitarteko adingabeak

Zarategi EZ Donostia Hitzarmena, Karitateko 
Alabak 

24 (3 modu-
lutan) 17 31,5

OPOaren barruko 0 
eta 12 urte bitarteko 
adingabeak

Heriz EZ Donostia
Hitzarmena, Karitateko 
Ama Birjina Elkarte 
Latindarra

8 7 10,5
OPOaren barruko 0 
eta 12 urte bitarteko 
adingabeak

Altamira EZ Lezo
Hitzarmena, Karitateko 
Ama Birjina ordenaren 
Elkarte Latindarra

10 10 11,5
OPOaren barruko 0 
eta 12 urte bitarteko 
adingabeak

Mary Ward 
EZ Donostia Hitzarmena, Mary Ward 8 8 10,5

OPOaren barruko 0 
eta 12 urte bitarteko 
adingabeak

Larratxo EZ Donostia Hitzarmena,  
Larratxo fundazioa 8 8 10,5

OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Errenteria EZ Errenteria Hitzarmena,  
Larratxo fundazioa 8 6 10,5

OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak
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Zentroa Herria Kudeaketa Leku 
kopurua

2009/12/31n 
okupatu 
zeuden 
lekuak

Plantilla Lagundutako 
taldea

Ategorrieta 
EZ Donostia

Hitzarmena, Gipuz koako 
Hezitzaile Espezializa-
tuen Elkartea

8 5 10,5
OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Usandizaga 
EZ Donostia

Hitzarmena, Gipuz koako 
Hezitzaile Espezializa-
tuen Elkartea

8 7 10,5
OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Bera Bera EZ Donostia
Hitzarmena, Gipuz koako 
Hezitzaile Espezializa-
tuen Elkartea

8 4 10,5
OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Tolosa EZ Tolosa Hitzarmena, Bide Berri 8 6 10,5
OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Bergara EZ Bergara Hitzarmena, Bide Berri 8 7 10,5
OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Antiguo EZ5 Donostia Hitzarmena, Bide Berri 8 7 10,5
OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Hondarribia 
EZ Hondarribia Hitzarmena, Nuevo 

Futuro etxeak 8 3 10,5
OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Frantzia EZ Donostia Hitzarmena, Nuevo 
Futuro etxeak 8 8 10,5

OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Amara EZ6 Donostia Kontratua, Nuevo Futuro 
etxeak 8 0 10,5

OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Beasain EZ Beasain Kontratua, Nuevo Futuro 
etxeak 8 6 10,5

OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Zizurkil EZ Zizurkil Kontratua, Nuevo Futuro 
etxeak 8 7 10,5

OPOaren barruko 13 
eta 17 urte bitarteko 
adingabeak

Iturria: Gipuz koako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua. Geuk egina.

Egoitza sarean hartutako adingabeez gain, bi adingabe Aspaceren Goienetxe egoitzan dau-
de eta beste bi Uli Azpi Fundazioaren adingabeentzako unitatean.
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Programa espezializatuak

Zentroa Herria Kudeaketa Leku 
kopurua

2009/12/31n 
okupatuta 

zeuden 
lekuak

Plantilla Lagundutako taldea

Neurri judizialak 
jarraitzeko  
Urretxuko 
zentroa

Urretxu
Hitzarmena, 
Bide Berri 
Elkartea

207 19 25

Barnealdi neurriak ezarriak 
dituzten gazteentzako justizia 
zentroetan dauden adingabeak, 
13 eta 18 urte bitartekoak 

Irisasi hez-
kuntza zentro 
terapeutikoa

Usurbil

Kontratua, 
Clece 
gizarte 
zerbitzuak

12 12 34,39

Jokabide arazo larriak dituzten 
adingabeei laguntzeko programa 
espezializatuaren barruan 
dauden 13 eta 18 urte bitarteko 
adingabeak

Zandueta hez-
kuntza zentro 
terapeutikoa8 

Zandueta 
(Nafarroa)

Hitzarmena, 
Dianova 
elkartea

10 6 26,75

Jokabide arazo larriak dituzten 
nerabeei laguntzeko programa 
espezializatuaren barruan 
dauden 13 eta 18 urte bitarteko 
adingabeak

Azpilikuetako 
egoitza zentroa9 Irun

Hitzarmena, 
Dianova 
elkartea

11 7 18,75

Jokabide arazo larriak dituzten 
nerabeei laguntzeko programa 
espezializatuaren barruan 
dauden 13 eta 18 urte bitarteko 
adingabeak

Iturria: Gipuz koako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua. Geuk egina.

 1 LHZ: Harrera eta Larrialdietarako Zentroa.
 2 Baliabide honetarako eta erakunde beraren OPOrako (Oinarriz ko Programa Orokorra) plantilla.
 3 EZ: Egoitza Zentroa
 4 Baliabide honetarako eta erakunde beraren OPOrako (Oinarriz ko Programa Orokorra) plantilla.
 5  Uztailean ireki zuten, Donostiako Arrasate kaleko zentroan zeuden taldea eta adingabeak hara aldatu 

ondoren.
 6  Udaz kenean, adingabeak beste zentro batzuetara aldatu dituzte; izan ere, baliabide hau 12 urtetik be-

herakoak hartzeko erabiliko da. Berriztatzen ari dira.
 7  Bi modulutan banatuta: neurri judizialen jarraipena egiteko zentroa eta neurri judizialak betetzeko zen-

troa.
 8  Orientazio terapeutikoko baliabidea, gai toxikoak kontsumitzen dituztela-eta gizarteratzeko eta heltzeko 

zailtasunak dituzten adingabeentzat.
 9  Bigarren faseko orientazio terapeutikoko baliabidea, Zanduetako hez kuntza zentro terapeutikoaren on-

dokoa.

Aipaturiko baliabideez gain, hitzarmen bat egin da Dianova elkartearekin, Kordobako Santa 
Elena zentroan sei leku erabiltzeko. Beste zazpi adingabe lurraldetik kanpoko harrera ba-
liabideetan daude.
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Aurreko taulan, zenbait joera orokor ikus daiteke, eta baita hiru lurraldeen arteko dife-
rentziak ere. Hala, EAE osoari dagoz kion datu orokorrei dagokienez, honako hau adieraz 
dezakegu:

– Zentroak eta lekuak ugaritu egin dira EAE osoan: 1995ean 63 zentro zeuden eta 
guztira 1.011 leku, eta 2009an, berriz, 99 zentro zeuden, eta 1.332 leku.

– Gutxitu egin da 51 leku baino gehiagoko egoitzetan dauden adingabeen kopurua, 
baina kopuruari eutsi egiten zaio zentro handietan (90 leku, bost bizikidetza unitate-
tan banatuta).

– Bikoiztu egin dira txikiagoak (6 eta 10 leku bitartekoak) eta, beraz, etxeen pareko 
ezaugarriak dituzten egoitza unitatetako zentroak eta lekuak.

– Alde handia ikusten da zentroen ezaugarrien artean, sare orokorrekoak izan edo 
bakarrik dauden adingabe atzerritarren sare espezifikokoak izan. Hala, zentro han-
dienak bakarrik dauden adingabe atzerritarrei arreta emateko erabiltzen dira (sare 
orokorreko 720 lekuak 62 zentrotan banatzen dira, eta 612 lekuak, berriz, bakarrik 
dauden adingabe atzerritarrentzako 37 zentrotan banatzen dira.

lurraldez lurralde aztertuz gero, honako hau ikus dezakegu:

– Araban, zentroak bikoiztu egin dira. 18 zentroetatik lau Gasteiz ko Udaleko Haurtzaro 
eta Senitarte Zerbitzuaren egoitza zerbitzuen sarekoak dira.

– Biz kaian, ez da igoera aipagarririk izan leku aldetik (12 leku gehiago), baina bai zen-
troei dagokienez (46 zentro, eta 1995ean, berriz, 31 ziren). Lurralde horretan bes-
teetan baino handiagoak dira zentroak (90 lekuko zentro bat bost hez kuntza taldetan 
banatua, eta beste bat 50 lekukoa, biak bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzat). 
Lurraldeko zerbitzu espezializatuek biztanleei emandako arreta areagotzen joan da; 
hala, egoitza harrerako leku kopuruan izan den geldialdia lurraldeko familia harrere-
tan izan den igoera nabarmenarekin konpentsatu da.

– Gipuz koan, lekuen %56 6 eta 10 urte bitartekoak hartzeko ahalmena duten 26 zen-
troetan daude. Zentro handienak 34 leku ditu bakarrik dauden adingabe atzerrita-
rrak hartzeko.

Egoitza baliabideen inguruan jakin beharreko alderdi bat zentroen titulartasunari eta ku-
deaketari dagokiona da. 1995. urteko datuak zentroen titulartasunari buruz koak dira. Ger-
ta liteke zentro bat titulartasun publikokoa izatea baina kudeaketa erakunde pribatuen 
esku egotea (hala gertatu zen, esate baterako, Biz kaian Zabaloetxe zentroarekin; 90 leku 
zituen).
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3.1.11. taula. Egoitza arreta emateko zerbitzuen titulartasuna 1995ean

Titulartasuna Zentroak Lekuak

EaE
Publikoa 26 472
Pribatua 37 539
guztira 36 1.011

araba
Publikoa 7 109
Pribatua 2 14
guztira 9 123

biZkaia
Publikoa 12 299
Pribatua 19 395
guztira 31 694

giPuZkOa
Publikoa 7 64
Pribatua 16 130
guztira 23 194

Iturriak: foru aldundiak eta Gasteiz ko Udala. Geuk egina.

Baina, batez ere, zentroak kudeatzea (nahiz eta titulartasuna, zenbait kasutan, publikoa izan) 
noren eskumena den da jakin beharrekoa.

3.1.12. taula. Egoitza arreta emateko zerbitzuen kudeaketa eredua 2009an

kudeaketa Zentroak lekuak

EaE
Publikoa 18 195
Pribatua 81 1.137
guztira 99 1.332

araba
Publikoa 1 8
Pribatua 17 219
guztira 18 227

biZkaia
Publikoa 17 187
Pribatua 29 519
guztira 46 706

giPuZkOa
Publikoa – –
Pribatua 35 399
guztira 35 399

Iturriak: foru aldundiak eta Gasteiz ko Udala. Geuk egina.

Egoitza zentroen kudeaketari dagokionez, honako hau adieraz dezakegu:

– Erakunde pribatuek kudeatzen dituzten zentroak beti izan dira gehiago, baina pro-
portzioa nabarmen handitu da az ken urteetan (2009an, lekuen %85,3 erakunde 
pribatuek kudeatutako zentroetan zeuden).
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– Araban, 18 zentroetako bat bakarrik da kudeaketa publikokoa (zortzi leku).

– Biz kaia da kudeaketa publikoko zentro gehien duen lurraldea (ia zentroen %37 eta 
lekuen %26,4).

– Gipuz koan, zentro guztiak gaur egun erakunde pribatuen esku daude.

Az ken urteetan sumatzen den eta erakunde hau kez katzen duen fenomenoetako bat 
da babes zentroak gero eta gehiago espezializatzen ari direla. Alegia, modu kez-
kagarrian ari direla ugaritzen jokabide arazoak dituzten nerabeentzako egoitza baliabideak, 
zentro bereziak, zentro terapeutikoak, neurri judizialak betetzeko babes zentroak eta abar. 
Errealitate hori, hein handiagoan edo txikiagoan, lurralde historiko guztietan dago presen-
te, baina ez da erraza jakitea praktikan zenbat adingaberi eragiten dien. Soilik Gipuz koan 
–zentro bakoitzaren ezaugarriak zehatz-mehatz azaldu dituen lurralde bakarra da–, lau dira 
jokabide arazoak dituzten adingabe atzerritarrentzako zentro “bereziak” (60 leku), eta bes-
te hiru zentro (43) jokabide arazoak edo gai toxikoekiko mendekotasuna duten hemengo 
adingabeentzat dira. Biz kaian gutxienez lau zentro daude (45 leku) hainbat arazo dituzten 
hemengo adingabeetan espezializatuak, eta Araban zentro bat (16 leku). Nolanahi ere, ez da 
zehazten bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzako zentroetako zenbatek dituzten jokabi-
de arazoak dituzten adingabeentzako baliabideen ezaugarriak.

“Zentro berezi” hauen antolaketa, baliabide materialak eta pertsonalekoak, diziplina araubi-
dea eta abar egoitza harreraren baliabideei buruz ko Dekretuan araututa daude (131/2008 
Dekretua, 150 zenbakiko EHAO, 2008ko abuztuaren 8koa). Dekretu horretan jasotako ele-
mentu batzuen aplikazioak (esate baterako, herrietatik urrun dauden lekuetan kokatuta ego-
tea, immobilizazio fisikoa erabiltzea, taldetik bereiztea, segurtasun zaindariak egon ahal iza-
tea, adingabeei gorputza miatzea eta abar) kez katu egiten du erakunde hau, zentro horietan 
hartutako adingabeen eskubideen defentsaren eta bermeen ikuspuntutik.

argi-itzalak erakundeen erantzunean

Ondoren, laburki aipatuko ditugu gure ustez zein elementutan izan diren aurrerapen han-
diak eta zein diren hobetu beharreko elementuak.

1. Araudi esparruaren garapena eta organo eta zerbitzuen sorkuntza

2005. urtean Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko Legea onartu izana aurrera-
pauso handi bat izan zen EAEn erreferentzia esparru bat eta jarduteko arau komunak iza-
teko. Nabarmendu behar da araudia garatzeko eta aipaturiko lege horren errekerimenduak 
betetzeko erakundeek egin duten ahalegin handia. Gure iritziz babesik gabeko adingabe-
entzat esanguratsuenak diren alderdiak nabarmenduko ditugu. Hala, legeak honako hau 
eskatzen du:
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– Familia bitartekaritza sustatzea; Familia Bitartekaritzarako Aholku Batzorde bat eta 
pertsona bitartekarien erregistro bat sortzea exijitzen du. 2008an, Familia Bitarte-
karitzaren Legea onartu zen; urtebete geroago, Aholku Batzordearen sorrera arautu 
zen, dekretu bidez; eta, gau egun, erregistroaren gaineko araudia lantzen ari dira. 
Gainera, bitartekaritza zerbitzu bat dago hiru hiriburuetan.

– Familia elkarguneak sor daitezen sustatzea. Elkargune horiek, uztailaren 1eko 
124/2008 Dekretu bidez arautuak, berdin erabiltzen dituzte krisian dauden familie-
tako adingabeek nahiz egoitza baliabideetan dauden adingabeek.

– Haurren eta Nerabeen Behatokia eta haurrei eta nerabeei arreta emateko Ar-
loko Batzorde Iraunkorra sortzea (hurrenez hurren dekretu hauen bidez sortuak: 
219/2007 Dekretua, 2007ko abenduaren 20koa, eta 165/2007 Dekretua, 2007ko 
urriaren 16koa).

– Modu espezifikoan arautzea babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza ha-
rrerarako baliabideak eta neurri judizialak betetzeko zentroak. Gazteentzako justizia 
zentroen arauketari buruz hurrengo epigrafean jardungo dugu. Hemen komeni da 
gogora ekartzea babes zentroak arautzeko dekretuak, 2008an onartutakoak, lau 
urteko epea ezartzen duela administrazio eskudunek beren egoitza baliabideak de-
kretu horretan ezarritako eskakizun material, funtzional eta langileria arlokoetara 
egokitzeko.

2.  Hobekuntzak egitea arrisku eta babesik gabeko egoerak detektatzeari eta baloratzeari 
dagokionez

Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko Legearen eskakizunetako bat da urtebe-
teko epean babesik gabeko egoeren larritasuna baloratzeko eta zehazteko tresnak lantzea 
eta onartzea. Inplikatutako administrazioek (Eusko Jaurlaritza, aldundiak eta udalak) eta 
sektoreko profesionalek Balora tresna diseinatu dute elkarlanean, eta horren helburua da 
udaletako eta lurraldeetako gizarte zerbitzuetako profesionalei egoerak baloratzeko jarraibi-
deak eta irizpideak ematea. Tresna hori –gaur egun ezartzeko fasean dago, nahiz eta legea 
onartu zenetik bost urteak igaro diren–, gainera, baliagarria izan daiteke erakunde arteko 
koordinazioa hobetzeko.

3.  Koordinazioa

Ia bat datoz denak garrantzitsua eta beharrez koa dela babesik gabeko egoeretan esku 
hartzen duten eragile guztiek modu koordinatuan lan egitea. Alabaina, praktikan, adminis-
trazioen artean koordinatzeko bide egonkorrak ezartzea, teknikari profesionalen borondate 
onaz harago, konpondu gabeko kontua da oraindik.
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Babes zentroei buruz ko arauketa autonomikoak Eusko Jaurlaritzari eta foru aldundiei pro-
tokoloak ezartzea exijitzen die, horretarako ezarritako batzorde misto baten barruan, gutxie-
nez zerbitzu hauekin lankidetzan aritzeko eta koordinatzeko: osasun zerbitzuekin, batez ere; 
osasun mentalekoekin; hez kuntza zerbitzukoekin; ezgaitasunen bat duten pertsonei arreta 
ematekoekin; gizarteratze zerbitzukoekin; gazteentzako justiziakoekin; gazteria, kultura eta 
kirol zerbitzuekin; eta beste gizarte zerbitzu batzuekin.

Bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu jarduteko bi protokolo komun hauek ezartzea: bakarrik 
dauden adingabe atzerritarren larrialdietarako harreran jarduteko protokoloa eta baimendu 
gabeko absentzietan jarduteko protokoloa. Erakunde honek ofizioz jardun du bi gai horien 
inguruan, eta administrazio arduradunek adierazi dute badutela protokolo horiek abiarazte-
ko borondatea eta garrantzitsua dela jarduteko irizpide komunak ezartzea; dena dela, testu 
hau idazten ari ginean, oraindik ez genuen protokolo komun horiek onartu izanaren frogarik.

4.  Adingabeen eta haien familien parte-hartzea

Babesik gabeko haurrek eta nerabeek eta haien familiek parte hartzeko duten eskubidea 
luze eta zabal jasota dago indarrean dagoen araudian. Nolanahi ere, askotan, betekizun for-
mala soilik betetzen du (kexa prozeduraren bidez edo esku hartzeko programa bat sinatuta), 
eta ez du lortzen esku-hartzearen protagonistei ahotsa ematerik.

5.  Zerbitzuen kudeaketaren pribatizazio progresiboa

Haurrentzako zerbitzu espezializatuen kudeaketa (egoitzak eta egoitzaz bestekoak) pro-
gresiboki pribatizatzen ari dela kontuan hartuta –batzuetan irabazteko asmorik gabeko 
erakundeen esku uzten da eta beste batzuetan enpresen esku uzten da–, beharrez koa da 
lehenbailehen araudi espezifiko bat ezartzea babesik gabeko haurrekin esku hartzen duten 
erakundeen baimen, homologazio, ikuskapen eta erregistroaren inguruan.

6.  Familia eta egoitza harrera

Alderdi nabarmenetako bat da esku-hartze programak asko garatu direla, batez ere familia 
eta egoitza harrerarenak. Familia harrerarako programak hiru foru aldundietan sustatu dira 
az ken urteetan, nahiz eta lehen aipaturiko zailtasunak izan horretarako (familia-hartzaileak 
bilatzea, anai-arrebak batera hartzea eta abar). Komenigarria dirudi familia inguruneko ha-
rrera bide berriak aztertzea, hala nola harrera profesionalizatua (esate baterako, Gipuz koan 
formula hori erabiltzen da jadanik zenbait kasutan).

Egoitza harrerako programetan, nabarmentzekoa da, harrera sare orokorraren kasuan, 
desagertu egin direla zentro handiak, txikiagoak diren eta komunitate ingurunean integratu-
ta dauden bizikidetza unitateen mesedetan. Alde horretatik, beharrez koa da adieraztea foru 
aldundiek ahalegin handia egin dutela agertzen joan diren beharrei erantzuteko.
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Elementu kez kagarrienetako bat da neurri judizialen bat betetzen duten haurrentzako zer-
bitzu espezializatuek nerabe askori eman dietela arreta. Horri buruz adingabe arau-hausleei 
buruz ko kapituluan jardungo dugu, baina hemen gogoetaren bat aurreratu nahi genuke. 
Kasu askotan, adingabeen epaitegiek ezartzen dituzten neurriak ingurune irekiko neurriak 
dira, eta nerabeak babes zentroetan bizi diren bitartean betetzen dira. Kasurik larrienetan, 
barnealdi neurri judizialen bat ezartzen den kasuetan, nerabeek (gehienak mutilak) “zirkui-
tu” bat egiten dute babes zentroetatik zentzatze etxeetara, eta ostera babes zentroetara 
itzultzen dira (kasurik onenetan), neurri judiziala betetakoan. Horrek ez du bakarrik exijitzen 
erakundeen artean koordinazio handia izatea –halakorik ez da gaur egun–, baizik eta, batez 
ere, gogoeta egitea jokabide zailtasunak dituzten nerabeentzat sortzen ari diren ibilbide 
edo zirkuituen gainean.

Az kenik, adieraz dezakegu sumatzen dela ahalegin handia egiten ari direla hez kuntzaren 
arloko esku-hartzeak egituratzeko, zentroei exijitzeko aplika dezatela zentroko hez kuntza 
proiektu bat, hartutako adingabe bakoitzarekin banaka esku hartzeko planak, esku hartzeko 
fitxak eta protokoloak, iradokizun eta kexetarako prozedurak, hartutako haurren eta nera-
been eskubide eta betebeharren gutunak, eta abar. Nolanahi ere, uste dugu oraindik bide 
luzea dagoela egiteko tresna horiek babesik gabeko adingabeekin egin beharreko lan sozio-
edukatiboa egituratzeko eta errazteko tresna bihurtu arte.

kexen ikuspegia

Herritarrek arlo honetan agertu dituzten kexak batez ere foru aldundien jarduketaren ingu-
rukoak izan dira, eta arrisku edo babesik gabeko egoera larrian dauden adingabeei buruz-
koak izan dira. Az ken urteetan, arlo honetako kexak ugaritu egin dira.

Kexen zioari dagokionez, adierazi behar da denetarikoak izan direla, baina nabarmenenak 
multzo hauetan sar daitez ke:

– Egoitza harreraren mugak. Horri dagokionez, foru aldundien tutoretzapean dau-
den eta egoitza baliabideetan hartuta dauden adingabe batzuen gurasoen kexak 
jaso ditugu. Kexa horietan besteak beste adierazi dute ez daudela ados ezarritako 
bisita araubidearekin (periodikotasuna, hezitzaileek bisitak gainbegiratzea, iraupe-
na...), ez dela nahikoa haur zerbitzuak ematen duen arreta, eta abar.

 Halaber, hainbat kexa jaso ditugu egoitza baliabideetako haur eta nerabeei ematen 
zaien hez kuntza arretaren inguruan. Batez ere, adierazi dute hez kuntza langileek 
zailtasunak dituztela adingabeen jokabide gataz katsuenak gainbegiratzeko eta gel-
diarazteko (eskola absentismoa, osasuna arriskuan jartzen duten jokabideak...).

 Bestalde, hainbat kexa jaso ditugu haurrak eta nerabeak EAEtik kanpoko egoitza 
zentroetara edo programa espezializatuetara bideratu direla eta.
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– baimendu gabeko absentziak. Seme-alabak egoitza harrerako baliabideetan 
dauz katen gurasoen kez ka eta kexarako beste arrazoi bat izan da hez kuntzako langi-
leek ez dituztela behar beste kontrolatzen adingabeen irteerak, batez ere adingabea 
baimenik gabe zentrotik kanpo dagoenean eta non dagoen inork ez dakienean.

– Haurra edo nerabea bere jatorriko familian berriro integratzea. Gizarte zer-
bitzu espezializatuek lagundu egin behar dute adingabeak beren jatorriko familietara 
itzul daitezen, familietan esku hartzeko programak eskainiz familia etxeko bizikidetza 
baldintzak hobetzeko. Jasotako kexa batzuetan adierazi dute foru aldundiek ez dute-
la behar beste egiten hori lortzeko, edo ez dutela behar besteko jarrera proaktiboa.

– guraso bananduak dituzten eta haurra bietako baten kargu dagoen fami-
liak. Jasotako kexa batzuek zerikusia dute gurasoetako bati ematen zaion trata-
menduarekin, zehaz ki adingabearen zaintza eta babespea esleitu ez zaion gura-
soarekin. Aita eta ama horiek harreman pertsonal gataz katsuak izan ohi dituzte, 
eta horrek berekin ekarri ohi ditu adostasun gabeko banantze prozedurak eta/edo 
gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak erabaki judizialen bidez ezartzea. Kasu 
horietan haur zerbitzuak ere esku hartzen du, arrisku egoerak sumatu direlako edo 
gurasoetako batek laguntza eskatu duelako.

– adopzioak. Izapidetutako kexa batzuen zioa prozeduren atzerapena izan da, eta, 
zenbaitetan, emandako tratuan sentiberatasun handirik gabe jardun izana. Halaber, 
adopzio-hartzailearen eta adingabe adoptatuaren artean izan beharreko adin diferen-
tziari buruz ko kexak jaso ditugu. Arartekoak horren inguruan gomendatu zuen be-
launaldi distantzia ez zedila izan muga kronologiko bat modu absolutuan, baizik eta 
kasuan-kasuan azter zedila, norberaren eta familiaren inguruabarrak kontuan hartuta.

– kulturarteko elementuak behar beste ez baloratzea. Kexatzeko zio izan da, 
halaber, kultura diferentziak ez behar beste baloratzea hazierari eta gurasoen eta 
seme-alaben arteko harremanei dagokienez, elementu horrek hezitzaileekiko ko-
munikazioan eragiten duen kasuetan.

– Beste kexa batzuek zerikusia dute udalek hez kuntza arloan esku hartzeko dituz-
ten programen mugekin, ez baitituzte betetzen pertsonen espektatibak.

– Halaber, oinarriz ko gizarte zerbitzuek eta zerbitzu espezializatuek, osasun zer-
bitzuek, erroldaren ardura duten udal zerbitzuek eta bestelakoek informazioa 
trukatzeko eta lankidetzan jarduteko dauden zailtasunekin.

Sintesi edo ondorio gisa

Zaila da kapitulu honen sintesia egitea, ugariak baitira problematikak, beharrak, baliabideak, 
inplikatutako profesionalak eta erakundeak. Gure ustez garrantzi berezia duten lau alderdi 
nabarmenduko ditugu, besterik gabe.
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Lehenik eta behin, nabarmendu nahi dugu familiekin esku hartzeak garrantzi handia 
duela haurrak babesik gabe dauden kasu guztietan eta prozesuaren une guztietan, nahiz 
eta ugariak diren horrek dakartzan zailtasunak (esku-hartzeari aurre egitea, komunikazio 
zailtasunak...) eta profesionalek egunero aurkitzen dituztenak. Nolanahi ere, uste dugu aski 
elementu badela pentsarazteko beharrez koa dela familietan esku hartzeko eta laguntzeko 
apustu irmoago bat egitea. Hala:

– Gero eta problema-egoera gehiago detektatzen dira eta horiek agerian uzten dute 
beharrez koa dela udaletako gizarte zerbitzuek familietan esku hartzea: adingabeei 
mugak eta arauak ezartzeko arazoak, gai toxikoen kontsumo arazotsuak areagotu 
izana, etab.

– Familia harreraren prozesuak arrakastatsuak izan daitezen, beharrez koa da kalita-
teko konpainia eta aholkularitza izatea, baina ez soilik adingabearentzat, baizik eta, 
batez ere, familia hartzailearentzat. Denbora luzean egin behar zaie lagun.

– Beharrez koa da, halaber, familiarekin esku hartzea, haurrak eta nerabeak egoitza 
harrerako baliabide batera bideratzen direnean. Beharrez koa bada, halako kasuetan 
egin behar da ahalegin handiena, familiarengandik banantzeko neurriak albait gu-
txien iraun dezan.

Nahiz eta badirudien adostasuna badagoela familiekin esku hartzeak duen garrantziaren in-
guruan, zenbaitetan profesional bakar baten esku uzten da, nahiz eta bere lana talde han-
diago batean egin. Familiekin esku hartzeko, beharrez koa da profesionalen talde irmo eta 
egonkorrek esku hartzea eta kasu bakar batean elkarrekin lan egin ahal izateko moduan 
egotea; era horretan, esku-hartzea osatuko da, eta arrakasta lortzeko berme handiagoa izan-
go da. Horretarako, jakina, beharrez koa da erakunde eskudunek horren alde irmoki egitea.

Erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko beharra garbi geratu da agerian. Ez dugu be-
rriro errepikatuko. Udal zerbitzuak nahiz zerbitzu espezializatuak hainbat erakunderen bidez 
kudeatzen direla eta, nabarmendu nahi dugu garrantzi handia duela koordinazio ona izateak, 
taldeak prestatzeak, profesionalen lan baldintzak onak izateak eta abar, eta, horrez gainera, 
administrazioa dela erakunde horien bidez eman den zerbitzuaren az ken erantzulea.

Az ken urteetan “zentro espezializatuak” ugaritu izana kez katzeko arrazoi da Ararte-
koarentzat. Nerabeak zentro batera edo bestera bidaltzea, nahiz eta araututa dagoen eta 
betekizun batzuk bete behar dituen (besteak beste, Haur Zerbitzuak egindako beharren 
ebaluazioan oinarritzea), garrantzi handiko kontua da adingabe horien garapenean.

Zentro espezializatuak ezartzea komeni den edo ez baloratzen hasi gabe –horren inguruan 
ez daude ados gizarte esku-hartzearen arloko profesionalak eurak–, ez dirudi gehiegiz koa 
denik administrazio erantzuleei exijitzea horni ditzatela zentro horiek (gutxi beharko lukete 
izan) ahalik eta baliabide material eta, batez ere, giza baliabide onenekin (ondo prestatutako 
taldeak, ibilbide profesional luzekoak, eskarmentudunak, egonkorrak, lan baldintza onak 
dituztenak...).
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Amaitzeko, adierazi nahi dugu beharrez koa dela adingabeek eta haien familiek parte 
hartzeko bideak sustatzea. Tokiko administrazioan ez dago ia adingabeek parte hartzeko 
biderik, kexa eta iradokizunetarako prozedurez harago. Foru aldundien haur zerbitzu es-
pezializatuetan, inplikatu nagusiek –haurrak, nerabeak eta hain familiak– parte hartzeko 
bide gehiago ezarri beharko lirateke; izan ere, oro har, bide horiek oso mugatuak dira (fami-
lian esku hartzeko plan bat proposatzen da, eta bete beharrekoa da plan hori; adingabeek 
gutxi parte hartzen dute balorazioa egiteko orduan, gutxi inplikatzen dira edo batere ez dira 
inplikatzen egoitza baliabideetan aplikatzen diren esku-hartzearen arloko hez kuntza progra-
mak egiteko orduan, eta abar).

gomendioak

Hauek dira txosten honetan, zehaz ki haurren babesari dagokion atalean (ikusi 5. kapitulua), 
egin ditugun gomendioetako batzuk:

– Instituzionalizazioaz bestelako formulak bultzatzea eta familietan esku hartzeko pro-
gramak sustatzea: familietan esku hartzeko taldeak prestatzea, harrerako familiei 
lagun egitea, familia harrera profesionalizatua sustatzea...

– Koordinazioa hobetzea haurrei arreta emateko udaletako eta lurraldeetako zer-
bitzuen edo zerbitzu espezializatuen artean.

– Erreferentziako tutorearen kargua orokortzea eta garrantzia ematea.

– Adingabeei buruz ko gizarte txostenen edukia berrikustea. Halakoak egiteko eta za-
baltzeko irizpideak ezartzea.

– Egoitza harreraren baliabideak arautzen dituen dekretuaren garapena eta aplikazioa 
biz kortzea.

– Egoera jakin batzuetarako protokoloak arautzea eta edukitzea: gorputz miaketak, 
baimendu gabeko ihesak edo absentziak, sendagaien erabilera.

– Araudi espezifiko bat garatzea babesik gabeko haurrekin esku hartzen duten 
erakundeen baimen, homologazio, ikuskapen eta erregistroaren inguruan.

– Prozedurak gero eta ohikoagoak diren egoeretara egokitzea (adingabe etorkinak, 
bikoteen banantze gataz katsuak, beste kultur eremu batzuetatik datozen familiak...).

– Gaur egungo zentroko ereduak berrikustea, arreta berezia jarrita zentro espezializa-
tuetan eta kasuan-kasuan aplikatzen diren bideratze irizpideetan.

Horri bakarrik dauden adingabe atzerritarrei buruz ko gomendio espezifikoak gehitu behar zaiz-
kio (hurrengo atalean aipatuko ditugu), bai eta txosten honetako lehenengo zortzi gomen dioak 
ere, orokorrak eta hein handiagoan edo txikiagoan babes sistemei aplikatzekoak direnak.
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3.2. bakarrik dauden adingabe atzerritarrak

Sektorearen ezaugarriak

“Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak” (edo beste toki batzuetan, “bakarrik dauden 
adingabe etorkinak”, bakarrik dauden adingabeak) diogunean, legez haien arduraduna den 
heldu baten zaintzapean ez dauden atzerriko adin txikikoak –hau da, 18 urtetik beherakoak– 
aipatzen ari gara, 1997ko uztailaren 19ko Europar Batasunaren 97/C/221/03 Ebazpenean 
jasorik dagoenez, besteak beste.

Gure kasuan, zehaz ki, bizimodu hobearen bila EAEra beren kabuz etorritako ehunka nera-
bez ari gara. Gehienak mutilak dira, 16-17 urte ingurukoak, eta Marokotik etorri dira.

Adingabea izatea eta familiaren –edo gai den eta ardura hori duen helduren baten– zaintza 
eta gerizpean ez egotea, haurrak babesteko legeen arabera, babesik gabe egotea da, eta 
egoera hori erakundeek konpondu behar dute berehala. Gure artean, babesik gabeko adin-
gabeen tutoretza foru aldundiei dagokie, haiek baitituzte babesik gabe geratzeko arrisku 
larrian dauden haur eta nerabeak babesteko administrazio eskumendunak.

Onartu behar da bakarrik dauden adingabeak egoteak erronka handia izan dela eta badela 
oraindik ere babesaren ardura duten gure administrazioentzat. Duela urte gutxi, fenome-
noa ezezagun samarra zen, eta esku hartzeko behar eta premiak behar izango ziren baliabi-
deak planifikatzea zaildu du. Beste alde batetik, adingabe atzerritarrekin esku hartzen aldez 
aurretik esperientziarik ez zegoenez, lorpenen eta traben azterketa etengabe egin behar 
izan eta behar izaten da, bai eta esku-hartzea egokitzeko dagoz kion doikuntzak ere.

Gure babes zerbitzuetan hartu izan diren adingabe atzerritarrak gehienbat Marokokoak izan 
dira, orain arte behintzat. Eta itxura guztien arabera (gazte indizea, herrialdeko ekonomiaz ko 
errealitatea, estatu baten eta bestearen artean haurrak babestean dauden aldeak, eta abar), 
herrialde horretatik etorririko adin txikikoak ez dira gutxituko. Hala ere, babesik gabeko 
adingabeen kolektiboa ez da homogeneoa, eta hainbat profil, baita hainbat jatorri ere (hain 
zuzen, Saharaz hegoaldeko Afrikako herrialdeetakoak, ekialdeko Europakoak, Magrebeko 
beste herrialde batzuetakoak…), ikus daitez ke haien artean.

Esate baterako, 2003. urtean, gure autonomia erkidegoan harturiko adin txikikoetatik, %97 
Magrebetik zetozen, eta Saharaz ko hegoaldeko Afrikako herrialdeetatik, %0,8 baino ez. Or-
dea, 2009. urtean, hartutako adingabeen artean, Magrebetik zetozenen proportzioa hirutik 
bi zen, eta Saharaz hegoaldeko Afrikatik zetozenena, hamarretik bi izatera pasatua zen.

Adingabe horiek ustez gataz kak sortzeko zuten joeragatik piztutako gizarte alarma ez da-
tor bat kasu gehienekin; izan ere, ongi erantzuten diete administrazioen prestakuntza pro-
gramei, batez ere lan munduan txertatzekoak direnei. Gazte horietako askok dakartzaten 
itxaropenak lege esparruaren kontrakoak dira, az ken horrek eskakizun jakin batzuk bete 
daitezela eskatzen baitu lan egin ahal izateko, adinaren, baimenen edo tituluen aldetik nahiz 
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lanbide gaitasunaren aldetik. Era berean, askotan hamasei urtetik gorako gazteak izaten 
direnez, jatorriz ko herrialdeetan eta beste autonomia erkidego batzuetan aurretik izan dituz-
ten esperientziak haien jokabidean islatzen dira. Baina gehien-gehienak, haien adin laburra 
gorabehera, zer nahi duten argi daukaten pertsonak dira, alegia, lan egitea; oso motibatuta 
daude hori lortzeko, eta haien erantzukizun handiagatik nabarmentzen dira.

aurrekariak

Babesik gabeko nerabeen artean, bakarrik dauden adingabe atzerritarrak berariaz ko ezau-
garri eta beharrizanak dituen taldea da. Horregatik, az ken hamar urteotan, Arartekoak 
lehentasunez ko arreta eskaini die. Horretarako, ofizioz ko jarduera anitz, zerbitzuetako profe-
sionalekin eta arduradunekin egindako bilerak, harrera-zentro guztietara egindako aldiz kako 
bisitak, etab. burutu dira. Horren guztiaren berri urteko txostenetan eman da. 2005ean 
jarraipen lanak areagotu egin ziren eta txosten berezia egin zen. Hau irailean eman zitzaion 
Eusko Legebiltzarreko lehendakariari eta azaroan eztabaidatu zen Giza Eskubideen eta He-
rritarren Eskaeren Batzordean. Lan horren laburpena bildu zen urte hartako urteko txoste-
naren IV. atalean, oinarriz ko arazoak eta hobetzeko gomendio eta proposamenak nabar-
menduz.

Urte honetako zein hurrengo txostenetan egindako bisitetan eta hainbat harrera zentrotako 
hezitzaile taldeekin (Zabaloetxe, Artzentales edo Eubakoekin Biz kaian, Zabaltzen edo Bidebe-
rri zentroetakoekin Araban; eta Tolosa edo Debakoekin Gipuz koan) izandako bileretan antze-
man genituen elementurik kez kagarrienak edo esanguratsuenak bildu genituen, baita berezi-
ki kez kagarriak ziren zenbait egoeratan aurrera eramandako berariaz ko esku-hartzeak ere:

– Hainbat zentrotan sortutako gataz kak.
– Poliziak entregatutako adingabeak.
– Toki batzuetan zentro berriak zabaltzeko proposamenak eragin zituen gataz kak.
– Tutoretza onartzeko eta eteteko prozesu jakin batzuk.
– Adingabe horien eskolatze baldintzak. Eta abar.

Halako adingabeei laguntza edo babesa ematen engaiaturik dauden zenbait elkarterekin 
lankidetzan aritzea eragin du horrek, bai eta bilera ugari egitea ere, Gobernuaren ordez-
kariordeekin eta foru aldundietako gizarte ekintzako arduradunekin.

Horren guztiaren berri eman dugu az ken urteetako ohiko txostenetan (ikus 2009ko az ken 
txosteneko, “Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak” atala, 322.-378. or.). Kasuren batean, 
Arartekoak kez ka berezia sortzen duten gaien inguruan eginiko gogoeta eta proposamenez 
gain, herriaren defentsarako beste erakunde batzuekin baterako proposamenak ere jaso 
dira (ikus 2006ko txostenean “Herriaren defentsarako erakundeen adierazpena, herri ad-
ministrazioek bakarrik dauden adin txikikoekiko duten erantzukizunari buruz koa”, 2006ko 
urrian onartua).

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_303_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_303_3.pdf
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Gehiegikeriara lerratu gabe, esan dezakegu, haurrei dagoz kien gai edo sektoreen artean, 
az ken urte hauetan guztietan Arartekoaren etengabeko arreta era berezian eskatu duen 
bat egon baldin bada, sektore hori bakarrik dauden adingabe atzerritarrena izan dela. Esku-
hartze hori, gainera, etengabekoa izateaz gain, gero eta handiagoa ere izan da.

funtsez ko arazoak

Oro har, urtero, eskura daitekeen informazioaren eta aurkitu diren arazoen arabera, haie-
tako batzuk nabarmendu ditugu. Hala, esate baterako, az ken ohiko txostenean, 2009koan, 
funtsean honako gai hauek landu ditugu (ikus 2009ko txostena, 322.-378. or.):

– Adina finkatzeko proben zehaztasun falta eta babes sisteman horrek dituen ondo-
rioak.

– Adingabeen eskubideen urradura, adibidez hez kuntzarako eskubidea, babestuak 
izateko eskubidea eta entzunak izateko eskubidea.

– Adingabeen babeserako zentroen kokalekuari gizarteak emandako errefusa.
– Adingabeen lekualdatzeak autonomia erkidego batetik bestera.
– Tutoretzak gain hartzeko betebeharra eta egoitza baimena eskatzekoa urratzea.
– Familia harreraren aukerak…

Dena dela, arrisku egoera berezian dagoen biztanleria sektore horren arazoen gaineko ba-
lorazio orokorrago bat ematen saiatu ginen Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoera 
EAEn (2005) txosten berezian. Delako txostenean adin txikikoen inguruko arazoak alderdiz 
alderdi aztertzen ditugu, alderdi juridikoak direla (1. kapitulua), haien ezaugarri eta beha-
rrak direla (2. kapitulua), edo erakundeen erantzuna dela (3. kapitulua). Eta gai horretan, 
erantzuna lurraldez lurralde, eta are zentroz zentro, aztertu genuen. Gero, laburpen modura, 
atzemandako arazo nagusiei buruz ko balorazioa eta ikuspegi orokorra eman genituen, Arar-
tekoaren ikuspuntutik, betiere.

Duela bost urte egin zen balorazio hark, funtsean, bere horretan dirau. Labur emango dugu 
hemen, beharrez ko egokitzapen eta eguneratzeak eginda.

Arazo batzuen gainetik beste batzuk nabarmentzeko hartu den ikuspegia beti bera da: es-
kubideak bermatzearen ikuspegia, hori baita Ararteko erakundeari dagokiona, eta arazoek 
euskal administrazioen eskumeneko den erantzukizunarekin duten erlazioa. Gai honen in-
guruan hainbat administraziok eta sailek esku hartzen dute: hiru foru aldundiak, Hez kuntza, 
Unibertsitateak eta Ikerketa Saila, Osasun Saila, Justizia Saila, harrera-zentroei dagoz kien 
udalak… Egia da diferentzia handiak daudela, adibidez, lurralde batzuetako eta besteetako 
erakunde jarduketan. Hala ere, hemen nabarmentzen diren arazoek, neurri handiagoan ala 
txikiagoan, horietan guztietan dutela eragina esan daiteke.

Lehen ere adierazi den bezala, lehendik ditugun babes-baliabideak adin txikiko atzerritar ardu-
radun gabeen presentziak planteatu dituen beharretara premia handiz egokitzen joan behar 
izan dugu. Baliabide horiek ez zeuden gazte horien beharrei aurre egiteko prestatuta. Sortu-
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tako itxaropenen eta hemen aurkitzen duten errealitatearen arteko kontraesanek zaildu egiten 
dute erakundeen, langileen eta gazteen arteko harremana. Gainera, gazteak hemezortzi urte 
betetzear daudela iristen direnez, banakako esku-hartze ibilbide bat prestatzeko denbora oso 
gutxi izan ohi da, eta horrek zaildu egiten du erakunde erantzunaren jarraitutasuna. Bestalde, 
atzerritarren araudia aplikatzeak segurtasun gabezia juridiko larria eragiten du, adin txikikoen 
itzulerei eman behar zaien tratamenduari buruz egiten diren interpretazio desberdinen edota 
kontraesankorren ondorioz. (Adibidez, jadanik indargabetuta dagoen Estatuko Fiskaltza Nagu-
siaren 3/2003 z k.-ko Jarraibidea eta Marokoren eta Espainiaren artean adin txikiko atzerritar 
arduradun gabeen aberriratze lagundurako elkar ulertzeari buruz sinatutako Memoranduma.)

Ahantzi ezin diren zailtasun eta baldintza horien aurrean, eta adin txikiko horien beharrei 
erakunde erantzun egoki bat eman ahal izateko, adin txikikoaren interes gorenaren printzi-
pioa betetzeak babes erakundeen inplikazioaz gain adin txikiko arduradun gabeekin harre-
mana duten administrazio guztien eta gizarte osoaren inplikazioa ere eskatzen du.

Irizpide horiek kontuan izanik, egin den azterlanari jarraiki bereziki kez kagarriak iruditzen 
zaiz kigun hamar arazo edo gai azpimarratuko ditugu:

 1. Ez dago ez irizpide komunik eta ezta erakunde desberdinen arteko gutxieneko 
koordinaziorik ere.

 2. Adin txikiko horiei zuzendutako egoitzaz ko baliabideen mugak eta baldintzak.
 3. Baliabideen kudeaketari eta horietan lan egiten duten profesionalen lan-egoerari 

lotutako gaiak.
 4. Horien integrazioa erraztuko luketen prozeduratan gertatzen diren atzerapenak 

eta zailtasunak.
 5. Zailtasunak eskolatzean eta hez kuntza-erantzunean.
 6. 18 urte betetzean emantzipatzeko aukerei dagokienez dauden mugak..
 7. Adin txikiko atzerritar arau-hausleen proportzioa internamendu zentroetan.
 8. Gure artean arretarik jasotzen ez duten adin txikiko atzerritar babes gabeak ego-

teko aukera.
 9. Gabeziak osasun zerbitzuetan eta osasunerako eskubidea bermatzerakoan.
10. Zenbaitetan adin txikiko multzo horri buruz igortzen edo indartzen den irudi soziala.

1.  Ez dago ez irizpide komunik eta ezta erakunde desberdinen arteko gutxieneko koordina-
ziorik ere

Administrazioen arteko koordinazioa funtsez koa da adin txikikoak erkidego batek edo admi-
nistrazio batek beste baten aldean eskaini ditzakeen abantailak eskuratzeko xedez erkidego 
edo lurralde batetik bestera lekualdatzea saihesteko. Elkarriz keta askotan ikusi dugunez, 
mugikortasun handia duten nerabeak eta gazteak dira; haien aurreikuspenak edo oinarriz ko 
beharrak (egoitza, paperak, lana) hobeto edo az karrago beteko direla usten duten leku ho-
rretara joateko prest daude. Eta, horri dagokionez, egia da, neurri handi batean, ahotik aho-
rakoak oso ondo funtzionatzen duela. Testuinguru honetan, jarduera-irizpide komunik ez iza-
teak oso ondorio garrantzitsuak ditu: kolektiboaren mugikortasuna eta etengabeko fluxuak 
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lurralde edo erkidego batetik bestera; erakunde baten eta besteren tutoretza bikoitzak gerta 
daitez ke adin txikiko berarekin; ezinez koa da datu fidagarriak eskuratzea... Eta hitzekin adie-
raztea zaila bada ere erakunde bakoitzaren ekimenak edo maniobra-gaitasuna baldintzatzen 
eta oztopatzen dituen arrisku bat: ondo edo besteek baino hobeto egiten duenak, horrexe-
gatik hain zuzen ere, adin txikiko gehiago erakarriko dituela –kaleko hiz keran esanda–.

2  Adin txikiko horiei zuzendutako egoitzaz ko baliabideen mugak

Agian, baliabideetatik deigarriena, libre dagoen plaza kopuruari dagokionez ematen dien 
mugak dira, bereziki larrialdietarako zentroetan edo harrera-taldeetan. Horregatik, ohikoa 
da horiek gainez ka egotea, lurralde eta urte zenbaitetan, bederen. Datu hori, berez, tentsio-
iturri garrantzitsua da eta, gure iritziz, egoera gataz katsu larriak eragin ditu.

Hala ere, baliabideen mugak ez dira bakarrik plaza kopuruari dagokionez. Beste hainbat 
alderditara ere zabaltzen dira: tamaina; kokapena (zenbaitetan baliabide komunitarioetatik 
urrun eta komunikazio zailtasunekin); zenbait jarduera elkarrekin garatzeko nahikoa lokal ez 
egotea; Banaka erabiltzeko espazioa oso txikia izatea…

Muga horiek alde batera utzita, deigarria da ia kasu guztietan aukera bakarra hautatu izana: 
beraiei bakarrik zuzendutako egoitzaz ko baliabideak edo zentroak; hau da, zentroetan adin 
txikiko atzerritarrak bakarrik daude, ez daude hemengoekin nahastuta (formula hori toki eta 
lurralde jakin batzuetan erabiltzen da, ordea), eta ez da egoitzaz ko harrera ez den beste bide 
alternatiborik eskaintzen (adibidez, familia-harrera, beste adin txikiko batzuentzat sustatzen 
dena).

Aipagarria da egoitzaz ko zentroen mugek adin txikikoen eskubideetan edo bizi-baldintzetan 
eragina izateaz gain, beren lana egin behar duten hezitzaileen lan-baldintzetan ere eragina 
dutela.

3.  Baliabideen kudeaketari eta horietan lan egiten duten profesionalen lan egoerari lotutako 
gaiak

Etxe funtzional batzuetan salbu, Biz kaian (bertako langileak funtzionarioak edo Gizarte Ur-
gazpenerako Foru Erakundeak kontratatutakoak dira), gainerako zentro guztietan kudeaketa 
elkarteren edo erakunderen bati dagokio. Horrela, elkarte edo erakunde horrek, denbora-
epe jakin baterako, beregain hartzen du, dagokion Foru Aldundiarekiko hitzarmenaren bi-
dez, zentroaren zuzendaritza. Zenbait kasutan, lokal propioetan edo elkarteak alokatutako 
lokaletan; beste batzuetan, administrazioarenak diren lokaletan. Baina, kasu guztietan, lan-
gileen kontratazioa eta horien lan-baldintzak elkartearen esku geratzen dira, eta batzuetan 
aldeak oso handiak dira batetik bestera (ratioak, prestakuntza, esperientzia, eta abar).

Hemen interesatzen zaigun ikuspuntutik (adingabeei erantzun egokia ematea), gai horiek, 
nerabeekin lan egiteak suposatzen duen zailtasunarekin eta nekearekin zerikusia duten bes-
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te batzuekin batera, eragin handia dute laneko bajak, taldeko kideen aldaketak, lan-gataz-
kak eta abar bezalako gaietan. Hori dela-eta, noski, zailagoa da heziketa-lana ondo aurrera 
eramatea eta esku-hartzeak jarraitutasuna izatea. Kasuren batean, langileen ondoeza eta 
bajak hainbesterainokoak izan dira, zentroa itxi egin behar izan baita edo hitzarmenari uko 
egin baitzaio. Profil profesionalei dagokienez, azpimarragarria da geroz eta ugariagoa iza-
tea zaintzaileen edo segurtasuneko langileen figura. Langile horiek, askotan ez dute profil 
espezializaturik edo berariaz ko trebakuntzarik. Gainera, oraindik, hezitzaile-talde batzuetan 
–gero eta gutxiagoetan– ez da egoten adin txikiko horien hiz kuntzak (arabiera, berberea) 
edo jatorriko kulturak ezagutzen dituen pertsonaren bat (zenbaitetan beste muturrera joan 
da, hezitzaile edo zaintzaile gehienak atzerritarrak direlarik).

4.  Horien integrazioa erraztuko luketen prozeduratan ematen diren atzerapenak eta zailta-
sunak

Adin txikiko horien integratzeko prozesuak zenbait urratsi jarraitzen die. Urrats horietako 
batzuk erabat erabakigarriak dira: adin txikikoaren adina zehaztea, adin txikikoaren tutoretza 
erakundeak hartzea, erroldatzea - eskolatzea - egoitza-baimena eskuratzea - lan-baimena 
eskuratzea, emantzipazioa…

Urte hauetan guztietan, ofizioz ko jardueren bidez normalean, baina banako espedienteen 
bidez az kenaldian, Ararteko erakundeak hainbatetan esku hartu du gai horietan, arrakasta 
handiagoa edo txikiagoa erdietsiz. Hala ere, administrazio arduradunak ez dira beti erakun-
de honen irizpideekin ados egon; adibidez, noiz izapidetu behar den egoitza-baimena edo 
noiz den egokia ala ez tutoretza etetea… Bildutako datuek argi eta garbi erakusten dituzte 
maiz gertatu ohi diren atzerapenak (gure iritziz justifika ezinak), eta halakoek ondorio larriak 
izaten dituzte: adin txikikoen arrazoiz ko aurreikuspena zapuztu egiten dira; motibazioa galdu 
egiten dute, eta, ondorioz, hezitzaileek erabili zitzaketen heziketa-baliabideak ere galdu egi-
ten dira; hartutako gazteak, 18 urte egiterakoan, emantzipatu egiten dira, haien autonomia 
ahalbidetuko luketen gutxienekoak eskuratu gabe, eta horrek suposatzen duen arriskuare-
kin: aprobetxatu ezin diren lan-eskaintzak edo baldintza irregularretan lan egin beharra...

5. Zailtasunak eskolatzean eta hez kuntza-erantzunean

Hartutako adin txikiko atzerritar gehienek ez dituzte gure inguruneko ohiko komunikazio-
rako hiz kuntzen gaineko ezagupen minimoak. Ez dute ezta ere prestakuntza profesionalik. 
Gainera, horietako askok eskolatze-prozesu irregularra izan dute, eta prozesu hori une jakin 
batean eten egin zen (bai lanean hasteko, bai bizitokiz aldatzeko edo baita emigratzeko ere).

Hez kuntza sistema, sarritan, ez da engaiatzen adingabe horien eskolatzean, edo ez du 
erantzun egokirik haien prestakuntza beharretarako. Haientzako hez kuntza baliabideen mu-
gak, zenbaitetan, nabarmenak dira: gaztelania ikasteko eskolak, egunean ordu gutxi batzue-
tan haietako bakoitzarentzat; halako adingabeei haietan hasteko ongi ez datoz kien iraunaldi 
eta epeak dituzten heziketa-modulu batzuk...



Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak. 
Arartekoaren txosten berezia

100

3

100

6. Emantzipatzeko aukerei dagokienez dauden mugak

Gure babes-sistemak 18 urte arte hartutako adin txikikoen oinarriz ko beharrak estaltzea 
bilatzen du. Adin horretatik aurrera, gazteak autonomoki bizitzeko gai izan behar du. Argi 
dago hori ez dela beti horrela, eta are gutxiago gurea bezalako gizarte batean, gazteak 
geroz eta beranduago emantzipatzen direla kontuan izanik. Erakundeek badakite hori, eta, 
egia esan, laguntza ekonomikoen edo tutoretzapeko etxebizitzen bidez helduen bizitzara 
iragatea errazten duten baliabide edo programak sortzen joan dira. Eta ez bakarrik erakun-
deak, hainbat ekimen bultzatzen dituzten laguntza elkarte zenbait ere bai.

Ez da adin txikiko atzerritarrengan bakarrik eragiten duen arazo bat. Baina, kasu honetan, 
gainera, autonomia are eta gehiago zailtzen duten zenbait faktore daude: 1) ez dute fami-
liaren babesa; 2) kasu askotan egoera irregularrean daude (paperik gabe). Arrazoiz koa diru-
di, ondorioz, erakundeek iragate hori erraztea eta emantzipazio-baliabiderik ez izateak sor 
ditzakeen ondorioak saihesten saiatzea: babes baliabideetan jarraitzea, 18 urte bete arren; 
bizimodua bilatzea bizi ahal izateko (delinkuentzia-arriskua); irregularki lan egitea; eta abar.

7. Adingabe atzerritar arau-hausleen proportzioa

Az ken urteetan, gutxi gorabehera, adingabeen epaitegietan ezarririko kautelaz ko hiru bar-
neratzetik bat eta hamar barnealdi neurritik hiru adingabe atzerritarrei zegoz kien. Datu hori 
kez kagarria da berez, eta zerbait huts egiten ari dela adierazten du; are gehiago, urte edo 
aldi jakin batzuetan, guztiak edo ia guztiak lurralde bakar batekoak, are zentro bakar bate-
koak, direnean.

Baina, datu horien gainetik, kasuak eta kausak aztertu beharko lirateke. Litekeena da, esate 
baterako, lehen adierazitako faktore batzuk –irizpide komunik ez, babesaren eta erreforma-
ren arteko bizi-baldintza desberdinak, paperik eta bestelako baliabiderik gabe bizimodua 
atera beharra– bultzatzea, objektiboki, delituz ko zenbait portaera garatzera. Egia da faktore 
horiek ez dituztela beren portaeraren erantzukizunetik salbuesten, baina halakoak aztertuz 
gero baliz ko akatsak zuzendu litez ke, eta antzeko egoerak saihestu edo murriztu litez ke.

Ikuspegi horretatik, saihestu beharreko bi arrisku edo egoera daude: 1) indarkeriaz ko edo 
delituz ko jarduerentzako erantzun egokirik ez egotea; 2) barneratze-zentroek aukera gehia-
go eskaintzen dituztenez horiek adin txikikoentzako gune erakargarri bilakatzea. Horietatik 
eratorritako ondorio negatiboak oso nabarmenak dira: bai gizarte osoarentzat, bai gure ar-
tean bizi diren jatorri atzerritarreko pertsonentzat ere (horien irudi soziala asko kaltetzen 
baita), eta baita adin txikiko atzerritar arduradun gabeen kolektiboarentzat berarentzat ere.

8.  Gure artean arretarik jasotzen ez duten adin txikiko atzerritar babes gabeak egoteko 
aukera

Jaso ditugu informazioen arabera, gutxienez adin txikikoen hiru talde –edo hiru taldetan 
multzokatu daitez keen ezaugarriak dituzten adin txikikoak– egon daitez ke:
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1) Prostituzio sareek harrapatutako neskak.
2) Kalean, sarritan trapitxeoaz, bizi diren adin txikiko atzerritarrak.
3) Gerran dauden edo gerran egon diren eta jazarpen-egoerak bizi dituzten herrialdee-

tatik datozen adin txikikoak.

Oso zaila da egoera-mota horiek ezagutzea, eta are gehiago horien baliz ko hedadura 
neurtzea, ikusezin dirauten errealitateak dira eta. Gure iritziz, egoera-mota horiek gehiago 
ikertu beharko lirateke, edo horien jarraipen handiagoa egin beharko litzateke, zenbait kasu-
tan polizia-jardueren bidez, eta bestetan kaleko hezitzaileen edo zerbitzuen bidez.

9.  Gabeziak osasun-zerbitzuetan eta osasunerako eskubidea bermatzerakoan, batez ere, 
droga-kontsumo problematiko edo buruko gaixotasunen aurrean. (Bi gai horiek txosten 
honetako bertako 3.9 eta 3.10 ataletan jorratuko dira.)

10.  Zenbaitetan adin txikiko multzo horri buruz igortzen edo indartzen den irudi soziala, 
talde homogeneo eta bereziki konfliktiboa izango balitz bezala

Hori ikusten da hedabideetan ageri ohi diren berrietan, eta oso ondorio negatiboak izaten 
ari da, hala nola auzoek beren inguruan harrera zentro berriak ireki daitezen arbuiatzea.

Hauek dira, gure iritziz, azpimarragarrienak diren hamar arazoak, gauzatu den ikerketaren 
eta Ararteko erakundeari dagokion ikuspegiaren arabera. Horietako askori heldu genien 
–positiboki– gomendioei buruz ko kapituluan, eta hura ere ondoren emango dugu laburbil-
durik.

Hobetzeko proposamenak

Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoera EAEn zeritzon txostenean, Arartekoak 33 
gomendio egin zituen, EAEn arloan eskumenak dituzten administrazioentzat, bai eta, kasu 
pare batean, lotutako beste instantzia batzuentzat ere. Jakina, gehienak goian azaldutako 
arazoekin dute lotura, eta haiek konpontzekok dira. Gero, beste gomendio orokorren bat 
egin dugu, baina ez dugu atal honetan jasoko.

Oro har, sektore bat sakon aztertzen denean eta gabeziak edo arazoak atzematen dire-
nean, nolabaiteko gizarte mailako adostasuna edo nahikoa zabalduta dagoen iritzia egoten 
da hobekuntzak egiteko beharrizanari dagokionez. Ez da beharrez koa izaten horiek justi-
fikatzea: arazoak edo mugak dira eta, horregatik, horiek gainditzeko, beharrez koa den guz-
tia egin behar da. Baina beti ez da hori gertatzen. Guri dagokigun gaiari dagokionez, esate-
rako, zenbait administraziok arazo handiak izan dituzte hobekuntza-ekimenak gauzatzeko 
garaian (harrera-zentro edo -etxe berriak irekitzeko orduan, adibidez).



Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak. 
Arartekoaren txosten berezia

102

3

102

Arartekoaren ikuspuntutik, pertsona horien eskubideen defentsak izan behar du argudio 
nagusia eta nahikoa, eta, adin txikikoak direla kontuan hartuta, erakundeetako jarduera 
guztiak zuzendu behar dituen oinarri orokorra ondorengo hauxe izango litzateke: adin txi-
kikoaren interes gorena, haurren eskubideen gaineko Konbentzioaren 3. artikuluan ezarri-
takoa, eta guztientzat nahitaez bete beharrekoa. Adin txikikoen interes gorena guztiaren 
gainetik jartzeko irizpideak gidatu behar ditu Administrazio publikoaren eta adin txikikoekin 
lotura duten erakunde eta pertsona guztien jarduerak. Gauzatzen diren ekimen guztiak eta 
hartzen diren erabaki guztiak, beraz, prisma horren pean ebaluatu beharko dira aurretik. 
Hala ere, oinarriz koa eta nahikoa den argudio horretatik kanpo, gizarte mailako beste arra-
zoi ugari ere badago, eta eraiki nahi dugun gizarte-ereduarekin lotura dute: gizarte ireki eta 
integratua, ala bazterketa sustatzen duen gizarte itxia. Gomendio guztiek, zuzenean edo ze-
harka, adin txikiko horiek harreran hartu dituen gizartean hobeto barneratzea dute helburu; 
hau da, marjinalizazio- eta bazterketa arriskuak saihesten saiatzen dira.

Hemen 36 gomendioen enuntziatua baino ez dugu jasotzen, multzoka bereizirik. Osorik 
ezagutzeko, ikus txostenaren 5. kapitulua, 211. or. eta hurreng.

– Lehen multzo batean, bost gomendio egiten ditugu –orokorrenak eta baldintzatzai-
leenak, ziurrenik– erakundeen arteko plangintzari eta koordinazioari dagokionez. 
Honako behar hauek planteatzen dira:
• Autonomia Erkidegoen arteko jarduera-irizpide komunak.
• Lege mailako esparrua argitzea.
• Erakundeen eta lurralde historikoen arteko lankidetza edo koordinazioa.
• Babes-zerbitzuen eta gazte-justizia sistemen arteko lankidetza eta koordinazioa.
• Urte hauetako esperientzia ebaluatzea eta jardunbide egokiak elkartrukatzea.

– Bigarren multzoan, bederatzi gomendio egin genituen egoitza-baliabideen ezauga-
rriei, baldintzei eta funtzionamenduari zegokienez, haien muga batzuk azpimarratu-
rik genituen eta. Ondorengoa proposatzen dugu:
• Harrera-baliabideen eta -zentroen egitura-baldintzak berrikustea eta hobetzea.
• Harrera-baliabideak dibertsifikatzea.
• Hitzarmenak berrikustea eta berme-elementu gisa erabiltzea.
• Lan-taldeetan adin txikikoen hiz kuntza ondo dakiten eta haien jatorriz ko kulturak 

ezagutzen dituzten langileak sartzea.
• Baliabide komunitarioak erabiltzea eta gizarteratzea erraztea.
• Baliabideen gainbegiraketa-, kontrol- eta ebaluazio-mekanismoak hobetzea.
• Bakarrik dauden adingabe atzerritarren partaidetza handiagoa baliabideen anto-

lakuntzan.
• Jatorriz ko familiarekin komunikatzen laguntzea.
• Adin txikikoari bere adinari eta egoera pertsonalei egokitutako informazio osoa 

ematea haren eskubideei eta betebeharrei, burutuko duen prozesuari, babes-
sistemaren ezaugarriei eta bere egoeran eragina izan dezaketen gainerako ele-
mentuei buruz.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10_1.pdf
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– Hirugarren multzoan, txostenak zazpi gomendio egiten ditu adin txikiko horien 
arautze administratiboa arintzeko. Ondorengoa proposatzen dugu:
• Hezur-proben az kartasuna eta fidagarritasuna hobetzea.
• Berehalako harrera-agiria eta erroldatzea.
• Babesgabetasun-aitorpena eta tutoretza hartzea.
• Agudotasuna egoitza- eta lan-baimenak nahiz asilo eskaerak bideratzean.
• Baimenen tramitazioen jarraipena egitea eta emaitzak ebaluazio-adierazle gisa 

erabiltzea.
• Beharrez ko laguntza juridikoa ematea.
• Itzulera egitekotan, adin txikikoaren interesaren arabera egiten dela bermatzea.

– Hiru gomendio haien beharren arabera emandako hez kuntza mailako erantzuna 
hobetzekoak dira:
• Hez kuntza mailako administrazioaren esku-hartzea areagotzea hiz kuntza ikaste-

ko programetan.
• Ahalik eta eskolatze normalizatuena erraztea eta bermatzea.
• Profil profesional berrien beharra.

– Bi, osasun laguntza hobetzekoak:
• Osasun-sistemak adin txikiko horien oinarriz ko beharrizanei eman beharreko 

erantzuna bermatzea.
• Buruko osasun arazoen eta drogen gehiegiz ko kontsumoaren gaineko arreta ze-

hatza.

– Beste bi, emantzipazio aukerak hobetzekoak:
• Autonomia-programak eta egoitza-baliabideak handitzea.
• Gizarteratzeko aukera ematen duten baimenak lortu arte erakundeen babesa 

mantentzea.

– Adingabe atzerritar lege-hausleei dagokienez, honako hauek proposatzen ditugu:
• Babes-arduradunek eta gazte-justiziak arazoa elkarrekin aztertzea.
• Esku-hartzeen jarraipena eta koherentzia bermatzea.

– Babesik gabeko adin txikiko atzerritarrei dagokienez:
• Poliziak neska adingabeak erabiltzen dituzten prostituzio-sareak ikertzea.
• Kalean, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrei jarraipena egitea eta haiekin 

ahal den neurrian esku hartzea.
• Adin txikikoen eskubideen aurrean, poliziaren errespetuz ko trataera.

– Eta az kenik, informazioaren tratamenduari eta beharrez ko gizarte mailako sentsibi-
lizazioari dagokionez, hauek jotzen ditugu beharrez kotzat:
• Komunikabideetan berriei emateko trataerari buruz ko kode deontologikoa.
• Polizia-iturriek eskainitako datuen jarraipena.
• Gizarte mailako sentsibilizazioa sustatzea.
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Lehen ere esan dugunez, Arartekoaren jarraipen handiago bat eskatu duen adingabe sekto-
re bat egon baldin bada, bakarrik dauden adingabe atzerritarrena izan da hura.

Tamalez, az ken urteetan bakarrik dauden adingabe atzerritarren gaia bereziki problematikoa 
izan da –lurralde edo zentro jakin batzuetan, bederen– eta, ondorioz, Arartekoak maiz esku 
hartu behar izan du oso arlo batzuetan zein bestetzuetan:

– bisita gehiago, eta errepikaturik zenbaitetan, egin ditu lurralde historikoetako harre-
ra-zentroetara, harrera eta larrialdi zentroetara bereziki;

– egoera problematikoen ondorioz ofizioz ko jarduera gehiago gauzatu ditu;
– bilerak egin ditu harrera-zerbitzuetako, fiskaltzetako eta gobernuaren ordez-

kariordetzetako arduradun instituzionalekin;
– etorkinei laguntzeko hainbat elkarterekin bilerak egin ditu eta informazioa trukatu 

du;
– harrera-zentrotik gertu zegoen polizia-etxeren batera egin du bisita;
– prestakuntzako eta gizarte sentsibilizazioko zenbait jardunalditan parte hartu du;
– tartean diren beste sail edo zerbitzu batzuetara bideratutako ofizioz ko jarduerak 

garatu ditu…

Horrekin guztiarekin, jada informazio baliotsu ugari genuen jarraipena egiteko. Hala ere, 
gai hau gizartean hartzen joan den garrantzia eta, orobat, arlo honetan (esaterako, harrera-
zerbitzuetan) izaten ari diren etengabeko aldaketak kontuan hartuta, komenigarria iruditu 
zaigu, ofizioz, foru aldundietako bakoitzari zuzentzea aldian behin, babes sistemen ardura-
dun nagusiak diren heinean, zenbait datu eta informazio urtero-urtero eguneratzeko asmoz.

Kasu honetan, jarraipen lanak egiteko, gaia konplexua zenez, baita gomendioak ugariak ere, 
gomendio bakoitzari buruz ko informazio zehatza edo xehatua eskatu ordez, egokiagoa iru-
ditu zaigu bilakaera-adierazle gisa edo lehendik geneuz kan beste informazio batzuk osatu 
eta testuinguruan jartzeko erabilgarriak izango litzaiz kigukeen kopuruz ko zenbait datutan 
jartzea arreta.

Hala, bada, hiru foru aldundiei egin zaiz kien datu eskaerak, oro har, 4 multzotan bereizita 
zeuden, eta horrela iraun dute denboran zehar; horri esker, elkarrekin konpara daitez keen 
datu sailak dauz kagu, eta haiek kapitulu honetako beste atal batzuetarako erabiliko ditugu. 
Hauek dira lau multzo horien gaiak:

1) Sail bakoitzaren mendeko baliabideen sarean egindako aldaketak eta kasuan 
kasuko urteko abenduaren 31n zuten egoera: Adingabeen esku jarritako baliabi-
deen zerrenda eta horiei buruz ko oinarriz ko datuak: ahalmena, kokapenak, ezau-
garriak, instalazioen egoera, adingabe horien beharrizanei erantzuteko egokitasun 
maila edo ahalmena, berariaz edo soil-soilik beraientzat ez diren beste baliabide 
batzuen erabilera…
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2) baliabideen kudeaketan eta antolaketan egindako aldaketak: Horiek ku-
deatzeaz arduratzen diren elkarteak edo erakundeak, indarreko hitzarmenen ezau-
garriak, ikuskapen mekanismoak, figura profesional berriak, arreta-ratioak, kontra-
tatutako segurtasun zerbitzuak…

3) artatutako biztanleei buruz ko datuak direla eta:
– Urtean zehar hartutako adingabe “berrien” kopurua (urtean izandako sarrera be-

rriak).
– Urtean zehar hartutako adingabeen kopurua guztira.
– Abenduaren 31n hartuta zeuden adingabeen kopurua.
– Abenduaren 31n emantzipazio baliabideetan zeuden gazteen kopurua.
– Sailek, eskura dauden baliabideen erantzuteko ahalmenari dagokionez, artatu-

tako biztanle kopuruaren inguruan egindako balorazioa.
– Artatutako adingabeen zenbait ezaugarritan (adina, jatorria, itxaropenak, beha-

rrizanak…) atzeman diren aldaketa esanguratsuak, halakorik atzeman bada, eta 
horiek zentroetan eta baliabidetan izan dituzten ondorioak.

4) adingabe horien administrazio egoerari eta erregularizazioari buruz ko datuak:
– Agiriak izapidetzeaz arduratzen diren zerbitzuak.
– Urtean zehar hartutako tutoretza-kopurua.
– Urtean eskatutako bizileku baimenen kopurua.
– Urtean lortutako bizileku baimenen kopurua.
– Bizileku baimena lortzeko batez besteko denbora, gutxi gorabehera.
– Urtean eskatutako lan baimenen kopurua.
– Urtean lortutako lan baimenen kopurua.
– Lan baimena lortzeko batez besteko denbora, gutxi gorabehera.
– Sail bakoitzak adingabeak beren familiarekin berriro elkartzeko egin duen eskaera-

kopurua eta urtean zehar haren laguntzarekin bideratu diren elkartzeen kopurua.

Datu horiez gain, gure txostenean funtsez kotzat hartutako beste gai batzuei buruz ere 
eskatu da informazioa, hala nola beste administrazio eta sail batzuen laguntzaren beharrari 
buruz. Hain zuzen ere, ikusi ahal izan den moduan, gure gomendioetako batzuk zehaz ki 
beste instantzia batzuei zuzenduta zeuden, esaterako, hez kuntza-administrazioari, osasun 
sistemari, gazteentzako justizia-sistemari, polizia edo udal zerbitzuei (errolda, gizarte zer-
bitzuak…). Eremu horietako batzuetan, Arartekoak ofizioz ko jarduerak bideratu ditu erakun-
de arduradunen aurrean. Horregatik, informazio osagarri gisa, sail bakoitzari eskatu zitzaion 
jakinaraz ziezagula zer iruditzen zitzaion aipatu instantzien aldetik jasotzen zuen laguntza 
eta, bere ustez, zer arlo, arazo edo beharrizanetan lortu behar litzatekeen haien inplikazio 
handiagoa nahiz laguntza edo koordinazio handiagoa. Gainera, lurralde bakoitzean atze-
mandako egoeraren arabera, egungo mugak gainditze aldera baliabide edo zerbitzu berriak 
zabaltzeko zeuden aurreikuspenei buruz ko informazioa eskatu zen.

Hala bada, Arartekoak eginiko jarraipenean kopuruz ko datu eta adierazleak kualitatiboak di-
ren beste batzuekin bateratu dira, eta horri esker errealitatearen ezagutza eguneratua izan 
ahal izan da, eta errealitate horretan ziurtasun handiagoz esku hartu.
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Horrez gain, az ken urtean, beste datu iturri osagarri batzuk ere erabili ahal izan ditugu, 
Arartekoaren beken deialdira bere garaian aurkeztu ziren hiru ikerketa proiekturen emaitzak 
direla bide. Funtsean, hauetaz ari gara:

– Pere Tarrés fundazioko lan talde batek egindako lana; duela gutxi Eusko Jaurla-
ritzako Immigrazio Zuzendaritzak argitaratu du: Sakelako ametsak. Inoren kargura 
ez dauden adingabe migratzaileak Euskal Autonomia Erkidegoan.

– Iñaki Markezek eta Fátima Pastorrek mamituriko lana: Droga-mendetasuna inoren 
kargura ez dauden adingabe atzerritarrengan (IKEDAA): kalitatez ko hez kuntzarako 
eta osasunerako eskubidea.

– Atartekoaren beka zuen hiru kideko talde batek 329 espedienteko lagin batean 
aurrera eramandako ikerketa lana; berrikitan plazaratu dugu izenburu honekin: de 
Adingabeak edo atzerritarrak? Esku hartzeko politiken azterketa, lagundu gabeko 
adingabe atzerritarren gainekoa.

funtsez ko datuak - adierazleak - bilakaera datuak

Eskura dauden datu guztietatik, gure aburuz sektore honek izandako bilakaera hobeto ikus-
tea ahalbidetzen dituztenak baino ez ditugu hemen emango, bilakaera hori hartutako adin-
gabeen kopuruari, administrazioz ko erregularizazioan izandako lorpenei nahiz adingabeon 
esku jarritako baliabideei dagokiela, hain zuzen ere.

Hirur lurralde historikoek dute eskumena arlo honetan, eta haietako bakoitzean errealitatea 
oso desberdina da; horregatik, sarritan, datuak lurraldez lurralde ematea aukeratu dugu. 
Badaude, hala ere, haien arteko erkaketa ahalbidetzen duten taula orokor batzuk.

Barne hartutako aldiei dagokienez, 2005 baino lehenagoko datu gehienak urte hartan argi-
taratu zen txosten berezian aztertu ziren xeheki. Hemen, hortaz, geroagoko datuetan jarri 
dugu arreta: 2005etik 2009ra bitartekoetan, hain zuzen.

Horrela, esate baterako, ondorengo taulan, lurralde bakoitzean, az ken urtean izandako bi-
lakaera ikus daiteke, beti bereizi ditugun eta oinarriz kotzat nahiz osagarritzat jo ditugun 
lau datu aintzat harturik:

– Urte bakoitzean hartutako adingabe “berrien” kopurua (urtean izandako sarrera be-
rriak).

– Urtean zehar hartutako adingabeen kopurua “guztira” (sarrera berriengatik zein le-
henagoko urteetatik zeudelako hartuta daudenak).

– Data jakin batean (urte bakoitzeko abenduaren 31n) babes baliabideetan hartuta 
zeuden adingabeen kopurua.

– Data horretan bertan emantzipazio baliabideetan zeuden adingabeen kopurua (kasu 
horretan, batzuetan “adin txikikoak” dira, baina beste askotan dagoeneko 19 urte 
bete dituzten gazteak dira).



107

Aurkibidea

3

107

Arrisku bereziko sektoreak eta egoerak

3.2.1. taula. bakarrik dauden adingabe atzerritarren bilakaera 
EaEn (2005- 2009), lurralde historikoaren arabera

Urtean zehar 
hartutako adingabe 
“berrien” kopurua

Urtean zehar har
tutako adingabeen 

kopurua, guztira

Abenduaren 31n 
hartuta zeuden 

adingabeen 
kopurua

Abenduaren 31n  
emantzipazio  

baliabideetan zeuden 
gazteen kopurua

EAE

2005 541 670 206 122
2006 662 866 379 58
2007 639 1.020 518 82
2008 806 1.325 654 75
2009 587 1.275 576 203

ARABA

2005 42 54 16 10
2006 38 54 16 16
2007 41 59 40 11
2008 141 178 97 19
2009 1221 233 101 13

BIZKAIA

2005 365 461 141 112
2006 471 610 265 42
2007 442 707 332 71
2008 440 776 336 56
2009 346 702 359 732

GIPUZKOA

2005 134 155 49 –
2006 153 202 98 –
2007 156 254 146 –
2008 225 371 221 –

2009 1193 340 116
(+6 nagusi) 1174

Iturriak: foru aldundiak. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.

 1 Zazpi birsarrera kontuan hartu gabe.
 2 169 urtean zehar.
 3 33 birsarrera barne.
 4  Horiez gain, 121 lagun egiteko zenbait programatan zeuden, 

baina egoitzarik eman gabe.

Datu horien bitartez, az ken urteetan, lurralde bakoitzean izan den bilakaera desberdina ikus 
daiteke. Horrela, adibidez:

– Biz kaian, beste bi lurraldeekin konparatuta, alde handiz bakarrik dauden adingabe 
gehien hartzen duen lurraldea izanik ere, nolabaiteko egonkortasuna lortu da datue-
tan (400 sarrera berri inguru urtero; edo 350 adingabe inguru hartuta urte bakoitza-
ren amaieran)
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– Araban, alabaina –bakarrik dauden adingabe atzerritarrei dagokienez, gutxien izan 
dituen lurraldea da, normalean–, 2007tik 2008ra berebiziko igoera gertatu zen 
(sarrera berriak 3,5 aldiz gehiago izan ziren; abenduaren 31n hartuta zeudenak, 2,4 
aldiz gehiago).

– Gipuz koan ere gehikuntzarik nabarmenena urte horietan gertatu zen, nahiz eta ez 
hain neurri handian (69 sarrera gehiago aurreko urtean, 2008an; edo 75 adingabe 
gehiago hartuta urtearen bukaeran).

Datuek, ordea, jendearen artean oso zabaldurik dagoen iritzi bat: kolektibo hori etengabe 
hazten ari dela. Zehaz ki, 2009ko datuek erakusten dute kopuru gehienek behera egin dute-
la, bai EAEn oro har, bai lurralde bakoitzean, Araban izan ezik.

Hori begiraldian ikus daiteke ondorengo grafiko osagarrietan:

3.2.1. grafikoa. urte bakoitzean EaEn hartutako 
adingabe “berrien” kopuruaren bilakaera (2005-2009)
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Iturriak: foru aldundiak. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.
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3.2.2. grafikoa. urtean zehar EaEn guztira hartutako 
adingabeen kopuruaren bilakaera (2005-2009)
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Iturriak: foru aldundiak. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.

3.2.3. grafikoa. abenduaren 31n EaEn hartuta zeuden 
adingabeen kopuruaren bilakaera (2003-2009)
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Iturriak: 2003-2004 urteetarako, Zabaltzen, Zabaloetxe eta Urnietako eta Martuteneko zentroak.
 2005-2009 urteetarako: foru aldundiak. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.

Lurralde bakoitzean gertatu den bilakaera hobeto ikus daiteke datu sail osoa hartzen baldin 
badugu, datuak eskuratu ziren lehen urtetik hasirik (ez bakarrik az ken bost urteak harturik).
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3.2.4. grafikoa. bakarrik dauden adingabe atzerritarren bilakaera. 
araban hartutakoak (1997-2009)
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Iturriak: 1997-2004 urteetarako: Zabaltzen zentroa. 2005-2009 urteetarako: Arabako Foru
 Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Saila. Guk egina.

3.2.5. grafikoa. biz kaian hartutako adingabe berrien 
kopuruaren bilakaera (1996-2009)
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Iturriak: 1996-2004 urteetarako: Zabaloetxe zentroa. 2005-2009 urteetarako: Biz kaiko Foru
 Aldundiko Gizarte Ekintza Saila. Guk egina.
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3.2.6. grafikoa. abenduaren 31n gipuz koan hartuta zeuden 
adingabeen kopuruaren bilakaera (2003-2009)
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Iturriak: 2003-2004 urteetarako, Urnietako eta Martuteneko zentroak. 2005-2009 urteetarako:
 Gipuz koako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua. Guk egina.

Ikus daitekeenez, lurralde bakoitzean urteren batean –edo urte pare batean– adingabeen 
kopuruaren gorakada handi samarra izaten da, eta horrekin batera arduratu beharreko be-
harrek ere az kar gora egiten dute:

– Hala gertatu zen Biz kaian 2001. urtean (hartutako adingabe atzerritarren zenbate-
koa ia zazpi aldiz handiagoa izan zen).

– Edo 2008an eta 2009an Araban (bi urtetan, 59 adingabetik 233ra pasatu zen).
– Edo 2007an eta 2008an Gipuz koan…

Esperientziak erakutsi duenez, adingabe kopurua eta, ondorioz, arduratu beharreko beharrak 
az kar gehitu direnean, dena delako lurraldean arazoak ere asko ugaldu izan dira, edo zentro 
jakin batzuetan behintzat (ia beti, lehen harrerako edo larrialdiko zentroetan, gainez ka egoki).

Horrek esplika dezake, neurri batean, bederen, Gipuz koan 2008an, edo Araban 2009n, izan 
ziren arazoak; hain zuzen, Arartekoak etengabe esku hartu behar izan zuen egoera haietan, 
eta xehetasunez islatu dira zegoz kien urteko txostenetan (ikus 2008ko eta 2009ko ohiko 
txostenetako bakarrik dauden adingabe atzerritarrei buruz ko atalak).

Orain arte emandako datu guztiak hartutako adingabeen gainekoak ziren, harrera beha-
rrei buruz koa. Behar horiei ematen zaien erantzuna neurri handiagoan edo txikiagoan izan 
daiteke arduratsua edo legeak eskatzen duenerako egokia, eta erantzun horren lorpenak 
neurri handiagoan edo txikiagoan izan daitez ke arrakastatsuak…

Funtsez ko alderdia da administrazio erregularizazioan izandako lorpenena, eta hari 
buruz ko jarraipen sistematikoa egin dugu, hain zuzen. Oinarriz ko gai bat da, pertsona horiek 
gizarteratzeko edo lan munduan txertatzeko aukera oro baldintzatzen duelako, adin nagusi-
ra iristen direnean, nagusiki.

Lurralde bakoitzean izandako emaitzen zati bat ondorengo tauletan ageri da:
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3.2.2. taula. araban hartutako adingabeen 
administrazio erregularizazioa (2003-2009)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hartutako adingabeen kopurua, 
guztira 50 50 54 54 59 178 233

Urtean zehar hartutako tutoretza
kopurua – – 16 12 25 41 27

Eskatutako bizileku baimenen 
kopurua 6 15 13 12 17 36 34

Lortutako bizileku baimenen 
kopurua 3 13 7 11 11 30

27 (7 
eraba-
kitzeke)

Bizileku baimena lortzeko batez 
besteko denbora, gutxi gorabehera – – 7  

hilabete Urtebete Hilabete1 80 egun
10 hila-
bete eta 
24 egun

Eskatutako lan baimenen kopurua 2 – 7 2 1 1 4
Egoitza harreran dauden gazteak – – 1 1 1 1 –
Jarraipena egiten zaien gazteak – – 6 1 – – –

Lortutako lan baimenen kopurua 2 – 7 2 0 1 4-
Egoitza harreran dauden gazteak – – 1 1 – – –
Jarraipena egiten zaien gazteak – – 6 1 – – –

Lan baimena lortzeko batez beste
ko denbora, gutxi gorabehera – – 20  

hilabete
28  

hilabete Hilabete1 425 egun
20 hila-
bete eta 
17 egun

Iturriak: 2003. eta 2004. urteetarako: Zabaltzen zentroa. 2005-2009 urteetarako: Arabako Foru Aldundiko
 Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Saila. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.

 1  Bizileku edo lan baimena lortzeko batez beste behar den denborari buruz ko datuetan, irizpide aldaketa 
gertatu zen 2007an. Urte hartan eskaera egiten zenetik erantzuna lortu arte igarotako denbora kontuan 
hartu zen, baina guk egokiagotzat jo dugu beti lehen harreratik baimen hori lortu bitarteko denborak 
kontuan hartzea.

3.2.3. taula. biz kaian hartutako adingabeen 
administrazio erregularizazioa (2000-2009)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hartutako adingabeen 
kopurua, guztira 52 349 266 194 228 461 610 707 776 702

Urtean zehar hartutako 
tutoretzakopurua – – – – – 112 203 221 225 187

Eskatutako bizileku 
baimenen kopurua 21 204 27 46 59 109 89 202 225 191

Lortutako bizileku 
baimenen kopurua 12 41 69 37 33 73 68 101 175 1121
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bizileku baimena lortze
ko batez besteko denbo
ra, gutxi gorabehera.

Harreratik – – – – – – 10,7 
hilabete

14 hila-
bete

12,93 
hilabete

13,01 
hilabete

Eskatzen denetik – – – – – – – 4,5 
hilabete

4,5 
hilabete

5,34 
hilabete

Eskatutako lan baime
nen kopurua 12 37 10 36 20 4 4 12 23 17

Lortutako lan baimenen 
kopurua 12 17 30 14 24 4 4 8 20 17

Lan baimena lortzeko 
batez besteko denbora, 
gutxi gorabehera

– – – – – 3-6 
hilabete

2  
hilabete

2  
hilabete

3,5 
hilabete Hilabete

Iturriak: 2000. eta 2004. urteetarako: Zabaltzen zentroa. 2005-2009 urteetarako: Biz kaiko Foru Aldundiko
 Gizarte Ekintza Saila. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.

 1 Gutxi gorabeherako datua.

3.2.4. taula. gipuz koan hartutako adingabeen 
administrazio erregularizazioa (2003-2009)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hartutako adingabeen kopurua, 
guztira – – 155 202 254 371 340

Urtean zehar hartutako behinbehi
neko tutoretzen kopurua – – 53 112 74 120 24

Urtean zehar berritutako tutoretzen 
kopurua – – 27 81 69 110 63

Eskatutako bizileku baimenen 
kopurua 5 3 – – 68 45 81

Lortutako bizileku baimenen kopurua 7 1 – – 42 39 73
Bizileku baimena lortzeko batez 
besteko denbora, gutxi gorabehera – – – – 85 egun – 12  

hilabete
Eskatutako lan baimenen kopurua 2 1 – – 11 15 5
Lortutako lan baimenen kopurua 2 – – – 8 10 6
Lan baimena lortzeko batez besteko 
denbora, gutxi gorabehera – – – – 94 egun – 24  

hilabete
Iturriak: 2003-2004 urteetarako, Urnietako eta Martuteneko zentroak. 2005-2009 urteetarako: Gipuz koako Foru

 Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.

Taulak ongi interpretatzeko, ohartarazi behar da datuen iturriak foru aldundiak edo harrera 
erakundeak berak izan direla. Iturria ez da izan, horrenbestez, guk eginiko espediente la-
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ginketa bat (hori egin genuen txosten berezirako, 75 espedienteko lagin bat harturik), ez eta 
Arartekoaren beka duten pertsonen taldeak eginiko laginketa bat ere (hain zuzen antzeko 
lan bat egina dute 329 espedienterekin).

Nolanahi ere, joera nabarmenenak antzekoak dira, erabili den iturria edo metodoa edozein 
delarik ere:

– Hartutako tutoretzen kopurua asko aldatzen da urtearen arabera eta, bereziki, lurral-
dearen arabera. (Nabarmentzekoa da Arabako Foru Aldundiak 2009. urtean hartu 
zuen tutoretza kopuru guztiz txikia –27 baino ez, guztira 233 adingabe zeudela har-
tuta–, hainbat arazoren iturri eta hainbat espedienteren jatorri Arartekoan.)

– Horren inguruan arauetan ezarrita dagoenagatik ere, gutxitan lortzen da bizileku bai-
mena bederatzi hilabetean. Neurri batean, atzerapena administrazio zentralari egotz 
dakioke, baina denbora gehiena eskaera aurkeztu aurreko urratsetan xahutzen da, 
eta az ken hori gure babes erakundeen eskumena da.

– Erregularizazio prozesua bizileku baimena eta lan baimena lortuz gero burutzen dela 
ulertzen baldin badugu, gutxi dira horretaraino iristen direnak, hartuta dauden guz-
tien aldean.

Hala bada, baldin az ken urtean (2009) lurralde bakoitzean lortutako bizileku baime-
nak adibide gisa hartzen baditugu, hona hemen daukaguna:

• 27 baimen lortu ziren Araban (guztira 233 adingabe hartuta egonik; hau da, bai-
menak %11,5 izan ziren).

• 112 baimen lortu ziren Biz kaian (guztira 702 adingabe hartuta egonik; hau da, 
baimenak %16 izan ziren).

• 73 baimen lortu ziren Gipuz koan (guztira 349 adingabe hartuta egonik; hau da, 
baimenak %21,4 izan ziren).

– Aurkeztu ziren eskaeren eta lorturiko baimenen arteko proportzioa, hala ere, oso 
handia da kasu gehienetan. Esan nahi baita, aldez aurreko agiri guztiak eskuratu eta 
haren eskaera aurkez dezaten lortzen duenak, aukera asko ditu baimena erdieste-
ko, bizileku baimena zein lan baimena izan, arrazoiz ko epe batean. Eta horrek biziki 
errazten du bai gizarteratzea bai lan munduan txertatzea.

Hirugarren alderdi bati buruz ko datuak ere ematea iruditzen zaigu beharrez koa: “harrera sa-
rea” antolatzeko moduari buruz ari gara, alegia, adingabe horientzako harrera eta laguntza 
bermatu behar dituzten baliabideak (gehienbat egoitzaz koak) antolatzeko moduari buruz.

Hartu beharreko adingabe atzerritarren kopuruen inguruko datuak ikusirik, ulertzekoa da 
baliabide sareak etengabe aldatu eta ia beti handitu behar izana. Hiru foru aldundiak egoitza 
baliabide gehiago sortuz edo gaituz joan dira, eta horretarako zailtasun handiak gainditu 
behar izan dira zenbaitetan.
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Horri dagokionez, hau izan daiteke daturik esanguratsuena: az ken bost urteetan, 7 zentrotik 
37 zentrora pasatu da (hau da, bost aldiz ugaritu dira), eta adingabe atzerritarrentzat 112 pla-
za egotetik 612 plaza egotera (500 plaza gehiago bost urtean). Datu horrek agerian jartzen 
dute erakundeen ahalegin handia.

Baliabide horiek lurraldeka duten banaketa ondorengo taulan ageri da:

3.2.5. taula. bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzat soilik edo gehienbat diren  
egoitza baliabideen sarearen bilakaera EaEn (2004-2009)

Zentroak Plazak

EaE
2004 71 112
2009 37 612

araba
2004 1 12
2009 62 105

biZkaia
2004 43 82
2009 18 325

giPuZkOa
2004 2 18
2009 13 182

Iturriak: foru aldundiak. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.

 1  Sagrada Familia zentroa kontuan hartu gabe, Biz kaian (neska atzerritarrak hartzen zi-
tuen, baina ez zen berariaz ko zentroa) ez eta emantzipaziorako etxebizitzak ere (gehia-
go gazteentzat dira, adingabeentzat baino).

 2  Emantzipaziorako hiru etxebizitza barne harturik.
 3  G. M. de Ibarra zentroa (Urduña), 30 plazakoa, 2004/06/21ean itxi zuten, eta haren 

ordez hiru bizikidetza unitate ezarri ziren, guztira 20 plazarekin. Zentro eta plazen kon-
taketan, Urduñakoa ez da kontuan hartzen.

Taulan “soilik edo gehienbat” bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzako zentroetako pla-
zak bildu dira (ez beste harrera zentro batzuetan haientzat gordetako edo haiek erabilitako 
plazak, az ken horietan proportzioak eta irizpideak asko aldatzen baitira lurralde batetik bes-
tera edo urte batetik bestera). Horrela, ikus dezakegu 2009. urtearen bukaeran adingabe 
atzerritarrentzako plazak honela daudela banaturik: %17 Araban; %53 Biz kaian; eta %30 
Gipuz koan. Zenbateko horiek neurri handian datoz bat lurralde bakoitzak duen biztanleria 
proportzioarekin.

Datu orokor horiek hainbat taulatan ikus daitez ke lurraldeen arabera nahiz zentroen arabera 
xehaturik txosten honen bertsio digitalean.

Bertsio digitalean, zentroaren arabera, ematen diren datuei dagokienez, elementu esangu-
ratsu batzuk nabarmenduko ditugu. Horrela, adibidez:

– Ia zentro guztiak (Biz kaiko 7 bizikidetza unitate izan ezik, haiek Gizarte Urgazpene-
rako Foru Erakundekoak baitira eta erakunde horretako langileak baititu) elkarte, 
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enpresa edo kongregazioren batek kudeatzen ditu, ia beti berariaz ko hitzarmenen 
edo kontratuen bidez.

– Badauden oraindik ere oso plaza kopuru handia duten zenbait zentro, Biz kaian batik 
bat.

– Zentro batzuk oso urruti daude hiri inguruneetatik edo gizarteratzea ahalbidetzeko 
moduko aukerak eta baliabideak dituzten inguruneetatik...

Nolanahi ere, gogorarazi behar da az ken urteetan sarea etengabe aldatu izan dela. Hala, 
2009ko datuak, tauletan ageri direnak, esate baterako, urte horren abenduaren bukaera-
rako dira balioz koak, baina horrek ez du esan nahi egun hauetarako aldatu ez direnik edo, 
areago, urte hartako uneren batean aldatu ez zirenik. Alabaina, goian nabarmendu diren 
hiru joerek bere horretan jarraitzen dute.

Erakundeen erantzunaren argi-itzalak

Aurreko atal batzuetan nabarmendu dugu dagoeneko Arartekoaren ikuspegitik bakarrik 
dauden adingabe atzerritarrentzako laguntzaren funtsez ko arazotzat jotzen ditugunak: iriz-
pide komunik ez eskumenak dituzten erakundeen artean; egoitzaz ko baliabideen mugak; 
profesionalen lan egoera; erregularizazio prozeduren atzerapenak, eta abar. Ez diegu he-
men berriro ere helduko.

Beste alde batetik, aipaturiko arazo eta muga guztiak gorabehera, aurreko atalean eman-
dako datuek argi erakusten dute aldundiek egin duten ahalegina beren baliabide sarearen 
harrera ahalmena handitzearren, bai eta hura une bakoitzeko beharretara egokitzearren 
ere.

Atal honen izenburua “argi-itzalak” denez, eta itzalak, guk uste, beste atal batzuetan behar 
bezala agertu ditugunez, urte hauetan ikusiriko alderdi positibo batzuk nabarmentzera mu-
gatuko gara hemen, hain zuzen ere, gure iritziz ia zabaldu beharreko jardunbide egokitzat 
aurkez daitez keen alderdi batzuk.

Batez ere praktikoa den ikuspegi batetik, “argi” horietako sei nabarmenduko ditugu:

1. Emantzipazioa errazten duten baliabideak jartzea

Batez ere, alokatutako etxebizitzak dira, eta haietan 4 edo 5 gazte atzerritar bizi dira, da-
goeneko 18 urte bete dituztenak, baina oraindik autonomoak izan gabe, eta laguntza eta 
jarraipen zerbait behar dutenak. Hiru foru aldundiek abian jarri dute horrelako baliabideren 
bat, baina Biz kaian ugaldu dira gehienbat (etxebizitza kopuruari eta lagundutako gazteen ko-
puruari begiratuta). Horrez gain, badaude elkarte batzuek sustatutako beste emantzipazio 
baliabide batzuk (adibidez, Hemen programa Biz kaian), edo harrera zentroren batek susta-
tutakoak (Zabaloetxeren tutoretzapeko zentroak, horiek ere Biz kaian), erakundeen laguntza 
handiagoa edo txikiagoa jasorik.
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Lortu den arrakasta handia izan da: gazte gehienek erabateko autonomia erdiesten dute 
epe labur batean (urtebete inguruan). Txanponaren beste aldea da hartutako gazte guztiak 
ezin direla sartu etxebizitza horietan 18 urte betetakoan (sartu ahal izateko, irizpide batzuk 
bete daitezela eskatzen da). Gainera, administrazio horiek beldur dira baliabide horiek –bes-
te toki batzuetan halakorik ez badago– beste erakartze faktore bat bihurtzeko. Nolanahi ere, 
hiru foru aldundiek sustatu dituzte mota horretako programak.

2. Gizarteratzea lantzea. Gizartearen arbuioari aurre egitea

Gizartean “adingabe gataz katiak” izatearen irudia zabaldu denez, horrek eragin du pertsona 
batzuek, era antolatuan, beren hiri edo auzoan zentro berriak jartzearen aurka jardutea. As-
kotan lortu egin dute, hain zuzen, dena delako zentroa ireki ez dadin. Esperientziak erakutsi 
digu badirela halako errefusak errazago edo zailago egiten dituzten zenbait faktore:

– Baliabideari buruz ko informazioa ematen den modua eta unea.
– Agintariek hartzen dituzten jarrera aktiboa (bereziki tokiko agintariek).
– Dena delako tokian kokatutako elkarte mugimenduaren gogaidetasuna (gazte elkar-

teak, gobernuz kanpoko erakundeak, parte-hartzeko organoak, eta abar).
– Komunikabideen laguntza…

Faktore horietako batzuk oso baliagarriak dira, errefusak saihesteko ez ezik, ingurunean 
integratzeko ere.

3. Prestatzea eta lan munduan sartzea arrazoiz ko epe batean

Harreran dauden adingabe atzerritar gehienek oso argi dute beren helburua: lehen baino 
lehen lanean hastea (ia beti, jatorriz ko familiari laguntzeko dirua irabazte aldera). Eta bada-
kite edo ikasten dute horretarako beren egoera erregularizatu behar dutela, hiz kuntza maila 
jakin batean jakin behar dutela, prestakuntza jakin bat izan…

Esperientziak erakutsi digunez, prestakuntzarako eta egiaztapenerako prozesu hori ez bal-
din bada urteetan luzatzen (agiriak lortzen, behar dituzten ezagutzak eskuratzen badituz-
te…), adingabe horien arrakasta edo gizarteratze maila oso handia da: motibazio handia 
izaten dute ikasteko; lan eskaintzak dituzte; irakasleen edo enpresaburuen balorazioa oso 
positiboa da…

Aitzitik, baldin eta prozesuak luzatu egiten badira edo ez badira burutzen, etsitzeko arrisku 
garbia dago, edo delinkuentziara edo bizirauteko jardueretara jotzeko arriskua.

4. Laguntzeko taldeetan haien kultura bereko pertsonak sartzea

Zentroetako profesional taldeetako askok arabieraz dakiten pertsonak, Magrebekoak direnak 
eta abar hartu dituzte (hezitzaile, zaintzaile, animatzaile, interprete...). Horrek komunikazioa 



Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak. 
Arartekoaren txosten berezia

118

3

118

errazten du (hasieran, behintzat, adingabeek harrera tokiko hiz kuntza ez dakitenean), eta, 
zenbaitetan, konfiantza indartzen du. Hori, alabaina, beste arazo baten iturri ere izan daiteke.

5. Eragileen arteko esku-hartze protokoloak

Batzuetan (egoera arazotsuren batzuei erantzuna ematearren edo halakoak saihestearren, 
noiz edo noiz) eragile zenbaiten artean jarduera protokoloak taxutu dira batera, era koordina-
tuan jardute aldera, edo antzeko irizpideekin: poliziakideak, fiskalak, babes erakundeak, adi-
na zehazteko talde medikoak, eta abar ditugu agenteok. Erakunde honen iritziz, komeniko 
litzateke, egoera jakin batzuetarako, behintzat, jarduera protokolo komun bakar bat egotea, 
gure 19. gomendioan planteatzen denez.

6. Etxe integratuak eta normalizatuak

Nahiz eta eredurik zabalduena tamaina zerbait duen zentro batena den, eta bakarrik dau-
den adingabe atzerritarrentzat soil-soilik, badago esperientzia beste zentro normalizatuago 
batzuekin, hala nola etxe mistoekin, auzo komunitate batean integraturik, lurralde batzue-
tan gehiagotan erabiltzen direla beste batzuetan baino. Guztiak aditzera ematen du zentro 
horietan bizikidetza askoz hobea dela eta gizarteratzeko haien aukerak handiagoak direla.

Ildo horretan, beste ekimen batzuk ere dira aipatzekoak: eskolatzekoak; kultura eta kirol 
taldean parte hartzekoak; gizartea sentiberatzeko jarduerak antolatzekoak; eskualdean 
kokatuta dauden jatorri bereko helduen komunitateekin lankidetzan aritzekoak, emaitzak 
gorabeheratsuak izan diren arren; bertako familia batzuek adingabe atzerritarrei laguntza 
afektiboa ematekoak…

arau esparrua bakarrik dauden adingabe atzerritarrei dagokienez

Adingabe atzerritarrei buruz ari garenean, garrantzitsua da argi uztea aplikatu beharre-
ko araudia haur eta nerabeei dagokiena dela. Adingabe izaera da, lehenik eta behin, 
aintzat hartu beharrekoa, berdintasunaren eta bereiz keriarik ezaren printzipioak nagu-
si direlako, eta, hortaz, ez dagoelako inola ere bereizterik haien herrialde jatorriagatik 
eta aplikagarriak ez direlako atzerritar helduei dagoz kien arau xedapenak, adingabeei 
dagoz kienak baizik. Haur eta nerabeen eskubideak bete behar dira, jatorriz zer herrialde 
duten begiratu gabe.

Haurren Eskubideen Batzordeak, 6. Ohar Orokorrean, jatorriz ko herrialdetik kanpo bakarrik 
edo familiarengandik bereizita dauden adingabeei eman beharreko tratuari buruz, hau dio: 
“Estatuaren betebeharrak, hitzarmenaren arabera, Estatu horren mugen barruan aplikatzen 
dira, baita herrialdearen lurraldean sartzen saiatzean Estatuaren jurisdikzioaren azpian gel-
ditzen diren adingabeentzat ere”.
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Arau esparrua, horrenbestez, haur eta nerabeei aplikatzen zaiena da. Atzerriko adinga-
beak izatearen berezitasuna dela eta, garrantzitsua da, arau esparru orokorrean jasotakoez 
gain, zenbait jarduera printzipio nabarmentzea, Haurren Eskubideei buruz ko Hitzarmenetik 
(HEH) eta Errefuxiatuen Estatutuari buruz ko Genevako Hitzarmenetik datozenak, berez-
koak izanik.

Adingabearen interes gorenaren printzipioa

Haurraren interes gorena adingabe bakoitzaren egoeran oinarritu behar da, haren familia 
egoera, jatorriz ko herrialdearen egoera, haren segurtasuna, izan ditzakeen arriskuak, ha-
rrerako herrialdean duen gizarteratze maila, eta haren gorputz zein buru osasuna kontuan 
harturik (HEHko 3. artikulua).

Bereiz keriarik ezaren printzipioa

Adingabe guztiek tratu bera izateko eta eskubide berak erabiltzeko eskubidea dute, haien 
administrazio egoera edozein izanik ere, etorkin izaera bigarren mailan geratzen baita (HE-
Hko 2. artikulua).

Parte-hartzearen printzipioa

Atzerritar adingabeek entzunak izateko eskubidea dute, eta, horrenbestez, kulturaren edo 
hiz kuntzaren aldetik, adingabeek parte har dezaten oztopo izan daitez keen alderdiak aintzat 
hartu behar dira (HEHko 12. artikulua).

Informazioa izateko eskubidea

Badute eskubidea hiz kuntza ulergarri batean informazioa jasotzeko haien eskubideei 
buruz, erabil ditzaketen zerbitzuei buruz, asilo prozedurari buruz, familia bilatzeari buruz, 
eta haien jatorriz ko herrialdeko egoerari buruz. Halaber, informatu behar dira dituzten 
erantzukizunez eta haiengandik espero den jokabideari buruz, eta haurrek ulertzen duten 
hiz kuntza batean egiten duten interpreteak eduki behar dira (HEHko 13., 17. eta 22.2 
artikuluak).

Intimitaterako eskubidea

Adingabeek konfidentzialtasunerako eskubidea dute, haien familia-kideak arriskuan jar 
ditzakeen informazioa ezagutzera ez emateko eskubidea, dena delako adingabeak baimena 
eman ezean, mutil edo neska babesteko behar diren bermeekin (HEHko 16. artikulua).
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Zaintzak, osasun laguntzak eta hez kuntzak haien behar kulturalak aintzat hartu behar dituz-
te, kaltegarriak edo bereiz keriaz koak badira izan ezik (HEHko 8. eta 29 1.artikuluak).

Ez itzultzeko printzipioa

Ezin dira errefuxiatuak kanporatu edo itzuli, ez eta inola ere mugan jarri ere, muga horretako 
lurraldean haien bizia edo askatasuna arriskuan dagoenean haren arrazagatik, erlijioagatik, 
nazionalitateagatik, gizarte talde jakin batekoa izateagatik, edo haren iritzi politikoengatik 
(Errefuxiatuen Estatutuari buruz ko Genevako Hitzarmeneko 33. artikulua).

Europan, Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik dauden adingabe atzerri-
tarrak, helduren batekin ez daudenak, ugaritu izanaren ondorioz, Europar Batasunak zein 
Estatuak arau xedapenak sortu dituzte kolektibo horren berezitasunak kontuan harturik. 
Europan adingabe atzerritarrak egoteak administrazioen arreta erakarri du az ken urteetan. 
Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruz ko eta haien gizarteratzeari 
buruz ko 4/2000 Lege Organikoan, abenduaren 11ko 2/2009 Lege Organikoak emandako 
testuan, jasota dago, 35. artikuluan, adingabe atzerritar bat aurkitzen denerako jarduera 
prozedura, bai eta zerikusia duen administrazio eta erakunde bakoitzaren betebeharrak ere, 
adingabe izaerak eskatzen dituen bermeekin batera.

Hirugarren herrialdeetako herritarrak diren eta bakarrik diren adingabeei buruz ko Europar 
Batasuneko Kontseiluaren 1997ko ekainaren 26ko Ebazpenak dagoeneko zehaztu zuen 
aplikazio eremua: “hirugarren herrialderen bateko herritarrak diren 18 urtetik beherakoak, 
Europar Batasuneko Estatu bateko lurraldera haien ardura –legez edo usadio eta ohituren 
arabera– duen pertsona heldurik lagun ez dutelarik iristen direnean, praktikan haien ardura 
duen nagusi baten zaintzapean ez dauden heinean; bai eta hirugarren herrialderen bateko 
herritarrak diren adingabeak, Europar Batasuneko Estatuetako lurraldean sartu eta gero, 
bakarrik utzi dituztenean”10.

Adingabe atzerritarren errealitatea Europar Batasunaren Stockholmeko programan jasorik 
dago (2010/C 115/01); hain zuzen, programa horretan legegintza eta jardun arloetako pro-
gramazioaren estrategiaz ko orientabideak zehazten dira askatasuneko, segurtasuneko eta 
justiziako esparrurako. Han planteatzen da arrisku egoera berezietan dauden haurrei la-
guntza berezia emateko beharra, besteak beste, bakarrik dauden adingabeei. Behar hori 

10 Europar Batasunak, geroago, aberrigabeak sartu ditu jarraibideetan: “hirugarren herrialderen bateko herritarrak 
edo aberrigabeak diren 18 urte beherakoak, Europar Batasuneko estatuetako lurraldera haien ardura –legez 
edo usadio eta ohituren arabera– duen pertsona heldurik lagun ez dutelarik iristen direnean, arduradun nagusi 
batek praktikan dena delako adingabea zaintzapean hartzen ez duen bitartean, edo Europar Batasuneko es-
tatuetako lurraldean sartu eta gero, bakarrik uzten den edozein adingabe” (2001/55/EE Zuzentarauko 2.h art. 
2003/9/EE Zuzentarauko 2.f art., eta 2003/86/EE Zuzentarauko 2.f art.).
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prebentzioko, babeseko eta itzultzen laguntzeko hainbat neurritan mamitzen da, adinga-
bearen interes gorena aintzat harturik betiere.

Kez ka horren ondorioz, Bakarrik dauden Adingabe Atzerritarrei buruz ko Jarduera Plana sor-
tu du: Europako Batzordea (COM(2010)213 behin betikoa, 2010.5.6).

Planak jarduera esparru bat ezartzen du bakarrik dauden adingabe atzerritarrei dagokienez, 
eta hark hiru oinarri ditu: jatorriz ko herrialdeetatik ez ateratzeko prebentzioa; haien adingabe 
izaera babestea, Europako lurraldean dauden bitartean; eta beren herrialdeetara itzultzeko 
neurriak.

Atzerritarrei eragiten dien Europar Batasuneko araudiaren artean, itzulerari buruz ko zuzen-
taraua aipatu behar da11. Zuzentarau horrek ezartzen du zer araudi aplikatu adingabeak itzul-
tzen direnean eta barneratzean. Bai Bakarrik dauden Adingabe Atzerritarrei buruz ko Jar-
duera planean bai itzulerari buruz ko zuzentarauan berariaz aipatzen da Haurren Eskubideei 
buruz ko Hitzarmena.

Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruz ko eta haien gizarteratzeari 
buruz ko 4/2000 Lege Organikoan, eta ondoren egin zaiz kion aldaketetan, abenduaren 11ko 
2/2009 Lege Organikoak emandako testuan, kontuan hartu da Itzulerari buruz ko Zuzenta-
rauan xedatutakoa; hain zuzen ere, zuzentarauaren transposizioa legea aldatzeko arrazoie-
tako bat izan zen. Nolanahi ere, bai hura interpretatzean bai aplikatzean Haurren Eskubideei 
buruz ko Hitzarmenean ezarritakoa aintzat hartu behar da.

Badugu, horrenbestez, Europan zein barneko esparruan, aplikatu beharreko araudi bat 
(atzerritarrei buruz ko legedia), atzerritarrak –“hirugarren herrialderen batekoak”– Europar 
Batasunean sartu, kokatu eta lan egiteko irizpide murrizgarriak ezaugarritzat dituena, bai 
eta Haurren Eskubideei buruz ko Hitzarmenetik datorren araudi bat, adin txikikoei doakien 
edozein erabaki hartzerakoan nagusitu beharreko irizpidea adingabearen interes gorenaren 
printzipioa dela ezartzen duena.

Arazoak sortzen dira halakoak aplikatzean lehenik atzerritarra izatea kontuan hartzen de-
nean, eta adingabe atzerritarrak era masiboan sartzeko beldurra. Atzerriko helduei eragi-
ten dieten xedapenak, aipatu dugunez, oso murrizgarriak dira Europar Batasuneko estatu 
batean sartzeari edo kokatu eta lan egiteari dagokionez. Beste alde batetik, babesik gabe-
ko adingabeak baldin badira, babestu egin behar dira, eta horrek aurrekontu konpromiso 
handiak dakartza. Az ken batean, bai immigrazio politikak bai babesik gabeko adingabeei 
laguntzeagatik sortzen den kostuak eragina dute eskumena duten agintariek gai honen 
inguruan hartzen dituzten erabakietan. Hala ere, adingabeak dira, eta horregatik eskubide 

11 Prozedura eta arau bateratuak haien lurraldean legez koa ez den egoeran dauden hirugarren herrialdeetako 
herritarren itzulerarako, Europako Parlamentuaren 2008ko ekainaren 18ko Legegintza Ebazpena, haien lurral-
dean legez koa ez den egoeran dauden hirugarren herrialdeetako herritarren itzulerarako Europar Batasuneko 
estatuen prozedura eta arau bateratuei buruz ko Europako Parlamentuaren eta Kontseilu Europarraren proposa-
menari dagokionez (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD)).
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jakin batzuk aitortu zaiz kie, haien jatorriz ko herrialdeagatik bereizi gabe, eta garrantzitsua 
da hori gogoan izatea.

Adingabe atzerritarrei, oro har, eta bakarrik dauden adingabe atzerritarrei, bereziki, aplikatu 
beharreko arau esparrua

Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruz ko eta haien gizarteratzea-
ri buruz ko 4/2000 Lege Organikoan, eta ondoren egin zaiz kion aldaketetan (AEEALO 
aurrerantzean), adingabe atzerritarrei dagoz kien eskubideak arautzen dira, hala nola hez-
kuntzarako eskubidea eta osasun laguntza jasotzeko eskubidea.

Osasun laguntza gainerako adingabeentzako baldintza beretan jasotzeko eskubidea ber-
matzen du legeak. Hez kuntzarako eskubideari dagokionez, Konstituzio Auzitegiak, aza-
roaren 7ko 236/2007 epaian, konstituzioaren aurkakotzat jo zuen Atzerritarrek Espainian 
dituzten eskubide eta askatasunei buruz ko eta haien gizarteratzeari buruz ko 4/2000 Lege 
Organikoko 9.3 artikuluan, abenduaren 22ko 8/2000 Lege Organikoko 1. artikuluko 7. pun-
tuak emandako testuan, ageri zen “egoiliarrak” tartekia. Konstituzio Auzitegiak adierazi 
zuen hez kuntzarako eskubidea ez duela loturik bertako herritarra edo atzerritarra izateare-
kin edo administrazio egoerarekin. Epaiaren arabera, adin txikiko atzerritarrek derrigorrez-
koa ez den hez kuntzan sarbidea izateko eskubidea edukitzea hez kuntzaren eskubidearen 
testuinguruaren barrukoa da, eta sarbide hori izateko merezimenduaren eta gaitasunaren 
eskakizunen pean jar daiteke, baina beste ezein egoerari lotu gabe, hala nola adingabea-
ren administrazio egoerari. Abenduaren 11ko 2/2009 Lege Organikoak emandako testu 
berrian ere jasotzen da derrigorrez koa ez den hez kuntzan sartzeko eskubidea adingabe 
atzerritarrentzat.

Esan dugunez, atzerritarren eskubide eta betebeharrak arautzen dituen araudiko xedape-
nek ordenamendu juridikoak adingabeei onartzen diz kien eskubideak bete behar dituzte, 
adingabeon herrialdearen aldetiko jatorriarekin loturarik ezarri gabe. AEEALOko 35. artiku-
luan aplikatu beharreko erregimen juridikoa eta abian jarri beharreko jarduerak ezartzen 
dira bakarrik dagoen adingabe atzerritar bat aurkitzen denerako. Transkribatu egingo dugu, 
haren garrantzia dela bide:

35. Artikulua. Bakarrik dauden adingabeak:

1. Gobernuak jatorriz ko herrialdeetan lankidetza hitzarmenak ezar daitezen susta-
tuko du, era integratuan immigrazio irregularraren prebentzioa eta bakarrik dauden 
adingabeen babesa eta itzulera barne hartuko dituztenak. Autonomia erkidegoei 
hitzarmen horiek berri emango zaie.

2. Autonomia erkidegoek hitzarmenak egin ahalko dituzte jatorriz ko herrialdeekin, 
adingabeentzako laguntza eta haien gizarteratzea jatorriz ko ingurunean gerta 
daitezen. Hitzarmen horiek behar bezala ziurtatu beharko dute adingabeen intere-
saren babesa, eta autonomia erkidegoek adingabeen egoeraren jarraipena egin 
ahal izateko mekanismoak ezarri beharko dituzte.



123

Aurkibidea

3

123

Arrisku bereziko sektoreak eta egoerak

3. Estatuaren segurtasun indar eta kidegoek agiririk gabeko adingabe bat aurkitzen 
dutenean haien adingabetasuna ziurtasunez ezarri ahal izan gabe, dagoz kien 
zerbitzuek behar duen laguntza emango diote berehala, adingabeen babes juri-
dikoko legedian xedaturik dagoenari jarraituz, eta gertaera horren berri emango 
diote Fiskaltzari segituan. Az ken horrek, dena delakoaren atzerritarraren adina 
zehazteko aginduko du, eta dagoz kien osasun erakundeek lagunduko dute horre-
tan, beharrez ko probak. lehentasunez, egienez.

4. Behin adina zehaztu eta gero, adingabea baldin bada, Fiskaltzak kasuan kasuko 
autonomia erkidegoan adingabeak babesteko eskumena duten zerbitzuen ardu-
rapean utziko du.

5. Estatuko administrazioak txosten bat eskatuko du adingabearen familia egoerari 
buruz jatorriz ko herrialdearen diplomaziako ordez karitzari, aberriratze prozedura 
bat abiarazteko erabakia hartu baino lehen. Behin prozedura abiaraztea erabaki eta 
gero, adingabeari entzun ondoren, aski zentzu badu, eta aldez aurretik adingabeak 
babesteko zerbitzuek eta Fiskaltzak txostena eginda, Estatuko Administrazioak 
dagokiona ebatziko du jatorriz ko herrialdera edo haren senitartekoak dauden he-
rrialdera itzultzeari buruz, edo, bestela, Espainian geratzeari buruz. Adingabearen 
interes gorenarekin bat, jatorriz ko herrialdera aberriratzea aurrera eramango da 
edo familia-elkartzearen bidez edo adingabeak babesteko zerbitzuen ardurapean 
utziz, zerbitzu horiek tutoretzapean hartzeko baldintza egokiak egonez gero.

6. Hamasei urtetik hemezortzi urtera bitartekoei gaitasuna onartuko zaie prozedura 
honetan ezarririko aberriratze prozeduran jarduteko, bai eta, xede bererako, ad-
ministrazioarekiko auzien jurisdikzioan jarduteko ere, eta pertsonalki zein haiek 
izendatutako ordez kariaren bitartez parte hartu ahal izango dute.

 Hamasei urtetik beherakoei dagokienez, aski zentzu dutenean eta haien tutoretza 
edo ordez karitza daukanaren aurkako borondatea adierazi dutenean, prozedura 
etengo da, haiek ordez katzeko defendatzaile judiziala izendatu arte.

7. Ondorio guztietarako, aintzat hartuko da bizileku egoera erregularizatzea Espainian 
administrazio publiko batek edo, ebazpen judizial bat dela medio, beste edozein 
erakundek tutoretzapean dauz kan adingabeentzat. Tutoretza duen erakundeak 
hala eskatuta eta behin familiarengana edo jatorriz ko herrialdera itzultzea ezinez-
koa dela frogaturik geratu eta gero, dena delako adingabeari bizileku baimen bat 
emango zaio, eta haren ondorioak adingabe hori adingabeak babesteko zerbitzuen 
ardurapean gelditu zen unera joango dira atzera. Bizileku baimenaren faltak ez du 
eragotziko adingabea izateagatik dagoz kion eskubide guztiak onar dakiz kion eta 
erabil ditzan.

8. Bizileku baimen bat ematea ez da oztopo izango geroago aberriratzeko, adinga-
bearen interes gorenerako denean, artikulu honetako laugarren idatz zatian ezarri 
diren eskakizunekin bat.
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 9. Arautegi bitartez ezarriko da zer baldintza bete beharko dituzten bizileku baime-
na duten tutoretzapeko adingabeek adin nagusitasunera iristen direnean baimen 
hori berritzeko, edo bizileku eta lan baimena eskuratzeko. Kontuan hartuko dira 
eskumena duten erakundeek aurkeztutako txosten positiboak, halakoak aurkez-
tea egokia izanez gero, gizarteratzeko ahaleginari, aurrera eramaten ari diren 
prestakuntzaren edo ikasketen jarraitutasunari, eta, praktikan edo aukera gisa, 
laneratze prozesuari dagokienez. Autonomia erkidegoek beharrez ko politikak ga-
ratuko dituzte adingabeak adin nagusitasunera iristean lan merkatuan txertatzea 
ahalbidetze aldera.

10. Estatuaren segurtasun indar eta kidegoek beharrez ko neurri teknikoak hartuko 
dituzte agiririk gabeko adingabe atzerritarrak identifikatzeko, halakoak babesteko 
ardura duen Espainiako edo atzerriko erakunde publikoren batean haiei buruz dau-
den erreferentziak, halakorik egonez gero, ezagutzearren. Datu horiek ezin izango 
dira erabili idatz zati honetan ezarritakoa ez den beste helburu baterako.

11. Estatuko Administrazio Orokorrak eta autonomia erkidegoek hitzarmenak egin 
ahalko dituzte adingabeak babesten diharduten gobernuz kanpoko erakundeekin, 
fundazioekin eta entitateekin, bakarrik dauden adingabe atzerritarren tutoretza 
arrunta halakoei esleitzeko helburuarekin.

 Hitzarmen bakoitzean zehaztu egingo da dena delako erakundeak tutoretzapean 
zenbat adingabe hartzeko prest dagoen, non biziko diren, eta zer baliabide mate-
rial erabiliko dira adingabeoz arduratzeko.

 Adingabeak zaintzapean dauz kan autonomia erkidegoa egongo da legitimaturik 
tutoretza era dadin sustatzeko. Horretarako, adingabea biziko den lekuaren ara-
bera eskumena duen auzitegira jo beharko du, eta han dagokion hitzarmena eta 
tutoretza hartzekoa den erakundearen adostasuna aurkeztu.

 Tutoretzaren erregimena Kode Zibilean eta Prozedura Zibilaren Legean xedatu-
rikoa izango da. Horrez gain, bakarrik dauden adingabe atzerritarrei aplikagarriak 
izango zaiz kie adingabeak babesteko Kode Zibilean eta gai horren inguruan inda-
rrean den legedian jasoriko xedapenak.

12. Autonomia erkidegoak akordioak egin ahalko dituzte bakarrik dauden adingabe 
atzerritarrak dauden autonomia erkidegoekin tutoretza eta zaintza hartzeko, adin-
gabeei gizarteratzeko baldintza hobeak bermatze aldera.

Legea garatzeko arautegia onartzeke dago, eta horregatik indarrean jarraitzen du abendua-
ren 30eko 2393/2004 Errege Dekretuaren bitartez onartutako arautegiaren 92. artikulua, 
hori izanik arautegi aplikagarria 4/2000 Lege Organikoa aldatzeko abenduaren 11ko 2/2009 
Lege organikoko Hirugarren Az ken Xedapenean ezarritakoa betetzen ez den bitartean.
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Aurreikusita dago arautegi berrian eztabaida sortu duten egoeretako zenbait argi daitezen, 
hala nola adina zehaztearen inguruko jarduerak nahiz adingabeen erregistroaren funtziona-
menduaren ingurukoak.

Deigarria da arauetako xedapenak zein zehazte mailara iritsi diren; izan ere, Estatuko arau-
diak zehatz-mehatz ezartzen ditu tartean diren administrazio eta erakundeek aurrera era-
man behar dituzten jarduerak bakarrik dagoen adingabe atzerritar bat aurkitzen dutenean, 
eta lehen ere esan dugunez, autonomia erkidegoek dute eskumena adingabeentzako ba-
besaren alorrean (EAEn eskumena foru aldundiena da).

Adingabeen eskubidearekiko errespetuaren garrantzia eta eskumena duten administra-
zioak zein bere modura jardun izana izan daitez ke indarrean den arau xedapenaren xehe-
tasuna esplikatzen duten arrazoietako batzuk. Atzerritarrei buruz ko araudian hain jarduera 
xedapen xehea dagoen arren, oraindik ere jarduteko modu desberdinak atzematen dira 
adingabea zein lurraldetan dagoen12.

Haurren Behatokiaren 2005eko osoko bilkuran, gainera, jarduera protokolo bat onartu zen, 
Arautegiko (2392/2004 Errege Dekretua) 92. artikuluko jarduerak garatzeko, bai eta baka-
rrik dagoen adingabe atzerritar bat aurkitzen denetik jardun behar duten erakunde ardura-
dunak zehazteko ere.

Hainbat erakundek aurrera eraman beharreko jarduera horiek guztiak antolatu eta koordi-
natzeko, Haurren Behatokian lan talde bat eratu zen, “Bakarrik dauden adingabe atzerrita-
rrekin esku-hartzea Espainian eta haien gizarteratzea” izenekoa eta Lan eta Immigrazioko 
Ministerioko Immigrazio eta Emigrazio Estatu Idaz karitzako Immigranteen Integrazioko Zu-
zendaritza Nagusiak koordinatua.

Protokolo hori eredutzat erabili da autonomia erkidegoetan zenbait protokolo taxutzeko, au-
rrera eraman beharreko jarduerak nahiz esku hartzen duten administrazio eta erakundeen 
ardurak jasota.

Era berean, Estatuko Fiskaltza Nagusiak hainbat jarraibide eman ditu, bakarrik dauden adin-
gabe atzerritarrei dagokienez fiskaltzak berak izan beharreko jardunaren ingurukoak:

– EFNaren 3/2001 Zirkularra, Fiskaltzaren atzerritarrei buruz ko gaietako jardunaren 
gainekoa.

– Estatuko Fiskaltza Nagusiaren uztailaren 27ko 2/2006 Zirkularra, atzerritarrek Espai-
nian duten erregimenari lotutako hainbat alderdiren gainekoa.

– 2/2001 Jarraibidea, Atzerritarrei buruz ko Legeko 35. artikuluaren interpretazioaren 
gainekoa.

12 Kanarietara adingabe atzerritar kopuru handi bat iritsi zela eta, Bakarrik dauden Adingabe Atzerritarrak Lekual-
datzeko eta Ardurapean Hartzeko Programa abian jarri zuten Kanaria Uharteetatik lekualdatutako adingabeen-
tzat, 2006ko urriaren 20an.
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– Azaroaren 26ko 6/2004 Jarraibidea, bakarrik dauden adingabe atzerritarren trata-
mendu juridikoaren gainekoa.

– Leonen, azaroaren 5ean eta 6an, adingabeetan espezializatutako fiskalen jardunal-
dietan finkaturiko ondorioak.

– Azaroaren 10eko 1/2009 Kontsulta, bakarrik dauden adingabe atzerritarren adina 
zehazteko espedienteei lotutako zenbait alderdiren gainekoa.

– Adingabe eta atzerritarretan espezializatutako fiskalen topaketaren ondorioak. Ma-
dril, 2010eko apirilaren 20a.

Bakarrik dauden adingabe atzerritarren arrisku bereziko eta babesgabetasuneko egoera 
dela medio, haurren eskubideak babesten diharduten hainbat erakundek gomendioak egin 
dituzte eman behar zaien tratuaren inguruan. Halakoen artean, ondorengoak nabarmen-
duko ditugu:

– Haurren Eskubideen Batzordearen 6/2005 Ohar Orokorra, “Jatorriz ko herrialdetik 
kanpo bakarrik eta familiarengandik bereizita dauden adingabeen tratua“ gaiaren 
gainekoa.

 Ohar horretan, nabarmendu egiten da halako adingabeak dauden egoera batzuek 
eragindako eskubide urraketa, eta azpimarratu egiten da aurrera eramaten diren 
jardueretan adingabeen interes gorenaren irizpidea aplikatzearen garrantzia. Batzor-
deak, horretarako, uste du funtsez koa dela bakarrik edo familiarengandik bereizita 
dagoen adingabea izatea finka dadin sarrera portura iritsi bezain laster, edo agin-
tariek herrialdean dagoela jakin bezain pronto. Neurrien artean, adina zehazteak 
egon beharko du, eta horretarako, pertsonaren itxura fisikoa ez ezik, haren heldu-
tasun psikologikoa ere kontuan hartu beharko da. Horrez gain, ebaluazioa zientziaz-
ko, segurtasunez ko eta inpartzialtasunez ko irizpide batzuei jarraituz egin beharko 
da, adingabeen interesa nahiz genero alderdiak aintzat hartuz, haien osotasun fi-
sikoaren edozein bortxaketa saihestuz, haien giza duintasuna behar bezalako begi-
runez hartuz, eta, ziurtasunik ez egonez gero, dena delako pertsonari zalantzaren 
onura emanez, adingabe bat dela hipotesitzat hartuta, halakotzat tratatuz, hain zu-
zen.

– Nazio Batuetako Haurren Eskubideen Batzordearen 2010ko irailean Espainiari egi-
niko oharretan (crc/c/esp/co/3-4) ere batzordeak bere kez ka agertu zuen bakarrik 
dauden adingabe atzerritarren egoeragatik. Zehaz ki, bakarrik dauden adingabeen 
adina zehazteko erabiliriko metodoengatik, nahitaez ko edo nahi gabeko aberri-
ratzeetan poliziak bakarrik dauden adingabeei emandako tratu txarrengatik, batzue-
tan behar diren bermeak gabe deportatzen direlarik gainera (abokatu batekin egote-
ko aukerarik gabe, interpretazio zerbitzurik gabe, haurraren interes gorena kontuan 
hartu gabe, eta entzunak izateko duten eskubidea errespetatu gabe); bakarrik dau-
den adingabe horiek (marokoarrak bereziki) mugako agintarien esku uzten dira, eta 
ez jatorriz ko herrialdeko gizarte zerbitzuen esku, eta batzordeak jatorriz ko herrial-
deko segurtasun indarren eta mugako agintarien abusu eta atxiloketaren biktima 
izan daitez keela ohartarazi zuen. Batzordeari kez ka iturri zaio, era berean, bakarrik 
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dauden adingabeei legez ko bizilekurako estatusa aldi baterako ematea agintariek ez 
betetzea –hain zuzen, horretarako eskubidea dute legez– gizarte ongizateko sailean 
eskaerek izaten dituzten atzerapenengatik, eta egoitza emateko egoera txarra eta 
ardurarik eza Kanaria uharteetako larrialdi zentroetan, bereziki La Esperanzan, Tene-
rifen, bai eta Espainiako enklabeetan ere, zehaz ki Ceutan. Hala, honako gomendio 
hauek egin zituen:

• Beharrez ko neurriak hartzea bakarrik dauden adingabeak kanporatzean prozedu-
ra irregularrak erabil daitezen prebenitzearren.

• Harrera zentro abegitsuak jartzea, han zaintzapean dauz katen haurren kexak 
jaso eta izapidetzeko mekanismo eraginkorrak dituztenak, eta haurrei emandako 
tratu txarren kasuak ikertzeko gaitasunarekin.

• Jatorriz ko herrialdeekin koordinatzea, Marokorekin bereziki, haurrak aberriratzen 
direnean, haietaz arduratu nahi duten senitartekoen esku edo gizarte zerbitzuko 
agentzia egoki baten esku uzten direla bermatzearren.

• Adina zehazteko metodo protokolo uniformea taxutzea eta ziurtatzea adina ze-
hazteko prozedurak modu zientifiko eta seguruan, adina eta generoa aintzat 
harturik, eta bidez ko eran, haurraren osotasun fisikoaren edozein bortxaketa sai-
hesturik.

• Bakarrik dagoen adingabetzat identifikatu eta gero, pertsona bakoitzaren egoera 
banaka aztertuko dela bermatzea, haren interes gorena nahiz entzuna izateko 
duen eskubidea kontuan hartuta.

• Bakarrik dauden adingabeei informazioa ematea Espainiako nahiz nazioarteko 
legearen arabera dituzten eskubideez, asiloa eskatzeko eskubideaz ere bai.

• Lurralde arteko koordinazio egokia bermatzea Estatuko, autonomia erkidegoe-
tako eta tokiko administrazioen artean, bai eta segurtasun indarrekiko koordina-
zioa ere.

• Kanaria uharteetako larrialdi zentroen baldintzen kalitateari buruz ko egoerari hel-
tzea.

• Bakarrik dauden adingabeekin diharduten langileei asiloaren inguruko gaiei 
buruz ko nahiz haurren berariaz ko beharrei buruz ko prestakuntza ematea, bai eta 
bakarrik edo familiarengandik bereizita dauden adingabeei buruz ko informazioa 
ematea ere mugetako funtzionario publiko eta poliziakideei, babesa behar duten 
haurrekin lehen harremana duten pertsonak izan daitez ke eta. Prestakuntzaren 
barruan, pertsonen trafikoaren inguruko nahiz egoera traumatikoak bizi izan di-
tuzten haurren trataeraren inguruko gaiak sartu beharko lirateke.

• 6. Ohar Orokorra (2005), “Jatorriz ko herrialdetik kanpo bakarrik edo familiaren-
gandik bereizita dauden adingabeei eman beharreko tratuari buruz” diharduen 
oharra, hain zuzen, aintzat hartzea.

– Era berean, garrantzitsua da aipatzea ACNURek 1997. urtean emandako jarraibi-
deak bakarrik edo familiarengandik bereizita dauden eta asiloa eskatzen duten adin-
gabeez arduratzeko politika eta prozedurei buruz, bai eta Save the Children erakun-
dearen Jarduera Egokien Adierazpena ere
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Erakundeak izapidetutako kexetan ikusi diren esparru juridikoko elementu batzuk

Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak, bakarrik egonik, babesik gabeko egoeran daude, ez 
baitute ez gurasorik ez haien ardura hartzen duen beste heldurik lagun. Babes zerbitzuak, 
horrenbestez, lagundu egin behar diete. Ohikoena da egoitza baliabide batean sar daitezen, 
hau da, tutoretza egoitza harreraren bitartez gauza dadin (familia harrera ere egin daiteke, 
baina bakanagoa da), Kode Zibileko 172. artikulua eta hurrengoak. AEEALOko 35.11 artiku-
luan xedatuta dago aplikagarriak izango direla Kode Zibilean eta Prozedura Zibilaren Legean 
jasoriko tutoretza erregimena eta adingabeak babesteko Kode Zibilean eta gai horren ingu-
ruan indarrean den legedian jasoriko gainerako xedapenak.

Babes erakundeek (EAEn, foru aldundiak) dute adingabe horien ongizatearen ardura. Haiek 
aurkeztu behar dituzte, adingabeen ordez kari gisa, bizileku baimenerako eskaera gobernua-
ren dagokien ordez kariordetzan, itzulera ezinez koa dela frogatuta geratu eta gero.

Babesik gabeko adingabe atzerritarrek badute bizileku baimen baterako eskubidea, aipatu-
tako AEEALOko 35.7 artikuluaren arabera.

Arau xedapen hori ez da betetzen askotan: babes erakundeek ez dute tutoretza beren gain 
hartzen, itxura fisikoagatik adinez nagusiak direla uste dutelako eta azterketa medikoek, 
fiskaltzaren dekretuarekin batera, nagusitzat jotzen dituztelako; adingabeak autonomia 
erkidego batetik bestera aldatzen dira, erkidego batzuetan beste batzuetan baino auke-
ra hobeak dituztelako; eskaerak ez direlako arrazoiz ko epe batean aurkezten gobernuaren 
ordez kariordetzaren aurrean, eta abarrengatik. Zailtasun horiek, beste batzuekin batera, 
eragiten dute bakarrik dauden adingabe atzerritar horiei ematen zaien laguntzak eztabaida 
pitz dezan eta Arartekoan kexa ugari egin daitezen.

Aurrera eraman ditugun esku-hartzeek honako arazo hauek zituzten loturik:

– Adina finkatzeko proben zehaztasun falta eta babes sisteman horrek dituen ondorioak.

– Pasaporte arloko agintaritza judizialaren esku adingabeak jartzea, adinaz zehazteko 
eginiko probek nagusiak direla aditzera ematen dutelako.

– Adingabeen eskubideak urratzea, hala nola hez kuntzarako eskubidea, defentsarako 
eskubidea, eta entzuna izateko eskubidea.

– Harrerarako protokolo komunen beharra, bai eta babes zentroetatik baimenik gabe 
alde egiten dutenetarako ere.

– Adingabe atzerritarren autonomia erkidego batetik besterako lekualdaketak kontro-
latzeko zailtasuna.

– Atzerapenak eskumena duen foru aldundiak tutoretza bere gain hartzean edo tu-
toretza hori ez hartzea, eta, ondorioz, bizileku baimenerako eskaera gobernuaren 
ordez kariordetzaren aurrean atzerapenez aurkeztea edo ez aurkeztea.



129

Aurkibidea

3

129

Arrisku bereziko sektoreak eta egoerak

– Tutoretza etetea autonomia erkidego batetik bestera lekualdatzeagatik.

– Bizilagunekiko gataz kak, herri batzuetan adingabeak babesteko zentroak kokatzea-
ren aurkako errefusa.

– Eskumena duen foru aldundiak gizarteratze txostena egiteari uko egitea –adinez 
nagusi izatean, gobernuaren dagokion ordez kariordetzaren aurrean salbuespenez-
ko zirkunstantziengatik bizileku baimenerako eskaera aurkeztea errazten duen txos-
ten bat, alegia–, eta adingabearen jokabideari buruz ko txosten negatiboak egitea, 
horrek bizileku baimena berritzean eragina duelarik.

– Bizileku baimenerako eskaera izapidetzean, lagun ez egitea eta aholku ez ematea.

– Gizarte bazterketako egoera larrian dauden helduentzako gizarte larrialdiko udal 
baliabideak erabiltzea, eta egoitza egokirik ez egotea adingabeez arduratzen diren 
zentroak gainez ka daudelako.

– Erroldan ez inskribatzea.

– Babes zentroetako hez kuntzaren aldetiko laguntza.

Ondoren, polikiago aztertuko ditugu esparru juridikoari dagoz kion Arartekoren esku-
hartzeak. Hain zuzen ere:

1. Adingabe atzerritarren adina zehaztea eta jarduera protokoloen beharra.
2. Babes erakundeek tutoretza hartzean izaniko atzerapenen edo hura ez hartzearen 

inguruan nahiz bizileku baimenerako eskaera eskatzean izaniko atzerapenak edo 
hura ez aurkeztearen inguruan aurrera eramandako jarduerak. Bizileku baimenen 
berritzeei aplikatu beharreko erregimen juridikoa.

3. Egoitza zentroei eta babes erakundeen erabakiei dagoz kien jarduerak.
4. Aberriratzeen eta defentsarako eskubidearen inguruko jarduerak.

1) Adingabe atzerritarren adina zehaztea eta jarduera protokoloen beharra

Aplikatu beharreko araudian xedaturik dago, adingabe bat agiririk baldik ez badu, Fiskaltzak 
baimena emango duela adina zehazteko probak egin daitezen.

Halako probak egin dira bai kasu horretan bai adingabeak pasaporte bat zeramanean, eta 
horrek eztabaida handia piztu du pasaporteak adina egiaztatzeko duen balioari buruz. Era 
berean, babes erakundeen zenbait jarduera eragin ditu; hala, esaterako, Arabako Foru Al-
dundiak salaketa ipini zuen agiri-faltsutzeagatik pasaportean adina zehazteko probek adie-
razi baino adin txikiagoa jasota zuten adingabeen aurka.

Salaketa horiek, oro har, artxibatu egin dira, eta horrek ekarri du pasaporteen balioz kotasuna, 
haurren zerbitzuek adingabeez arduratzen jarraitzea, eta bizileku baimenak izapidetzea. Bai-
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na, era berean, haurren zerbitzuko arduradunekiko nahiz egoitza zentroetako hezitzaileekiko 
harremanak okertzea ekarri du.

Adingabeek, zenbait kasutan, bizileku baimenak babes baliabideetan zeudenean jaso dituz-
te, eta, berriz, beste kasu batzuetan –2010. urtean zehar Araban gertatu denez–, adinez na-
gusiak zirelarik, gobernuaren ordez kariordetzak bizileku baimena salbuespenez ko zirkuns-
tantziengatik ematea erabaki du, lehen aipatu den arautegiko 92.5 artikulua aplikaturik13.

Pasaporteen balioz kotasunaren gaineko eztabaida, pasaporteok benetakoak izan zein ez, 
bakarrik dauden adingabe atzerritarren adina zehazteko espedienteei lotutako zenbait al-
derdiren gaineko azaroaren 10eko 1/2009 Kontsultan planteatu da, eta Arartekoaren esku-
hartze ugari eragin duen arazo bat da14. Estatuko Fiskaltza Nagusiaren 2/2006 Zirkularrak 
dagoeneko adierazi zuen, baldin eta aurkeztutako agiriek faltsu izateko zantzuak bazituzten, 
adina zehazteko probak egiteko baimena eman zitekeela.

1/2009 Kontsultaren arabera, herrialde batzuetako erregistroak ez omen dira fidagarriak, 
eta, horrenbestez, halakoek emandako pasaporteek ez omen dute adina egiaztatzeko balio. 
“Horren ondorioetarako, agiririk gabekotzat hartu behar dira, ez bakarrik batere agiririk ez du-
tenak, baizik eta beren adina eta nortasuna ustez faltsu diren agiriekin egiaztatu nahi dute-
nak –EFNaren 2/2006 Zirkularrean dioenez– eta, beren nortasuna erakusteko, Atzerritarrek 
Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruz ko eta haien gizarteratzeari buruz ko Lege 
Organikoko 25 artikuluan aipatutako agirietako edozein erabiltzen dutelarik, ageriko datu 
faltsuak, beste agiri batzuetakoekin kontraesanean dauden agiriak, edo adina zehazteko fi-
dagarriak ez diren agiriak erabiltzen dituztenak, az ken kasu hori dagokionez, interesdunaren 
jaiotegunari, jaiolekuari edo seme-alabatasunari buruz pasaportean jasotzen diren datuen 
egiaz kotasuna edo fidagarritasuna bermatzen ez dituen administrazioa daukan herrialderen 
batetik datozelako. Halakoen artean sartzen dira, era berean, ustez ko adingabeari elkarrekin 
bat ez datozen seme-alabatasunak edo jaiotegunak jasotzen dituzten agiri batzuk aurkitzen 
zaiz kion kasuak”.

13 “5. Adingabeak babesteko eskumena duten zerbitzuen ardurapean uzten denetik bederatzi hilabetera, 2. idatz 
zatiarekin bat, eta behin familiarengana edo jatorriz ko herrialdera eramaten saiatu eta gero, aberriratze hori 
ezinez koa gertatu baldin bada, adingabeari urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoko 35.4 artikuluan aipatutako 
bizileku baimena emango zaio adingabeari. Nolanahi ere, bizileku baimenik ez izateak ez du oztopatuko esku-
mena duen erakundearen iritziz adingabearentzat onuragarriak izango diren hez kuntzako edo prestakuntzako 
jarduera edo programetan sarbidea izan dezan.

 Bizileku baimena izatea ez da traba izango adingabea aberriratzeko, artikulu honetan xedatutakoarekin bat geroa-
go aurrera eraman daitekeenean. Adingabeak babesteko eskumena duen erakunde baten tutoretzapean dau-
den adingabeak adin nagusira iristen direnean bizileku baimen hori eskuratu gabe, delako erakundeak gizartera 
daitezen programatu dituen prestakuntzetan eta jardueretan modu egokian parte hartu baldin badute, erakunde 
horrek aldi baterako bizileku baimena salbuespeneko zirkunstantziengatik emateko gomendioa egin ahalko du, 
eta baimen horri urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoko 40, j artikuluan xedaturikoa ere aplikatuko zaio.”

14 Arartekoaren ebazpena, 2010eko maiatzaren 25ekoa. Horren bidez, Arabako Foru Aldundiari gomendatzen zaio 
Arabako Lurralde Historikoan babesgabezia-egoeran dauden adingabeen tutoretza bere gain hartzeko duen 
legez ko beharra bete dezan, tutorea izanagatik dagoz kion babes-neurriak burutu ditzan, adina zehazteko probak 
egin behar direnean aurreikusitako eskubideak eta bermeak bete ditzan, eta adin nagusitasunera egoitza-
baimenik gabe heltzen badira, egoitza-baimena ematea gomenda dezan.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1935_1.pdf
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Arartekoaren iritziz, ezin ondoriozta daiteke pasaporte bat ez dela balioz koa pertsona bat 
identifikatzeko, baldin eta faltsua, okerra edo iruzurrez egina izateko zantzurik ez badago. 
Pasaportea herrialde batek nazioarteko balioarekin jaulkitzen duen agiri bat da, legez ko 
arau, nazioarteko itun eta segurtasun neurri jakin batzuei jarraituz. Nazioarteko komuni-
tateak, NBEren eta Hegaz kintza Zibilaren Nazioarteko Erakundearen (HZNE) bitartez, jar-
dunbideak eta estandarrak ezarri ditu nazioarteko bidaietarako eta dagoz kien dokumenta-
zio prozeduretarako. Pasaporteak pertsonen nortasuna eta herritartasuna zehazteko agiri 
ofizialak dira. Hegaz kintza Zibilaren Nazioarteko Erakundea (HZNE) Nazio Batuen erakun-
de espezializatu bat da, Chicagoko Hitzarmenak sortutakoa; hain zuzen, hitzarmen hori 
1947. urtean sartu zen indarrean, nazioarteko hegaz kintza zibila era seguru eta antolatuan 
gara zedin sustatze aldera. Hitzarmenean 188 estatuk parte hartzen dute. Erakunde horrek 
hegaz kintzaren jarduera segurtasunerako, babeserako, eraginkortasunerako nahiz erregu-
lartasunerako beharrez koak diren arau eta arautegiak ematen ditu. Halaber, irakurketa me-
kanikoko pasaporteak ekoitzi eta erabiltzeko gomendioak egin ditu. Nazio Batuen Biltzarrak 
jarduera ugari eraman du aurrera kontrolen eraginkortasuna sustatzeko eta estatuek beren 
pasaporteen segurtasuna eta osotasuna areago dezaten eta elkarrekin lankidetzan ari dai-
tezen. Adingabeek oro har eramaten dituzten pasaporteei baliorik ez ezagutzea ez zaigu 
iruditzen erakunde publiko baten jokabide egokia, eta ez zaigu iruditzen, era berean, adin-
gabearen interes gorenaren alde jarduten denik.

Arartekoaren iritziz, pasaportean pertsonak identifikatzeko balioz ko agiria da. Faltsua de-
lako edo akatsak edo hutsegiteak daudelako zantzuak daudenean, edo iruzurrez koa delako 
aztarnak daudenean, beharrez ko egiaztapenak egin behar dira.

AEEALOko 35.3 artikuluan “agiririk gabeko atzerritar” bat aurkitzea aipatzen da, eta pa-
saportea duen atzerritar bat atzerritar agiridun bat da, eta pasaporte horrek adin txikikoa 
dela aditzera ematen baldin badu, horrenbestez, adingabeak babesteko eskumena duten 
zerbitzuek laguntza eman behar diote.

Lege bereko 4. artikuluak honela dio: “Espainiako lurraldean dauden atzerritarrek haien nor-
tasuna egiaztatzen dituzten agiriak, jatorriz ko edo etorkiz ko herrialdean eskumena duten 
agintariek emanak, gordetzeko eskubidea eta betebeharra dute, bai eta Espainian duten 
egoera egiaztatzen dituzten agiriak ere”. Betebehar hori pasaporteari dagokio. Pasaportea 
da atzerritarrek mugetatik sartzeko –salbuespeneko egoeretan izan ezik, hala nola asilo-
eskatzaileen kasuan– eduki behar duten agiria, dagokion bisarekin batera halakoa eskatzen 
denean, edo bizileku baimena eskatzeko edo berritzeko behar duten agiria, edo udal errol-
dan izena eman ahal izateko eta osasun laguntzaren onuradunak edo Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren onuradunak izateko. Auzitegiek esan dute pasaportearen egiaz kotasun 
presuntzioa kontrako frogen bidez deuseztatu behar dela15.

15 Santanderreko Lehen Auzialdiko Epaitegiaren 2004ko maiatzaren 6ko epaia; Madrilgo Justizia Auzitegiko Ad-
ministrazioarekiko Auzien Salaren Zazpigarren Atalaren 424/2006 epaia; Gipuz koako Probintzia Auzitegiaren 
2007ko abenduaren 18ko epaia; Donostiako Lehen Auzialdiko Hirugarren Epaitegiaren 2010eko otsailaren 
25eko autoa, borondatez ko jurisdikzioko 156/2010 prozedura.
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Pasaportea iruzurrez eginda egoteko, edo akasduna edo okerra izateko, zantzurik baldin ba-
dago, Egoera Zibilari buruz ko Nazioarteko Batzordearen (EZNB) 9. gomendioa betez jardun 
beharko litzateke (egoera zibilaren arloko agiri iruzurraren aurkako borrokari buruz koa eta 
azalpenez ko txostena, Strasbourgeko Biltzar Nagusiak 2005eko martxoaren 17an onartua).

Hain zuzen ere, erakunde horren helburua da egoera zibilaren alorrean nazioarteko lanki-
detza sustatzea eta herrialdeetako egoera zibilaren inguruko zerbitzuen funtzionamendua 
hobetzea. Erakunde horrek hitzarmen multilateralak onartu ditu, eta nahitaez bete beharre-
ko tresna juridikoak dira halakoak; era berean, Estatuei gomendioak egiten diz kie.

Gomendioak16 Estatuak ohartarazten ditu agiri batek, bai bera bai dauz kan datuak bene-
takoak izan daitezen, bete beharreko eskakizunen gainean, eta –agiria egin edo idatzi zen 
egoerari lotuta– agiri bat akasduna, okerra edo iruzurrez koa izan daitekeela aditzera eman 
dezaketen aztarna batzuk aipatzen ditu, bai eta –kanpoko elementuei lotuta– agiri bat akas-
duna, okerra edo iruzurrez koa izan daitekeela aditzera eman dezaketen aztarnak ere.

Gomendioan jasotzen da, aztarnek aurkezturiko agiriko datuen zehaztasuna edo sinaduren, 
zigiluaren nahiz agiriaren beraren benetakotasuna zalantzan jartzen dutenean, arlo horretan 
eskumena duten agintariek beharrez ko egiaztapen guztiak egingo dituztela, interesduna-
rekin batik bat. Behar izanez gero, ahal den neurrian eta dena delako tokiko agintariekin 
adosturik, jatorriz ko estatuko erregistroetan akta hori badagoela eta aurkezturiko agiriarekin 
bat datorrela egiaztatuko dute. Iruzurrez koa dela ondorioztatzen baldin bada, ez zaio eman-
go inolako ondorerik emango agiriari, eta akasduna edo okerra dela ondorioztatzen baldin 
bada, eskumena duten agintariek agiriari ondoreren bat eman dakiokeen erabakiko dute, 
daukan akats edo okerragatik ere.

Gomendio horrek ez dio agiriak, pasaporteak oraingoan, baliorik ez duenik, baizik eta, 
faltsua, okerra edo iruzurrez koa izateko zantzurik baldin badago, beharrez ko egiaztapenak 
egin behar direla, adierazten dituen datuak egiaz koak diren ala ez jakite aldera.

Gomendio hori, oraingoz, Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusiaren 2006ko 
martxoaren 20ko jarraibide bat eragin du; jarraibidea egoera zibilaren arloko agiri iruzurra 
prebenitzeari buruz koa da, eta Espainiako erregistro zibiletan, udal erregistroetan, kontsula-
tu erregistroetan eta Erregistro Zentralean da aplikagarria.

Laburbilduz, ez gatoz bat pasaporte guztiei balioa ez ematearekin, ez eta kasu guztietan 
adina zehazteko probak egitearekin ere. Adingabearen adinak ez luke zalantzarik eragin 
beharko, baldin eta itxura fisikoagatik adingabea dela eztabaidaezin gertatzen bada edo 

16 Egoera Zibilari buruz ko Nazioarteko Batzordearen (9.) Gomendioa, egoera zibilaren arloko agiri iruzurraren 
aurkako borrokari buruz koa eta azalpenez ko txostena, Strasbourgeko Biltzar Nagusiak 2005eko martxoaren 
17an onartua.
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haren adina aditzera ematen duten agiriak badaramatza, agirion egiaz kotasuna zalantzaz koa 
ez delarik17.

Egiten ari diren frogantza bakarrak adinak zehazteko proba medikoak dira, alegia, hezu-
rren heldutasuna kalkulatzeko probak, eskumuturrean zein, zenbaitetan, lepauztaian, eta 
hortzen mineralizazioari buruz ko probak.

Hona hemen ikusi ditugun arazoak:

Adingabe guztiei adina zehazteko probak modu orokorrean egitea, adingabeen erregistroan 
erregistratu diren arren, beste autonomia erkidego batzuetan aditu bidez ko probak egin di-
ren arren, edo beste adin bat aditzera ematen duten agiriak dauden arren; bakarrik dauden 
adingabe atzerritarrei egiten zaiz kien probetan fidagarritasunik edo arintasunik falta egotea; 
adingabeei informaziorik ez ematea edo adingabeoi ez entzutea; gazteei iruzur egitearen 
edo agiriak faltsutzearen ustez ko delituak egoztea…

Erakunde honek, nolanahi ere, nabarmendu egin du adina zehazteko probak beharrez koak 
irenean baino ez liratekeela egin beharko. Une honetan badaude Estatuko Fiskaltza Nagu-
siak probak egiteko moduari buruz emandako jarraibide batzuk, interes handikoak.

Hala, bada, egiaztatu behar da18 ea adingabe berari buruz ko idatzoharrik badagoen baka-
rrik dauden adingabe atzerritarren erregistroan, hau da, lehen aipatutako 2393/2004 Erre-
ge Dekretuaren bidez onartu zen arautegiko 111. artikuluan arautzen den erregistroan 
(gorputzean egiten den interbentzio bat da, eta, arina izan arren, ez da ez positiboa ez 
beharrez koa errepika dadin, horrenbestez, ez dator bat adingabearen interes gorenarekin 
errepikapena). Adingabeak uko egiten baldin badio probak egiteari, ezin dira hertsapenez 
inposatu19 “adingabeak osotasun fisiko eta moralerako duen eskubidea tartean dago eta”. 
Adina zehazteko probak egitea komeni den, horretarako dauden irizpide medikoak kontuan 
izanik aztertu behar da, eta daitekeena da egokia izatea, probaren indikazioaren inguruan 
zalantza handia sortzen duten kasuetan, adingabea aldez aurretik auzitegi medikuarenga-
na igortzea, irizpen bat eman dezan. Fiskalak berak informatu beharko du medikuntzaren 
zein legearen aldetik funtsez koak diren alderdiei buruz, proben emaitzen arabera, sortuko 
liratekeen ondorio juridikoei buruz, eta probak egiteari uko eginez gero egongo liratekeen 
ondoreei buruz; izan ere, uko-egite hori ”adin nagusitasunaren zantzutzat hartu ahal izango 
da, espedientean jasorik dauden gainerako datuekin batera. Zantzu sendoa izango da, baina 

17 EFNaren 2/06 Zirkularra: “Agiririk gabeko adingabe atzerritarra, haren ezaugarri fisikoengatik, zalantzarik gabe 
adin txikikoa bada, edo 35. artikuluko kasua gertatzen bada, adingabeak babesteko erakunde publikoaren esku 
utzi beharko da, erreferentziaz ko arauan jasoriko probak premiaz egin gabe; hala ere, gero adingabearen adina 
doitasunez zehazteko izapideak egin ahalko dira gero, garrantzi handiko ondore juridikoak izan beharrekoak, 
haren legez ko tutoreak aurrera eraman beharreko izapideak direlarik horiek”.

18 Estatuko Fiskaltza Nagusiaren 2/2006 Zirkularra, «erregistroan begiratzean, proba hori egin dela (erradiolo-
gikoa) jasorik baldin badago, eskatutako proba berria baztertu beharko da, salbu eta, salbuespenez ko arrazoiren 
batzuengatik, beste erabakiren bat hartzea komeniko balitz».

19 Estatuko Fiskaltza Nagusiaren 1/2009 Kontsulta, “Bakarrik dauden adingabe atzerritarren adina zehazteko es-
pedienteei lotutako zenbait alderdiren gainekoa”.
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ez erabakigarria, zeren eta oinarriz ko joera izango baita egiaz ko adingabe bat, tematia edo 
beldurtia dena, adinez nagusitzat bidegabe trata dadin saihestea”. Premiaz ko arrazoiak dau-
denean eta behar gabeko lekualdatzerik ez egitearren, halakoek atzerapenak sor dezakete 
eta, proba fiskalaren aurrera eraman gabe egitea erabaki daiteke.

Adina zehazteko dekretu berriak egiteari dagokionez, 1/2009 Kontsultan bertan hau esaten 
da: “ez da sistematikoki aldatu behar” adingabea beste lurralde batera iristen delako baka-
rrik. Dekretu berriak “nahikoa arrazoiturik egon beharko du, eta bertan zehatz-mehatz azaldu 
beharko dira azterketa hori justifikatzen duten berez ko arrazoiak”.

Berrikitan, auzitegi medikuntzako erakundeek ere gomendioak eman dituzte20 probak egi-
teko, hala nola probak prestakuntza berezia duten profesionalek egin ditzatela eta eman-
dako txostenak kalitate kontroleko sistemaren batetik igaro daitezela, balorazioak auzitegi 
medikuntzako erakundeko mediku adituek egin ditzatela, probak egiteko behar bezalako 
denbora behar dutelarik; era berean, azterketak aztertzen den pertsonaren duintasuna eta 
segurtasuna zaindu beharko ditu, ustez ko adingabearentzat ulergarria izan beharko du, eta 
hark berariaz onartu beharko du... Horrez gain, nabarmendu zuten erabiliriko metodoak 
errakuntza tarte handiak dituela. Eta, besteak beste, haiek ere garrantzia eman zioten azter-
ketak errepika daitezen eta pertsonak berriro esposizioan jar daitezen saihesteari.

Horiek ez dira gauzatzen ari diren praktikak. Erakunde honek. izapidetu dituen kexa espe-
dienteetan, ikusi du adina zehazteko dekretu batzuetan ez zegoela errakuntza tarterik eta, 
aitzitik, adinerako data doi bat ematen zela, edo esaten zela dena delako gazteak “gutxi go-
rabehera, 18 urte” zituela, edo, bestela, ikusi da balorazioa ez zutela Auzitegi Medikuntzako 
Erakundeko mediku adituek egin, ez eta Estatuko Fiskaltza Nagusiaren jarraibideetan eza-
rririko bermeekin (baimen informatua, eta abar) ere; era berean, ez zen kontsultarik egiten 
Adingabeen Erregistroan, edo, are gehiago, azterketa ez da egin adingabea lehenago joan 
delako, eta adinez nagusia zela adierazten zen, adingabeak zitazioaren berri ere ez zuelarik.

Prozeduraren alderdi garrantzitsuen artean adingabearekin entzunaldia egitea legoke; har-
tan, informazioa emango litzaioke egingo diz kioten probei buruz nahiz haien nondik no-
rakoei buruz, bai eta, probak egiteari uko eginez gero, horrek izango lituz keen ondorioei 
buruz ere. Baimen informatu horrek garrantzi handia du; hain da horrela, azterketaren balioa 
zalantzan jarri baita hura gertatzen ez bada.

Adina zehazteko dekretua behin-behineko izaera du; errekurtso egin ezin dakiekeen eginbi-
de prozesal batzuk dira. Horrekin batera babes erakundearen tutoretza etete den kasue-
tan, tutoretzaren eteteari auzibidez errekurtsoa jartzean, proba medikoen balioz kotasuna 
zalantzan jarri ahal izan da, beste agiri batzuen balioz kotasunaren aldean, hala nola pasapor-
tearen aldean edo adingabearen jaiotza agiriaren aldean; baina, beste batzuetan, ustez ko 

20 Bakarrik dauden Adingabe Atzerritarren Adina Auzitegietan Zehazteari buruz ko Jardunaldiaren ondorioak. Es-
painiako auzitegi medikuntzako erakundeen arteko jardunbide egokietarako adostasun agiria. Herriaren Defen-
datzaileak (jardunekoa) antolatua, Madrilen, 2010eko urriaren 7an.
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adingabeei probak egin, eta adinez nagusitzat jo dituztenean, erabaki horri errekurtsorik 
aurkeztu ezinean utzi dituzte.

Fiskaltzak erabakitzen duen adina zehazteko dekretuaren garrantzi eta munta direla eta, 
beharrez koa da aintzat hartzea ustez ko adingabeen eskubideak babesteko abokatu la-
guntzaren komenigarritasuna, polizia kidegoek aurkitzen dituztenetik bertatik.

Adingabea aurkitu, eta haren adina zehazteko proba medikoak egin behar direnean, as-
katasun-gabetzea gertatzen da, adingabeak babesteko zentro batean sartzea erabakitzen 
den arte, edo, bestela, aske uztea edo zehapen espedientea abiaraztea –estatuan modu 
irregularrean egoteagatik– erabakitzen den arte. Abokatu laguntzak ahalbidetuko luke adin-
gabeak bere eskubideen berri izatea, eta adina zehazteko proba medikoak egin baino lehen 
beharrez ko informazioa emateko entzunaldia egin dela egiaztatzeko balioko luke. Abokatu 
laguntza hartzeko aukera hori adingabe atzerritarrei buruz ko Gipuz koako jarduera protoko-
loan jasota dago, baina ez da garatu, Eusko Jaurlaritzak finantzatzen duen ofizioz ko txandan 
aurreikusitako laguntza bat ez baita.

Arartekoak foru aldundiei adingabeen defentsarako eskubidearen garrantzia gogorarazi die. 
Gure autonomia erkidegoko araudian, eskubide hori Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta 
Babesteko 3/2005 Legeko 17. artikuluan eta gizarte babesik gabeko haur eta nerabeen-
tzako egoitza harrerako baliabideak arautzeko uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuko 23. ar-
tikuluan dago arauturik. Estatuko Fiskaltza Nagusiak bere iritzia eman, eta adierazi du He-
rritarren Segurtasunari buruz ko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoko 20.2 artikuluko 
askatasun-gabetzearen antzekoa litzatekeela, Espainiaren Konstituzioko 17. artikuluko ber-
meen pekoa, eta halakoek ez dutela abokatu laguntzarik behar. Hala eta guztiz ere, gure 
iritziz, abokatu laguntza behar dute, ondorengo arrazoiak direla medio: ustez ko adingabeak 
egoten diren arrisku egoera; adinez nagusitzat edo adingabetzat jotzeko erabakiaren ga-
rrantzia –horrek dituen ondorio juridikoengatik–; proben nolakotasunaz eta helburuaz behar 
bezalako informazioa ematen zaiela kontrolatzea –informazio hori, askotan, ez da Fiskaltza-
ren aurrean ematen, baizik eta poliziaren instalazioetan edo babes baliabideetan, eta horrek 
interes gataz ka ekar dezake–; eta, praktikan, askatasunaz gabeturik egon daudela.

Arartekoak ofizioz ko jardun bat abiarazi du jarduera protokoloaren beharraren inguruan, 
protokolo horretan adina zehazteko probei loturiko bermeak eta defentsarako eskubidea 
jaso daitezen. Eusko Jaurlaritza litzateke protokolo hori egitea sustatzeko eskumena lukeen 
erakundea.

Egoitza harrerako baliabideak arautzeko uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuko Seigarren 
Xedapen Gehigarrian aurreikusita dago jarduera protokolo erkide bat egin dadin, bakarrik 
dauden adingabe atzerritarren premiaz ko harrerari dagokionez: “Eusko Jaurlaritzak eta foru 
aldundiek, beren sail eskudunen bitartez, inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarren 
premiaz ko harrerarako jardun-protokolo komun bat adostuko dute esku hartzen duten gai-
nerako erakundeekin, fiskaltzekin eta segurtasun-indarrekin bereziki. Protokolo hori Euskal 
Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan esku hartzeko baldintzak, pertsona horien eskubi-
deen errespetua bermatuko duten baldintzak aplikatzeko izango da”.
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Adinaren gaineko zalantzak egoteak eta adingabeei gizarte laguntza emateko beharrak tar-
tean diren erakundeen lankidetza eta koordinazioa beharrez ko egiten dituzte (polizia, fiskal-
tza, Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak, eta abar), adina modu biz korrean, ahalik eta doiena, 
eta adingabeen berme eta eskubideak –defentsarako eskubidea kasu– betez zehazte al-
dera21.

2)  Babes erakundeek tutoretza hartzean izaniko atzerapenen edo hura ez hartzearen ingu-
ruan nahiz bizileku baimenerako eskaera eskatzean izaniko atzerapenak edo hura ez aur-
keztearen inguruan aurrera eramandako jarduerak. Bizileku baimenen berritzeei aplikatu 
beharreko erregimen juridikoa

Aurkitu ditugun arazoak izan dira babes baliabideetan dauden adingabe atzerritarrentzat 
bizileku baimena ez eskatzea edo atzerapenez eskatzea. Horrek eragin du adingabe askok 
zentroetatik alde egin dezaten.

Zenbait kasutan, bizileku baimenerako eskaera ez aurkezteko arrazoia jatorriz ko herrialdea-
ren kontsulatua edo enbaxada pasaportea izapidetzen luzatzea izan daiteke. Pasaportea iza-
pidetzeko, adingabearen jatorriz ko herrialdeko agintaritzak eskatzen dituen agiriak aurkeztu 
behar dira. Jatorriz ko agintariek eman behar dituzte agiri horiek, eta zailtasunak egoten dira 
halakoak eskuratzeko, adingabeek, batzuetan, ez baitute harremanik haiei laguntzeko seni-
tartekoren batekin edo beste pertsonaren batetik. Zenbaitetan, familiakoek dagokion erre-
gistroraino joan behar dute, edo gastuak ordaindu behar dituzte, dirurik ez dutelarik. Beste 
alde batetik, pasaportea emateko, beharrez koa da jatorriz ko herrialdearen kontsulatura edo 
enbaxadara joatea, eta, horrenbestez, adingabearen legez ko ordez kariak edo hark eskuor-
detutako pertsonak kontsulatua edo enbaxada dagoen hirira lagundu behar dio. Adingabe 
horiek agiriak biltzeko dituzten zailtasunak handiak dira oso. Zailtasun horiek ezagutzea 
baliagarria litzateke adingabeari halakoak eskuratzea errazago egiteko jardueraren bat au-
rrera eraman daitekeen aztertzeko (adingabeak dira, eta ez dute, beraz, agirien kudeaketari 
buruz ko ezaguerarik). Beste kasu batzuetan, hala nola Araban, adingabeek bazeuz katen 
agiria, baina babes erakundeak ez zuen tutoretza bere gain hartzen, eta ez zuen aurkezten 

21 Bakarrik dauden adingabe atzerritarren defentsarako eskubidea beste txosten batzuetan ere aztertu da, hala 
nola Herriaren Defendatzailearen Informe sobre Asistencia Jurídica a los extranjeros en España izenburuko 
txostenean, Herriaren defentsarako erakundeen adierazpena, herri administrazioek bakarrik dauden adin txi-
kikoekiko duten erantzukizunari buruz koa (2006) delakoan, eta Espainiako Abokatuen Kontseilu nagusiaren 
Bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzako laguntza juridikoari buruz ko gomendioa (2007ko urtarrilaren 19an 
onartua) delakoan. Adingabeek administrazioarena ez den laguntza juridikoa jaso beharko luketela adierazi da 
haietan guztietan, elkargoko ofizioz ko txanda den moduan, prozedura administratiboak edo judizialak adinga-
beon interes gorena kontuan hartuta gauzatzen direla bermatze aldera. Honako hau ere ageri da UNICEFen 
Realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España deritzon 2009ko txostenean: “Berariaz arau-
tu eta bermatu behar da abokatu laguntzarako eskubidea adingabeari arlo juridikoan doaz kion gai guztietan. 
Fiskaltzaren esku-hartzeaz gainera, beharrez koa da abokatu laguntza hori ematea, adingabeen interesen eta 
Administrazio Publikoaren artean sortzen diren gataz kak direla bide. Abokatu laguntza hori tratu pertsonalagoa 
emango die, bai eta haien eskubideen defentsarako berme bat ere”.
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bizileku baimenerako eskaera; horrek Arartekoaren ebazpen bat ekarri zuen22. Horren ondo-
rioz, kasu batzuetan adingabeak adin nagusira iristen dira bizileku baimenik izan gabe, eta 
egoera hori oso kaltegarria da adingabeen intereserako. Bizileku baimenak gizarteratzea eta 
laneratzea errazten du. Atzerapena ere kaltegarria da; izan ere, adingabeak administrazio 
egoera erregular baten jarraitutasunari eutsi izana egiaztatzeak iraupen luzeko bizileku bai-
men bat lortzea ahalbidetzen du, haren erregimen juridikoa onuragarriagoa delarik, edota 
Espainiako herritartasuna eskatzea (Kode Zibileko 22.2 art.), frogatu beharreko eskakizunen 
artean, urtebeteko administrazio baimena izan izana eta babes erakunde baten tutoretza-
pean bi urte egon izana baitaude. Erakunde honek ez du berririk izan babes erakunderen 
batek tutoretzapeko adingabeentzat Espainiako herritartasuna inoiz eskatu izanaz.

Komeniko litzateke bizileku baimenerako eskaera aurkezten ez atzeratzea, oso handia baita 
atzerapen hori, Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoera EAEn txosten bereziaren 
jarraipenean helaraziriko informazioaren arabera, 2009. urtekoei dagokienez: Gipuz koan, 
bizileku baimena lortzeko batez bestekoa, baliabidean sartuz geroztik, 24 hilabete zen; Biz-
kaian, 13 hilabete; eta Araban, 10 hilabete (hala ere, Araban ez da hori izan egoera 2010. 
urtean, tutoretza hartzen ez zelako eta eskaera aurkezten ez zelako, lehen aipatu dugunez).

Adingabe eta atzerritarretan espezializatutako fiskalen 2010eko apirilaren 20ko topaketa-
ren ondorioetan, jarduteko jarraibide batzuk ere eman ziren, oso interesgarriak iruditzen 
zaiz kigunak, hala nola tutoretza hiru hilabetean eratu beharko litzatekeela eta aberriratzea 
posiblea den erabakitzeko gestioak ahalik eta az karrena egin beharko liratekeela, eta, ho-
rrenbestez, hilabete baten buruan abiatu beharko liratekeela bizileku baimena emateko be-
har diren izapideak23.

Az kenik, babes erakundeen txostenek badute garrantzia bizileku baimena berritzeko es-
pedientean edo –bizileku baimenik eskuratzea lortu gabe adin nagusira iritsi denean– sal-
buespeneko zirkunstantziengatik bizileku baimen bat eskatzeko espedientean. Donostiako 
Administrazioarekiko Auzien Lehen Epaitegiak 2010eko otsailaren 9an emandako epai ba-
tean, Gobernuaren Gipuz koako Ordez kariordetzaren ebazpen bat deuseztatu zen, babes 
erakunde batek adingabearen jokabidearen gainean taxuturiko txosten batean oinarrituz 
bizileku baimena berritzea onartzen ez zuena. Gobernuaren Gipuz koako Ordez kariordetzak 
bizileku baimena foru aldundiaren txostenean oinarriturik ukatu zuen; hain zuzen, txosten 
horretan interesdunari gizarteratzeko baliabiderik ez zitzaiola esleitu adierazi zen, haren 
ibilbide desegokiaren kausaz. Epaiak hau zioen: “Autoetan jasotako agirien arabera, egia 
da Gipuz koako Foru Aldundiak aurkako txostena eman zuela errekurtsogilearen jokabide 
negatiboagatik, baina, era berean, egia da Gurutze Gorriaren eta Donostiako Lanbide Has-
tapeneko Zentroaren txostenak positiboak direla haren lanbide heziketari dagokionez, hori 

22 Arartekoaren ebazpena, 2010eko maiatzaren 25ekoa. Horren bidez, Arabako Foru Aldundiari gomendatzen zaio 
Arabako Lurralde Historikoan babesgabezia-egoeran dauden adingabeen tutoretza bere gain hartzeko duen 
legez ko beharra bete dezan, tutorea izanagatik dagoz kion babes-neurriak burutu ditzan, adina zehazteko probak 
egin behar direnean aurreikusitako eskubideak eta bermeak bete ditzan, eta adin nagusitasunera egoitza-
baimenik gabe heltzen badira, egoitza-baimena ematea gomenda dezan.

23 Adingabe eta atzerritarretan espezializatutako fiskalen topaketaren ondorioak. Madril, 2010eko apirilaren 20a.
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oso garrantzitsua delarik prestakuntza pertsonalerako, eta maila pertsonaleko bilakaera po-
sitiboa islatzen duelarik. Epaitegi honek bilakaera hori kontuan izan behar du, Gipuz koako 
Foru Aldundiaren txostenaren eragin negatiboa arinduta”.

Babes erakundeen txostenak, horrenbestez, ez dira erabakigarriak, eta oro har aztertu be-
har dira.

Epai hori oso interesgarria da, bizileku baimenak berritzean aplikatu behar den erregimen 
juridikoa aztertzen duelako eta Herriaren Defendatzailearen iritzia aipatzen duelako. Erakun-
de horrek nabarmendu du ezin bat etorraraz daitekeela bizileku baimenaren iraungitze egu-
na adin nagusitasunerako egunarekin, legean ez baitago horren inguruko xedapenik.

Lehengo epaian irizpide hori jasotzen da: “epaile honek ez du aurkitu xedapen edo prin-
tzipio juridikorik tutoretzapeko adingabearen aldi baterako bizileku baimenaren iraungitzea 
adingabe hori adin nagusira iristen den egunaren bezperarekin bat etorraraztea justifikatzen 
duenik, zeren eta, behin adin nagusira iritsi ondoren, Espainian atzerritar guztiei aplikagarria 
zaien lege erregimen berari atxikita bailegoke, eta egun batetik bestera, hitzez hitz, erre-
kurtsogilearen batere parte-hartzerik gabe, atzerritar adingabe erregular eta agiridun bat 
izatetik adin nagusiko atzerritar irregularra eta agiririk gabekoa izatera pasatuko bailitzateke, 
hari horrek dakarz kion ageriko kalteak eraginda.
Era berean, epaile honek ez du ikusten administrazio arloko jarduera horrek inolako logika-
rik duenik atzerritarrak Espainian gizarteratzeko ikuspegitik, helburu hori urtarrilaren 11ko 
4/2000 Legearen izenburutik bertatik eta etorkinak eta harrera egiten dien gizartea erabat 
bat egitea –ekonomian, gizartean, kulturan eta politikan parte har dezaten sustatuz– lortzea-
rren bizikidetza baketsu eta integratuko esparru bat bilatzeko nahikari laudagarritik ondorioz-
tatzen den helburu bat izanik.
Laburbilduz, biziki eztabaidagarria da, eraginkortasun juridikoaren nahiz sen onaren aldetik, 
Espainiako erakunde publikoen tutoretzapeko adingabe atzerritarrak, zeinei prestakuntza eta 
babesa emate aldera diru baliabide publiko handiak erabiltzen baitira, gauetik goizera, bat-
batean egoera irregularrean eta agirik gabe gera daitezen, aurretik, adingabeak zirelarik eta 
gerizpe publikoaren tutoretzapean zeudelarik, pertsona agiridun eta erregularrak zirenean, 
harrerako gizartean erabat integratu besterik nahi ez zutenak”.

Baimen-berritzeak salbuespenez ko zirkunstantziengatik ematen den bizileku baimenari 
zegoz kion izapideak bete zituen. Hau da, gobernuaren ordez kariordetzak 2393/2004 Erre-
ge Dekretuko 92.5 artikulua aplikatu zuen, aurretiaz babes erakundeak aldeko txostena 
eginik, adin nagusira bizileku baimenik eskuratu gabe iristen diren adingabeei halako baime-
nak emateko aukera ematen duen artikulua. Hala ere, adingabeak bazuen bizileku baimena 
eskuratua lehenago, eta, horrenbestez, aipaturiko 92.5 artikulu hori ez zen aplikagarria.

Gobernuaren ordez kariordetzak, beste alde batetik, Herriaren Defendatzailearen irizpideaz 
baliatzen ari zela adierazi zuen. Gobernuaren hainbat ordez karitza eta ordez kariordetzatara 
helarazitako irizpidea, baina, bestelakoa zen. Herriaren Defendatzailearen arabera, laburbil-
duz, gobernuaren ordez kariordetzek emandako bizileku baimenek, AEEALOko 35. artiku-
luan xedatutakoa aplikatuz, halabeharrez atzerritarrei buruz ko legedian ezarritako erregi-



139

Aurkibidea

3

139

Arrisku bereziko sektoreak eta egoerak

menari jarraitu behar diotela, erregimen orokorretik salbuesten dituen xedapenik ez dago 
eta. Aplikatu beharreko araudian ez dago berariaz ko erregimenik arauturik, ez da kontuan 
hartu nahi izan haren egonaldi egoera, eta ez da lotu nahi izan adingabearen erregularta-
suna administrazio publiko baten tutoretzapean eman duen denborarekin, hau da, ez dago 
arau xedapenik horren inguruan: “Aurreko guztiak horrela, ubi lex non distinguit nec nos 
distinguere debemus printzipioa betez, bakarrik eta administrazio publiko baten tutoretza-
pean dauden adingabe atzerritarren bizileku egoera 31.2 artikuluan jasotako irabazi asmorik 
gabeko bizileku egoeretako bat dela ulertu beharko da”.

Herriaren Defendatzaileak planteatzen du bizileku baimen horiek izan beharreko erregime-
na 2393/2004 Errege Dekretuaren bidez onarturiko AEEALO garatzeko arautegiko 36.2 
artikuluan jasotako erregimena dela. Hasierako aldi baterako bizileku baimenak urtebeteko 
iraunaldia izango du.

Era berean, baldin eta, hasierako bizileku baimen hori amaituta, adingabeak erakunde pu-
blikoaren tutoretzapean jarraitzen badu, baimen hori bi urterako berritu beharko da, aipatu-
riko arautegiko 37.4 artikuluan ezarrita dagoenez.

Tutoretzapeko adingabe bati ematen zaion lehen bizileku baimenaren indarraldiaren hasiera 
data finkatzeko, adingabeak babesteko zerbitzuen ardurapean jarri zen eguna aintzat hartu 
behar da.

Iraungitze eguna ezin izan daiteke adingabea adin nagusira iristen den eguna, 2393/2004 
EDaren bitartez onartutako arautegian xedatutakoa baizik (urtebeteko hasierako baimen 
bat, bina urteko bi berritze, eta, az kenik, bizileku baimen iraunkor bat).

Nahiz eta araudian aurreikusirik dagoen baimen hori 4/2000 Lege Organikoaren arautegiko 
75.2.c) artikulua aplikatuz amaitzea, interesduna gure gizartean erabat integratuta eta lan 
merkatuan txertatuta dagoen kasuetan ez du zentzurik proposatzeak adingabe horiek agi-
rien aldetiko egoera irregularrean gera daitezela 18 urte dituztenean eta, askotan, Espainian 
hainbat urte eman dituztenean.

Dugun informazioaren arabera, irizpide horiei jarraitzen die orain Gobernuaren Gipuz koako 
Ordez kariordetzak.

3) Egoitza zentroei eta babes erakundeen erabakiei dagoz kien jarduerak

Arartekoak esku hartu du hez kuntzaren aldetiko laguntzari doaz kion zenbait kexa direla eta; 
kexa horien ondorioz, halaber, bisitak egin dira egoitza zentroetan, zentroaren egoera, dauz-
kan instalazioak eta eguneroko bizitzaren errealitatea ezagutze aldera.
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Hala, esate baterako, Deban (Gipuz koa) adigabeentzako Oilur zentroa ireki ondoren, Arar-
tekoak ebazpen bat eman zuen24, non zentrora bidalitako adingabeek jasotzen zuten arreta 
aztertu baikenuen, eta zentro horretara bidalitako adingabeei eragiten zieten kexa batzuk 
izapidetu zituen.

Deban adingabe atzerritarrei ematen zitzaien laguntzan atzemaniko gabezia nagusiak ho-
nako hauek izan ziren: jarduerarik aurrez prestatu ez izana; erreferentziako tutorerik aurrez 
ezarri ez izana; banakako hez kuntza programarik ez egotea; eta zentroa kudeatzeko oinarriz-
ko tresna batzuk ez egotea, esperientziarik eta prestakuntza egokirik gabeko langileak kon-
tratatzeaz gain eta neskez arduratzeko baldintzarik ez edukitzeaz gain.

Ebazpenean aztertu genuen funtsez ko alderdi bat izan zen ihes eginiko adingabeei tuto-
retza eteteko erabakia izan zen. Adingabeek ez zuten inolako irteerarik egiteko baimenik. 
Adingabeek alde egiten zutenean, tutoretza eteteko prozedura bat abiarazten zen. Erakun-
de honen iritziz, baliabidetik joatea ezin izan zitekeen tutoretza eteteko arrazoi bat. Iritzi 
bera izan zuten fiskalek Leonen, azaroaren 5ean eta 6an, adingabeetan espezializatutako 
fiskalen jardunaldietan finkaturiko ondorioetan: “Funtsez koa da bertan behera gera dadin 
batzuetan aurkitu den praktika bat, alegia, adingabe batek babes zentro batetik ihes egiten 
duenean, erakunde publikoak tutoretza iraungitzat jotzen duen ebazpen bat ematea. Kode 
Zibilean ezarririko kausengatik baino ezin eten daiteke tutoretza; horrenbestez, bere garaian 
tutoretza bere gain hartu zuen autonomia erkidegoak hartaz arduratzen jarraitu behar du, 
nahiz eta adingabea beste autonomia erkidego batean aurkitzen den; hala ere, zaintza ordez-
kari bitartez gauza daiteke beste erakunde publiko batekin, autonomia erkidegoen artean 
dauden akordioen arabera”.

4) Aberriratzeen eta defentsarako eskubidearen inguruko jarduerak

Aberriratzeen eskumena Estatuko Administrazio Orokorrari dagokionez, Arartekoa ezin ar-
dura daiteke administrazio horri doaz kion jarduerez. Hala ere, aipatu egin behar dira, haien 
garrantzia dela medio. Gure autonomia erkidegoan familia-elkartzeak aurrera eramateko 
zenbait saio egin dira, eta batzuetan gauzatu egin dira. Foru aldundiek espediente guz-
tietan aberriratze prozedura abiaraz dadila eskatzen dute, baina zailtasun handia egoten 
da adingabeen familien gaineko informazioa eskuratzeko. Ebazpena gobernuaren ordez-
kariordetzaren eskumena da.

Adingabeen interes gorenaren eta familiarekin berriz elkartzeko duen eskubidearen arabera 
gertatu behar du itzulerak, adingabeen osotasunerako arriskurik baldin ez badago, betiere; 
hala, bada, adingabe horien familiek izaten duten egoera gogorrak, batetik, eta jatorriz ko 

24 Arartekoaren ebazpena, 2009ko irailaren 14koa. Horren bidez, elkarte batek Gipuz koako Foru Aldundiak tuto-
retzapean dituen adingabe atzerritarrak Debako Oilur Zentrora bidaltzearen inguruan aurkeztutako erreklama-
zioa amaitutzat ematen da.
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herrialdean babes politika eraginkorrik ez egoteak, bestetik, zaildu egiten dute aberriratzeko 
erabakia adingabeen interes gorenagatik hartzen dela ondorioztatzea.

Fiskaltzaren atzerritarrei buruz ko gaietako jardunaren gaineko 3/2001 Zirkularraren eta Fis-
kaltzaren 6/2004 Jarraibidearen arabera: “Aberriratzea ez da helburu absolutu bat, kosta 
ahala kosta lortu beharrekoa, zeren beste interes batzuk ere jokoan baitaude, hala nola bizia, 
osotasun fisikoa edo psikikoa, eta adingabeen oinarriz ko eskubideen errespetua. Az ken 
horiek, hain zuzen, eragin dezakete adingabeen interes gorenaren balantza az kenean gure 
herrialdean geratzearen alde makur dadin”.

Az ken urteetan, autonomia erkidego askotan emandako aberriratze ebazpenak zuzenbidea-
rekin bat ez datozela ebatzi dute ebazpen judizial askok, batez ere adingabeen entzunak iza-
teko eskubidea ez errespetatzeagatik eta administrazio prozedura batek izan behar dituen 
bermeak ez betetzeagatik, adingabeen eskubide eta interesei hainbeste eragiten zaienean, 
batik bat, aberriratzeen kasuan bezala. Horixe gertatu zen Madrilgo Justizia Auzitegi Na-
gusiaren 2009ko martxoaren 10eko epaian: “Hain zuzen ere, adingabeak entzuna izateko 
eskubide du aberriratze prozeduran, bai eta eskubidea ere entzunaldi horiek interesduna-
rentzako berme handiekin egin dadin, izapide hori ezin ordez ka daitekeelarik beste proze-
dura batekin egindakoarekin edo beste administrazio batek gauzaturikoarekin. Izapide hori 
funtsez kotzat jo behar da, eta ezin bazter daiteke, eta adingabearentzat defentsa gabezia 
materiala sortzen da, ondorengo ebazpenean eragina izateko –hala badagokio– moduko 
alegazioak egiteko duen une bakarra baita; ebazpen hori alderdi bati entzun gabe eman 
denez, defentsa-gabezia material, erreal eta egitez koa gertatu da, eta ez formal hutsa, adin-
gabeari ordenamendu juridikoak bere eskubideak babes ditzan haren esku ipintzen duen 
tresna bat ukatu zitzaiolako”.

Halako adingabeak aberriratzeko, beharrez koa da familiak jatorriz ko herrialdean duen egoera 
ezagutzea, eta eskakizun hori fidagarritasunez betetzea oso zaila da. Herrialde batzuekin 
aberriratzeak aurrera eramatea errazago egiten duten akordio batzuk izenpetu dira25.

Arartekoak Herriaren Defendatzaileari igorri zion ofizioz ko espediente bat abiarazi zuen, 
bakarrik dauden adingabe atzerritarren aberriratzeak arautzen dituen erregimen juridikoa 
legez argitzeko komenigarritasunari buruz nahiz adingabe beraren tutoretza beren gain 
hartzen duten autonomia erkidego eta foru diputazioen arteko koordinazioaren beharra-
ri buruz. Herriaren Defendatzaileak Immigranteen Integrazioko Zuzendaritza Nagusiaren 
txosten bat jaso zuela jakinarazi zigun, non bakarrik dauden adingabe atzerritarrak aberri-

25 Espainiak hainbat akordio izenpetu ditu adingabeen jatorriz ko tokia izaten diren beste Estatu batzuekin, adin-
gabeok aberriratzea errazago izan dadin: Errumaniaren eta Espainiaren arteko akordioa, Espainian bakarrik 
dauden adingabe errumaniarren babesean lankidetzan aritzeko, haiek aberriratzeko, eta haien esplotazioaren 
aurka borrokatzeko, Madrilen 2005eko abenduaren 15ean izenpetua; Senegalgo Errepublikaren eta Espainiako 
Erresumaren arteko akordioa, bakarrik dauden adingabe senegaldarren immigrazioa prebenitzen lankidetzan 
aritzeko, haiek aberriratzeko, eta haien esplotazioaren aurka borrokatzeko, Ad Referendum izenpetua, Dakarren 
2006ko abenduaren 5ean; eta Marokoko Erresumaren eta Espainiako Erresumaren arteko akordioa, bakarrik 
dauden adingabe marokoarren emigrazioari, haien babesari eta haien aberriratzeari buruz koa, Ad Referendum 
izenpetua, 2007ko martxoaren 6an.
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ratzeko prozedura garatzeko protokoloa taxutze aldera egiten ari ziren lanen berri ematen 
baitzion. Protokolo horretan, aberriratzeko ebazpena gauzatzeko eperik ez egoteari loturiko 
arazoa islatzen da. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea dela aplikagarria ondorioztatu zuten, eta, 
horrenbestez, ebazteko epeek lege horretantxe ezarritakoekin bat etorri behar dute. Kasu 
askotan epe horiek betetzeko gertatzen den ezintasunari dagokionez –adingabearen fami-
liari buruz ko edo, bestela, jatorriz ko herrialdeko adingabeak babesteko zerbitzuari buruz ko 
txostena enbaxadatik edo kontsulatutik jasotzean gertatzen den atzerapenagatik–, aditzera 
ematen dute horri dagoz kion gestio guztiak “prozeduraren aurretiko jardueratzat” hartzen 
direla, eta, horrela, aberriratzeko prozedura ez da abiarazten delako txosten hori jasotzen 
ez den arte. Planteatu genion beste gaiari dagokionez, hau da, aberriratu den adingabe bat 
berriz ere tutoretzapean hartzen denean edo aberriratzeko ebazpena tutoretza gauzatzen 
den tokikoa ez den gobernuaren beste ordez kariordetza batek ematen duenean sortzen 
den egoerari dagokionez, jakinarazi ziguten erregistro bakarra sortuko zela, ADEXTRA fi-
txategiaren bitartez, Atzerritarrei buruz ko gaietako eta Mugetako Komisaria Nagusiaren 
ardurapean. Ondorioz, adingabeari buruz ko informazio bakarra egongo da, aberriratzeko 
prozeduran eskumena duten sailen eskura egon dadin, edozein autonomia erkidegotan 
egonda ere, eta prozedura bikoiztea saihestuko da.

Erakunde honen iritziz, halako adingabeek babes erakundeekin edo gobernuaren ordez-
kariordetzekin duten harremana abokatu bat egotea beharrez ko bihurtzen duten interes 
gataz ka batzuk sortzen ari da, abokatu horrek adingabeen eskubideak era independente 
eta espezializatuan begira ditzan.

Konstituzio Auzitegiak, 2008ko abenduaren 22an, defentsarako eskubideari dagoz kion bi 
epai eman zituen. Lehen epaiak, 3321-2007 babes eskeko errekurtsoari buruz, elkartearen 
eskubidea onartzen du adingabe bati eragiten dion administrazio jarduera bat aurkaratze-
ko, elkartearen bidez ko interesa egiaztatzen denean, hau da, elkartearen xedeen artean 
edozein gizarte bazterketa motatako arazoak dituzten pertsonak –adingabeak eta gazteak 
bereziki– gizarteratzea eta sustatzea dagoenean, halako pertsonen oinarriz ko eskubide eta 
askatasunak babesteko egokitzat jotzen dituzten akzio judizialak barne.

Bigarren epaiak, 3319-2007 babes eskeko errekurtsoari buruz, organo judizialak entzun die-
zaien edo galde diezaien adingabeek duten eskubidea onartzen du, haien eremu pertsona-
lari eragiten dioten neurriak hartzerakoan. Horrenbestez, aditzera ematen du berez ko iritzia 
eratzeko egoeran dauden adingabeek entzunak izateko eskubidea dutela haientzat eragina 
dakarren prozedura judizial edo administratibo orotan, zuzenean, ordez kari baten bitartez, 
edo organo egoki baten bitartez.

Konstituzio Auzitegiak epaian beste epai batzuk eta indarrean den ordenamendu juridikoa 
aipatzen ditu erreferentziatzat. Hala, bada, eskubide hori Konstituzio Auzitegiaren lehena-
goko beste epai batzuetan aitortu zela dio: azaroaren 25eko 221/2002 epaian eta urtarri-
laren 30eko 17/2006 epaian; bai eta 1989ko azaroaren 20ko Nazio Batuen Haurren Es-
kubideei buruz ko Hitzarmenean, Adingabeen Babes Juridikoari buruz ko urtarrilaren 15eko 
11/96 Lege Organikoan, eta Europar Batasuneko Oinarriz ko Eskubideen Gutunean ere.
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Aurrerago, honako hau ondorioztatzen du: “prozesuko gaitasunari buruz ko arauak interpre-
tatu eta aplikatzeak pro actione printzipioaren mende egon behar du, eta Konstituzioaren 
aldetik lotutako zirkunstantziak aintzat har daitezela eska daiteke, ez hertsia ez neurriz 
kanpokoa ez den erabaki bat, garrantzi berezia duten interes batzuk alde batera uzten ez di-
tuena, hartze aldera. Aipaturiko interes horien artean badago zalantzarik gabe, eta lehen ere 
azaldu denez, nahikoa gaitasun eta heldutasun duen edozein adingabe auzibidean entzuna 
izateko duen eskubidea, haren eremu pertsonalari eragiten dioten neurriak hartzerakoan, 
auzitegi honek behin baino gehiago esan duenez, Espainiako Konstituzioko 24.1 artikulua-
ren edukiaren zati delako. Horrela, arrazoi handiagoz, eta kasu askotan haren premisa lo-
gikoa denez gero, 24.1 artikuluaren funtsez ko edukiaren zati bada, orobat, nahikoa gaitasun 
eta heldutasun duen edozein adingaberi ahalbidetzea edozein jurisdikzioko organo judizialei 
galdegin diezaien haren eremu pertsonalari eragiten dioten interesak gorde ditzatela, baita 
haren legez ko ordez karitza dutenen nahiaren aurka ere”.

Epai horien garrantzia handia da, adingabeen defentsarako eskubidea ezagutzen dutelako. 
Bakarrik dauden adingabe atzerritarrek auzibidean beren burua defendatzeko beharra dute 
eragiten dieten erabakien aurrean; horregatik, genioenez, abokatu laguntza izan behar dute 
adinez nagusia ala adingabea den eta egoitza zentro batean sartzen den ala ez edo ha-
ren tutoretza hartzen den ala ez erabakitzeko prozeduran edo adingabe bat aberriratze-
ko prozeduran, bai eta haren eskubide eta interesei doaz kien beste arazo batzuetan ere, 
babes erakundearekin interes gataz ka dagoenean, halako gataz kak defendatzaile judiziala 
izendatzea ez dakarrenean. AEEALOko gaur egungo 35.6 artikuluan berariaz onartzen da 
interes gataz ka gerta daitekeela adingabearen eta haren tutoretza duenaren artean, eta 
defentsarako eskubidea aitortzen da aberriratzeko prozedurarako.

adingabeen ikuspegia

Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoera EAEn txosten berezia egin genuenean, 
elkarriz keta pertsonalak egin genituen 38 pertsonako lagin batekin (33 mutil eta 5 neska), 
gure autonomia erkidegoan adingabetzat hartuta zeudenetatik. Era horretan, bizitza historia 
batzuk osatu ahal izan genituen, eta txostenean bertan haien ahotsari berez ko entitatea 
ematea (ikus, bereziki txosteneko 2.4 atala –Adin txikiko atzerritarren ahotsa: ibilbideak, 
itxaropenak, beharrak– eta 7. eranskina: Elkarriz ketatutako 38 adin txikikoek jasotako harre-
raren gainean egindako balorazioak (testigantzen laburpena).

Geroago, harrera zentroetara egin ohi ditugu aldian behingo bisita guztietan, han dauden 
adingabeetako batzuei egiten diogu elkarriz keta, banaka gehienetan eta taldeka salbues-
penez. Eta haien iritzi eta proposamenak jaso ohi ditugu gure ohiko txostenetan, dagokien 
atalean.

Badugu, beraz, haien balorazio eta itxaropenei buruz ko ezaguera zabala, beste instantzia 
batzuek, errealitatera hurbiltzeko bide horiek ere erabiliz, eginiko ikerlanekin sendotutakoa 
(ikerlanon artean, esate baterako, Sakelako ametsak. Inoren kargura ez dauden adingabe 
migratzaileak Euskal Autonomia Erkidegoan dugu).
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Haien ekarpenetako asko, haien aburuz, jasotzen duten laguntza balioztatzekoak izaten 
dira, unean dauden zentroan edo aurreko beste zentro batzuetan; hain zuzen, az ken horie-
kin konparazioak egin ohi dituzte. Baina ekarpenotan, orobat, haien ibilbideari, itxaropenari 
edo beharren inguruko funtsez ko beste gai batzuk sartzen dira. Horrela, adibidez:

– familia egoeraren ingurukoak;
– lehenago izaniko ibilbidearen ingurukoak;
– haien bizi proiektuaren ingurukoak;
– haien unean uneko interesen ingurukoak;
– haien zailtasun eta frustrazioen ingurukoak, eta abar.

Espero izateko desberdintasunengatik ere (zenbaitetan, adinaren, jatorriaren edo sexua-
ren araberakoak izaten dira), elementu asko errepikatu egiten dira, eta areago, halakoek 
haiei buruz hedaturik dauden aurreiritzi edo estereotipo jakin batzuk kolokan jartzen dituzte. 
Hala, horra hor oso uste zabaldu batzuk zalantzan jartzen dituzten ezaugarri komun batzuk, 
haiek gogorarazte aldera, besterik gabe:

– Adingabe horietako gehienek badute harremana (normalki, aldian behin eta telefo-
noz) jatorriko familiarekin; guztiak ez datoz bat, horrenbestez, Marokoko hirietako 
“kaleko haurrak” izatearen profilarekin, askotan egozten zaienez.

– Hona hainbat saioren ondotik etorri ohi dira, beste toki askotan zortea saiatu ondo-
ren eta/edo hemen –iristen zaien informazioaren edo entzuten dituzten zurrumu-
rruen arabera– gizarteratzeko helburuak errazago erdietsi ahal izango dituztela uste 
dutelako. Nolanahi ere, toki jakin batera jotzeko hautua erlatiboa da beti, berriz azter 
daitekeena, eta haien itxaropenak lortzearen mendekoa beti.

– Haien “migrazio proiektua” –nahiko argia, oro har, nagusienen artean batik bat– 
ahalik eta az karrena lanean hastea da. Badakite eta onartu egiten dute horretarako 
baimen jakin batzuk eskuratu behar dituztela eta lanbide prestakuntza jakin bat lor-
tu behar dutela.

– Aurrera eramaten dituzten prestakuntza jarduerek –beren denbora gehiena, eta 
motibazio handiz, horretan erabiltzen dutelarik– lan egiteko helburu hori lehen bai-
no lehen lortzearekin dute zerikusia. Batez ere, lanbide bat edo gehiago ikastea eta 
gaztelaniaz ongi egitea bilatzen dute.

– Harreran dauden adingabe atzerritarretako askok ia ez dute harremanik bertako 
pertsonekin (hezitzaileez gain, noski). Batzuek kirol talderen batean parte hartzen 
dute edo lan jardueraren batean dihardute, baina beste askok diote etorkinak ere 
diren beste gazte batzuk direla haien lagunak, herrialde berekoak gehienetan.

– Etorri aurretik dituzten itxaropenen eta topatzen duten errealitatearen arteko talka 
handia da, eta hori mamitzen da, batez ere, paperak lortzeak dakarren prozesu lu-
zean, lanean hasi ahal izan arte.

– Zenbaitetan, aurkituriko zailtasunek edo harturiko tratuak eragin dute produktu 
toxikoak kontsumi ditzaten edo jokabide arazoak izan ditzaten.

Hartzen duten laguntzaren inguruko balorazioari dagokionez, zentroaren araberakoa izaten 
da neurri handi batean (askotan, zentro hobeen eta okerragoen egiaz ko ranking bat ere 
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izaten dute, haien irizpideen araberakoa), bai eta bakoitzaren itxaropenen eta presaren ara-
berakoa ere: ez da gauza bera 15 urte izan eta emantzipatu arteko eskakizun guztiak erdies-
teko aurretik oraindik hiru urte edukitzea eta 18 urte betetzekotan egon eta oraindik bizileku 
baimena ez izatea… Horri gehitzen zaio, gainera, bakoitzak izan dezakeen presioa, jatorriz ko 
familiari lagundu ahal izateko itxaropenak betetzeari dagokionez.

Gure esperientziaren arabera, harrera zentroa egonkorturik dagoenean eta taldeari gehiago 
edo gutxiago egokitzen zaion erantzun bat emateko ahalmena duenean, oro har, elkarriz-
ketatutako gazteek gehien bat positiboa den balorazio bat eman ohi dute, nahiz eta, hala 
ere, kritikak ere egiten dituzten (agiriak izapidetzearen inguruan, esate baterako, edo bizi-
kidetza arauen, elikaduraren, eta abarren inguruan). Aitzitik, zentroa gainez ka dagoenean, 
kexak ugaritu eta orokortu egiten diru, eta, are gehiago, istiluen zantzuak ere badira, gure 
ohiko txostenetan zenbait kasutan jaso dugunez (Tolosa, Urduña, Deba, Artzentales…).

Zentroetan eginiko bisita eta elkarriz ketez landara, zentro batzuetan gataz ka egoerekin 
batera gertatu ohi diren beste bi adierazle ere baditugu: erreforma espediente edo neu-
rrien kontzentrazioa zentroetako batzuetan (hala gertatu da Gipuz koako zenbait zentrotan 
hainbat urtetan); adingabeek berek Arartekoari aurkeztutako kexak (horrela gertatu da Ara-
ban, esaterako, az ken urtean).

laburpen edo ondorio gisa. Elementu nabarmengarrienak

Nabarmen dezagun, lehenik eta behin, hemen laburpen bat emateko zailtasuna. Bakarrik 
dauden adingabe atzerritarren inguruan jasotako informazioak, sortutako arazoak eta urte 
hauetan Arartekoak aurrera eramandako esku-hartzeak hainbeste izan dira, non ez da bate-
re erraza egoeraren ikuspegi orokor, sintetiko, bat ematea. Egoera hori, bestalde, etengabe 
aldatzen ari da, lurralde batzuetan bereziki.

Alde batetik, gure txostenean azterturiko arazoetako askok bere horretan jarraitzen dute: 
harrera baliabide batzuk gainez ka egotea; agirien izapideen moteltasuna; adingabeen beha-
rretarako egokia den hez kuntzaz ko esku-hartze bat gauzatzeko zailtasuna; emantzipatzeko 
zailtasunak; eta abar. Beste alde batetik, arazo berri batzuk sortzen dira edo areagotzen dira: 
gataz katsuak izatearen irudia eta baliabideak sortzearen aurkako arbuioa; drogen kontsumo 
problematikoak; adina zehazteko edo tutoretza hartzeko irizpideak aldatzea…

Erakunde honi dagokion ikuspegitik, pertsona guztien defentsaren ikuspegitik, alegia, ba-
dira elementu bereziki kez kagarri batzuk, nabarmentzen jarraitu behar ditugunak, az ken 
urteetako jarduerak ikusita. Horrela, adibidez, honako hauek nabarmendu behar ditugu:

– Kasu batzuetan, laguntza integraleko harrera zentroen ordez ko formulak zabaldu 
dira, hala nola apopilo etxeak edo aterpetxeak. Halakoetan, hez kuntzaz ko laguntza 
urria da, eta adingabeen eskubideetarako berme gutxiago dago.

– Harrera zentro batzuek ez dituzte behar diren gutxieneko baldintzak halako adin-
gabeei laguntza nahikoa eta duina emateko. Horrek, askotan, honako hauekin du 
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lotura: zentroen egituraz ko baldintzekin eta edukierarekin; ratioekin edo profesional 
taldeen baldintzekin; prestakuntzaz ko jarduera egokiak antolatzeko edo beste pro-
grama, zerbitzu edo baliabide komunitario batzuk aprobetxatzeko gaitasunarekin; 
zentro askoren kokalekuarekin, hiri inguruneetatik oso urruti eta, beraz, komunitate 
baliabideez baliatzeko oso aukera gutxi dutelarik…

– Hezitzaile talde batzuk, beren lana aurrera eramateko dituzten baldintzak direla 
bide, behin eta berrio “erre” egiten dira, eta horrek, ondorio pertsonalez gain, esku-
hartzearen jarraitutasuna eragozten du.

– Gizartean askotan helarazten den irudia, batez ere ezagutzera ematen den gataz ka 
bat gertatzen den bakoitzean, egiaz latza izaten da adingabeentzat berentzat nahiz 
etorkinentzat oro har, eta gure gizartean jarrera xenofoboak sustatzeko baino ez du 
balio.

– Ez da ematen ari erantzun egokirik edo behar bezalakorik adingabe horietako 
batzuei eragiten dieten drogen kontsumoari loturiko egoera arazotsuetarako edo 
buru osasuneko arazoetarako…

Arartekoak az ken bi urteetan aurrera eraman dituen esku-hartzeei begiraturik, honako arazo 
hauek izan dituzte ardatz:

1. Adina finkatzeko proben zehaztasun falta eta babes sisteman horrek dituen ondorioak.
2. Adingabeen eskubideak urratzea, hala nola hez kuntzarako eskubidea, defentsarako 

eskubidea, eta entzuna izateko eskubidea.
3. Adingabeen babeserako zentroen kokalekuari gizarteak emandako errefusak.
4. Adingabe atzerritarren autonomia erkidego batetik besterako lekualdaketak kontro-

latzeko zailtasuna.
5. Tutoretzak gain hartzeko eta egoitza baimena eskatzeko betebeharrak ez betetzea.
6. Harrera egoitzaren mugapenak.

Batzuetan, alde handiak daude lurralde batetik bestera. (Ikus esku-hartze horien laburpen 
zabal bat 2009ko txostenean, 369.-401. or.)

Ziurrenik, faktore horiek eta beste batzuk, oro har, ari dira bihurtzen hain zail eta arazotsu 
populazio sektore horrentzako laguntza, bai eta tartean diren administrazioek esku hartze-
ko irizpide bateraturik ez edukitzea ere (az ken hori nabarmendu dugu eta nabarmentzen 
jarraitu behar dugu). Horri dagokionez, berriz ere gogorarazten dugu hemen “Herriaren 
defentsarako erakundeen adierazpena, herri administrazioek bakarrik dauden adin txikikoe-
kiko duten erantzukizunari buruz koa”, 2006ko urrian onartua; urte hartako txostenean eman 
genuen (ikus 2006ko txostena), eta hemen ere ematen dugu bertsio digitalean.

gomendioak

Dagoeneko aipatu dugu gomendio eta proposamen ugari aurreko ataletan: gure 2005. ur-
teko txosten berezian bertan egin zirenak, herriaren defentsarako erakundeen 2006. urteko 
adierazpenean jaso zirenak…

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_303_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_303_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_303_3.pdf
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Hemen, txosten honetako 5. kapituluan eginiko gomendioak baino ez ditugu aipatuko, po-
pulazio sektore honi zuzenago aplikatzekoak dira eta.

– Lehenik, 18. gomendiotik 20.era bitarteko gomendioak, bakarrik dauden adinga-
be atzerritarrentzako laguntza berariaz hobetzekoak; hauek egin behar direla plan-
teatzen da haietan:
• Administrazio guztien arteko oinarriz ko akordio bat lortu, bakarrik dauden adin-

gabe atzerritarren harrerari buruz.
• Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak hartzeko protokolo komun bat eduki gure 

autonomia erkidegoko hiru lurralde historikoetarako (adina zehazteko prozedura 
bereziki aintzat harturik).

• Defentsa juridikorako eskubidea era zuzenean erabiltzea ahalbidetu, babes 
erakundeen erabakien eta adingabeen beren interesen arteko gataz ka gerta dai-
tekeen egoeretan.

– Beste alde batetik, babes sistemei dagoz kien gainerako berariaz ko gomendioak 
daude (9. gomendiotik 17.era bitartean):
• Erakundeetan sartzearen ordez ko formulak bultzatzea, hala nola familia profe-

sionalizatuen harrera.
• Lehen mailako eta bigarren mailakoa laguntza zerbitzuen koordinazioa hobetzea 

adingabeen babesaren alorrean.
• Erreferentziaz ko tutoreak orokor bihurtzea eta haien irudiari entitatea ematea.
• Adingabeei buruz ko gizarte txostenen edukia berraztertzea eta txosten horiek 

egin eta zabaltzeko kontuan izan beharreko irizpideak ezartzea.
• Egoitza harrerako baliabideak arautzeko uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuaren 

garapena eta aplikazioa az kartzea.
• Harrera zentroetako gorputz miaketak arautzea eta protokoloak edukitzea bai-

mendu gabeko hutsegitetarako eta sendagaien erabilerarako. Kasu honetan, 
justifikatu gabeko hutsegiteetarako, kontuan izanez adingabe horiek beste auto-
nomia erkidego batzuetara lekualdatzeko aukera.

• Segurtasun juridiko handiagoa ematea, bai eta zerbitzu-ematean berme handia-
goak ere, zentroak baimendu, erregistratu edo ikuskatzeari buruz ko xedapenak, 
edo kudeaketa formulak, garatuz.

• Prozedura egoera berrietarako moldatzea, hala nola, bakarrik dauden adingabe 
atzerritarrei dagokienez, familiarekin hitz egiteko zailtasunak daudenerako edo 
hitz egiten ez denerako.

• Gaur egungo zentro ereduak berraztertzea, zentro “espezializatuak” bereziki 
kontuan harturik, bai eta kasu bakoitzean aplikaturiko bideratze irizpideak ere.

– Halakoei gomendio orokorretako batzuk gehi diezaz kiekegu, sektore honetan 
aplikatzekoak zeharo. Adibidez:
• Haurren eskubideei buruz ko gizarte kontzientzia sendotu eta hedatzea (1. go-

mendioa).
• Parte hartzeko eta entzuna izateko eskubidea praktikan jartzea (2. gomendioa).
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• Erakundeen buruzagitza populazio sektore honi laguntza egokia emateko 
beharrez kotzat jotzen diren baliabideak sortzen eta babesten (5. gomendioa).

• Lorturiko emaitzen ebaluazio sistematiko eta publikoa (6. gomendioa).
• Zerbitzuen eta profesionalen arteko koordinazioa hobetzea, adingabeekin egiten 

diren esku-hartzeetan koherentzia handiagoa bermatze aldera (7. gomendioa).
• Populazio honen segregazio edo estigmatizazioaren aurkako neurriak ezartzea 

(8. gomendioa).
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3.2.6. taula. bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzat 
soilik edo gehienbat diren egoitza baliabideen sarea 

araban abenduaren 31n (2004 eta 2009)

Izena Udalerria Titulartasuna Kudeaketa Plazak

2004 Zabaltzen zentroa Vitoria-Gasteiz Pribatua Salestarrak 12

20091

Bideberri2 zentroa Vitoria-Gasteiz – Ixuri elkartea 32
Zabaltzen zentroa Vitoria-Gasteiz – Ixuri elkartea 30
Estibaliz ko monasterioko 
ostatua – Ixuri elkartea 24

Carlos Abaitua emantzipazio-
rako etxebizitza Vitoria-Gasteiz – San Frantzisko  

Saleskoaren lagunartea 6

Xabier emantzipaziorako 
etxebizitza Vitoria-Gasteiz – San Frantzisko  

Saleskoaren lagunartea 6

Aukera emantzipaziorako 
etxebizitza Vitoria-Gasteiz – Kolore Guztiak elkarte 

interkulturala 7

Iturria: Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Saila. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.

1  Babes sareko beste zentro batzuetan bete diren 34 plazak kontuan hartu gabe.
2  2009ko ekainean inauguratu zuten. Irekin zen arte, Jesús Obrero fundazioaren lokaletan 8 plaza gaitu ziren, eta beste 24 

plaza Aita Beneditarrek Estibaliz ko Monasterioaren ingurumarietan daukaten etxean. Behin-behineko lokal horiek Ixuri 
elkarteak kudeatu zituen.

3.2.7. taula. bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzat 
soilik edo gehienbat diren egoitza baliabideen sarea 

biz kaian (2004 eta 2009)

Izena Udalerria Titulartasuna Kudeaketa Plazak Erabiltzaileen 
ezaugarriak

2004

Zabaloetxe egoitza Loiu Publikoa
Hirugarrendar 
Kaputxinoekiko 
hitzarmena

62 Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. Mutilak

San Adriango  
bizikidetza unitatea Bilbo Publikoa Publikoa. GUFE 7 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak
San Ignazioko  
bizikidetza unitatea Bilbo Publikoa Publikoa. GUFE 7 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak
Basauriko biziki-
detza unitatea Basauri Publikoa Publikoa. GUFE 6 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak
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Izena Udalerria Titulartasuna Kudeaketa Plazak Erabiltzaileen 
ezaugarriak

2009

Zabaloetxe egoitza 
zentroa Loiu Hitzarmena/ 

GUFE
Hirugarrendar 
Kaputxinoak

90 (5
taldetan)

Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. Mutilak 12-18 urte

Zornotzako lehen 
harrerako zentroa Zornotza Hitzarmena Landalan 50 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 12-18 urte
Zurbarango biziki-
detza unitatea Bilbo Publikoa GUFE 13 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 12-18 urte
Larreagaburuko 
bizikidetza unitatea Bilbo Publikoa GUFE 12 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 12-18 urte
Aukera bizikidetza 
unitatea Barakaldo Hitzarmena Berriztu 14 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 12-18 urte
Larreagaburuko 
unitate erdiauto-
nomoa

Bilbo Publikoa GUFE 6 Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. Mutilak 16-18 urte

Larrakotorreko 
unitate erdiauto-
nomoa

Bilbo Publikoa GUFE 6 Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. Mutilak 16-18 urte

Santurtziko Itsas 
Etxea unitate 
erdiautonomoa

Santurtzi Hitzarmena/ 
GUFE

Hirugarrendar 
Kaputxinoak 10 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 16-18 urte

Basauriko unitate 
erdiautonomoa Basauri Publikoa GUFE 6 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 16-18 urte
San Adriango unita-
te erdiautonomoa Bilbo Publikoa GUFE 6 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 16-18 urte
Aita Patxi unitate 
erdiautonomoa Bilbo Hitzarmena/ 

GUFE Urgatzi 6 Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. Mutilak 16-18 urte

Autonomiako unita-
te erdiautonomoa Bilbo Hitzarmena/ 

GUFE Urgatzi 6 Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. Mutilak 16-18 urte

Leioako unitate 
erdiautonomoa Leioa Hitzarmena/ 

GUFE Bizgarri 6 Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. Mutilak 16-18 urte

Erandioko unitate 
erdiautonomoa Erandio Hitzarmena/ 

GUFE Bizgarri 6 Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. Mutilak 16-18 urte

El Vivero zentroa Galdakao Hitzarmena/ 
GUFE Urgatzi 25 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 16-18 urte

El Garmo zentroa Artzentzales Hitzarmena/ 
GUFE Urgatzi 18 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 16-18 urte
Izurtzako egoitza 
zentroa Izurtza Hitzarmena Landalan 20 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 12-18 urte

Deustuko zentroa Bilbo Hitzarmena/ 
GUFE Urgatzi 25 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. Mutilak 16-18 urte

Iturria: Biz kaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saila. Arartekoren jarraipen espedienteak. Guk egina.

 1  Bakarrik dauden adingabe batzuk Etxeen Oinarriz ko Sarean hartzen dira (etxe bakoitzean, 1 edo 2 gutxi 
gorabehera).
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3.2.8. taula. bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzat 
soilik edo gehienbat diren egoitza baliabideen sarea 

gipuz koan (2004 eta 2009)

Izena Udalerria Titulartasuna Kudeaketa Plazak Erabiltzaileen  
ezaugarriak

2004

Larrialdiko harrera 
zentroa Urnieta Pribatua Gurutze 

Gorria 9 Larrialdiak: mutilak-
neskak. 14-17 urte

Bakarrik dauden 
adingabe atzerrita-
rrentzako egoitza

Donostia Pribatua Gurutze 
Gorria 9

Egonaldi luzeak: 
mutilak-neskak. 14-18 
urte

Izena Udalerria Titulartasuna Kudeaketa Plazak Erabiltzaileen  
ezaugarriak

20091

Ubako larrialdiko 
harrera zentroa Donostia Kontratua Dianova 34 (2 modu-

lutan) Larrialdiko harrera

Uraldeko egoitza 
zentroa Lezo Kontratua Clece Gizarte 

Zerbitzuak 10 Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. 12-18 urte

Legorretako egoi-
tza zentroa Legorreta Kontratua Urgatzi 10 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. 12-18 urte
Urretxuko egoitza 
zentroa Urretxu Kontratua Urgatzi 10 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. 12-18 urte
Azpeitiko egoitza 
zentroa Azpeitia Kontratua Urgatzi 10 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. 12-18 urte
Arrasateko egoitza 
zentroa Arrasate Kontratua Urgatzi 8 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. 12-18 urte
Igeldoko egoitza 
zentroa Donostia Kontratua Urgatzi 10 Bakarrik dauden ading. 

atzerritar. 10-18 urte
Arrasateko 
emantzipaziorako 
etxebizitza

Arrasate Hitzarmena Bide Berri 6 Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. 16-18 urte

Ostalaritzako ba-
liabideak (apopilo 
etxeak)2

– Kontratua
Clece Gizarte 
Zerbitzuak 
eta Bide Berri

– Bakarrik dauden ading. 
atzerritar. 16-18 urte

Urretxuko neurri 
judizialen jarraipe-
nerako zentroa

Urretxu Hitzarmena Bide Berri 24 (bi modu-
lutan)

13 urtetik 18 urtera 
bitarteko adingabeak, 
bertakoak eta atzerri-
tarrak

Iturriotz-Azpi 
hez kuntza eta 
terapiako zentroa

Aia Hitzarmena Dianova 16

Bakarrik dauden ading. 
atzerritarrak, 13-18 
urte bitartekoak eta 
jokabide arazo larriak 
dituztenak

Mendixka egoitza 
zentroa Errenteria Hitzarmena Dianova 10 

Bakarrik dauden ading. 
atzerritarrak, 13-18 
urte bitartekoak eta 
jokabide arazo larriak 
dituztenak
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Izena Udalerria Titulartasuna Kudeaketa Plazak Erabiltzaileen  
ezaugarriak

20091

Oilur zentroa3 Deba Hitzarmena Gipuz koa 
Babesten SL 24

Bakarrik dauden ading. 
atzerritarrak, 13-18 
urte bitartekoak eta 
jokabide arazo larriak 
dituztenak

Aixola zentroa Elgeta Hitzarmena Gipuz koa 
Babesten SL 10

Bakarrik dauden ading. 
atzerritarrak, 13-18 
urte bitartekoak eta 
jokabide arazo larriak 
dituztenak

Iturria: Gipuz koako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua. Guk egina.

1  Gainera, badago hitzarmen bat Dianova elkartearekin 6 plaza erabiltzeko Kordobako zentro batean. Debako Oilur zen-
troaren bigarren fase gisa erabili da. Ategorrietako, Bera Berako, Errenteriako, Frantziako, Herizeko, Larratxoko, Tolosako 
eta Usandizagako zentroetan ere hartu dira bakarrik zeuden adingabe atzerritar batzuk.

2  Baliabide horietan artatutako adingabeen kopurua pixkanaka murriztu da, eta hartuta zeuden adingabeak edo emantzipa-
tu dira edo beste baliabide batzuetara bidali dira. Az ken bi adingabeak urte hasieran emantzipatu ziren.

3  2009ko otsailean ireki zuten. 2010eko urtarrilean itxi zuten, hobetzeko lanak egiteko eta beste programa baterako era-
biltzeko.

“HERRIAREN DEFENTSARAKO ESTATUKO ERAKUNDEAK ADIERAZPENA ADMI-
NISTRAZIO PUBLIKOEK BAKARRIK DAUDEN ADINGABE ATZERRITARREI BURUZ 

DITUZTEN ERANTZUKIZUNEN GAINEAN

2006ko urriko adierazpena

Sarrera

Az keneko hilabeteotan bakarrik datozen adingabe atzerritarrak heltzen ari dira, berriro, Kana-
rietako Erkidegora Adingabe horiek az keneko urteotan gure herrira helduz joan diren Afrikako 
iparraldeko beste gazte batzuekin batzen dira. Denak batera, ikaragarri erronka handia dira 
gure erakundeentzat, eta gure gizartearentzat ere, gazte horien harrera, babes, prestakuntza 
eta gizarteratze ikuspegietatik.

Egoera horrek berehalako harrerarako ahalmeneko arazo handia sortu dio Kanarietako Erki-
degoari, heldu zein adingabeentzako arreta baliabideek gainez ka egin diotelako. Lan eta Gi-
zarte Gaietarako Ministerioak, eta autonomi erkidegoek akordio bat lortu dute, duela gutxi, 
Kanarietara heldutako 800 bat adingabe horietatik 500 edo Estatuko lurralde desberdinen 
artean banatzeko.

Gizarte politikak diseinatu eta garatzerakoan immigrazioaren fenomenoak eragin ditzakeen 
erronkak alde batera utzita, herriaren defentsarako Estatuko erakundeak bat gatoz honetan: 
beharrez koa da Estatuko administrazio publikoen artean akordioak lortzea adingabeen es-
kubideen ikuspuntutik hain garrantzitsua den gai batean. Era berean, ohartarazi nahi dugu, 
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horien garrantzia gorabehera, lehen urratsa baino ez dela administrazio publikoek adinga-
bearen interesen alde egiteko duten derrigorrez ko betebehar horretan, horixe ezartzen bai-
tu Haurraren Eskubideen Konbentzioaren 3. artikuluak. Horren arabera, Espainian dagoen 
beste edozein adingabek dituen eskubide berdinak aplikatuko zaiz kie adingabe horiei ere 
(adingabearen babes juridikorako 1/1996 Legea). Gogoratu behar dugu, halaber, Haurren 
Eskubideen Konbentzioaren 2.1. artikuluak esplizituki debekatzen duela adingabea bere ja-
torriarengatik baztertzea. Halaber, Espainiako legeriak argiro ezartzen du adingabeak, beste 
ezer baino lehen, adingabeak direla, eta printzipio horrek nagusitu behar duela atzerritar 
izatearen aurrean.

Adingabeen Defendatzaileen Europako Sareak (ENOC, European Network of Ombuds-
persons for Children), az keneko urteko bileran adierazpen bat onartu zuen, Europako 
Kontseiluko kide diren herrialdeei bakarrik dauden adingabeen eskubideak bermatzeko 
beharrez ko neurriak har zitzaten eskatzeko. Horrek garbi erakusten du zelako garrantzia 
daukan fenomeno honek Europa mailan, eta justifikatzen du, Espainiaren kasurako garrantzi 
berezia duenez, herriaren defentsarako erakundeok adierazpen bat aurkez dezagun, Espai-
niako gizarteari adingabe hauen eskubideak berma daitezen zaintzeko ardura daukagula 
jakinarazteko. Azpimarratu gura ditugu Administrazio publiko desberdinek adin txikiei buruz 
dituzten eginbeharrak, eta adingabeen eskubideak bete daitezen indartzeko ekintza batzuk 
gomendatuko ditugu.

Jarduera printzipioak

1) Autonomi erkidego desberdinetan eskudun diren administrazio publikoek adin-
gabearen tutoretzaren ardura beren gain hartu behar dute, berehala, adingabea-
ren eta jatorriz ko famili nukleoaren errealitatea aztertzen den bitartean. Saihestu behar da 
adingabearen egoera aztertzen den bitartean, adingabeak, praktikan, gizarte eta hez kuntza 
baliabideetara eta lan prestakuntzara sartzerik ez izatea.

2) Administrazio eskudunek adingabea dokumentatzen eta bizilekua izapidetzen fami-
liarengana itzul dadin zailtasuna frogatzen denean hasi behar dute, atzerritarrek Espainian 
dituzten eskubideen eta askatasunen eta gizarteratzearen gaineko urtarrilaren 11ko 4/2000 
Lege Organikoaren 35.4 artikuluak dioenez, Arautegiak (2393/2004 Errege Dekretua, aben-
duaren 30ekoa) finkatzen dituen bederatzi hilabeteak igaro daitezen itxaron barik, epe hori, 
legearekin bat datorren interpretazio baten arabera, gehienez ko epe modura hartu behar baita.

3) Ez dira adingabeak beren sorterrietara bidali behar, jatorriz ko famili nukleora 
itzultzea (edo babes baliabide alternatiboa) adingabearentzat onena dela berma-
tzen ez bada. Erabakiak kontuan hartu behar du adingabearen beraren ikuspegia –entzun 
diezaioten eskubidea baitu–, eta bere sorterrian dauden baliabideak arretaz aztertu ondoren 
soilik egin ahalko da.

4) Adina zehazteko aurretiaz ko froga medikoak zalantza kasuetan egingo dira, eta 
aditu independenteen aholkuarekin eta teknologia modernoarekin egingo dira, froga fisiko, 
sozial eta psikologikoak konbinatuz.
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5) Egindako azterketa medikoetatik ateratzen den adinik txikiena hartuko da erreferentzia 
modura, beti.

6) Adingabeek Administrazioaren mende ez dagoen laguntza juridikoa jasoko dute, 
adibidez, baz kuneko ofizioko txandakoa, prozesu administratiboak edo judizialak adinga-
bearen interes gorena kontuan hartuz burutuko direla ziurtatzeko.

7) Autonomi erkidegoek bakarrik dauden adingabe etorkinen arretarako ereduak 
koordinatu behar dituzte, adingabeek tutoretza eta bizileku prozesuak ondoen berma-
tzen dituzten eta gizarte eta hez kuntza baliabide onenak eskaintzen dituzten erkidegoetara 
ihes egin dezaten saihesteko.

8) Orobat, autonomi erkidegoek eta Gobernuaren Ordez karitzek beren jarduerak 
koordinatuko dituzte, bakoitzaren bere eskumenen esparruan, disfuntzioak ekiditeko eta 
proposamena adingabe bakoitzaren interesarentzat onena dela ziurtatzeko. Erakundeen ar-
teko koordinazioa errazteko, bakarrik dauden adingabe etorkinen erregistro bateratua eduki 
behar da, gai horretan eskuduntzarik duten administrazio publikoek partekatuta.

9) Bakarrik dauden adingabe atzerritarren arretan, osotasunean gara daitezen eta 
hartzen dituen gizartean ondo txerta daitezen errazteko behar diren baliabideak 
diseinatu eta planifikatu behar dira.

10) Administrazio publiko guztiek bakarrik dauden adingabe atzerritarren arretan 
dituzten ardurak beren gain hartu behar dituzte.

11) Garrantzitsua da autonomi erkideetako gobernuek beren lurraldeetako tokiko administra-
zioekin akordioak hitzartzea, bakarrik dauden adingabeen arreta eta integrazioa ondoen ber-
matuko duten baliabideak eta estrategia egokiak batera diseinatzeko.. Bereziki garrantzitsua 
da batzuetan adingabe hauen harrera eta babes neurriekin batera gizartean sortzen diren 
gaitzespen jarrerak gainditzea.

12) Bakarrik dauden adingabe etorkinak hartzeko zentroek espazio, osasun eta 
hez kuntza bermeak izan behar dituzte. Autonomi erkidegoek bermatu behar dute adin-
gabeek arreta jaso dezaten zirkuitu normalizatutik, jarduketak adingabe heldu berriei hez-
kuntza eta maitasun erreferente egonkorrak emango diz kieten 24 orduko zentroetan bilduz”.

Beste alde batetik, emantzipazioari buruz ko datuek, adingabeekin berekin eginiko elkarriz-
ketek eta, batez ere, haiekin egunez egun esku hartzen dutenen iritzi eta balorazioek 
(hezitzaileak, zuzendariak eta beste profesional batzuk) ez kutuko errealitate bat erakusten 
dute, gizartearengana ia iristen ez dena: adingabe horietako gehien-gehienak, horretarako 
behar diren gutxieneko baliabideak dituztenean, aurrera ateratzen direla eta gure gizartean 
modu produktiboan txertatzen direla.
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3.3. adingabe lege-hausleak

Sektorearen ezaugarriak eta arau-markoa

Adingabe lege-hausleekin egindako esku-hartzea nabarmen aldatu da, 1998. urtean Ararte-
koaren txosten berezia argitaratu zenetik. Aldaketa horiek, funtsean, 2001. urteko urtarrilean 
indarrean jarri zen 5/2000 Lege Organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duena, 
onartu zenetik gertatu dira (hemendik aurrera 5/2000 Lege Organikoa esango diogu).

Beharrez koa da adin penal txikia kontzeptua argitzea, lehenik eta behin. 1995eko Zigor 
Kodeak adin-nagusitasun penala 16 urtetatik 18 urtetara igo zuen, baina arlo hori arautuko 
zuen berariaz ko lege bat onartu arte ez zuen indarrean jarri. 5/2000 Lege Organikoa in-
darrean sartzeak adin-nagusitasun penala adin-nagusitasun zibilarekin parekatzen du, eta 
hala, arlo horri buruz ko nazioarteko araudia betetzen da, eta batez ere, 1989ko Haurren 
Eskubideen Hitzarmena.

Halaber, 5/2000 Lege Organikoak erantzukizun penala izateko gutxieneko adina aldatu 
zuen, 12 urtetik 14 urtetara igoz. Hala, 14 urte baino gutxiago dituzten pertsonak ez dira 
erantzule penala eta ez zaie lege hori aplikatuko, baizik eta adingabeen babesari buruz ko 
arauak, eta familia- eta babes-esparruetan lantzeko nahikoa dela uste da.

Beraz, adingabe arau-hausleei buruz hitz egitean, Zigor Kodean edo zigor-lege berezietan 
hutsegite edo delitu gisa tipifikatutako ekintzak egin dituzten 14 eta 18 urte arteko pertso-
nei buruz ari gara.

5/2000 Legea onartzeak zenbait printzipio eman zituen aditzera:

– Haurraren interes gorenaren nagusitasuna (juridikoak ez diren zientzien esparruan 
adituak diren profesionalen taldeek irizpide teknikoen bidez baloratzen dute).

– Kasu jakinaren egoerak direla-eta aholkatutako neurriak hartzean eta betetzean 
malgutasuna izatea, eta adingabearen interesaren arabera aplika daitez keen neurri-
sorta handi bat.

– Prozedura eta adingabe arau-hausleei aplika dakiz kieken neurriak formalki penalak 
dira, baina berez zigortzaileak eta hezitzaileak.

– Gutxieneko esku-hartzea egiteko printzipioa.

– Lurraldean bertan legea betetzea eta autonomia-erkidegoetako erakundeen esku-
mena egikaritzean. Neurrien egikaritzearen kontrol judiziala.

– Biktimaren interesei eta beharrei arreta jartzea, gurasoen, tutoreen, abegi-pertso-
naren edo gordetzaileen ekintzen erantzule den adingabearekin elkartasunez ko 
ardura izateko printzipioa sartuz eta biktimen parte hartzeko eskubidea lortzeko 
bitartekari-lanak eginez.
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– Konstituzio-eskubideak errespetatzetik eta adingabearen interesaren betekizun be-
rezietatik eratortzen diren prozesu-berme guztiak berariaz aintzatestea. Zerga Mi-
nisterioaren estatus garrantzitsua, Justiziaren ekintzaren, eta haurren legaltasuna-
ren eta eskubideen defentsaren sustatzaile gisa.

– Zenbait adin-tarte bereiztea (14-16 urte eta 16-18 urte).

– Egindako kaltea konpontzeko aukera eta biktimarekin adiskidetzea.

Legearen oinarriz ko printzipioetako bat zigor-erantzuna adingabearen baldintza jakinetara 
egokitzeko gogoan datza, eta horretarako, neurri-sorta zabal bat ezartzen da. Printzipio 
horrek positiboki baloratua izatea merezi du, eta salbuespen garrantzitsu bat du, –gure 
ustez– araudiaren puntu kritiko nagusietako bat dena. 16 eta 18 urteko gazteek egindako 
oso ekintza larrientzat zentroren batean sartzeko zigorra modu objektiboan hartzeari eta 
larriagotzeari buruz ari gara. Legearen jatorriz ko idaz ketaren arabera, oso ekintza larriak 
dira, baldin eta berrerortze kasuak edo terrorismoko delituak badira, besteak beste. 5/2000 
Lege Organikoaren erreformak, abenduaren 22ko 7/2000 Lege Organikoak egindakoa le-
gea indarrean sartu baino lehen, zigorra larriagotzeko kausa hori azpimarratzen du, zigo-
rraren zorroztasuna handituz konstituzio-printzipioekin bateragarriak ezin izan daitez keen 
mugetaraino.

Abenduaren 4ko 8/2007 Lege Organikoa da 5/2000 Legeari egindako az ken aldaketa, txos-
ten hau idazteko unera arte. Hauek dira sartzen dituen aldaketa batzuk, araudia gogortzea 
berekin dakartenak: erregimen itxian barneratzeko neurriak ezar daitez keen ustez ko kasuak 
ugaritzea; 18 eta 21 urte artean dituztenei Legea aplikatzeko aukera kentzea; biktimaren-
gana hurbiltzea edo biktimarekin komunikatzea debekatzen duen neurri berri bat sortzea; 
barneratzeko kautelaz ko neurrien iraupena handitzea, luza daitez keen hiru hilabete izatetik, 
beste hiru gehitu eta luza daitez keen sei hilabete izatera pasatzen da; epaileari eskumena 
ematea erabakitzeko erregimen itxian barneratze-neurri bat betetzen ari den adingabeak, 
hemezortzi urte betetzean, neurri hori espetxe batean bete behar duela; zaintzapeko as-
katasuna ezartzeko aukera; gizarte- eta hez kuntza-lanak egitea; eta falta gisa kalifikatutako 
ekintzak egitean asteburuko egonaldia. Halaber, neurri batzuetan ere aldaketak egiten dira.

Hauek dira Legeak ezartzen dituen neurriak, eskubideak zer neurritan murrizten dituzten 
kontuan hartuz ordenatuta:

– Erregimen itxian barneratzea. Pertsonak zentroan bizi dira, eta hez kuntza-, pres-
takuntza- eta aisialdi-jarduerak bertan garatzen dituzte.

– Erregimen erdi irekian barneratzea. Pertsonak zentroan bizi dira, eta jarduerak zen-
trotik kanpo gara ditzakete.

– Erregimen irekian barneratzea. Pertsonak zentroan bizi dira, baina jarduera guztiak 
inguruneko zerbitzu normalizatuetan egiten dituzte.

– Barneratze terapeutikoa erregimen itxian, erdi irekian edo irekian. Asaldura psi-
kikoak, toxikoei mendekotasuna edo pertzepzio-asaldurak dituzten pertsonentzat 
berariaz ko tratamendua.
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– Tratamendu anbulatorioa.
– Eguneko zentro batera joatea.
– Astebeteko egonaldia. Etxean edo zentroan egotea, gehienez 36 ordu.
– Zaintzapeko askatasuna.
– Biktimarengana edo epaileak zehazten dituen senideekin edo beste pertsona 

batzuengana gerturatzeko eta haiekin komunikatzeko debekua.
– Beste pertsona, familia edo hez kuntza-talde batekin batera bizitzea.
– Gizartearentzat zerbitzuak ematea. Ezin da ezarri adingabearen baimenik gabe eta 

kaltetutako ondasun juridikoarekin lotura duten zerbitzuek lehentasuna izango dute.
– Gizarte- eta hez kuntza-lanak egitea.
– Kargu-hartzea.
– Ziklomotorrak eta motor-ibilgailuak gidatzeko baimena, baimen hori izateko eskubi-

dea, edo ehizatzeko edo edozein arma mota erabiltzeko administrazio-lizentziak iza-
teko eskubidea kentzea.

– Erabateko gaitasungabetzea.

Halaber, estatu-mailan 5/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartu da (uztailaren 
30eko 1774/2004 Errege Dekretua), Polizia Judizialaren jarduerari buruz ko alderdiak, neu-
rriak egikaritzeko erregelak eta zentroen diziplina-erregimenaren arautzea jasotzen dituena.

Autonomia-erkidegoaren mailan azpimarratu behar da 2005. Urtean 3/2005 Legea, Hau-
rrak eta Nerabeak Zaintzekoa eta Babestekoa, onartu zela. Legeak hiru helburu ditu: 1) 
ordenamendu juridikoak haurrei eta nerabeei aitortzen diz kien eskubideak gauzatuko di-
rela bermatzea; 2) haurren eta nerabeen eskubideak eta ongizatea sustatzeko jarduerak 
zer jarduketa-esparrutan gauzatu behar duten ezartzea; eta 3) babes-esparruan eta adin-
gabe arau-hausleekin esku hartzeko esparruan jarduteko printzipioak, eta eskumen- eta 
erakunde-markoa zehaztea. Legeak bere IV. Tituluan adingabe arau-hausleei gizarte- eta 
hez kuntza-arreta emateko printzipioak eta neurriak gauzatzeko modalitateak (batez ere, bar-
neratze-neurria) jasotzen ditu, eta aurreikusten du autonomia-erkidegoko administrazioak 
arautu behar dituela barneratze-zentroek bildu behar dituzten betekizun materialak, funtzio-
nalak eta langile-betekizunak. 80/2009 Dekretuak, apirilaren 21ekoak, askatasunaz gabetze-
ko neurriak betearazten dituzten EAEko ikastetxeei buruz koak, egin zuen arautze hori.

Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Sailari dagokio EAEren eskumena den 
5/2000 Lege Organikoak araututako neurriak egikaritzea. Urte hauetan, Eusko Jaurlaritzako 
Justizia eta Herri Administrazioak dokumentu hauetan antolatu du bere esku-hartzea:

– Adingabeen epaitegiek emandako neurri judizialak betearazteko Plana, 1998koa, 
1996ko urtarrilaren 1eko eskumena onartu ondoren egina.

– EAEko Adingabeen epaitegiek emandako neurri judizialak gauzatzeko Plana (2004-
2007).

– 2008-2012 aldirako III. EAEko Gazte Justizia Plana.

III. Gazte Justizia Planak, egun indarrean dagoenak eta 2004-2007 aldirako Planaren eba-
luazioa oinarri hartzen duenak, EAEko Gazte Justiziaren printzipioak xedatzen ditu, 2008-
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2012 aldirako ildo estrategikoak, helburu orokorrak eta berariaz koak, kudeaketa-eredua, 
ekonomia-aurreikuspen orokorrak eta giza baliabideak. Plan horretan, hau xedatzen da: 
“2004-2007ko Planaren betearazpenak gazte-justiziako funtzionamendu-eredu bat ahalbi-
detu du, baita 5/2000 Lege Organikoaren aplikazioaren ondorioz gazte-neurriak betearazte-
ko eskari handiari behar bezala erantzuteko zentroen, baliabide materialen eta horretarako 
gaituriko pertsonen sare bat ere, 2001etitk aurrera. Hurrengo aldirako erronka, zentro eta 
baliabideen gehikuntza baino gehiago, hez kuntza-kalitatearen haz kundean dago, sailen eta 
erakundeen arteko koordinazio hobean eta neurrien betearazpenean esku-hartzeak izan be-
har duen osotasunean”.

Bukatzeko, komeni da adieraztea Eusko Jaurlaritzak 2009an argitaratutako Evaluación de 
la intervención educativa y análisis de la reincidencia en la Justicia de Menores de la EAE 
izeneko ikerketaren ondorioetan sektorea bereizteko lagungarriak diren elementu hauek 
jasotzen direla:

– Adingabe arau-hausleen profila EAEn delituz ko egitate bakar bat egiten duen eta 
berriz deliturik egiten ez duen pertsona batena da.

– Lehen delituz ko egitatea batez bestean 16 urterekin egiten da, eta ehuneko handi 
batean lapurreta-jokabideekin lotuta dago. Oro har, EAEn jaiotako adingabe batek 
egiten du beste adingabe batzuen laguntzaz.

– Oinarriz ko Gizarte Zerbitzuekin (%40 inguru) eta ijito etnikoekin (%11) zerikusia du-
ten adingabeen gehiegiz ko ordez karitza dago.

– Ikastetxeetan neurria betetzen duten adingabeek gizarte- eta familia-esparruetan 
arrisku egoera handiko profila izaten dute.

aurrekariak

Adingabe arau-hausleekin egindako esku-hartzeari buruz ko Arartekoaren txosten berezia 
1998an argitaratu zen eta Legebiltzarreko presidenteari eman zitzaion. Txostenak oro har 
nahiz txostenak jasotzen dituen gomendioek eragina dute zenbait erakundetan, batez ere bi 
erakundetan: botere judizialean –fiskaltza eta adingabeen epaitegiak–, prozedurei, neurriak 
hartzeari, eta neurrien jarraipena eta ebaluazioa egiteari dagokionez; eta Eusko Jaurlaritzan, 
batez ere Justizia Sailari –neurrien betetzeari, eta horrenbestez, haien eskura jarritako ba-
liabide eta tresna multzoari dagokienez–.

Gure jarduketak, Lege aginduz, Eusko Jaurlaritzak bete behar dituen gaietan eta proposa-
menetan jartzen du arreta. Arartekoak arlo horretan egin dituen jarduketak, funtsean, hauek 
izan dira:

– Barneratze-zentroetara bisitak: instalazioak behatzea, elkarriz ketak adingabeekin 
eta profesionalekin.

– Kexak izapidetzea.
– Informazio-eskaerak, ofizioz ko eskaera, dagoz kien Sailei egindako eskaerak 

(funtsean, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailari).
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Informazio-eskaerak aldatu egin dira urtetik urtera, beste gai batzuk sartuz edo faktoreetara 
edo gertatu diren gertaeretara egokituz, bai eta sistemaren bilakaerara egokituz ere. Oro 
har esan daiteke administrazioari egindako informazio-eskaerak lau gai hauen ingurukoak 
izan direla:

– Barneratze-zentroen sarea eratzea: beharrei erantzuteko ahalmena, profesionalen 
lan-egoera, etab.

– Koordinazio- eta lankidetza-sistemak sareko beste zerbitzu batzuekin, batez ere 
hez kuntza- eta osasun-arretarekin.

– Adingabeak ateratzeko eta emantzipatzeko aukerak.
– Barneratze-zentroen araudia arautzeko beharra.
– Neurrien bilakaera.
– Adingabeen arau-hausteen biktimei emandako arreta.

Oinarriz ko arazoak

Adingabe arau-hausleekin egindako esku-hartzeei buruz ko txosten bereziak zenbait arazo 
adierazten ziren, erakunde hau batez ere kez katzen zutenak:

– Aurreko legerian aurreikusitako neurri batzuk, hez kuntza-helburuak eta helburu so-
zializatzaileak lortzeko ahalmen handia dutenak, oso gutxi erabiltzen dira.

– Gertaeren eta neurrien gauzatzeen artean, sarritan, denbora gehiegi igarotzen da.
– 1995eko Zigor Kodea onartu zenetik (adin-nagusitasun penala 18 urtera igo zuena) 

sortu zen behin-behinekotasun egoera gaindituko zuen legeriarik ez da izan.
– Adingabe arau-hausleei erantzuteko garaian ohiko sistemek inplikazio eskasa izan 

dute.
– Hiru lurraldeen artean aldeak daude praktika judizialean.
– Adingabe horien eskubidea bermatzean zenbait gabezia ikusi dira.

Txosten bereziaren ondoko lanetan (urteko txostenetan egindako gai horri buruz ko ata-
letan), erakunde honen ustez kez kagarriak diren edo hobetzeko beharra duten zenbait 
gai adierazten joan dira. Hauek dira azpimarragarrienak eta behin eta berriz errepikatzen 
direnak:

1. Neurrien kopurua asko handitzeak eragindako erantzun-arazoak (kate osoan dute 
eragina arazo horiek: organo judizialetan, talde psikosozialetan, Eusko Jaurlaritzaren 
Gazte Justizia Zerbitzuaren kudeaketa-ahalmenean, zentroen harrera-ahalmenean, 
ingurune irekian hartzen diren neurrien kudeaketak eta jarraipenean…).

2. Batzordeak erantzuteko gehiegiz ko denbora igarotzea, delituz ko gertaera gertatzen 
denetik neurria gauzatzen den arte.

3. Babes-sistematik datozen adingabe arau-hausleen ehuneko handia. Barneratze-
neurrian eta bakarrik dauden adingabe atzerritarren kasuan, kopurua nabarmenki 
handia da.
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4. Barneratze-neurriak aplikatzen zaiz kien adingabeei hez kuntza- eta osasun-arreta 
emateko zailtasunak.

5. Terrorismoko jardueretan inplikatutako adingabeen kasuan, neurriak familia-inguru-
netik gertuago betetzeko aukera emango duten formulak garatzeko beharra. Kasu 
horietan Auzitegi Nazionaleko Adingabeen Epaitegi Nagusiak parte hartzen du.

6. Araudiaren erregulazio egoki bat ez egotea.

7. Emantzipazio-zerbitzuak ez izatea edo gutxiegi izatea.

Hobetzeko proposamenak

Txosten berezian egiten ziren 46 gomendioetako gehienak aurreko atalaren hasieran adie-
razten ziren arazoen zuzenketari buruz koak dira. Ondoko urteetan egindako jarraipenak go-
mendio hauek ditu abiapuntutzat. Gomendio horiek bloke hauetan egituratzen dira:

– Teoria-markoa, marko juridikoa eta eskumen-banaketa. Lehengoratzeko justi-
ziaren printzipioak aplikatzeko 4 gomendio; adingabe arau-hausleekin esku hartze-
ko araudi erregulatzailea estatu-mailan onartzea; neurriak gauzatzeko baliabideen 
araudi erregulatzailea autonomia-erkidegoko mailan onartzea; eta Eusko Jaurlaritza-
ren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko eskumen-arazo bat ebaztea.

– Zerbitzu-sarea. Prozesuan parte hartzen duten agenteak (polizia, epaileak, fiska-
lak, abokatuak, talde teknikoak) prestatzeari eta espezializatzeari buruz ko 11 go-
mendio; polizien bulegoak, talde teknikoak, eta agertzeak eta entzuteak egiteko 
aretoak egokitzea.

– artatutako biztanleria. Hiru Lurralde Historikoetan estatistika uniforme bat egi-
teari buruz ko gomendio bat.

– Prozedurak. Adingabeak atxilotzeari eta polizien bulegoetan egoteari, eta argiketa 
sistematikoki Adingabeen Fiskaltzara bidaltzeari buruz ko 7 gomendio; adingabeen-
tzat eta haien ordez kari legalentzat informazio-liburuxkak egitea; eta prozedura-fase 
guztietan erabiltzen den denbora murriztea.

– neurriak aplikatzeko jarraibideak. Neurriak (ingurune irekian, asteburuan 
sartzeko neurriak, neurri terapeutikoak, barneratze itxiko neurriak mutilentzat) be-
tetzeko baliabideez hornitzeari buruz ko 16 gomendio; barneratze-zentroei eta ingu-
rune irekiko neurriei buruz ko informazio-liburuxkak egitea; ingurune irekiko neurriak 
gauzatzeko epeak murriztea; barneratze-zentroak (egituraz ko hobekuntzak, erre-
gimen zigortzailea, pribatutasunerako eskubidearen bermea, baimendu gabeko 
urruntzeak, trantsizio-programak); parte hartzeko eta erreklamatzeko mekanismoak 
hobetzea, neurriak gauzatzeko ardura duten profesionalen prestakuntza jarria.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_20_1.pdf
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– Erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza. Hez kuntza-, osasun- eta gizar-
te zerbitzuekin batera lan egiteari buruz ko 3 gomendio.

– Zerbitzuen kontrola eta ebaluazioa. Neurriak gauzatzeko zentroen eta zerbitzuen 
aldian aldiko kontrolari buruz ko 4 gomendio; zerbitzuen ebaluazio kualitatiboa; Fis-
kaltzak neurriei jarraipena egitea; eta neurrien gauzatzearen kontrol judiziala.

Egindako gomendio batzuk (hala nola araudiaren garapenari, eskumen-gaiei, parte hartzen 
duten agente judizialen espezializazioari eta baliabide-sarearen garapenari buruz koak) gain-
ditu dira, baina beste batzuk oraindik indarrean daude, hurrengo orrialdeetan ikusiko den 
bezala.

Jarraipenak

Urtetik urtera gomendioen jarraipena egin da, zenbait gai azpimarratuz, hautemandako bi-
lakaeraren edo jasotako kexaren baten arabera. Jarraipen-txostenak erakunde honek egiten 
duen Eusko Legebiltzarrerako Urteko Txostenean laburbildu dira, eta txosten horiek egite-
ko, funtsean, elementu hauek edo informazio-iturri hauek hartu dira kontuan:

– Barneratze-neurri judizialak betetzeko zentroetan, behaketaren eta elkarriz keten bi-
dez (adingabeei eta profesionalei) in situ jasotako informazioa.

– Sailburuordetzetako eta Zuzendaritzetako pertsona arduradunekin izandako bilerak. 
Neurriak aplikatzeko zerbitzuak pertsona horien mende daude.

– Beste profesional batzuekin, hala nola Justiziako talde psikosozialekoekin, izandako 
bilerak.

– Kexak edo informazio-eskaerak direla eta Justizia Sailetik jasotako informazioak.
– Justizia Administrazioaren Euskal Behatokiaren memoriak.
– Gazte Justizia Zerbitzuak egindako memoriak eta jarduketa-planak.

Justizia Sailari zuzendutako informazio-eskaeretan, erabaki da zenbait datu kuantitatibotan 
eta bilakaera-adierazle gisa erabili diren zenbait gaitan arreta jartzea batez ere. Az ken urtee-
tan datu hauek eskatu dira:

1. Dagokion urtean gauzatutako neurrien bilakaera eta Sailak datuei buruz egindako 
analisia.

2. Barneratze-zentroen sarean sartutako aldaketak (leku kopurua, zerbitzuak hobetzea, 
langileen egoera…).

3. Ingurune irekiko zerbitzuei buruz ko datuak: taldeak, profesionalak, baliabideak…
4. Indarrean dagoen araudia aplikatzeko zer urrats eman diren.
5. Babes-sistemekiko lotura (babes-sistematik datozen adingabeen proportzioa, koor-

dinazio-mekanismoak, kasuen jarraipena…).
6. Zentroetan emandako hez kuntza- eta osasun-arretari buruz ko datuak eta lankidetza 

hez kuntza- eta osasun-zerbitzuekin.
7. Sisteman egindako hobekuntzak.
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datu nagusiak – adierazleak – bilakaera-datuak

2009an, 14 eta 18 urte arteko nerabeak, 66.382 neska-mutil guztira26, Euskadiko guztiz ko biz-
tanleriaren %3,1 eta biztanleria adingabearen %20,4 ziren. Az ken ehuneko hori, 1998. urtean 
%30,5ekoa zena, jaisten joan da, az ken urte hauetan %20-22 ehunekoetan kokatu den arte.

Zaila da jakitea 14 eta 18 urte arteko adingabeen zer ehuneko den zehaz ki arau-hauslea, eta 
horrenbestez, gazte justizia sistemarekin harremanetan jartzen den. Izan ere, urtero aplika-
tutako neurrien kopuruari buruz ko datuak ditugu, baina ez dakigu zenbat adingaberengan 
izan duten eragina. 2009an, guztira 1.233 neurri gauzatu ziren. Kopuru hori 14 eta 18 urte 
arteko biztanleriaren %1,9 izango zen, adingabe bakoitza neurri judizial bakar baten xede 
izan balitz (ehuneko hori 2004ko %1,4aren eta 2007ko %1,7aren artean ibili da, eta az ken 
urtekoa izan da ehunekorik handiena).

Gazte Justizia sistemarekin harremanetan jartzen diren neska-mutil gehienak behin baka-
rrik egiten dute. Badago zenbait delituz ko ekintza (bakar bat ere ez oso larria) egin dituzte-
nek osatzen duten bigarren talde bat. Adingabe horiek dagokien neurria egin ondoren, be-
rriz ez dute lege-hausterik egiten. Eta badago hirugarren talde bat, neurriren bat betetzen 
dutenen %5-7, delituz ko jarduera ugari egiten dituztenak eta urte berean 5 neurri judizial 
baino gehiago ezartzen zaiz kienak.

Orain, zenbait datu kuantitatibo aurkeztuko ditugu, neurri judizialen gauzatzeari buruz koetan 
analisi zehatzagoa eginez.

3.3.1. taula. 2008. urtean adingabeek egindako delitu motak, 
lurralde Historikoen arabera banatuta

Delituak
Araba Biz kaia Gipuz koa

Kop. % Kop. % Kop. %

Jabetzaren aurkakoa indarkeriarik gabe 49 %33 703 %57 340 %49
Jabetzaren aurkakoa indarkeriarekin 26 %17 185 %15 38 %5
Sexu-askatasunaren aurkakoa 1 %1 9 %1 14 %2
bizitzaren eta osotasun fisikoaren aurkakoa 18 %12 236 %20 130 %19
Etxeko indarkeria edo genero-indarkeria 14 %9 67 %6 62 %9
beste batzuk (ordena publikoaren aurkakoa, 
desobedientzia eta erresistentzia, agirien fal-
tsifikatzea, osasun publikoaren aurkakoa…)

41 %28 8 %1 113 %16

Iturria: Estatuko Fiskaltza Nagusia. 2009 Memoria. Guk eginda.

26 34.035 mutil eta 32.347 neska. Estatistikako Institutu Nazionalak 2009ko urtarrilaren 1ean zituen datuak.
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Datuetan ikus daitekeen bezala, Adingabeen Fiskaltzetan bideratzen diren arau-hauste ge-
hienak, hiru Lurralde Historikoetan, indarkeriarik gabeko jabetzaren aurkako delituak dira. 
Ondoren, bizitzaren eta osotasun fisikoaren aurkako arau-hausteak eta jabetzaren aurkako 
delituak indarkeriarekin daude.

Bestetik, az ken urteetan, beste delitu mota batzuk agertu dira (hala nola seme-alaben eta 
gurasoen arteko indarkeria), eta horrek eskatzen du profil horien berariaz kotasunera ego-
kitutako beste hez kuntza-lanketa batzuk egitea. 2003. eta 2006. urteen artean, nabarmen 
handitu zen, eta 2007. urtean egonkortu zen. Az ken urtean, 2009an, familia barruko eta 
bikotearen aurkako indarkeriarekin zerikusia duten delituak %30 ugaritu dira.

Adingabeen aurkako salaketen ehuneko handi bat neurri judizial bat hartu gabe ebazten 
da. Izan ere, kasu batzuetan ez dira erreforma-espediente bihurtzen artxibatzeagatik eta 
atzera egiteagatik. Zentzu horretan, alde handiak daude lurraldeen artean, hauen arten ibil-
tzen dira: %37 Araban, %77 Biz kaian eta %51 Gipuz koan. Gainera, erreforma-espediente 
bihurtzen diren adingabeek egindako arau-hausteen ia laurdena artxibatu egin ziren 2008. 
urtean.

Oso larriak ez diren delituak edo faltak direnean, legeak aurreikusten du espedientearen 
jarraipenean atzera egiteko aukera dagoela, biktimarekin adiskidetzen bada edo biktimari 
eragindako kaltea konpontzeko konpromisoa norberaren gain hartzen bada. Epaitegietako 
Talde Psikosozialetako profesionalak adiskidetzeko eta kaltea konpontzeko bitartekaritza-
prozesuen arduradunak dira. Talde horiek Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailaren mende dau-
de. 2006. urtean, prozesuen %82,5 arrakastatsu gisa baloratu zituzten talde arduradunek, 
eta hori dela eta, ez zen beharrez koa izan neurri judizialik aplikatzea. Halaber, adiskidetze- 
eta konponketa-prozesuen aplikazioa ez da berdina Adingabeen Epaitegietan (2006. ur-
tean, Biz kaiko Lurralde Historikoan garatu zen prozesuen %60a).

Arartekoaren adingabe arau-hausleei buruz ko esku hartzeko ildo bat izan da legearen ahal-
men guztiak sustatzea eta garatzea, aurreikusitako neurri multzoari dagokionez, eta ba-
tez ere, hez kuntza-ahalmen handiagoa izateagatik askatasuna gutxiago murrizten duten 
neurriei dagokienez. Baliabideen eskuragarritasun handiagoa edo txikiagoa izatea faktore 
erabakigarria izan ohi da neurriak aplikatzean, eta urte hauetan, horri jarri diogu gure arreta 
guztia, neurriak gauzatzea autonomia-erkidegoko administrazioaren eskumena baita.

Urteko jarraipen-txostenetan ezarritako neurriei buruz ko informazioa eskaini da. Eusko 
Legebiltzarrari egindako 2000., 2004. eta 2007. urteetako txostenetan, datu eta balorazio 
zehatzagoak eskaini ahal izan ziren, aurreko urteetako Gazte Justizia Zerbitzuaren jardueren 
memoria baikenuen. Memoria horri esker, besteak beste, jakin zitekeen gertaeren eta neu-
rria hartzearen artean zenbat denbora pasatzen zen, neurriek zer iraupena zuten, lurraldeen 
artean zer desberdintasun zeuden, neurri gogorragoen eta murriztaileagoen eta arrisku-
egoeren artean zer harreman dagoen, etab.

Taula honetan aurkezten diren datuen bidez argi azaltzen dira joera orokor batzuk. Agian, 
joera esanguratsuena da neurrien guztiz ko kopurua handitu egin dela, bai eta lege guztietan 
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eta lege bakoitzean ere, batez ere 2001. urtetik aurrera (5/2000 Lege Organikoa urte ho-
rretan sartu zen indarrean) 2004. urtera arte. Lau urte horietan oso igotze handiak izan on-
doren, 2005. urtetik aurrera nolabaiteko egonkortasuna hauteman zen neurrien handitzean 
(handitzeak %3-5 ziren). 2008. urtean joera hori eten egin zen, eta neurri judizialak %9,1 
gutxitu zirela ikusten da. 2009. urtean, neurrien kopurua %18,2 handitu zen berriz ere, 
2007ko kopurua gaindituz.
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Oro har, esan daiteke neurri mota guztiak ugaritu direla, eta batez ere, ingurune irekian 
aplikatutako neurri batzuk. Ingurune irekian aplikatzen diren neurriak, askatasuna kentzen 
ez dutenak, dira gehienak (guztiz ko neurrien %72-80 2001. eta 2009. urteen artean).

3.3.3. taula. ingurune irekian egiten diren neurrien eta 
barneratze-neurrien bilakaera (1997-2009)

ingurune irekia1 barneratzea2

1997 %80,29 %19,71
1998 %72,34 %27,66
1999 %68,27 %31,73
2000 %%65,96 %34,04
2001 %74,45 %25,55
2002 %72,51 %27,49
2003 %76,22 %23,78
2004 %77,38 %22,62
2005 %80,74 %19,26
2006 %69,92 %30,08
2007 %73,93 %26,07
2008 %77,66 %22,34
2009 %73,07 %26,93

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Saila. Guk eginda.

1 Ingurune irekian aplikatzen diren neurriak: zaintzapeko askatasuna, gizarteari zerbitzuak ematea, tratamendu anbulato-
rioa, gizarte- eta hez kuntza-lanak, hez kuntza-talde batekin harrera hartzea eta bizitzea, eguneko zentrora joatea.
2 Barneratzeak: asteburuko egonaldiak eta barneratzeak erregimen irekian, erdi irekian, itxian eta barneratze terapeutikoak.

3.3.1. grafikoa. ingurune irekian egiten diren neurrien eta 
barneratze-neurrien bilakaera (1997-2009)
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Saila. Guk eginda.
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2000. urtea erreferentziatzat hartuta (5/2000 Lege Organikoa indarrean jarri aurreko az ken 
urtea) eta az ken urteetako kopuruekin alderatuta, joera hauek ikus ditzakegu ingurune 
irekian aplikatzen diren neurrietan:

– Zaintzapeko askatasunaren neurriak urtetik urtera handitu dira, eta 5 aldiz handiagoak 
izatera ere iritsi dira (65 izatetik 340 izatera pasatu dira). Zaintzapeko kautela-askata-
sunen kopurua egonkorra izan da az ken hiru urteetan (30 neurri inguru izan dira). Eus-
ko Jaurlaritzak 2009an argitaratutako berrerortzeari buruz ko azterketan, egiaztatu da 
ingurune irekian aplikatzen den neurri hori dela berrerortze gehiena ekartzen dituena.

– Gizarteari emandako zerbitzuak ugaritu egin ziren 2005. urtera arte. Urte horretatik 
aurrera, behera egiten hasi zen, eta 2008. urtean beherakada oso nabarmena izan 
zen. 2009. urtean badirudi neurri hori egonkortu egin dela, baina aurreko urteetan 
lortutako kopuruetatik oso urrun dago, urte horietan laurehun kasu baino gehiago 
lasaitasunez gainditu baitziren (2005. urtean 506 ere izan ziren).

– Gizarte- eta hez kuntza-lanak egiteko neurriak handitzen jarraitzen du. 2007. urtean, 
kopurua ia bikoiztu egin zen aurreko urtearekin alderatuta, eta ordutik, handitzen 
jarraitu du, baina neurriz. Neurri horrek berrerortze-tasa txikiagoa dakar berekin.

– Eguneko zentroetara joateko neurria ere ugaritu egin da, nahiz eta oraindik gutxien 
erabiltzen den neurrietako bat izan.

– Tratamendu anbulatorioek bilakaera irregularragoa izan dute. 2001. urtean ugaritze 
izugarria izan zuten, baina 2005. urtean murrizten hasi ziren berriz ere. Az ken ur-
tean, tratamendu anbulatorioen kopuruak berriz ere behera egin du.

– Ingurune irekian aplikatzen diren neurrietan, zaintzapeko askatasun neurriak 
aplikatzeko, eta gizarte- eta hez kuntza-lanak egiteko joera ageri da, 2008tik aurrera 
nabarmenagoa den gizarteari zerbitzuak emateko neurriaren ordez. Justizia Saila-
ren arabera, joera hori 5/2000 Lege Organikoaren az ken aldaketarekin lotuta dago 
(abenduaren 4ko 8/2006 Lege Organikoa. BOE 290, Abenduaren 5ekoa). Aldaketa 
horretan arautzen da faltatzat kalifikatutako gertaeretan zaintzepeko askatasuna, 
gizarte- eta hez kuntza-lanak egitea eta asteburuko egonaldiak egiteko neurriak har 
daitez keela (bai eta esku-hartze txikiagoko neurriak ere, hala nola kargu-hartzea, 
gizarteari zerbitzuak ematea, gidatzeko baimena kentzea eta urruntze-aginduak).

neurri murriztaileenen bilakaeraren ezaugarri nagusia izan da handitu egin direla az ken 
urte hauetan:

– Asteburuko egonaldiak edo barneratzeak ugarituz joan dira, eta ia 2000. Urteko 
kopurua hirukoiztera heldu dira.

– Barneratze-neurriak ere hazi egin dira, baina ingurune irekian egiten diren neurrie-
kiko proportzioak egonkorra izaten jarraitu du. 2009. urtean, barneratze-neurriak 
%24ko ugaritzea izan zuen aurreko urtearekiko. Halaber, neurrien iraupena, finkoe-
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na nahiz kautelaz koena, handitu egin da. Barneratze-neurriaren batez besteko irau-
pena 1999. urtean 4,48 hilabetekoa zen, eta 2006. urtean, berriz, 10 hilabete baino 
gehiagokoa. Neurri kopuruen eta neurrien iraupenaren handitzeak eragin du zen-
troek gutxi gorabehera %100eko okupazio-tasak izatea 2009an.

Kez kagarria da az ken urteetan kautelaz ko neurrien ugaritzea eta neurri horien iraupena 
handitzea, Legearen az ken aldaketaren ondorioz. Aldaketa horretan barneratzeko kautela-
neurriaren iraupena hedatzen da (luza daitez keen hiru hilabete izatetik, beste hiru gehitu eta 
luza daitez keen sei hilabete izatera pasatzen da).

3.3.4. taula. barneratzeko kautela-neurriak eta 
neurri finkoak 2006-2009 aldian

2006 2007 2008 2009

kautelaz ko barneratzea 30 34 38 67
barneratze finkoa 156 163 93 115
guZTira 186 170 131 182

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Saila. Guk eginda.

Barneratzeko kautela-neurrien igoera oso esanguratsua izan da az ken urtean. Ezarri diren 
barneratzeko hiru kautela-neurritatik bi atzerrian jaiotako pertsonei ezarri zaiz kie, gehienbat 
Marokon jaiotakoei. Kautelaz ko neurriak indarkeria edo larderia erabiltzen duten lapurreta-de-
lituei, familia barruko edo bikotearen aurkako indarkeria kasuetan aplikatzen zaiz kie batez ere.

Datuen analisi kualitatiboago bat egiten bada, batez ere eskura dugun Gazte Justizia Zer-
bitzuaren az ken Memorian, 2006koan, jasotako datuenak, 2004-2007 aldirako II. Gazte 
Justizia Planaren ebaluazioaren ondorioenak, eta 2009ko az ken jarraipen-espedienteko da-
tenak, zenbait elementu kez kagarri nabarmentzen dira, besteak beste:

– Salatutako gertaeren biktimak adingabeak izan diren kasuen ehuneko handia (bitar-
tekaritza-konponketa kasuen %33a 2006. urtean).

– Neurriak aplikatzeko garaian, epaitegi batzuen eta besteen artean dauden desber-
dintasun handiak.

– Gertaeren eta neurria ezartzearen artean igarotako gehiegiz ko denbora (2006. ur-
tean, batez besteko denbora-tartea 10 hilabetekoa zen).

– Delituetan parte hartzen duten adingabeen, babes-sistemetatik datozenen, ehu-
neko handia. 2009. urtean, neurri judizialen bat bete zuten adingabeen guztiz-
koaren %27,6 babes-sistemetatik zetorren, eta barneratze-kasuetan, kopuru hori 
%51,9koa da. 2009an, hauek izan ziren bi sistemetan gehien parte hartu zuten 
taldeak: 1) bakarrik dauden adingabe atzerritarrak; 2) Latinoamerikan eta Erruma-
nian jaiotako adingabeak, familia-erreferentzia urriak eta parekideen taldearekiko 
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mendekotasun handia zutenak; 3) familia-markoan erasotzen duten adingabeak; 4) 
emantzipatzeko benetako aukerak ez dituzten 18 urtetik gorako pertsonak; eta 5) 
babes-zentro batean bizi diren adingabeak.

– Gazte babes-sisteman, eta batez ere barneratzeko neurrian, artatu diren atzerritar-
jatorriko adingabeen ehuneko handia (%30,7 2009an), 2009an, barneratzeko kaute-
la-neurria bete zuten 3 adingabetatik ia bi atzerritarrak ziren (gehienak Marokokoak).

– Familia barruko indarkeriarekin eta bikotearen aurkako indarkeriarekin zerikusia du-
ten delituen igoera (%30eko igoera 2009. urtean).

– Delitu ugari egiten dituzte adingabeek ehuneko txikia osatzen dute (%5-7), baina 
diru-inbertsio eta esfortzu handiak eskatzen dituzte. Talde horrekin esku hartzea 
oso konplexua da, adingabe horien bizitza-egoerak desegituraketa handia baitu.

Orain arte, zenbait datu kuantitatibo aztertu ditugu. Orain, urte hauetan aztertu eta jarraitu 
ditugun gai batzuen bilakaera aurkeztuko dugu modu laburtuan (ikusi gai horiei buruz ko 
atalak urteko txostenetan, xehetasun gehiagoren berri izan nahi bada).

– barneratze-zentroen sarearen eratzea. Barneratze-zentroen sarea nabarmen 
hazi eta bilakatu da urte hauetan. 2001. urtean 5/2000 Lege Organikoa, adingabeen 
erantzukizun penala arautzen duena, indarrean jartzeak berekin ekarri zuen neurri 
judizialen mendean dauden adingabeen kopurua handitzea (ikusi neurrien bilakaera 
hurrengo atalean).

 Arartekoaren jarraipenak baliabideen sarearen egituran jarri du arreta (sarearen 
garapena, eskariari nahikoa arreta ematea…) eta ekipamendu jakinetan, batez ere 
barneratze-neurriak betetzen dituzten zentroetan (adingabeen eskubideak, parte-
hartzea, hez kuntza-arreta, erregimen zigortzailea, arkitektura-barrerak…).

 Urteetan, Andoiuko (neskentzat aurreikusia zegoena), Ortuellako eta Aramaioko 
ikastetxeek osatu zuten barneratze-zentroen sarea. 2001. urtean, Zumarragako zen-
troa irekitzea aurreikusita zegoen, baina ETA taldearen atentatu batek hondamendi 
material larriak eragin zituen zentroa eraikita eta ekipatuta zegoenean. Horren on-
dorioz, zentroa 2003ko udan jarri behar izan zuten abian. Zumarragako zentroaren 
leherketaren ondorioak, ondorio ekonomikoak alde batera utzita, zentroen sarean 
igarri ziren. Izan ere, zentroen erantzuteko ahalmena mugan egon zen, erakundeek 
eta profesionalek esfortzu handia egin behar izan zuten.

 Autonomia-erkidegoko lehen egoitza Bilbon jarri zen martxan 2002ko maiatzean. 
Zentro haren atzetik beste hiru egin ziren, hiriburuetan banatuta.

 2003. urtean Uribarri ikastetxea inauguratu zen Arrazua-Ubarrundian, barneratze-
neurriak betetzeko. Hala, barneratze-zentroen oinarriz ko egitura behin betiko era-
tuta geratu zen. 2009. urtean Itxaslur zentroa jarri da abian Muskizen, asteburuko 
egonaldiak betetzeko.
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 Barneratze-zentroen sarea hiru mailatan egituratzen da gaur egun: a) I. maila: Ibaion-
do zentroa (Zumarraga), erregimen itxiko eta erregimen erdi irekiko neurriak betetze-
ko; b) II. maila: Mendixola zentroa (Aramaio), Miguel Ángel Remírez (Ortuella), An-
doiu (Andoiu) eta Uribarri (Arrazua-Ubarrundia), erregimen erdi irekiko eta erregimen 
irekiko neurriak betetzeko; eta c) III. maila: autonomia-erkidegoko 4 egoitzak, eta 
egoitza horietako bat seme-alaben eta gurasoen indarkerian espezializatuta dago.

3.3.5. taula. barneratze-neurriak betetzeko egoitza-baliabideen sarea 2009. urtean

IKASTETXEA MAILA TOKIA TOKIAK KUDEAKETA LANGILEAK 
(2009/12/31n)

IBAIONDO I Zumarraga 39 (mutil) 5 talde
Justizia eta Herri 
 Administrazio Sailak 
kudeatzen du zuzenean

64 + 12 irakasle + 
zerbitzuak (sukaldea, 
garbiketa, zainketa)

MIGUEL ÁNGEL 
REMÍREZ (CEMAR) II Ortuella 7 (mutil) Berriztu Hez kuntza Elkar-

teak kudeatzen du zeharka 15

MENDIXOLA II Aramaio Birmoldatzen ari direlako itxita dago. 2011. urtean irekitzea aurreikusita 
dago

URIBARRI II Arrazua-
Ubarrundia

14 (barneratze) 
eta 4 (eguneko 
zentroa)

Berriztu Hez kuntza Elkar-
teak kudeatzen du zeharka 28

ITXASLUR II Muskiz 6 (asteburuko 
egonaldiak)

ANDOIU II Andoiu 7 (neska) Gaztaro Ekin Elkarteak 
kudeatzen du zeharka 16

BILBOKO AUTO-
NOMIA EGOITZA III Bilbo 6 (mutil eta neska) Berriztu Hez kuntza Elkar-

teak kudeatzen du zeharka 8

VITORIA-GASTEIZ 
AUTONOMIA 
EGOITZA

III Vitoria-
Gasteiz 4 (mutil eta neska) Gaztaro Ekin Elkarteak 

kudeatzen du zeharka 6

DONOSTIAKO 
AUTONOMIA 
EGOITZA

III Donostia 4 (mutil) Berriztu Hez kuntza Elkar-
teak kudeatzen du zeharka 6

DONOSTIAKO 
AUTONOMIA 
EGOITZA-2

III Donostia 6 (mutil eta neska)
Biz kaiko IRSE Gizartera-
tzeko Euskadiko Institutuak 
kudeatzen du zeharka

8

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Saila. Guk eginda.

– Zentroen kudeaketa eta profesionalen lan-egoera. Barneratze-zentro guztien ku-
deaketa zeharkakoa izan da, Zumarragako zentroan izan ezik. Eusko Jaurlaritzak bere 
gain hartu zuen Zumarragako kudeaketa zuzena 2005. urtean. Arartekoaren jarraipe-
netan profesionalen lan-baldintzei buruz ko kez ka etengabea izan da, funtsean erakun-
de kudeatzaileek administrazioekin egiten zituzten hitzarmenak urtekoak ziren lehen 
urteetan. Horrek eragina zuen emandako zerbitzuaren kalitatean eta jarraitutasunean.
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– Osasun-arreta eta hez kuntza-arreta. Txosten bereziak jasotzen zuen alderdi kez-
kagarrietako bat adingabe arau-hausleen hez kuntza-arreta gabezia zen. Adingabe ho-
riek ezin zuten bere komunitate-inguruneko ikastetxeetara joan. Erakunde honek be-
hin eta berriz azpimarratu du beharrez koa dela funtsez ko bi arazo presaz konpontzea, 
hau da: 1) ahal den kasuetan, eskolatze normalizatua ematea; eta 2) barneratze-
zentroan bertan egindako ikasketen baliotasun akademikoa bermatzea. Arazo horiek 
ofizioz ko jarduketen xede izan dira Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Hez kuntza Sailaren 
aldetik.

 2001ean, azaroaren 7ko Agindua argitaratu zen, Hez kuntza, Unibertsitate eta Iker-
keta sailburuarena, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, gazte 
justiziako zentroetan sartuta dauden adingabe arau-hausleen hez kuntzarako eskubi-
dea arautzen duena. Lehen urteetako eskolatze-arazo larriak konpontzen joan ziren, 
gaur egungo egoera lortu arte: egun, adingabe guztiek bermatuta dute hez kuntza-
arreta, bai sare arruntaren bidez, bai barneratze-zentroetako hez kuntza-arretaren 
bidez, komunitateko baliabideetara ezin bada joan.

 Adingabeen osasun-arreta Arartekoak arreta berezia jarri dion beste gaietako bat 
izan da. 2003ko irailean, lankidetza-hitzarmen bat sinatu zen Justizia Sailaren eta 
Osasun Sailaren artean. Ez da arazo azpimarragarririk hauteman lehen mailako 
arretan, larrialdiko arretan eta ospitale-arretan. Ez da horrela gertatzen toxikoma-
nien eta buruko gaixotasunen arretan. Bi sailen arteko hitzarmenak gaixotasun 
psikiatrikoengatik ospitaleratzeko beharra barne hartzen du larrialdi-egoeretan (3 
edo 4 aste baino gutxiago), baina ez egonaldi luzeagoak. Arreta anbulatorioa Osa-
kidetzako Buru Osasun Zentroetan ematen da. Justizia Sailaren ustez, erantzuna 
ez da nahikoa izan, baina osatzen joan da sare pribatuko zerbitzuak kontratatzea-
ren bidez eta barneratze terapeutikoak betetzeko Zumarragako zentroan berariaz ko 
zentro bat sortzearen bidez. Hala ere, erantzun hori oraindik partziala da. Haur eta 
gazte biztanleriaren buru osasunaren arreta Arartekoa kez katzen duen gai bat da 
eta datozen urteetan sakonki aztertuko da.

– adingabeak ateratzeko eta emantzipatzeko aukerak. Lehen urteetan, barne-
ratze-neurriak betetzen zituzten adingabeentzat emantzipazio-baliabideak izateko 
beharra azpimarratzen zen. 5/2000 Lege Organikoa, non barneratze-neurri guztiek 
zaintzapeko askatasuneko az ken aldi bat barne hartzen duten, aplikatzen hasi zene-
tik aurrera arazo hori hobetuz joan da.

– Jarraipena egin zaien beste arazo batzuk. Arartekoak behin eta berriz eskatu 
du zentroen araudi erregulatzaile bat behar dutela adingabeen eta profesionalen 
eskubideak bermatzeko elementu gisa, eta autonomia-erkidegoetan haurrak eta 
nerabeak zaintzeko erregulazio bat beharrez koa dela.

 Halaber, urte hauetan azpimarratu da lankidetza-hitzarmen bat hartzea beharrez koa 
dela, EAEko zentroetan Auzitegi Nazionaleko Adingabeen Epaitegi Nagusiak eman-
dako barneratze-neurriak betetzeko.
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 Adingabeen arau-hausteen biktimen (sarritan adingabeak izaten dira) arretari ere 
jarraipena egin dio erakunde honek.

Erakundeen erantzunaren argi-itzalak

Orain, erakundeek adingabe arau-hausleekin egindako esku-hartzearen elementu positibo 
nagusiak adieraziko ditugu laburbilduta, bai eta, Arartekoaren ustez, hobetu behar diren 
elementuak ere. Elementu positiboen artean hauek dira azpimarragarrienak:

– baliabideen sarearen garapen handia, Eusko Jaurlaritzak neurri judizialak gau-
zatzeko. Urte hauetan, Justizia Sailaren mende dagoen Gazte Justizia Zerbitzua 
beharrez ko giza baliabide, baliabide teknikoz eta materialez hornitu da. Justizia Sai-
lak koordinatzen du neurrien gauzatzea. Halaber, ingurune irekian egiten diren zer-
bitzuen sarea sendotu da (ingurune irekian egiten diren neurriak gauzatzeko hiru 
hezitzaile talde daude eta eguneko zentro bat Lurralde Historiko bakoitzean). Kome-
ni da erakundeen eta entitateen artean lortu den lankidetza handia azpimarratzea, 
bertan gizartearentzat ematen diren zerbitzuak egin ahal izateko. Barneratze-neu-
rriak betetzeko zentroen sarea sendotzea ere oso positibotzat baloratu da. Sare 
horri buruz ko aipua egin da aurreko orrialdeetan. Oro har, esan daiteke garatutako 
zerbitzuak eta programak nahikoak eta egokiak izan direla, dagoen eskaria artatze-
ko, nahiz eta, batzuetan, zentroak erabat beteta egon.

3.3.6. taula. Zerbitzuen sarearen bilakaera (1997-2009)

Barneratzezentroak Ingurune irekia

I. maila II. maila III. maila Guztira
Neurriak  

gauza tzeko 
hezitzailetaldeak

Eguneko zentroak

1997 3 zentro
26 toki – –

2001 3 zentro
27 toki 2 (7 profesional) 0

2006 Zentro bat 
34 toki

3 zentro 
26 toki

3 egoitza-
unitate 
12 toki

8 zentro 
72 toki 4 Eguneko zentro 

bat- 15 toki

2008 Zentro bat 
34 toki

4 zentro 
28 toki1

4 egoitza-
unitate 
20 toki

9 zentro 
82 toki 4 (25 profesional)

2 
32 toki Uribarri  
zentroa -4 toki

2009 Zentro bat 
39 toki

5 zentro 
28 toki1

4 egoitza-
unitate 
20 toki

10 zentro 
87 toki 3 (26 profesional) 3 eguneko zentro 

bat- 36 toki

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Saila. Guk eginda.

 1 6 toki gehiago asteburuko egonaldiak betetzeko.
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– Zentroetan barneratze-neurriak betetzen dituzten adingabeen hez kuntza-arreta 
hobetzea, Hez kuntza eta Justizia sailburuen Agindua onartu zenetik aurrera (2001eko 
azaroaren 7ko Agindua. EHAA 241, abenduaren 14koa). Gaur egun, adingabe guztiek 
bermatuta dute hez kuntza-arreta, bai sare arruntaren bidez, bai barneratze-zentroe-
tako hez kuntza-arretaren bidez, komunitateko baliabideetara ezin bada joan.

– Urte horietan lortu den araudi-garapenaren eta erregulazioaren maila. Estatuko 
erregulazioaz gain, autonomia-erkidegoaren mailan azpimarratu behar da 2005. ur-
tean haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Legea eta bi dekretu onartu 
zirela. Lehen dekretua –163/2008 Dekretua– Euskal Autonomia Erkidegoko adinga-
be arau-hausleei gizarte- eta hez kuntza-arreta eskaintzeko erakunde laguntzaileak 
baimendu, homologatu, ikuskatu eta erregistratzeari buruz koa da. Bigarren dekre-
tua –80/2009 Dekretua, askatasunaz gabetzeko neurriak betearazten dituzten EAE-
ko ikastetxeei buruz koa– 2009. urtean onartu zen az kenean, Arartekoak 10 urtean 
adingabeen eta profesionalen eskubideak bermatzeko elementu gisa premiaz koa 
eta beharrez koa zela etengabe ohartarazi eta gero.

– 2008ko uztailaren 30ean, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Eusko Jaurlaritzako 
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailak hitzarmen bat sinatu zuten, auzitegi 
nazionaleko adingabeen Epaitegi nagusiak emandako neurriak Euskal Auto-
nomia Erkidegoan betetzeko. Auzitegi Nazionalak epaitu behar ditu terrorismoare-
kin lotutako delituengatik (terrorismoa goratzea, kartelak jartzea…) kondenatutako 
adingabeak, eta Estatuko Administrazio Orokorrari dagokio neurri hori gauzatzea. 
Hitzarmena sinatzeari esker, adingabe horiek (adingabe horietako bik gizartearen-
tzat zerbitzuak eman zituzten 2008. urtean, eta denak, baita biktimak ere, oso po-
zik geratu ziren) neurria familia-ingurunetik gertuago bete ahal izan dute. Erakunde 
honek sarritan jarri du agerian gai horrek duen garrantzia.

– 2003ko urtarrilean, adingabeen bigarren epaitegi bat sortu zen bilbon, eta 
orain, Euskal Autonomia Erkidegoan Adingabeen lau Epaitegi daude guztira.

Hauek dira, funtsean, elementu kez kagarriak edo hobe daitez keen alderdiak:

– Barneratze-neurriak aplikatzen zaiz kien adingabeen osasun-arreta, batez ere 
toxikomanien eta buruko gaixotasunen kasuan. Halaber, beharrez koa da fami-
liei arreta ematea, familia barruko indarkeria delituak dituzten adingabeen kasuan, 
eta familia-sistema osoarekin esku hartzea.

– babes-sistemetatik datozen adingabeen proportzio handia dela eta, premiaz koa 
da bi sistemen arteko koordinazio-marko egonkor eta sistematiko bat ezartzea.

– Polizien bulegoei dagokienez, gogoratu behar da, oro har, atxiloketa-zentroek 
ez dutela berariaz ko tokirik adingabeak zaintzeko, toki egokitu batzuk, adinez na-
gusikoak direnentzat erabiltzen diren tokietatik bereizita daudenak, 5/2000 Lege 
Organikoak eta 3/2005 Legeak eskatzen duten bezala. Beste batzuetan adierazi 
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dugun bezala (ikusi Urteko Txostena, Barne Saila atala), gabezia hori ez da aldatzen 
Ertzaintzaren ia atxiloketa-zentro guztietan, eta zuzendu egin beharko litzateke. 
Egindako bisitetan gure hiz ketakideek esandakoaren arabera, adingabeei itxaronge-
la batean ematen zaie arretan. Polizia-arduradunek emandako informazioaren ara-
bera, oro har, ez dago atxiloketen berariaz ko erregistro-liburu bat adingabeentzako 
(5/2000 Legearen Erregelamenduak eskatzen duen erregistroa).

Nahiz eta erakunde honen eskumena ez izan botere judizialen jarduketen jarraipena egitea, 
egokia da gomendio batzuei eustea edo zenbait elementu kez kagarri azpimarratzea.

– Sistema judiziala oso motela da. Atzerapen handiz esku hartu eta ebazten ditu 
kasuak. Hori guztia erro-errotik Legearen espirituaren eta hez kuntza-xedearen 
aurkakoa da. Izan ere, erantzuna berehala ematea oso garrantzitsua da nerabeekin 
hez kuntza-lana egitean. Legearen aplikazioak hutsuneak ditu oraindik, baliabideen 
mugaketagatik –erakunde publikoari egoz dakiokeena– baino gehiago, sistema ju-
dizialaren beraren mugengatik.

– Heterogeneotasuna neurrien aplikazioan EAEko epaitegien artean. Heterogeneota-
suna ere estatistika judizialetan eta fiskaltza-estatistiketan, eta horrek gazte justizia 
administrazioaren ebaluazioa zailtzen du.

– Gure ustez, adingabe arau-hausleak artatzen dituzten profesional guztien espeziali-
zazioa eta prestakuntza hobetu behar da (ofizioz ko txandako letratuak…).

kexen ikuspuntua

Esanguratsua da urte hauetan ia ez dela kexarik jaso erakunde honetan adingabe arau-
hausleen arretari buruz. Ibaiondo ikastetxean barneratze-neurriak betetzen zituzten adin-
gabeen senideek zenbait gai planteatu digutenean ere nahikoa izan da zentroko zuzenda-
ritzarekin bitartekotza egitea eta hitz egitea. Hori dela eta, ez da beharrez koa izan kexaren 
izapidetzearekin aurrera jarraitzea, eskariari irtenbide egokia eman baitzaio.

2004. urtean Ibaiondo ikastetxeko segurtasun-langileen esku-hartzearen inguruan jasotako 
kexa bat zela eta, erakunde honek ikerketa-prozesu bati ekin zion. Prozesu horrek berekin 
ekarri zuen zentroa bisitatzea (instalazioak, adingabeekin eta profesionalekin elkarriz ketak 
egitea...), eta informazio-eskaerak eta elkarriz ketak egitea Justizia Saileko arduradune-
kin. Gomendatu zen, besteaz beste, zenbait egoeren aurrean esku hartzeko protokoloak 
ezartzea edo argitzea, eta adingabeekin egindako esku-hartzeak arautzeko eta esku-hartze 
horiei berme handiagoa emateko irizpide baliagarriak zehaztea. Ondoko jarraipenetan ikusi 
da arazo horiek hobera egin dutela.
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adingabeen ikuspuntua

Arartekoak barneratze-neurriak betetzeko zentroetara egindako bisitetan, instalazioak 
bisitatu eta zentroko arduradunei elkarriz keta egiteaz gain, ohikoa da zentroko adingabe 
batzuekin hitz egitea, haien balorazioaren eta esperientziaren berri izateko.

Orain, Zumarragako Ibaiondo ikastetxean barneratze-neurriak betetzen zituzten bost nera-
beko talde batek (16 eta 18 urte artean) emandako balorazioen eta informazioen laburpen 
bat aurkeztuko dugu, Arartekoko langileek 2007. urtearen bukaeran izandako topaketa baten 
markoan. Nahiz eta informazioek balio erlatiboa izan, gazte multzoaren ordez kari ez izateaga-
tik edo datu guztiek fidagarritasun bera ez izateagatik, lagungarriak dira gazte horien errealita-
tera gerturatzeko eta nola bizi diren, beren esperientzia nola hauteman eta baloratzen duten 
hobeto jakiteko. Topaketarako, profil eta ibilbide desberdina zuten bost adingabeko hautatu 
ziren: hiru Lurralde Historikoetatik, bakarrik zeuden bi adingabeko atzerritar, familiadun adin-
gabeko atzerritar bat eta babes-zentroetan esperientzia zabala zuten bi bertako adingabeko.

Gai hauei heldu zitzaien:

1. Polizien esku-hartzeak (atxiloketaren eta leku-aldatzearen garaian)

Polizia-etxean atxilotuta egoteari buruz hauek esan ziren:

– Atxiloketa-tokia: gelaxkak kasu guztietan, Ertzaintzaren polizia-etxeetan nahiz Udal-
tzaingoarenean.

– Atxiloketa-denbora: 2 edo 3 egun gehienez, kasuen arabera.
– Arakatzeko sistema: erabat biluzik uzten zituzten (“beti biluzten gaituzte”).
– Interpretearen erabilera: interpretearen eskaerari ez zaio kasu egiten beti (batzuk 

diote kasurik ez dela egiten, eta beste batzuk “egoeraren arabera” kasu egiten dela 
“batzuetan bai eta batzuetan ez”).

– Eskaintzen zaien janariaren inguruan desadostasunak daude.
– Kendutako ondasun guztiak itzuli ez zaiz kien kasuei buruz ere hitz egin dute (pilei, 

diruari, txapelei… buruz ko aipuak).

Leku-aldatzeei dagokienez (zentrora, epaitegira…), normalean Ertzaintzako patruila 
bat arduratu ohi da. Gehienek esaten dute bilurrak ipinita eramaten dituztela, eta batek 
agenteen “arabera” izan ohi dela.

2. Esku-hartze judizialak (prozesu judizialean epaiketak egin arte)

Puntu honetan, interesgarriena izan zen egindako gertaerei edo delituei ezarritako 
neurriak egokiak ziren ala ez baloratu zutenean. Hau ikus daiteke:

– Ez zuten neurria gehiegiz kotzat baloratzen beti (“Niri, lehen aldian merke atera 
zitzaidan”).
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– Ez zuten ulertzen gertaera beragatik (auto bat lapurtzea) bati 6 hilabeteko kondena 
ezartzea eta beste bati gizarteari 40 orduz zerbitzuak eginaraztea.

– Kautelaz ko barneratzean zeuden bi gazteak ziren kritikoenak (zenbait hilabete eta 
epaiketaren zain).

3. bizitza zentroan (barneratzean zehar)

Bloke honetan egin zituzten kexa eta ekarpen gehien. Elkarriz ketan eguneroko espe-
rientzia baldintzatzen zuten gai ugari atera ziren:

– Adiskideen arteko harremanak (“ondo moldatzen dira”).
– Harremanak hez kuntza-langileekin (hezitzailea nor den kontuan hartuta, alde han-

diak daude).
– Harremanak segurtasun-langileekin (kasuen arabera ere aldeak daude).
– Jardueretan parte-hartzea (positiboagoa tailerrei dagokienez, eta kritikoagoa esko-

lei dagokienez: “zergatik joan behar dugu eskolara derrigorrez 16 urte baino gehiago 
baditugu?”).

– Telefonoa erabiltzeko aukera (oso mugatua, haien arabera).
– Bisitak (“oso laburrak”).

Gairik eztabaidatuena eta problematikoena arauei eta zigorrei buruz koa izan da: “txo-
rakeria batengatik ez dakit zenbat aste zigortuta”, “guk jasan egin behar ditugu, baina 
haiek ez gaituzte jasaten”, “ez dute nahikoa gu hemen giltzapetuta edukitzearekin, 
gehiago izorratu behar gaituzte gainera”…

Arauen jakintza-mailari (aitortzen zuten “koaderno” bat ematen zietela, baino inork ez 
zuela irakurtzen), arauak finkatzean edo eztabaidatzean parte hartzeari, eta zigorrare-
kin ados ez egonez gero kexatzeko moduei dagokienez, az ken puntuak soilik jaso zuen 
balorazio positibo bat. Kasu eta zigor jakinak behin eta berriz aipatu ziren, batez ere 
taldeen banaketari, puntu edo diru galerei, zigorra zigarretak ez emateko erabiltzeari 
eta abarri buruz koak ziren. Badirudi ez zituztela zigorrak eta pizgarrien edo pribilegioen 
galerak bereizten.

Hau izan zen elementu kez kagarri bat, ondoren zentroaren zuzendaritzarekin aldera-
tu zena: oso irizpide desberdinak zituztela hezitzaileek erreakzionatzeko garaian edo 
adingabeen zenbait jokabideren aurrean hez kuntza-erantzunak erabakitzeko garaian 
(“hezitzaile batzuk jatorrak dira, ulertzen zaituzte…”, “beste batzuei bost axola diezu”). 
Ondoren, zuzendaritzari proposatu zitzaion hobekuntzak egitea adingabeei bizikidetza-
arauei buruz ematen zaien informazioari dagokionez. Halaber, esan zitzaion beharrez-
koa zela jarduketa-irizpideak bateratzea zigorrak ezartzeko garaian, edo egokia zela 
zenbait irizpide berrikustea.
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4.  bizitza beste zentro batzuetan (normalean babes-zentroak, barneratu aurreko 
aldietan)

Bileran parte hartu zuten bost gazteen kasuan, babes-zentroen eta barneratze-zen-
troen artean lehenak hobeak zirela esan zen, kasu batean izan ezik. Emandako arrazoia 
bera zen beti: arauak, kontrol handiagoa edo txikiagoa. (“Tolosako arauak, hemengoak 
bezalakoak. Hemengoa bezain itxia”. “Hemen arau gehiago daude”. “Toki hau okerra-
goa da adinez nagusikoen espetxea baino. Atera eta berriz ere istilua sortzen duzu”. 
“Hobe da espetxea: han ez zaituzte kontrolatzen”). Erantzun mota horiek gazteek 
arauen gaiari ematen zioten balioa sendotzen du. Bestalde, alderaketak izan ditzakeen 
ondorio gaiztoei buruz ohartarazten digute (hobe da delitua egitea, espetxera joatek; 
edo hobe da delitua egitea Zumarragara joateko, han tailerrak baitaude...; balorazio 
hori entzun ohi zaie batzuetan babes-sisteman dauden adingabeei).

Sintesi edo ondorio gisa

Orain, aurreko orrietan aipatu diren elementu nabarmenetako batzuk aurkeztuko ditugu 
laburtuta:

– Kez kagarria da babes-sistemetatik datozen adingabeen proportzio handia, batez 
ere barneratze-neurriak betetzen dituztenena.

 Sarritan, ibilbide bat traza daiteke: dena udaletako oinarriz ko gizarte zerbitzuetan 
hasten da, arrisku-egoera gisa baloratzen direnetan; zerbitzu espezializatuetara pa-
satzen da, egoera larriagotzen bada, eta babesik gabeko egoera deklaratzen da 
(batzuetan, administrazioak adingabearen zainketa eta tutoretza bereganatzen du, 
eta beste batzuetan, babes-zentroetan zaintzen dira, non ingurune irekiko neurri ju-
dizialak ere betetzen dituzten). Ondoren, gazte justiziako zentro batean barneratzen 
da adingabea, eta barneratzea bukatzean babes-zentrora itzultzen da edo emantzi-
pazio-baliabideak eskaintzen zaiz kio. Hau da, babes-sistemak eta gazte justiziako 
sistemak (instantzia judizialak eta aktiboak) etengabe harremanetan dauden ibilbide 
bat sortzen da.

– Txosten berezia argitaratu zenetik, gazte justizia zerbitzuak beste errealitate batzuk 
agertu dira. Jada aipatu da kez kagarria dela barneratze-zentroetan adingabe atzerri-
tarrak izatea. Halaber, azpimarragarria da gero eta adingabe gehiagok egiten dituz-
tela familiako barruko eta bikotearen aurkako indarkeria-delituak.

– Beharrez koa da buru osasunaren eta toxikomanien arretan hobekuntzak egitea. 
Justizia Sailaren ustez, arreta hori ez da nahikoa barneratze-neurriak betetzen dituz-
ten adingabeen kasuan (batzuetan, barneratze terapeutikoak dira).

 Buru osasunari dagokionez, aipatu behar da larrialdiko arreta –Basurto, Donostia 
eta Santiago ospitaleetako Haur eta Gazteen Psikiatria Unitateetan– eta arreta 
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anbulatorioa -Buru Osasuneko zentroen bidez- oro har beteta dagoela, baina zen-
bait kasutan beharrez koa dela terapeuta pribatuetara joatea, nahikoa ez baita izaten. 
Ez da hala gertatzen egonaldi ertainekin (3 edo 4 astetik aurrera), sistema publikoak 
ez baititu betetzen. Halaber, familia osoa hartzen duen esku-hartzea beharrez koa 
denean, ematen den erantzuna ez da nahikoa (seme-alaben eta gurasoen arteko 
indarkeria kasuak, besteak beste).

 Era berean, sistema publikoak toxikomanien arreta ere sendotu behar du, batzuetan 
ez baita nahikoa eta sare pribatuko zerbitzuen laguntzen bidez osatu behar baita.

– Adingabeek egindako delituen biktimen ehuneko handi bat adingabea da.

gomendioak

Txosten honetan jasotzen ditugun zortzi gomendio orokorrez gain (ikus 5. kapitulua), ne-
rabe arau-hausleen egoerara maila handiagoan edo txikiagoan aplika daitez keenak, beste 
zazpi gomendio egiten ditugu sistema judizialarekin lotuta.

– Esku-hartzeen jarraipena eta jarraitutasuna hobetzea, ezarritako neurria bete ondo-
ren.

– 3/2005 Legeak eta 80/2009 Dekretuak ezarritako arau-markoa erabat aplikatzea.

– Adingabeentzako berariaz ko polizia-bulegoak eta erregistroak ezartzea, Legeak xe-
datzen duen bezala.

– Ofizioz ko txandako abokatuen berariaz ko prestakuntza eta defentsa-zerbitzua 
hobetzea.

– Babes-zerbitzuekiko harremana sustatzea, baita lehen mailako arreta zerbitzue-
kikoa ere.

– Osasun-zerbitzuekin lankidetza hobea ezartzea, batez ere buruko osasunaren edo 
drogen kontsumo problematikoen kasuetan besteak beste.

– Ahal bada, eta nolanahi ere, botiken erabilera kontrolatzea.
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3.4. Hez kuntza premia bereziak dituzten ikasleak

Sektorearen ezaugarriak

Az ken hamarkadetan aldaketa itzela gertatu da gure hez kuntza sisteman “hez kuntza be-
rezia” izenez ezagutzen zen horretan. Hez kuntza premia bereziak dituzten ikasleak ohiko 
ikastetxeetan txertatzearen (barnean hartzearen) eta hez kuntza-erantzunak normaltzearen 
alde egitea orokorra izan da. Izan ere, hez kuntza premia bereziak dituzten ikasleen %90 
baino gehiago ikastetxe arruntetan daude eskolatuta, baina ikastetxe guztiek ez dituzte ho-
lako ezaugarriak dauz katen ikasleak hartzen, eta are gutxiago antzeko proportzioan. Horrek 
arauak, kontzeptuak, antolakuntza aldarazi ditu, baliabideak birbanarazi ditu, langile mota 
berriak sorrarazi ditu, etab.

Gogoratu edo definitu behar da zelan ulertzen dira “hez kuntza premia bereziak” edo gure 
hez kuntza sistemak zer premia jotzen den halakotzat. Hez kuntza-premia bereziak dituzten 
ikasleei eman beharreko hez kuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen espa-
rruan antolatzen duen Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuak honakoa 
xedatzen zuen:

“Dekretu honen eraginetarako hez kuntza-premia bereziak izango dituzte eskolatze-aldi 
osoan edo epealdi batean hainbat lagungarri eta arreta berezi behar dituzten ikasleek, 
urritasun fisikoak, psikikoak edo sentimenekoak dituztelako, portaeran desoreka larriak 
adierazten dituztelako, edo gizarte edo kultura-egoera kaltetua dutelako; hez kuntza-
premia bereziak izango dituzte, halaber, adimen-gaitasun handiko ikasleek, horiek ere 
arreta bereziak behar dituzte eta”.

Definizio hori izango da gure erreferentzia esparrua bai azpi-kapitulu honetan bai hurren-
goetan. Hemen, atal honetan, zehaz ki minusbaliotasunen bati (izan fisikoa, psikikoa edo 
sentimenekoa, sailkapen hedatuenaren arabera) lotutako edo handik eratorritako hez kuntza 
premia berezietara mugatuko gara.

Dekretuak berak adierazten du hez kuntza sistemak berariaz erantzun behar dien hez kuntza 
premia berezien tipologia; honakoetatik eratorritako premiak:

– Buru-urritasuna edo garapenaren nahaste orokorra.
– Gorreria eta antzumen-urritasuna.
– Ikusmen-urritasuna.
– Mugimenez ko ezgaitasuna eta garun-paralisia.
– Gaitasun handiagoa edo aparteko adimena.
– Gizarte edo kultura egoera kaltetua.
– Eskola-moldagabezia larria.
– Ospitalizazioa eta gaixotasun luzeak.
– Ikaskuntza-maila motelak eta ikaskuntzako oztopo garrantzitsuak.
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Ondorengo epigrafeetan emango ditugun datuetan ikusiko denez, ikasle kopuru handia da 
(11.000 inguru az ken ikasturteetan), eta hez kuntza sistemak 3.000 inguru langile espeziali-
zatu darabiltza haien premietarako.

aurrekariak

Erakunde honek EAEko hez kuntza-premia bereziei emandako erantzunari buruz egindako 
ezohiz ko txostena argitaratu eta Legebiltzarrean eztabaidatu zen 2001ean.

Urte hartako ohiz ko txostenean, laburpena egin zen eta bereziki kez kagarriak ziren 10 gaiak 
eta egindako 21 gomendioak azpimarratu ziren. Ondoren, 2002ko ekainean, bilera egin ge-
nuen Hez kuntza sailburuarekin eta Saileko arduradun gorenekin eta, bertan, besteak beste, 
txostenarekin erlazionatutako kontuak eta bertan jasotako gomendioen jarraipena egiteko 
beharra aztertu ziren. Horretarako, erakunde honek, ofizioz, Hez kuntza sailburuarengana 
jo zuen hasierako informazioa, nolabait orokorragoa, izateko. Informazio hori, az kenean, 
2003ko martxoan jaso zen, dokumentu luze batean. Bai agiri hori bai eskatutako informazio 
osagarria, baita Sailaren beste erantzuna ere, urte hartako txostenean laburbildu ziren (ikusi 
2003ko txostena, 1.1.10 azpiatala).

Une horretatik aurrera, urtez urte, jarraipen sistematikoa egin da, gai edo adierazle batzuei 
erreparatuz (ikusi 2004 eta 2009 bitarteko Urteko txostenak).

arazo nagusiak

Eskubideak bermatzeko ikuspegi batetik (Ararteko erakundeari dagokion ikuspegia), he-
men, txostenean agertzen diren alderdi oso kez kagarriak eta, gure iritziz, lehentasunez ko 
arreta behar duen alderdiak azpimarratu nahi ditugu.

1. Arautegiaren eta eskola praktikaren arteko jauzia

Gure Erkidegoan ezarri beharreko arautegiak eskola muinbakarra eta integratzailea propo-
satzen du. Hau da, ikasle aniztasunari erantzun egokia emateko gauza diren erakundeak, 
eta hez kuntza-premia bereziko ikasleen hez kuntza integrazioa lortzeko ahalmena duten 
erakundeak. Hez kuntza-premia bereziak sor ditzakeen egoera sorta zabala jasotzen du, eta 
premia horiek aldi batekoak edo eskola bizitza osokoak izan daitez ke. Era berean, irizpideak, 
prozedurak, baliabide materialak, profesionalak, laguntza zerbitzuak eta abar ere ezartzen 
ditu. Aurrerapauso handiak eta lorpen ikusgarriak egin badira ere, azterturiko errealitateak 
agerian jartzen duenez, beti ez dira lortzen integrazioa eta normalizazioa (printzipio horiek 
dira hez kuntza-premia bereziei eman beharreko erantzunaren euskarriak). Horretan eragina 
duten faktoreak asko dira eta txostenean adierazita daude:
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– Hez kuntza sistema nahasian eta konplexuan gidaritza gauzatzeko zailtasuna; siste-
ma horretan ehunka ikastetxe eta milaka ikasgela nahiz gizarte eragile daude.

– Eskainitako erantzun desberdina, irakasleen eta baliabide tekniko nahiz material be-
rezien bitartez; batzuetan ez da hez kuntza komunitate osoaren inplikazioa lortzen, 
aniztasunaz arduratzeari dagokionez.

– Bereiz ketaren aldeko joera historikoa (eta gizarte pentsaera).
– Hez kuntza-premia bereziko pertsonak ikastetxe jakin batzuetan gehiegi pilatzea, 

horrek integrazioa ekidin baitezake.

2. Laguntzari dagokionez, lurralde batetik bestera dagoen desberdintasuna

Txosten honetan jasotako datuek agerian jartzen dutenez, lurralde batetik bestera desber-
dintasun handiak daude, hez kuntza-premia bereziek jasotzen duten laguntzari dagokionez:

– hez kuntza-premia bereziko jasotzailetzat hartzen diren ikasleen proportzioan;
– premia mota baten edo beste baten arabera sailkaturiko hez kuntza-premia bereziko 

ikasleen proportzioan;
– giza baliabideak esleitzean...

Desberdintasun horietariko batzuk historiak azaltzen ditu (adibidez, lurraldeetan hez kuntza 
bereziari loturiko zerbitzuen, ikastetxeen eta elkarteen ibilbidea). Beste batzuk, berriz, pre-
mia jakin bat hez kuntza-premia berezitzat eta laguntza bereziko helburutzat katalogatzeko 
orduan egon daitez keen iritzi desberdinek eragin ditzakete, mota batekotzat zein besteko-
tzat sailkatzeko orduan. Kasuren batean, baliabideen artean ikusitako desberdintasunak, 
halaber, datuen iturri desberdinen arteko antzeko irizpiderik ez egotearen ondorioz koak izan 
daitez ke, datu horiek kuantifikatzeko orduan.

Hala eta guztiz ere, desberdintasun batzuk nekez ulertzeko modukoak dira. Batik bat, esku-
hartze tasei dagokienez ikusten direnak: Araban hez kuntza-premia bereziko pertsonatzat 
%2,6 har daitez ke, Biz kaian %1,6 eta Gipuz koan %2,1, eta ez dago hori justifika dezakeen 
daturik (ez biztanleriari buruz ko daturik eta ez datu sozioekonomikorik). Ikastetxeen auto-
nomiak ere ez du halako desberdintasunak azaltzeko aukerarik ematen. Desberdintasunok, 
batez ere, premiok detektatzeko gaitasun handiagoari edo txikiagoari egotzi behar zaiz kio, 
baita premiei eman beharreko erantzunean eta horren ondorioz ko baliabide banaketan zu-
zentasun handiagoa bilatzen duen irizpide komunik ez egoteari ere.

3.  Ez da erraza hez kuntza komunitate osoa hez kuntza-premia bereziei eman beharreko 
erantzunean inplikatzea

Hez kuntza-premia bereziez arduratzeko, sarri askotan, ikastetxe arruntetan baliabide be-
reziak sartu behar dira. Izan ere, az ken urteotan baliabide eta irudi profesional berriak sortu 
eta hez kuntza sisteman sartu dira, bai laguntza zerbitzuetan, bai ikastetxeetan euretan, bai 
baliabide ibiltaritzat: itsuentzako baliabideen irakasleak; eskualdeko profesional anitzeko tal-
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deak; kontsultako irakasleak, orientazioko irakasleak, lanak ikasteko irakasleak, pedagogia 
terapeutikokoak, logopedak, laguntzaileak, fisioterapeutak...

Txostenean jasotako balorazioek zalantzan jartzen dute profesional horietariko batzuk es-
kola dinamikara behar bezala sartu ote diren; aldi berean, agerian jartzen dute hez kuntza 
sistemako kide guztiek nekez hartzen dutela beren eginkizuntzat (eta ez langile berezien 
edo espezializatuen eginkizuntzat soilik) hez kuntza-premia bereziei laguntza emateko ardu-
ra. Horri buruz jasotako datuen, balorazioen eta proposamenen artean, honako hauek aipa 
daitez ke:

– zenbait eragilek (adibidez, ikastetxeetako zuzendaritza taldeak edo hez kuntza ikus-
karitzak) prozesu horiek gidatzearen garrantzia;

– batzuetan, giza baliabideak behar bezala ez erabiltzea, eurenak ez diren lanetan;
– zerbitzuen artean koordinaziorik ez egotea edo hez kuntza-premia bereziko pertsona 

berberekin lan egiten duten profesionalen artean koordinazio-arazoak izatea...;
– zenbait eragilek (adibidez, ikastetxeetako zuzendaritza taldeak edo hez kuntza ikus-

karitzak) prozesu horiek gidatzearen garrantzia.

4. Hez kuntza-premia berezien prebentzioan eta laguntzan dauden hutsuneak

Oso garrantzitsua da (profesionalak horretan ados daude) hez kuntza-premia bereziak antze-
matea, aurkitzea, diagnostikatzea eta horiek dituzten haurrei lehenbailehen laguntzea. Inork 
ez du zalantzan jartzen goiz antzematea eta laguntzea oso garrantzitsua dela. Gure Erkide-
goko arautegiak berak ere lehentasun hori eta gizarte-osasun eremua deritzonaren barruko 
komunikazio premia jasotzen ditu: «Hez kuntzako Administrazioa saiatuko da hez kuntza-
premia bereziak dituzten ikasleak ahalik eta az karren, txiki-txikitatik, antzematen, baloratzen 
eta ikasle horiei arreta eskaintzen. Horretarako, Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko 
zerbitzu arduradunen bitartez harremanetan jarri beharko du foru aldundietako Gizarte On-
gizateko eta Osasun Saileko zerbitzu arduradunekin.» (Hez kuntza-premia bereziak dituz-
ten ikasleei eman beharreko hez kuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen 
esparruan antolatzen duen Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuko 4.2. 
artikulua).

Batzuetan, garaiz baina txarto egindako diagnostiko batek arazoak sor ditzake. Hala eta 
guztiz ere, gehienetan, antolaturiko laguntza edo baliabide bereziak lortzeko bide bakarra 
izaten da. Txosten honetako I. eranskinetan ageri diren bizitzaren kontakizunak irakurriz 
gero, elkarriz ketaturiko pertsonek eurek emandako testigantzan, argi eta garbi ikusten da 
diagnostikoak eta horren ondorioz ko laguntzak euren bizitzan eta eskolatze prozesuan izan 
duen garrantzia.

Ikasleak apurka-apurka eta gero eta gazteagoak direlarik ikastetxeetan eskolatzea, bes-
te alde batetik, aukera irizpideen ondorioz koa izan da, lehentasun objektiboko irizpideen 
ondorioz koa baino gehiago. Atzemate eta arreta goiztiarraren premia dela-eta egoera hori 
berraztertu behar da.
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5.  Zerbitzuen arteko koordinazioa eta hez kuntza sistemaren eta familien nahiz elkarteen 
arteko harremanak

Zerbitzuen eta profesionalen arteko koordinazioa eta familiaren edo legez ko ordez karien 
inplikazioa (seme-alaben edo ordez katuen hez kuntza prozesua) erantzunaren kalitatean 
eragin handia duten faktoreak dira. Hori balioz koa da kasu guztietarako, baina garrantzi 
berezia hartzen du hez kuntza-premia bereziko ikasleei dagokienez. Txostenean horri buruz-
ko gabeziak jaso dira, bai sektoreko profesionalen ikuspegitik, bai familien eta famili elkar-
teen ikuspegitik. Era berean, balorazio onak jasotzen dira, familiek az ken urteotan izandako 
parte-hartzean lorturiko aurrerakuntzei buruz.

6. Praktika onen balorazioa eta trukea

Aurkezpen honetan adierazitakoaren arabera, txostena egitean erabili den ikuspegi meto-
dologikoa kalitatean oinarritzen da. Atal honetan elementu kaltegarriak, kez kagarriak edo 
nabarmen hobetzeko modukoak azpimarratu ditugu. Eta hori, berriz, orokorrean egiten ari 
gara. Alabaina, ez da ahaztu behar Euskadiko hez kuntza sistema ehunka ikastetxek eta 
milaka ikasgelak nahiz profesionalek osatzen dutela.

Eta, jakina, praktika txarrak dauden bezala, praktika onak eta jarraitu beharreko ereduak ere 
badaude, adierazitako edozein alderditan: integrazioa, aniztasunari emandako erantzuna, ko-
ordinazioa, hez kuntza komunitatearen inplikazioa, premia handiena dutenei lehentasunez-
ko laguntza ematea, antolaketa eraginkorra eta baliabideen ustiapena... Txosten honetan, 
beronen ezaugarriak eta helburua kontuan hartuz, behar beste garatu ez diren eta hobetu 
daitez keen faktoreak azpimarratu nahi izan ditugu. Baina beti ez du zertan horrela izan.

Gure sisteman kritikarik gehien jaso duen ezaugarrietariko bat, hain zuzen ere, praktika 
onak behar beste ez baloratzea edo ez hedatzea izan da: kasu honetan, esate baterako, 
eskola antolaketako adibide onak, hez kuntza-premia bereziei aurre egiteko. Praktika onak 
edo txarrak sarritan ez dauka kanpoko ondoriorik (ez onik eta ez txarrik) berori gauzatzen 
dutenentzat. Horrek, gutxienez, bi ondore kaltegarri ditu: batetik, ez dio mesederik egiten 
profesional edo erakunde eraginkorren motibazioari edo ahaleginari; bestetik, ez du erraz-
tasunik ematen, beste batzuek horietatik ikas dezaten.

Hobetzeko proposamenak (lehenagoko gomendioak)

Oinarri hartu dugun txostenean, Arartekoak zenbait alderdiri buruz ko 21 gomendio egin 
zituen:

– Hez kuntza sistemaren antolakuntza orokorrari eta haren lehentasunei buruz.
– Ikastetxeen ebaluazioari eta integrazio praktika onei buruz.
– Irudi profesional batzuk eta koordinazioa indartzeari buruz.
– Prozedura eta baliabideetan hobekuntzak sartzeari buruz.



Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak. 
Arartekoaren txosten berezia

184

3

184

– Gizarte sentsibilizazioari eta gizarte agenteen inplikazioari buruz.

Hemen 21 gomendioak aipatu baino ez dugu egingo (ikuspegi orokorra gogoratzeko eta 
bistatik ez galtzeko) baina kapitulu honetarako mugatutako hez kuntza premiei zuzenean 
lotutako batzuk baino ez ditugu laburki azaldu edo garatuko: minusbaliotasun fisiko, psikiko 
edo sentimenekoei lotutakoak. Hemen aipatu baino egingo ez diren beste gomendioak 
hurrengo azpiataletan azalduko dira.

Gomendio guztien eduki osoa ikusteko, ikusi EAEko hez kuntza-premia bereziei emandako 
erantzuna txosteneko 9. kapitulua.

– Lehenengo multzoan, hez kuntza sistemaren antolaketa orokorrari eta horren lehen-
tasunei buruz ko bost gomendio egin ditugu. Honakoa proposatu dugu:
• Bazterturiko ikasleak txikitatik hezteari lehentasuna eman.
• Diskriminazio positiboa, baliabideak esleitzeari dagokionez, bazterturiko ikasle-

rik gehien duten ikastetxeen alde.
• Hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleen banaketa orekatua bermatzeko eta 

eskola-ghettoak saihesteko neurriak hartzea.
• Gizartean baztertuak dauden ikasleei eman beharreko erantzunak garatzea.
• LHIKen arauketa eta arauturiko nahiz arautu gabeko irakaskuntzaren arteko ar-

tikulazioa.

– Bigarren multzoan ikastetxeen ebaluazioari eta integrazio praktika onei buruz ko hiru 
gomendio egin ditugu. Honakoa proposatu dugu:
• Ikastetxeek hez kuntza-premia bereziei eskainitako laguntza ebaluatzea.
• Integrazioko praktika onak onartzea eta hedatzea.
• Ikasgela arrunteko esku-hartzeak eta lankidetzako dinamikak sustatzea, esate-

rako, ikasgela arruntean zenbait profesionalek aldi berean jardutea (ikasgela ba-
rruko, eta ez kanpoko, laguntza eta esku-hartzea) edo ikasleen arteko lankidetza 
dinamikak erabiltzea.

– Hirugarren multzoan irudi profesional batzuk indartzeko, eta koordinazioa hobetze-
ko bost gomendio egin ditugu:
• Zuzendaritza taldeei laguntza ematea, integraziorako gidaritza gauzatzean.
• Profesionalen hautaketa eta heziketa bereziari dagokionez, ikasleen aniztasunari 

eman beharreko erantzunak kontuan hartzea hez kuntza-premia bereziez ardu-
ratzean, batez ere zuzendaritza taldeetan eta DBHko irakasleen artean, minus-
baliotasuna duten langileak sartuz…

• Irudi profesional «berriak» eskolako dinamikan gehiago integratzea (aholkula-
riak, orientaziokok, logopedak, fisioterapeutak, lanen ikaskuntzako irakasleak, 
laguntzaileak...).

• Zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzea, hez kuntza zerbitzuen artean (zerbitzu 
zentralizatuak, aldekoak eta ikastetxekoak) ez ezik, gizarte zerbitzuekin edo osa-
sun zerbitzuekin ere bai.

• Bigarren Hez kuntzako ordutegi antolaketa berriz aztertzea.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_586_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_586_1.pdf
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– Laugarren multzoan prozedurak eta baliabideak hobetzeko sei gomendio egin ditugu:
• Hez kuntza-premia bereziak hobeto detektatzea eta baloratzea, bai eskolatu au-

rretik (goiz detekta eta erantzutea) bai eskolatze prozesua bitartean.
• Irizpideak bateratzea hez kuntza-premia berezien identifikazioan eta erregistroan; 

hori lagungarria izango da hez kuntza-premia bereziei egiten zaien arretaren ja-
rraipen fidagarriagoa egiteko, hez kuntza sistemak berak adierazitako datuen ara-
bera.

• Jarduera protokoloak eta isilpekotasun bermeak ezarri dagokien profesional guz-
tientzat.

• Lehen Hez kuntzatik Bigarren Hez kuntzarako trantsizioa zaintzea, unerik kri-
tikoenetariko bat delako, bertan zailagoa baita hez kuntza-premia bereziei arreta 
egiten jarraituko dela bermatzea, batez ere etapa aldaketarekin batera ikastetxe 
aldaketa ere egiten denean, aurrekoarekin antolaketa mailako loturarik ez duen 
ikastetxe batera.

• Ikastetxeetan arkitektura-oztopoak ezabatzea, ezinbestekoa baita zenbait ezgai-
tasun dauz katen ikasleak integratzeko.

• Teknologia berriak ustiatzea, batzuetan, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuei la-
guntzeko baliabide bikainak eskaintzen dituztelako; gainera, tresna egokituak eta 
ikaskuntza «aberastuak» eskaintzen dituzte, premia bereziak dituzten ikasleentzat.

– Txosteneko az ken gomendio biek honakoak hobetu nahi dituzte:
• Gizarte sentsibilizazioa eta hez kuntza komunitate osoaren inplikazioa.
• Familia eta elkarteekiko harremanak, oso baliagarriak baitira laguntzeko, bitarte-

karitzarako, eskariak bideratzeko, egokituriko erantzunak bilatzen laguntzeko...

Jarraipenak

Gai honetan egindako jarraipena, funtsean, EAEko hez kuntza premia bereziei emandako 
erantzuna deritzon txosten berezitik abiatu da; txosten hori Legebiltzarrean aurkeztu eta ez-
tabaidatu zen, 2001ean. Une horretatik aurrera, jarduketa asko egin ditugu, bai Hez kuntza 
Saileko arduradunekiko bilkurak, bai ofizioz ko espedienteak. Ordutik 2009ra arte lorturiko 
emaitza, bestalde, aurreko urteetako txostenetan adierazi da.

Gure lehen jarraipen jardueretan txosteneko 21 gomendioen gaineko informazio zehatza 
eskatu eta jaso genuen arren, az ken urteotan baliagarriagoa iruditu zaigu gomendio haie-
tako batzuk baino ez hartzea ardatz nagusi, eta, horregatik, aurreko informazioaren arabera 
esanguratsuenak eta modu objektiboan aztertzeko modukoak iruditu zaiz kigun proposa-
men eta datu zehatzak bakarrik aztertuko ditugu.

Batzuetan, jarraipen orokorra egin nahi izan da; beste zenbaitetan, berriz, gomendio batzue-
tara mugatu gara, horien garrantzia edo hobetzeko premia kontuan hartuta. 2007an berei-
zi egin genituen informazio eskabideak: bat orokorragoa, beste bat arkitektura oztopoei 
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buruz koa eta hirugarren bat, az kenik, hez kuntza- nahiz terapia-unitateei buruz koa. Horri da-
gokionez, erantzun partziala lortu genuen.

Bestalde, erreferentzia-txostena eta gero, plan sorta onartu da, eta behar horiei erantzuna 
emateko hainbat konpromiso hartu dira. Funtsean “Hez kuntza” atalari, immigrazio planen 
barne dagoena eta ijitoen parte-hartzea eta integrazioari buruz ari gara. Argiago izateko eta 
jarraipen hobea izateko, aurten, sei atal desberdindu ditugu, eta horietako bakoitzari espe-
diente zehatza eman zaio:

1) Ezgaitasunen bati loturiko hez kuntza-premia bereziei erantzutea.
2) Etorkinen populazio jakin batzuen berariaz ko premiei erantzutea.
3) Ijitoen populazio jakin batzuen berariaz ko premiei erantzutea.
4) Gizartean gutxiagotutako populazio jakin batzuen berariaz ko premiei erantzutea.
5) Traba arkitektonikoak kentzea.
6) Eguneko zentroak edo terapia- eta hez kuntza-unitateak.

Ikusten denez, txosten honetan ere adierazitako egoerak bereizi eta euren izaera ematen 
diegu, haietako bakoitzari berariaz ko azpiatala emanez. Orain honetan, zehaz ki lehen sekto-
reari buruz jardun dugu: minusbaliotasunen bati lotutako hez kuntza-premia bereziei buruz. 
Eta bertan traba arkitektonikoak kentzeari buruz ko informazioa sartu dugu.

Ezintasunen bati lotutako hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleei dagokienez, Hez-
kuntza Sailari urteroko datu eguneratuak eskatzen diz kiogu (eskolatze-data lurraldeka, sa-
reak, etapak...) egoki deritzon termino edo banakatze mailan, beti ere aurreko urteetako 
datuekin alderatzeko aukera eduki ahal izateko. Horri esker, hurrengo paragrafoan ikusiko 
denez, bilakaera ikustea ahalbidetzen duten zenbait datu lortu dira.

Zenbait urtez, kasu honetan arrakasta handirik gabe, sisteman zenbait irudi edo profil pro-
fesional sartzeari ere egin diogu jarraipena.

Gogorarazi behar dugu erreferentziaz ko txostenean irakasleen aniztasuna bultzatzeari, kul-
tura gutxituetako pertsonak edo ezgaitasunen bat dutenak sartzeari buruz ko gomendio bat 
egin genuela (10. gomendioa, 1. atala). Gai horri dagokionez, beste txosten berezi baten 
harira (Pertsona ezgaituen lanerako aukerak EAEn), bere garaian zenbait datu eskatu geni-
tuen ofizioz ko berariaz ko espediente baten bidez. 2004an sailetik jasotako erantzunean, 
deigarria egiten zen eginkizun eta maila profesionaletan lanean diharduten pertsona minus-
baliatuen benetako kopuruari daturik ez egotea. Hori dela eta, administrazio horretatik eta 
beste batzuetatik jasotako erantzunen arabera, Arartekoak proposamen zehatz batzuk egin 
zituen:

– Egungo plaza erreserbatuen kupoa %10era iritsi arte igotzea.
– Haren aplikazioa kontratazio mota orori hedatzea, batez ere behin-behineko lanari, 

ordez kapen zerrenda edo poltsen kudeaketarako jarraibideetan berariaz sartuz.
– Haien banaketa ordenatua lortzea, talde eta kategorien arabera, sustapen neurri 

hori ahalik eta minusbaliatu gehieni zabaldu ahal izateko.
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– Ezgaitasuna duten pertsonek lan publikoak errazago lortzearen aldeko neurriak 
agortzea, plazen erreserbatik harago, egokitzapen posibleei benetako edukia emanez.

Funtsean, 2002ko urteko txostenean sartutako gomendio orokor batean (“Gordetako kuo-
ta: pertsona ezgaituak EAEko enplegu publikora heltzeko sustapen neurria” –ikusi 2002ko 
Txostena, VI. kapitulua–) proposatu ziren iradokizun berberak dira, baina orain uste dugu 
komeni dela haren edukia gehiago zehaztea, EAEko lan merkatu arruntean pertsona ezgai-
tuak sartzeko plana delakoan onartutako proposamenen arabera.

Horrekin batera, administrazioei agertu genien komenigarria zela langile ezgaituei buruz ko 
datuen jarraipena eta tratamendua egiteko sistema ezartzea, az ken finean, proposatutako 
ekimenak benetan noraino betetzen diren ezagutu ahal izateko (ikusi 2004ko Txostena, I. 
kap., 1.1.13. atala). Ondorengo urteetan hari buruz ko argibideak eskatu ditugu.

Jasotako erantzunen arabera, ez dirudi gomendatutakoaren ildotik aurrerapen edo aldaketa 
esanguratsurik gertatu denik, Lan Eskaintza Publiko batzuetan izan ezik (adibidez, Hez-
kuntza Laguntzako Espezialistetarako). Ez aipatu lau proposamenei dagokienez, ez langi-
le ezgaituei buruz ko datuak eskuragarri egoteari dagokionez, ez sisteman alderdi hauetan 
gero eta aniztasun handiagoa duten ikasleen jatorriz ko hiz kuntzak edo kulturak ezagutzen 
dituzten pertsonak sartzeari dagokionez, giza baliabide berriak sartuz edo sistemako pro-
fesionalak prestatuz.

Honako hiru gaiei ere jarraipen sistematikoa egin zaie:

1) Beste erakundeekin koordinatzea terapia- eta hez kuntza-unitateak abiarazteko.
2) Isilpekotasun bermearen hobekuntza datuen tratamenduan.
3) Oztopo arkitektonikoen ezabaketa.

Lehenengoa txosten honek haur eta gazteen osasun mentalari buruz daukan azpiatalean 
landuko da. Beste biak, hemen laburbilduko ditugu:

– Hez kuntza-premia bereziak erregistratzeari (15. gomendioa), eta jarduteko pro-
tokoloei eta isilpekotasun bermeei (16. gomendioa) dagokienez, jarraipenen bidez 
ezagutu nahi izan da zer berme tresna ari ziren ezartzen isilpekotasunari buruz ko 
legez ko betekizunak betetzeko.

Horri buruz jasotako az ken informazioa 2007ko apirilekoa da, eta bertan adierazi 
zen ezin izan zela aplikazio informatikoaren esperimentazio fasea amaitu, isilpeko-
tasunari eragiten zioten arazoei antzeman zitzaiela, aplikazioa berriz diseinatzen ari 
zirela, proba aldi bat ekingo zitzaiola...

– Bukatzeko, ikastetxeetan oztopoak ezabatzeari buruz ko datuak laburbilduko di-
tugu (erreferentziaz ko txosteneko 18 eta 19. gomendioak).

Arartekoak, gai horri dagokionez egindako jarduketa gehienen bidez, eskuragarri dagoen 
informazioa aldian-aldian eguneratu nahi izan du, batez ere gure erkidegoko ikastetxe guz-
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tietako benetako irisgarritasunaren “egoera mapa” egiteari dagokionez (hots, gure 18. go-
mendioaren aplikazioari dagokionez, Sailak berak formalki onartu baitzuen hura betetzea), 
eta ikastetxe guztietan erabateko irisgarritasuna lortzeko aurreikuspenei dagokienez.

Gai horiek lantzeko, besteak beste, bilera monografikoa egin zen 2006ko otsailaren 1ean. 
Bilera hartan, sailaren arduradunek mapa urte hartan bukatzeko asmoa agertu zuten. Ho-
rregatik, ondorengo informazio eskaeretan, honako argibideak eskatu ditugu:

1) Az ken ekitaldietako aurrekontuetan oztopo arkitektonikoak ezabatzeko sartutako 
eta egikaritutako zenbatekoak eta, egindako obren ondorioz, oztopoak ezabatutako 
ikastetxe.

2) Gure erkidegoko ikastetxe guztietan irisgarritasunaren egiaz ko “egoera mapa” be-
netan zegoenetz eta, hala izanez gero, zein ziren haien oinarriz ko datuak: oztopodun 
eta oztoporik gabeko ikastetxe kopurua eta proportzioa, etapen arabera, lurraldeen 
arabera, etab.

3) Zer egutegi zeukan sailak ikastetxe guztietan erabateko irisgarritasuna lortzeko.

Zentzu horretan, sailak emandako erantzunetan ikastetxeen eta aurrekontu ekitaldietan 
haiei bideratutako kontusailen zerrenda bi, eta ikastetxeen eta “hurrengo urteetarako” au-
rreikusitako kontusailen zerrenda bat baino ez zituen ematen bakoitzean.

Aurrekari horiek kontuan izanda, 2009an jarraipen espediente gehiago zuzendu geniz kion 
sailari, ildo beretik baina informazio zehatzagoa eskatuz. Jarduketa horien ondorioz, Hez-
kuntza Sailaren erantzun bi jaso dira:

– Lehenengoa, 2009ko maiatzaren 7an jasoa, orduko Administrazio eta Zerbitzuen 
saliburuordeak igorri zuen.

– Bigarrena, 2010eko urtarrilaren 12an jasoa, saileko egungo Baliabide Materialen 
Zuzendaritzak prestatu.

Txosten oso xehakatuak dira eta, adibidez, ikastetxez ikastetxe egindako edo aurreikusitako 
obrei buruz ko datuak jaso ditu. Hemen haren edukia aipatu baino ezin dugu egin.

Hola, lehenengo erantzuna 2008an, Eusko Jaurlaritzaren eta hiru foru aldundien artean 
sinatutako “Ekonomia eta enplegua biz kortzeko inbertsio publikoaren dinamizazioa” ize-
nez sinatutako erakundeen arteko hitzarmenaren esparruan, “Ikastetxe publikoetako 
azpiegiturak hobetzeko 2008-2012 plan berezia” delakoari buruz koa. Plan horrek ikaste-
txeetan ia 350 inbertsio obrak (mota guztietako obrak, oztopoak ezabatzekoak ez ezik) 
egitea eta guztira 700 milioi euro gastatzea aurreikusten zuen. Jasotako txostena plana-
ren bigarren bertsioa da, 2009ko lehenengo hiruhilekoan eguneratua. Ikastetxez ikaste-
txeko aurreikuspen ekonomikoei eta haiek premietara egokitzeko egin beharreko obrei 
dagokienez, hasieran planifikatutako aldiari buruz ko (2008-2012) datuak ez ezik, 2015 
artekoak ere jaso ditu, uste baita ezinez koa izango dela behar diren obra guztiak hasieran 
aurreikusitako aldian egitea.
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Jakina denez, egun haietan (2009ko maiatzean) gobernu aldaketa egon zen. Arartekoak 
2009ko azaroaren 2an Hez kuntza Sailari zuzendutako ofizioz ko espediente berriaren hel-
burua, beraz, sailaren arduradun berrien datuak eta aurreikuspenak jasotzea zen.

Baliabide Materialen Zuzendaritzak egindako txosten zabala funtsean erantsitako 6 agiritan 
dago zehaztuta:

– I. Eranskina, mugikortasun mugatua edo bestelako ezgaitasunak izanda, ikaste-
txeetan euren jarduerak egiteko berariaz ko baliabideak (gurpil-aulkiak, gurpil-aulkiei 
egokitutako mahaiak eta erretiluak, esku-oheak, gorputz ariketetarako materiala, 
material didaktiko berezia, eskorgak, komuneko aulki etzangarriak, arbel interakti-
boak, etab.) behar dituzten ikasleek erabiltzeko material berezia. Eranskin hori 2008 
(409.478,59 €) eta 2009. (369.106,4 €) urteetakoa da.

– II. Eranskina:
• dauden ikastetxeetan irisgarritasunari buruz ko araudira egokitzeko obra handiei 

buruz koa, eraikinetan sartzeko aldapak eginez, ate handiagoak jarriz, igogailuak 
eraikiz, mugikortasun mugatuko erabiltzaileentzako komunak eraldatuz, etab. 
(2008 eta 2009. urteak);

• proiektuetan irisgarritasunari buruz ko araudia jasotzen duten ikastetxe eraiki be-
rriei eta dauden eraikinak handitzeari buruz koa (2008 eta 009. urteak).

– III. Eranskina, ikastetxe itunduetan oztopo arkitektonikoak ezabatzeko obrak egite-
ko diru-laguntzei buruz koa. (2008an emandako diru-laguntzak. 2009ko eskaerak 
–ebazteko prozesuan garai hartan.)

– IV, V eta VI. Eranskinak: Araba, Biz kaia eta Gipuz koako 2002-2009 urteetako irisga-
rritasun mapak, ikastetxez ikastetxeko eta urtez urteko obra aurreikuspenekin.

Agiri horiek guztiak, lurralde historiko bakoitzeko irisgarritasun mapak barne, tresna erabil-
garriak dira eta geroko jarraipenetan ere erabili ahalko dira, irisgarritasun osoa lortu arte.

funtsez ko datuak – adierazleak

– Seguruenik, aztertzen ari garen gaian adierazlerik oinarriz koena une jakin batean 
(adibidez ikasturte jakin batean) “hez kuntza-premia bereziak dituen ikasle”tzat 
jotzen diren adingabe eskolatuen kopurua da.

Hola, laburbilduta, ezgaitasunari, aparteko talentuari eta berariaz ko hez kuntza la-
guntza premiei lotutako hez kuntza premia bereziak dituzten ikasleei dagokienez, 
az ken hiru ikasturteei dagoz kien honako taulak eman ditzakegu:
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3.4.1. taula. 2007/2008 ikasturtean hez kuntza premia bereziak 
zituzten ikasleak (lurraldeen eta premia moten arabera)

HOnakOak diTuZTEn ikaSlEak araba biz kaia gipuz koa guZTira %

ikusteko urritasuna 39 65 56 160 1,5
Entzuteko urritasuna 57 154 79 290 2,8
adimen urritasuna 413 696 460 1.568 15,0
Mugitzeko urritasuna 80 197 161 438 4,2
autismoa / gnO 69 463 182 714 6,8
Hainbat urritasun 101 549 198 848 8,1
Emozio arazo larriak 198 784 751 1.733 16,5
aparteko talentu intelektuala 10 32 13 55 0,5
HPb ez iraunkorrak 815 2.069 1.778 4.622 44,5
ikasleak guztira 1.782 5.009 3.678 10.469 100%
lurraldeko %a %17 %47,9 %35,1 %100

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Arartekoaren jarraipen espedienterako erantzuna.

3.4.2. taula. 2008/2009 ikasturtean hez kuntza premia bereziak 
zituzten ikasleak (lurraldeen eta premia moten arabera)

HOnakOak diTuZTEn ikaSlEak araba biz kaia gipuz koa guZTira %

ikusteko urritasuna 41 70 64 175 1,6
Entzuteko urritasuna 59 154 96 309 2,9
adimen urritasuna 439 770 512 1.721 15,9
Mugitzeko urritasuna 84 207 186 477 4,4
autismoa / gnO / aEn 79 524 191 794 7,3
Hainbat urritasun 106 543 202 851 7,9
Emozio arazo larriak 197 824 734 1.755 16,2
aparteko talentu intelektuala 9 35 16 60 0,6
HPb ez iraunkorrak 808 2.193 1.665 4.666 43,2
ikasleak guztira 1.822 5.320 3.666 10.808 %100
lurraldeko %a %16,9 %49,2 %33,9 %100

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Arartekoaren jarraipen espedienterako erantzuna.
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3.4.3. taula. 2009/2010 ikasturtean hez kuntza premia bereziak 
zituzten ikasleak (lurraldeen eta premia moten arabera)

HOnakOak diTuZTEn ikaSlEak araba biz kaia gipuz koa guZTira %

ikusteko urritasuna 60 150 69 279 %2,42
Entzuteko urritasuna 80 175 111 366 %3,18
adimen urritasuna 676 1.137 824 2.637 %22,88
Mugitzeko urritasuna 95 281 195 571 %4,95
autismoa / gnO 78 527 218 823 %7,14
Hainbat urritasun 63 116 70 249 %2,16
Emozio arazo larriak 248 840 918 2.006 %17,40
aparteko talentu intelektuala 19 56 28 103 %0,89
HPb ez iraunkorrak 814 2.213 1.466 4.493 %38,98
ikasleak guztira 2.133 5.495 3.899 11.527 %100
lurraldeko %a %18,50 %47,67 %33,82 %100

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Arartekoaren jarraipen espedienterako erantzuna.

Horrek, orokorrean, etengabeko haz kundeak erakusten ditu az ken urteotan; au-
rreko urteetako joera berari jarraituz (aurreko ikasturteetako datuak ikusteko, ikusi 
Arartekoaren urteko txostenak). Az ken ikasturte bietan, hez kuntza-premia bereziak 
dituzten ikasleen haz kundea mila baino apur bat gehiagokoa (1.058) izan da; hots, 
%10ekoa.

Lurraldeen, sareen, etapen edo hez kuntza mailen araberako banaketari dagokio-
nez, honakoa izan da:

3.4.4. taula. Hez kuntza premia bereziak dituzten ikasleen banaketa 
2007/2008 ikasturtean (lurralde, sare eta hez kuntza etapen arabera)

Araba Biz kaia Gipuz koa GUZTIRA

Pub. Prib. Pub. Prib. Pub. Prib. Pub. Prib.

Haur eta Lehen H. 669 399 1.989 1.007 1.399 922 6.385

DBH 273 224 851 601 538 526 3.013

Derrigor. ond. H. 21 8 31 15 31 16 122

GUZTIRA 963 631 2.871 1.623 1.968 1.464 9.520

GUZTIRA 1.594 4.494 3.432 9.520

Gela egonkorrak 143 45 199 316 91 155 433 516

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Arartekoaren jarraipen espedienterako erantzuna.
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3.4.5. taula. Hez kuntza premia bereziak dituzten ikasleen banaketa 
2008/2009 ikasturtean (lurralde, sare eta hez kuntza etapen arabera)

Araba Biz kaia Gipuz koa GUZTIRA

Pub. Prib. Pub. Prib. Pub. Prib. Pub. Prib.

Haur eta Lehen H. 719 417 2.101 1.102 1.386 904 6.621

DBH 261 251 915 612 557 538 3.134

Derrigor. ond. H. 19 14 31 20 30 18 132

Gela egonkorrak 119 30 232 307 79 154 921

GUZTIRA 1.110 712 3.279 2.041 2.052 1.614 10.808

GUZTIRA 1.822 5.320 3.666 10.808

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Arartekoaren jarraipen espedienterako erantzuna.

3.4.6. taula. Hez kuntza premia bereziak dituzten ikasleen banaketa 
2009/2010 ikasturtean (lurralde, sare eta hez kuntza etapen arabera)

Araba Biz kaia Gipuz koa GUZTIRA

Pub. Prib. Pub. Prib. Pub. Prib. Pub. Prib.

Haur eta Lehen H. 923 426 2.160 1.210 1.454 1.007 7.180

DBH 324 250 899 577 584 517 3.151

Derrigor. ond. H. 29 12 23 19 144 51 278

Gela egonkorrak 130 39 245 382 0 142 918

GUZTIRA 1.406 727 3.327 2.168 2.182 1.717 11.527

GUZTIRA 2.133 5.495 3.899 11.527

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Arartekoaren jarraipen espedienterako erantzuna.

Datu horiek aldaketa txikiak erakusten dituzte ikasturte batetik bestera, era ikasle ho-
rien sareen araberako banaketari dagokionez, proportzioa, ia etengabea, seiko laukoa 
da: %60 sare publikoan eta %40 sare pribatuan, az ken ikasturteko datuen arabera.

Arestian emandako datuek (Arartekoaren urteko txostenetan emandako aurreko 
ikasturteetakoek legez) bidea ematen dute zenbait irakurketa egiteko. Hemen baka-
rra egingo dugu, lurraldeen araberako banaketari lotua bera.

Gogoratuko denez, erreferentziaz ko txostenean azpimarratu genuen lurraldeen ar-
teko aldeak arazo nagusietako bat zirela, berdintasunaren aurkakoa. Nekez zuritu 
zitekeen hez kuntza-premia bereziak dituen ikasletzat jotzen direnak Araban ikasle 
guztien %2,6 izatea, Biz kaian %1,6 eta Gipuz koan %2,1. Datu edo proportzio horiek 
1999-2000 ikasturtekoak ziren.

Datu eguneratuei esker balora dezakegu ea egoerak dirauen ala zuzendu den eta 
zein neurritan.
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Hola, 2009-2010 ikasturtean, datu eguneratuak honakoak ziren:

• Araban, hez kuntza-premia bereziak dituzten 2.133 ikasle, lurraldean eskolatu-
tako 49.613 ikasleetatik (aintzat hartutako mailetan: unibertsitatez kanpoko guz-
tiak, HHE izan ezik), %4,3, alegia.

• Biz kaian, 5.495 eskolatutako 169.319etatik, %3,2, alegia.
• Gipuz koan, 3.899 114.691etatik, hots, %3,4.

Hortaz, hamar urte geroago, lurraldeen arteko aldeek badiraute, batez ere, alde 
batetik Arabaren, eta bestetik Biz kaia eta Gipuz koaren artean. Halaber, interesga-
rria da ikustea az ken hamar urteotan hez kuntza-premia berezien subjektutzat jo-
tako ikasleen proportzioa nabarmen hazi dela hiru lurraldeetan. Egun, EAE osorako, 
1.000 ikasle eskolatutik 34 (%3,45) hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasle sail-
katzen dira.

– Beste adierazle garrantzitsu bat ikasle horiez arduratzen diren profesionalen 
kopurua da.

Laguntzako langileei dagokienez, emandako az ken datuak (2008-2009 ikasturte-
koak) honakoak dira:

3.4.7. taula. Hez kuntza-premia bereziei erantzuten diharduten langileak 
2008-2009 ikasturtean

HPb duten ikasleentzako langileak nº
irakasle aholkularia 343
irakasle orientatzailea 246
Hez kuntza-premia berezitarako aholkularitzak 95
fisioterapeutak 32
Okupazio-terapeutak 8
PT irakasleak (lehen hez kuntza) 772
PT irakasleak (bigarren hez kuntza) 388
PT irakasleak (Helduen Hez kuntza iraunkorra) 18
PT irakasleak (zereginen ikaskuntzarako gelak) 48
Tailerreko maisu-maistrak 46
ikusteko urritasuneko irakasle adituak 51
braille transkribatzaileak 7
Etxeko, ospitaleko eta terapia-hez kuntzako esparruetako irakasleak 59
gorreria duten ikasleak eskolatzeko koordinatzaileak 3
Entzuteko urritasuneko irakasle adituak 233
Zeinu-mintzairaren interpretatzaileak 8
Hez kuntza laguntzako langile adituak 685
guZTira 3.042

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Arartekoaren jarraipen espedienterako erantzuna.
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Kasu horretan ere, aurreko ikasturteei buruz ko datu asko daukagu (aurreko urtee-
tako Arartekoaren ohiko txostenetan ikus daitez ke), baina urteen arabera zenbait 
profesional tauletan integratzeak edo ez integratzeak, ez du fidagarri egiten konpa-
raketa.

Edonola ere, eta sartzeko irizpide baliagarritzat arestiko taulan erabilitakoa onartzen 
badugu, arreta eta laguntza zereginetan diharduten hiru mila profesional baino ge-
hiago dira, gutxi gorabehera, aztertutako maila edo etapetako irakasle guztien %10.

– Urteotan, bilakaera ikusten laguntzen duten beste adierazle kuantitatibo 
batzuk ere izan ditugu. Adibidez: ikastetxe pribatuetan hez kuntza bereziko gelako 
ituntzeko erabilitako aurrekontua; irakasleen prestakuntza iraunkorreko programan 
eskainitako ikastaro kopurua; prestakuntza eta berrikuntza proiektuen kopurua...

Orokorrean, haietan guztietan, ikasturtez ikasturte hez kuntza-premia bereziei 
erantzuteko baliabideei eutsi edo handitu egin dira.

Erreferentzia gisa, hemen 2008/2009 ikasturteari dagoz kion datuak baino ez ditugu 
islatuko:

• Itunduta:
– 34.537.094,30 euro hez kuntza bereziko 546 unitate ituntzeko;
– 9.298.791,86 euro 195 ikastetxe itunduri laguntzako 486 aditu kontratatzeko.

• Hez kuntza-premia bereziei lotutako prestakuntza ikastaroak: 48 ikasturte es-
kaini dira 2008/2009 Garatu programan.

• Ikastetxeetako prestakuntza eta berrikuntza proiektuak: hez kuntza-premia be-
rezien programari lotutako 40 proiektu eta aniztasun programari lotutako 85.

Erakundeen erantzunaren argi-ilunak

Zalantzarik gabe, hez kuntza sistema integratzailea, hez kuntza-premia bereziak dituzten 
ikasleei era egoki eta normalizatuan erantzuteko gai dena, eratzea funtsez ko apustuetako 
bat izan da gure erkidegoan, eta zenbait hamarkadaz eutsi zaio.

Horrek pentsaera, lege eta antolakuntza aldaketa handiak eskatu ditu, baita premiei erantzu-
teko gaitasuna hobetzeko giza baliabide eta baliabide tekniko asko erabiltzea ere. Ikastetxe 
bereziak edo hez kuntza bereziko aula itxiak egun ia salbuespen dira eta oso egoera larri eta 
zail batzuetarako baino ez dira erabiltzen.

Integratze osoa, ordea, xede bat da oraindik, nahi bat, lortzeko zaila. Oraindik hura zailtzen 
duten oztopoak daude: gizarte eta kultura oztopoak, luzaroan eutsitako sistema bereizlea-
ren ondorioz iraun dutenak; oztopo arkitektoniko eta teknologikoak, ikastetxe guztietan 
orokorrean gainditzen ez direnak; antolakuntza oztopoak eskola sistemaren baitan, esko-
latzea eta ikasleen taldekatzea berdintasun, integrazio, oreka...  handi edo txikiagokoak 
izateari eragiten dietenak.
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Egindako jarraipenaren arabera asko dago oraindik hobetzeko funtsez ko alderdi oso zehatz 
batzuei dagokienez: Esate baterako:

– Oztopo arkitektonikoak erabat ezabatzeari edo ikasten laguntzeko baliabide tekno-
logiko gero eta ahaltsuagoak sartzeari dagokionez.

– Sisteman ezgaitasuna duten profesionalak sartzeari dagokionez.
– Hez kuntza-premia bereziei goiz antzemate eta erantzuteari dagokienez, haiek esko-

latze egokirako funtsez koak izanda.
– Zenbait egoera edo ezaugarri hez kuntza-premia berezitzat jotzeari dagokionez.
– Datuen tratamenduko isilpekotasun bermeei dagokienez. Etab.

kexen ikuspegia

Erreferentzia edo adibide Arartekoak az ken urte biotan jasotako kexak hartuz gero, ikusten 
da zuzenean hez kuntza-premia berezientzako arretari buruz koak askotxo direla: gutxienez 
6 kexa hez kuntzari buruz ko 111tik 2008an; 6 kexa 76tik 2009an; eta beste batzuk zerbitzu 
osagarriei buruz.

Kexatzeko arrazoiei dagokienez, legeak premia horiei erantzuteko aurreikusten diren ba-
liabide ia guztiekin dute zerikusia. Baliabide horiek multzo handi bitan bereiz daitez ke:

1) Irisgarritasun neurriak eta beharrez ko laguntza teknikoak edo langile laguntzaileak.
2) Curriculumak egokitzeko aukera esanguratsuak.

Jasotako kexa gehienak lehenengo multzoari buruz koak dira. Eta, haien artean, kexarako 
honako zioak bereiz ditzakegu:

– Ikastetxe batzuetako irisgarritasun faltagatik edo dauden oztopoengatik: izan le-
henengo eskolatzearen unean (batez ere Haurreskolak Partzuergoaren mendeko 
ikastetxeei eragin die), izan familiaren lekualdatzeagatik edo etapa aldatzeagatik 
egindako ikastetxe aldaketa dela-eta.
Orokorrean, holako kexak ondo konpondu dira, oztopo arkitektonikoak ezabatzeko 
lanak aurreratuz.

– Eginkizun batzuetarako (logopediak, fisioterapia...) laguntza edo langile espezializa-
tu faltagatik.
Batzuetan, laguntza faltari buruz ko kexak “derrigorrez ko” jotzen ez diren jarduera 
edo denbora batzuei (adibidez, ikastetxeak uda bitartean eskainitako haurtzaindegi 
zerbitzuaz arduratzeko), edo eskolatze egoera batetik beste batera igarotzeari (adibi-
dez, etxeko banakako arretatik Lanbide Heziketako ikastetxe batean eskolatzera...) 
buruz koak izan dira.

– Zentzu horretan, seguruenik, kexarik errepikatu eta garrantzitsuena laguntzako es-
pezialistak ordezteko zailtasunei buruz koa izan da.
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Gai hori, Arartekoaren aurreko kexetan ez ezik (ikusi, esaterako 2008ko Txostenean 
Hez kuntza arloa), sindikatuen negoziazioetan eta legebiltzarreko eztabaidetan ere 
agertu da.

– Az kenik, baliabide faltari edo daudenak hez kuntza-premia berezietarako desego-
kiak izateari buruz ko beste kexa batzuk, zerbitzu egokituen premiari –esaterako, 
garraioa– buruz koak izan dira.

Curriculum egokitzapen esanguratsuei buruz ko kexei dagokienez, haien esanahia gogoratu 
behar da: ezohiko neurria da eta haren bidez –egoera batzuen aurrean eta ezarritako pro-
zedura baten bidez– curriculumeko derrigorrez ko elementuetan aldaketa handiak sartzen 
dira, arlo bateko edo batzuetako, zikloko edo etapako... helburuen zati handi bat egokituz 
edo kenduz.

Holako kexak aurkezten dituztenek uste izan ohi dute euren seme-alabak eskubidea behar 
lukeela onartzen ez zaion curriculum egokitzapen esanguratsu baterako.

Horri lotuta, hemen aipa dezakegu, adibide gisa, DISLEBI, Biz kaiko dislexiaren elkartearen 
kexa, hez kuntza administrazioak ikasteko zailtasun hori duten ikasleen premiei erantzun 
handiagoa eman dezan eskatuz: bai hari antzemateari eta tratamendua emateari dagokie-
nez, bai esku-hartze irizpideei edo irakasleen prestakuntzari dagokienez.

adingabeen ikuspegia

Gai honi dagokionez ez daukagu datu bilketa sistematikorik jakiteko hez kuntza-premia be-
reziak dituzten adingabeek eurek zer deritzoten euren eskola egoerari.

Badauz kagu, ordea, balorazio batzuk, zeharkakoagoak agian, baina argi apur bat eman die-
zaguketenak. Esate baterako:

– Dagoeneko helduak diren eta hez kuntza-premia bereziak dituzten pertsonen ba-
lorazioak –edo zenbait adingaberen kasuan haien familiek egindakoak–, zeinetan 
ikuspegi horretatik euren historia aztertzen baitute (ikusi erreferentziaz ko txostene-
ko I. Eranskinean jasotako bizi historiak).

– Kexen eta ezgaitasun honek edo hark eragindako senide elkarteen ordez kariekin 
izandako bileretan bildutako balorazioak.

Orokorrean, esan dezakegu, hez kuntza sistemari dagokionez, balorazioak nahiko onak iza-
ten direla, batez ere beste aukera batzuekin, esaterako lan munduan sartzearekin, alde-
ratzen dutenean.

Eskaerak, arestiko atalean ikusi denez, honakoak aipatu ohi dituzte: baliabide eskasia 
(esaterako, laguntzaileak edo logopedak), eskolaz kanpoko ordutegi, esparru edo jardue-
retan (hala nola txango edo kanpamenduetan) parte hartzeko mugak, haien ustez “hez-
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kuntza premia berezitzat” jo behar liratekeen zenbait arazo (adibidez, dislexia) halakotzat 
ez jotzea...

Arartekoaren txosten berri batek, bestalde, argia ematen digu gelako kideek ezgaitasunen 
bat duten ikasleak onartzeko edo arbuiatzeko mailari buruz ko funtsez ko gaiari buruz.

Zentzu horretan, Adingabekoei balioak transmititzea txostenak erakusten duenez, aztertu-
tako “desberdintasun” guztien artean (jatorriari, etniari, sexu joerari... lotutakoak) ezgaita-
sunagatiko desberdintasuna onartuena da –edo, nahiago bada, gutxien arbuiatzen dena–, 
Lehen Hez kuntzako eta DBHko ikasleek galdetegiei emandako erantzun orokorren arabera, 
behintzat.

Horrek ez du esan nahi alderen bat ez dagoenik edo onarpena erabatekoa denik.

laburpen edo ondorio gisa. gomendioak eta hobetzeko proposamenak

Hez kuntza-premia bereziei erantzuteko burututako jarraipen eta esku-hartzeen arabera, 
pozik egon behar dugu gure hez kuntza sistemak halako premiak, batez ere, atal honetan 
aztertu dugunez, ezgaitasunen batetik eratorritakoak edo haiei lotutakoak dituzten ikasleak 
eskolan integratzearen alde irmo egin duelako.

Orokorrean balorazio ona egin arren, hobekuntza esanguratsuak sartzea, edo aplikatzen ja-
rraitzea, beharrez koa den jarduketa ildo batzuk aipatu behar dira: Besteak beste, eta hemen 
islatutakoaren arabera, honakoak azpimarratuko ditugu:

– Ikastetxeetan oztopo arkitektonikoak betiko ezabatzea.
– Sisteman ezgaitasunen bat duten langileak sartzea, gutxienez legeak xedatu-

takoaren arabera edo agindutako mailan.
– Hez kuntza-premia bereziei hobeto antzematea eta erantzutea, batez ere lehenengo 

urteetan (0-3 urte).
– Baliabide eta laguntzen banaketan berdintasun handiagoa lortzea.
– Hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleei buruz ko datuen isilpekotasuna berma-

tzen duten protokoloak, programak edo tresnak ezartzea.
– Edozein bereiz keria mota saihestea.
– Familiekiko eta elkarteekiko lankidetza hobetzea.
– Planak eta baliabideak ebaluatzea.
– Eskola emaitzen jarraipena egitea...

Sektoreari aplika dakiz kiokeen gomendio horiek eta beste batzuk txosten honetako 5. ka-
pituluan garatuko dira.
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3.5. gizarte-egoera ahuleko ikasleak

Sektorearen ezaugarriak eta aurrekariak

Aurreko atalean ezintasunen baten ondorioz ko heziketa-behar bereziez jardun gara; arre-
ta sistematikoa jaso duen gaia izan da urte askoan, eskainitako datuetan ikus daitekeen 
bezala. Zorionez, gure artean aspaldi egin zen horrelako beharrekiko ikasleentzako eskola 
barneratzailearen aldeko apustua (garai batean integratzailea esaten zitzaion haren aldeko 
apustua). Hori erabaki garrantzitsuetan eta horien esku jarri den baliabide bolumen nabar-
menean zehaztu da. Biztanleriaren sektore hau argi bereizten da, argi identifikatzen da eta 
kuantifikatuta dago (eskolarako adina duten 11.000 pertsona inguru).

Baina hez kuntza-premia bereziei emandako erantzunari buruz ko erreferentziaz ko txoste-
nak, kontzienteki eta nahita zabaldu zuen azterketa beste sektore ez hain zehaztu batera 
“gizarte-egoera ahuleko biztanleriara” (gizarte-, kultura-, ekonomia- egoera ahulekoa).

Ikasle horietako asko gizarte-egoera ahuletan dauden ikastetxeetan kontzentratuta dau-
de eta kasu guztietan hez kuntza-premia bereziren bat identifikatu ez bada ere, eskolako 
emaitzetan ondorio erabakigarriak izan ditzaketen ezaugarriak zituzten, eta az ken batean, 
hez kuntzarako eskubidea erabiltzean ondorioak izan ditzake horrek.

Aipaturiko txosten hori egiteko, ezaugarri horiekiko 84 ikastetxe aukeratu ziren, gizarte-
egoera ahuleko ikasle gehien zutenak baitziren, eta horietako eskola-emaitzak eta etapa 
edo lurralde bereko ikastetxe guztietako batez besteko emaitzak alderatu ziren; ondorioz, 
alde esanguratsuak ez ezik deigarriak ere lortu genituen (eskolako “arrakasta-porrot” adie-
razle batzuetan ehuneko 20 eta 40 puntu arteko aldeak).

Txostenaren atal honetan gure hez kuntza-sistemak gizarte-egoera ahuleko biztanleriaren 
sektore honi ematen dion erantzuna aztertzen saiatuko gara.

Oinarriz ko arazoak

Hemen lau arazo nabarmendu nahi ditugu, garrantzitsuak direlako:

1. Gizarte bazterketa behar bezala kontuan ez hartzea

Ararteko erakundeak ikerketa lan hau hastean lortu nahi izan duen helburuetariko bat hauxe 
aztertzea izan da: ea gure hez kuntza sistemak zein neurritan kontuan hartzen dituen gizarte 
bereiz keriaren edo bazterkeriaren ondorioz ko hez kuntza-premia bereziak, eta ea behar be-
zalako erantzunik ematen ote dien.

Eusko Jaurlaritzak 1998ko ekainaren 23an emandako 118/1998 Dekretuan berariaz jaso-
ta dago (lehenengoz jasota, gainera) hez kuntza-premia bereziak sortzen dituzten arrazoi 
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desberdinen arteko kategoria hau («gizarte edo kultura egoera kaltetuen ondorioz koak»); 
handik gutxira, 1998ko uztailaren 30eko agindua garatu zuen, eta, agindu horren bitartez, 
«hez kuntzaren arloko hainbat ekintza eta neurri arautzen dituena, gizarte edo kulturaren ikus-
pegitik besteak baino egoera txarragoan diren ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun 
handiak dauz katen ikasleentzat». Horrenbestez, arautegian oraintsu arte (1998) ez da kon-
tuan hartu mugatzeko zailagoa izan daitekeen talde hori, baina horrek ere erantzun bereziak 
behar ditu (ez banakakoak bakarrik, baita taldekoak ere; horiek ez dute beti giza baliabide 
edo baliabide material berezirik eskatzen...).

Hez kuntza Saileko zerbitzuek bildutako datuek agerian jarri dutenez, talde honetako pertso-
nei ez zaie ematen beste mota batzuetako hez kuntza-premia bereziko taldeei ematen zaien 
erantzuna. Izan ere, arautegian ezarritakoa oraindik ez da behar bezala aplikatu edo ez da 
nahiko garatu.

Gizarte bazterketaz ko egoerak bereziki eskualde eta ikastetxe jakin batzuetan pilatzen 
dira; hori begi-bistakoa da. Erakunde honen iritziz, egoera horiei lehentasunez ko eta 
konpentsazioz ko laguntza eskaini behar zaie. Baina jasotako datuetan ez da halako 
lehentasunez ko laguntzarik adierazten.

2. Eskola sareen arteko desberdintasunak, hez kuntza-premia bereziei dagokienez

Hez kuntza-premia bereziko eskolatzeari eta emaitzei (edo, hobeto, kalifikazioei) buruz ko 
datuek agerian jartzen dutenez, errealitatea oso kez kagarria da: halako ikasleak ez daude 
modu orekatuan banatuta ikastetxe eta sare guztietan; halako premiak dituzten ikasleak 
neurri handi batean ikastetxe jakin batzuetan pilatzeko joera dago, batez ere eskualde edo 
hiz kuntza eredu jakineko ikastetxe publikoetan; banaketa desorekatu hori halako ikasleen 
kalifikazioetan ere ikusten da, ikastetxe batzuetatik besteetara desberdintasun handiak bai-
taude; ikastetxe batzuk «ghetto» bihurtzeko arriskua dago, eta horrela ezin daiteke integra-
ziorik lortu...

Hez kuntza-premia bereziez artatzean, proportzio eza nabarmena dago sare publikoaren eta 
pribatuaren artean, eta horrek lurralde, hez kuntza maila eta hiz kuntz eredu guztietan dauka 
eragina (adibidez, 3., 6.6., 6.7., 6.9. eta 6.10. koadroak). Datuek agerian jartzen dutenez, 
hez kuntza-premia bereziko ikasleen integrazioa, batez ere, ikastetxe publikoetan egiten da. 
Eta, segurutik, proportziorik eza hori askoz ere handiagoa izango litzateke, gizarte bazter-
ketari loturiko egoeren ondorioz ko premiak jasoz gero, horietariko batzuk nahiko berriak 
baitira. Adibidez, atzerriko ikasleak edo gutxiengo etnikoetako ikasleak.

Dirudienez, egoera hori zuzentzeko premiaz ko neurriak hartu behar dira –hala esaten zen 
2001eko gure txostenean–. Ikasleak hez kuntza sistema osatzen duten unitate guztietan 
banatzea, berez, oreka handiagokoa edo gutxiagokoa izan daiteke. Baina, gainera, ikaste-
txe edo ikasgela batean hez kuntza-premia bereziko ikasleak eskolatzeari loturiko ratio jakin 
batzuk ez gainditzea komeni dela uste dute askok, eskolako integrazioa egingarria eta guz-
tiontzako onuragarria izan dadin.
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Dekretu horretan ere arrisku hori jasotzen da: «Hez kuntza Administrazioa bereziki ardu-
ratuko da ingurune kaltetuetan dauden ikastetxeak ez daitezen ingurune berezitu bihurtu, 
integrazioaren eta normalizazioaren printzipioaren aurka». Beraz, hez kuntza Administrazioak 
hori lortzeko baliabideak jarri behar ditu, eta hala egin dadin arduratu.

Txosten honetan egindako gomendioetako batzuek horri buruz ko neurriak proposatzen di-
tuzte; horiek eragina dute matrikulazio irizpideetan eta lekualdatzeen jarraipenean (ikasle 
batzuek beste ikastetxe batzuetara edo beste zerbitzu batzuetara aldatzea edo «botatzea»). 
Hez kuntza Administrazioak, erakunde honen iritziz, neurriok hartu beharko ditu; izan ere, 
hez kuntza sistema (ia oso-osorik, titulartasun publikoa edo pribatua eduki arren) fondo pu-
blikoen bitartez finantzatzen da eta arau nahiz printzipio berdin-berdinen menpe dago.

3.  Erantzuteko gaitasun urriko eta eskola emaitza txarreko ikastetxeak egotea

Lehen esan dugunez, sarritan, bazterkeri egoerak eta, oro har, hez kuntza-premia bereziak 
ikastetxe jakin batzuetan pilatzen dira. Txostenean, horrelako 84 ikastetxeko lagin baten 
eskola emaitzak (hain zuzen ere, eskola kalifikazioak) zehatz aztertzen dira, ikastetxe guztie-
tako datuekin erkatuz (zenbait aldagai kontuan hartuta, esate baterako, lurraldea, titularta-
suna edo hiz kuntza ereduak). 84 ikastetxe kritiko horietan beste zenbait datu ere aztertzen 
dira, adibidez, hez kuntza-premia berezikotzat identifikaturiko ikasleen proportzioa edo ba-
liabide erabilgarriak. Horrek egoerak konparatzeko eta baloratzeko aukera ematen du.

Konparazioak irakasleek erabakitako eskola kalifikazioei buruz ezartzen dira beti. Horrenbes-
tez, ez dira proba estandar batzuetan lorturiko emaitzak konparatzen, hau da, ikastetxe 
guztietan irizpide berberen arabera aplikatzen diren emaitzak. Hala ere, lorturiko desberdin-
tasunak nahiko esanguratsuak dira, erabilitako adierazle guztietan:

– gainditu dutenen tasa (kasu batzuetan, 20 puntutik gorako batez besteko aldearekin);
– egokia ez den adinaren tasak (ikasturtea berriro egitearen ondorioz ko atzerapena, 

eta horrek ikastetxe batzuetan ikasle guztietatik %80an dauka eragina);
– ikasturtea berriro egitearen tasak (Bigarren Hez kuntzako ikasturteetan %20tik gorakoa).

Datu horiek agerian jartzen dutenez, eskola sistemak ikasleengan eragina edukitzeko duen 
gaitasunak ezin ditu jatorriz ko desberdintasunak eta defizitak konpentsatu. Horren zerga-
tiak, segurutik, era askotakoak dira eta ezin daitez ke azaldu halako ikastetxeen baliabideak 
nahikoak ez direla soilik esanez. Bildutako datuen arabera, badirudi ikastetxe horiei ba-
liabideak esleitzean (batik bat, giza baliabideak) beti ez dela egoera behar bezala kontuan 
hartzen, batez ere maila batzuetan.

Txostenean errealitate horrekiko lehenengo hurbilketa egiten da, aukeraturiko 84 ikaste-
txe «kritikori» buruz ko datuen ustiapenean oinarrituz. Erakunde honen iritziz, ikerketa ze-
hatzagoak egin behar dira, lortzen ari diren emaitzen jarraipena nahiz azterketa egin behar 
da eta, az kenik, konpentsazio neurriak hartu behar dira, eskainitako zerbitzuaren kalitatea 
hobetzeko.
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Bestalde, aztertutako datuek eta beste azterketa batzuek argi uzten dituzte zentro batzuen 
eta besteen arteko aldeak, nahiz eta gizarte-ezaugarri berdintsuekiko ikasleak eduki. Hau 
da, zentro batzuek, antzeko biztanleriarekin eta baliabideekin lortzen dituzten emaitzak 
ezaugarri ia berdinekiko beste zentro batzuek lortzen dituztenak baino askoz hobeak dira 
(balio erantsia). Garrantzitsua da, beraz, horretan zer faktorek eragiten duten aztertzea eta 
praktika onak babestea eta zabaltzea.

4.  Aniztasunari eta hez kuntza-premia bereziei eman beharreko laguntzaren egoera Bigarren 
Hez kuntzan

Txostenaren helburua ez zen hez kuntza maila edo etapa bakoitzaren egoera zehatz-mehatz 
aztertzea. Txosten orokorra egin nahi genuen. Hala ere, informazio iturri guztiek agerian 
jarri dutenaren arabera, egoera kez kagarria da eta Bigarren Hez kuntzan arazoa nabariagoa 
da. Euren iritziz:

– ikastetxe askok ez diote behar bezalako erantzunik ematen bertako ikasleen anizta-
sunari;

– hez kuntza-premia bereziei eman beharreko laguntza ez dago modu berean onartu-
ta, eta baliabideak ere ez dira aurreko etapetakoen bestekoak;

– ikasle mota jakin bat arautu gabeko ikastetxeetara bidaltzeko joera nabaria dago;
– ikastetxearen antolakuntzak eta irakasleen ordutegiek beti ez dituzte bermatzen 

koordinazio pedagogikorako beharrez ko diren gutxienekoak;
– bigarren hez kuntzako irakasleek heziketa hobea behar dute, aniztasunaz nola ardu-

ratu jakiteko…

Emaitzei buruz ko datuek (eskola kalifikazioek, ikasturtea berriro egiteak, egokia ez den adi-
naren tasek) ohar horiek azpimarratzen dituzte. Ararteko erakundeari dagokion ikuspegitik 
begiratuta, halako arazoak oso kez kagarriak dira Derrigorrez ko Bigarren Hez kuntzan, etapa 
hori derrigorrez koa baita eta eskola biztanleria osoa jaso behar baitu.

Hobetzeko proposamenak

Oinarri hartutako txostenean, Arartekoak 21 gomendio egin zituen eta aurreko azpikapitu-
luan gogoratu ditugu. Honakoei buruz ko gomendioak izan ziren:

– Hez kuntza-sistemaren antolakuntza orokorrari eta bere lehentasunei.
– Ikastetxeen ebaluazioari eta praktika on barneratzaileak sustatzeari.
– Figura batzuk eta koordinazioa indartzeari.
– Prozedura eta baliabideetan hobekuntzak sartzeari.
– Gizarte sentsibilizazioari eta gizarte eragileak inplikatzeari.

Hemen gizarte-egoera ahulari gehien lotutako gomendio batzuk aipatuko ditugu, bereziki 
lehenengo bostak:
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(Gomendio guztien edukia ikusteko, jo EAEko hezkuntza-premia bereziei emandako 
erantzuna txostenaren 9. kapitulura. 21 gomendioak oro har ikusteko, jo aurreko azpikapi-
tulura.)

1.  Bazterturiko ikasleak txikitatik hezteari lehentasuna eman

Ararteko erakundeak behin baino gehiagotan adierazi izan du Haur Hez kuntzaren lehen 
zikloaren (0-3 urte) ezarketa arautu behar dela (ikus, esate baterako, 1996 eta 1999ko urte-
roko txostenetako gomendio orokorrak). Halaber, erantzukizunak argitu eta gizarte osasun 
eremua deritzonaren garapena eta koordinazioa erraztu beharra ere nabarmendu du, hez-
kuntza-premia bereziak goiz detektatzeko eta haiei aurre egiteko. Txosten honen aurkezpe-
nean gai horiek kez kagarriak eta hobetu beharrekoak direla adierazi da.

Erakunde honek egindako proposamenaren arabera, haur txikienak eskolatzean, erabateko 
lehentasuna eman behar zaie bazterturiko ikasleei buruz ko irizpideei, eta ez praktikan era-
biltzen diren eta aukerekin zerikusia duten beste irizpide batzuei: adibidez, eskualde jakin 
batean eskola eremuak edo gizarte ekimenak egoteari edo ez egoteari. Horretarako, ora-
ingo laguntza-sarea aztertu eta gaur egungo irizpideak berriz aztertu behar dira, Haur Hez-
kuntza lehen aipaturiko lehentasunen arabera arautzeko eta planifikatzeko, eta, aldi berean, 
beharrez ko koordinazio-tresnak ezartzeko, gizarte-osasunaren eremuan erantzukizuna du-
ten gainontzeko eragileekin batera, laguntzarik onena bermatu ahal izateko.

2.  Diskriminazio positiboa, baliabideak esleitzeari dagokionez, bazterturiko ikaslerik gehien 
duten ikastetxeen alde

Ikastetxe guztiei baliabideak esleitzean nolabaiteko homogeneotasuna mantentzearen al-
deko joera historikoa ez da bidez koa, ez zuzena; izan ere, errealitateak agerian jartzen due-
nez, hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskualde eta ikastetxe jakin batzuetan 
biltzen dira eta beste batzuetan ia ez dago halako ikaslerik.

Txosten honetan bildu eta aztertu diren datuetako askok adierazten dutenez, hez kuntza-
premia bereziak dituzten ikasleen banaketa ez da orekatua ikastetxeen artean, ezta hiz-
kuntza ereduen artean ere; horrenbestez, erakunde honen iritziz, neurri zuzentzaileak 
aplikatu behar dira: esate baterako, diskriminazio positiboa eta giza baliabideak esleitzean 
malgutasun handiagoa izatea (ahal den neurrian, aniztasunari erantzuna ematen dioten 
proiektuei loturiko baliabideak).

3.  Hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleen banaketa orekatua bermatzeko eta eskola-
ghettoak saihesteko neurriak hartzea

Ziur asko hau izango da gomendiorik gataz katsuena eta zorroztasun handiena eskatzen 
duena.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_586_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_586_1.pdf
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Azterturiko errealitateak agerian jartzen duenez, oraingo matrikulazio eta eskolatze iriz-
pideen eraginez, hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleak edo bazterturik daudenak, 
neurri handi batean, ikastetxe eta eredu jakin batzuetan biltzen dira. Egia da biztanleriaren 
banaketa geografikoak (gizartean baztertuta dagoen biztanleria alde jakin batzuetan biltzen 
da) eragina duela horretan. Baina hez kuntza politikari loturiko beste faktore batzuek ere 
eragina dute: ikastetxeen nahiz ereduen sareak, baliabide berezien banaketak, matrikulazio 
irizpideek edo eskola garraiorako laguntza irizpideek...

Ikuspegi horretatik, oso kez kagarria da ikastetxe batzuen egoera (txosten honetan «kritiko» 
izenondoa jarri diegu, bertako ikasleen ezaugarri nagusiak kontuan hartuz), baita ikasgela 
eta eredu batzuen egoera ere, apurka-apurka benetako «eskola-ghetto» bihurtzen ari bai-
tira.

Errealitate horren ondorio kaltegarriak agerikoak dira, eta normalizazio eta integrazio irizpi-
deen aurkakoak. Beraz, premiaz ko neurri zuzentzaileak hartu behar dira, egoera hori saihes-
tu eta gainditu ahal izateko. Gure gomendioak, adibide gisa, hiru baliz ko neurri proposatzen 
ditu, eztabaidagarriak izan arren:

– ikastetxe guztientzat gehieneko eta gutxieneko ratioak ezartzea, hez kuntza-premia 
bereziko ikasleak eskolatzeari dagokionez;

– matrikulazioari buruz ko arautegia berriz aztertzea, ikasle horien banaketa orekatua-
goa ahalbidetzen duten mekanismoak edo tresnak bertan sartzeko, beharrez koa 
bada;

– ikasle horien ikastetxe aldaketak aztertzea, bidez koak ez diren deribazioak edo es-
talitako kanporatzeak (familien nahiaren aurkakoak) detektatzeko eta administrazio 
neurri egokiak hartu ahal izateko...

Erakunde honen ustez, gizarte kohesioa lortu ahal izateko, halako neurriak hartzean go-
goan izan behar dira orain arte behar bezala kontuan hartu ez diren edo sortu berriak diren 
eskolatze egoerak, hala nola, gutxiengo etnikoetako edo atzerritar jatorriko ikasleak (inmi-
granteak).

4.  Gizartean baztertuak dauden ikasleei eman beharreko erantzunak garatzea

Ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuaz geroztik, gure Erkidegoko arautegiaren arabera, arreta 
berezia behar dute gizarte bazterketari loturiko hez kuntza-premia bereziko ikasleek. Bildu-
tako datuek eta balorazioek agerian jartzen dutenez, talde horri dagokionez, arauan jaso-
tako gaitasunak oraindik ez dira behar bezala garatu. Arautegi hori oraindik ere berria izateak 
eta beste premia batzuei loturiko erantzunek (ezgaitasunei loturiko premiak) aurretiaz ko 
garapen handiagoa izateak, segurutik, eragina izan du horretan. Erakunde honek, bestalde, 
arauaren gaitasunak ahalik eta gehien garatzea proposatzen du, eta lehentasunen artean 
sartzea gizarte bazterketari loturiko premiak eta erantzunak.
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5.  LHIKen arauketa eta arauturiko nahiz arautu gabeko irakaskuntzaren arteko artikulazioa

Jasotako balorazioen arabera, Bigarren Hez kuntzako ikastetxeetan gero eta joera handia-
goa dago halako ikasleak arautu gabeko irakaskuntzako beste ikastetxe batzuetara bide-
ratzeko. Horrela, lekualdaketa bat egoten da, Derrigorrez ko Bigarren Hez kuntzako az ken 
ikasturteetatik oraingo Lanbide Hastapenetarako Ikastegietara (LHIK). Arautegiak aurreiku-
si du egoera hori, eta bi baliabideen arteko harremanak estutu beharra ezartzen du.

Sistemaren antolaketaren hobariak edo egokitasuna eztabaidatzen hasi barik (balorazio hori 
egitea ez baitagokio erakunde honi), bildutako informazioak aztertuta, badirudi egokitzapen 
batzuk egin behar direla, antolaketa hori argitzeko eta egituratzeko. Esaterako, dirudienez 
beharrez koa da lekualdatzeen bilakaera eta horien zergatiak aztertzea, baita ere ikasle horiek 
bidaltzen eta jasotzen dituzten ikastetxeen arteko lotura estuagoa ezartzea edo ardurak eta 
eskumenak argitzea. Lekualdatze kopurua nabarmen handitzeak agerian jarriko luke ikas-
tetxe arruntak ez direla erantzun egokirik emateko gauza; hori kez kagarria da, eta, gainera, 
guztientzako bakarra den derrigorrez ko hez kuntza sistema okertzen ari dela adieraziko luke.

* * * *

Bost gomendio horiek hez kuntza-sistemaren antolakuntza orokorrari eta bere lehentasunei 
buruz koak dira, hez kuntza-administrazioaren eskumen zuzenei buruz koak.

Txostenak beste 16 gomendio ere egiten ditu, mota desberdinetakoak, eta denek eragin 
handia dute eskuartean dugun gaian. Adibidez:

– Ikastetxeek hez kuntza-premia bereziei eskainitako laguntza ebaluatzea; barruko eta 
kanpoko ebaluazioa, neurri zuzentzaileak hartzeko.

– Integrazioko praktika onak onartzea eta hedatzea.

– Zuzendaritza taldeei laguntza ematea, integraziorako gidaritza gauzatzean.

– Profesionalak hautatzerakoan eta heziketa berezia ematerakoan, ikasleen anizta-
suna kontuan izatea.

– Bigarren Hez kuntzako ordutegi antolaketa berriz aztertzea.

– Gizarte sentsibilizazioa eta hez kuntza komunitate osoaren inplikazioa.

– Familia eta elkarteekiko harremanak hobetzea. Eta abar.

– Jarraipenak

Kasu honetan ere, urteetan zehar egin dugun jarraipenaren oinarrian EAEko hez kuntza-
premia bereziei emandako erantzuna txostena dago eta goian aipaturiko lehenengo bost 
gomendioak ditu ardatz, batez ere:
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– bazterturiko ikasleak txikitatik hezteari lehentasuna ematea (1. gomendioa)

Lehentasunez ko gaia da eta erakunde honek hainbat parte hartze egin du honi buruz 
az ken urteetan. Bestalde, Legebiltzarreko ekimen batzuen xede ere izan dira. Urteetan 
zehar ofizioz ko espedienteak egin dira Hez kuntza Sailari 0-3 urteko zikloan dituen planei 
eta jarduerei buruz ko informazioa ateratzeko, gizarte-egoera txarrenean dauden sekto-
reak eskolatzeari lehentasuna emateko.

– diskriminazio positiboa, baliabideak esleitzeari dagokionez, bazterturiko ikas-
lerik gehien duten ikastetxeen alde (2. gomendioa)

Gizarte-egoera txarrenean dauden ikasleentzako diskriminazio positiboari dagokionez, 
Sailaren erantzunak zenbat programa edo proiektutan zehazten dira, adibidez:

• Hezteko laguntzak.
• Berariaz ko hez kuntza esku-hartze proiektuak.
• Esku-hartzeko proiektu globalak...

Eta alor horietako bakoitzean datu batzuk ematen ziren (irakasle kopurua, proiektuak, 
ikasteko erkidegoak...) aurreko ikasturteetan izandako eboluzioari buruz (horri esker, 
2000-2001etik az keneko ikasturtera arteko seriea dago eta ondorengo epigrafeetan 
aztertuko dira datuok).

Zailagoa da horrek funtsez ko alderdi batzuetan izan dezakeen eragin maila jakitea: es-
kolako emaitzetan, irakasle taldeen asebetetzean, ikastetxeko beharrei erantzun era-
ginkorra ematen dieten hez kuntza-proiektuen finkapenean, ikastetxeak bere inguruan 
izan dezakeen gizarte-irudiaren hobekuntzan... hori egiteko, jarraipen eta ebaluazio han-
diagoak behar dira.

– Hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleen banaketa orekatua bermatzeko 
eta eskola-ghettoak saihesteko neurriak hartzea (3. gomendioa)

Gure iritziz funtsez ko gomendioa da, aurrekoaren osagarria.

Nahi ez diren egoerak saihesteko gomendioak zenbait neurri zail iradokitzen ditu; batzuk 
polemikoak eta eztabaidagarriak dira, adibidez, ratioak ezartzea, matrikulatzeko araudia 
gainbegiratze edo deribazioen edo estalitako kaleratzeen jarraipena egitea...

Gai hauek oso garrantzitsuak direnez, Arartekoaren jarraipena honako alderdietan oina-
rritu da:

• Proposatutako neurriren bat hartu zen edo hartzea pentsatzen zen.
• Ikasle hauen banaketari buruz daturen bat ba ote zegoen ikusi zen, gure txoste-

nean azpimarratutako egoera eta arriskuekiko aldaketa esanguratsua zekarrena 
(gogoan izan hango datu gehienak 1999-2000koak zirela).
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• Gure 4. gomendioa jarraituaz (“Gizartean baztertuak dauden ikasleei eman be-
harreko erantzunak garatzea”) 118/1998 Dekretuan garatzen duen ahalmenen 
bat garatu ote den edo garatzeko asmotan diren ikustea.

Esan beharra dago gai honi buruz gustuko erantzunik ez dugula jaso inoiz.

– lHiken arauketa eta arauturiko nahiz arautu gabeko irakaskuntzaren arteko 
artikulazioari buruz (5. gomendioa)

Az ken urteetan LHIKak edo beste izen bat izan arren antzeko ezaugarriak dituzten ikas-
tetxeak, egungo HLPP, izan dira baztertuak dauden edo zailtasun handienak dituzten 
ikasle asko artatu dituztenak. Hala ikusi izan dugu eta ikusten ari gara, adibidez, bakarrik 
dauden adingabe atzerritarren egoera edo arrisku egoera berezietan dauden beste ne-
rabeen egoera aztertzean.

Gure txosteneko 5. gomendioaren asmoa ez zen formula hauen balioz kotasuna edo 
zuzentasuna zalantzan jartzea, baizik eta ikastetxe mota desberdinen arteko harrema-
na edo artikulazioa hobetzea eta eskolatutako biztanleriaren fluxuak ikusteko datu edo 
adierazle batzuk izatea. Adibidez, oso garrantzitsua da jakitea:

• Zentzu honetan zer hobekuntza jarduera egiten ari diren.
•  Zer datu edo adierazle dauden adin jakin bateko biztanleriaren zer ehunekok 

mota bateko edo besteko ikasketak egiten ari den jakiteko, edo ikasturte batetik 
besterako eboluzioa ikusteko…

Lehen esan dugu, ordea, gai honetan eragina duten beste gomendio batzuk ere badirela 
txostenean; hala ere, bost hauek dira, gure iritziz, gizarte egoera ahuletan daudenei hez-
kuntza arloko erantzun hobea emateko garrantzirik handiena dutenak. Horregatik oinarritu 
da gure jarraipena horietan.

Oinarriz ko datuak – adierazleak. Eboluzioa

Goian esan den bezala, Hez kuntza Sailak gure informazio-eskaera sistematikoei eman-
dako erantzunek ez dituzte gai batzuk aipatu eta beste batzuetara mugatu dira. Oro har, 
diskriminazio positiboko neurrietara mugatu dira eta datu kuantitatiboak eskaini dituzte 
abian jarritako proiektu desberdinei buruz eta horien hedapen mailari buruz.

Ikuspegi sintetikoa eskaintzeko, denbora zehar mantendu diren programa eta proiektuen 
eboluzioari buruz ko datu batzuk bilduko ditugu eta ondoren az ken bi ikasturteetako (2008-
2009 eta 2009-2010) daturik eguneratuenen laburpena eskainiko dugu.

Tradizio handieneko proiektuak edo programak eta datu batzuk ditugunak hauek dira:

a) Hezteko laguntzak.
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b) Berariaz ko hez kuntza esku-hartze proiektuak.
c) Esku-hartzeko proiektu globalak.

Gure urteroko txostenetan horietako bakoitzari buruz ko datuak jaso ditugu (irakasle ko-
purua, proiektuak, ikasteko komunitateak…). Horietako batzuen eboluzioa ikusiko dugu:

a) Hezteko laguntza (erreferentziaz ko datu batzuk):

– 2000-2001 ikasturtea: Laguntzeko 65 proiektu ikastetxe publikoetan, 31,5 irakasle-
ren lanarekin.

– 2003-2004 ikasturtea: 104 proiektu beste hainbat ikastetxetan, irakasleen 1.421 
orduko erabateko lanarekin (orduetan kalkulatuta).

– 2005-2006 ikasturtea: Erabateko 68 dedikazioari dagoz kien laguntza moduluak, 
112 ikastetxe kontzertatutan…

b) berariaz ko hez kuntza esku-hartze programak, eskola-atzerapen handia edo esko-
lara ez-egokitzea duten ikastetxeen eskariei erantzunez:

3.5.1. taula. berariaz ko hez kuntza esku-hartze programak. 
2003-2004 eta 2005-2006 ikasturtea

2005-2006 ikasturtea 2003-2004 ikasturtea

ikastetxeak irakasleak ikastetxeak irakasleak

araba 8 11 11 16
biz kaia 53 54,5 28 56
gipuz koa 28 24 33 25,5
EaE 89 89,5 72 97,5

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Arartekoaren jarraipen txostenak.

2006-2007 ikasturteaz geroztik, Sailak bi bideak bat egin zituen proiektuen deialdi baka-
rrean (ikastetxe publikoentzat eta pribatu kontzertatuentzat), baliabideak izendatzerakoan 
berdintasun handiagoa lortzeko deialdiaren arabera ezaugarri hauekiko ikasle kopuru han-
diena zuten ikastetxeentzako (DBH 1 eta 2an):

a) Eskola-atzerapen egoera larrian zeudenentzat, bereziki eremu instrumentaletan eta 
gizarte egoera ahulei lotuta.

b) Eskola ingurura egokitzen ez zirenentzat, askotan ikasteko atzerapenari lotuta.

Proiektuak baloratzeko erabilitako baremoak kontuan hartzen zuen, adibidez, eskola porrot 
maila (DBHn gora igo gabeko eta titulatu gabeko ikasleen %) edo egoera ahuleko ikasleen 
eskolatze maila.

Hauek dira ikasturte honetako eta ondorengoko deialdiaren ebazpen-datuak:
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3.5.2. taula. berariaz ko hez kuntza esku-hartze programak. 
2006-2007 eta 2007-2008 ikasturteen alderaketa

ikaSTETXEEn TiPO-
lOgia

2006-2007 ikaSTurTEa 2007-2008 ikaSTurTEa

Izendapena 
duen ikaste
txe kopurua

Izendatutako 
irakasle 
kopurua

Izendapena 
duen ikaste
txe kopurua

Izendatutako 
irakasle 
kopurua

Irakasle 
kopuruaren 
goraka %

ikastetxe publikoak 96 102 94 110 7,8
ikastetxe pribatu 
kontzertatuak

117 71,5 124 80 11,8

guZTira 213 173,5 218 190 9,5

lurraldE bakOiTZEan iZEndaTuTakO irakaSlE kOPurua

lurraldEa araba biZkaia giPuZkOa
ikastetxe publikoak 18 64 28
ikastetxe pribatu kontzertatuak 13 41,5 25,5
guZTira 31 105,5 53,5

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Arartekoaren jarraipen Txostena.

c) Esku-hartzeko proiektu globalei dagokienez, ikastetxe osoak hartu behar du 
parte (irakasleek, familiek, gizarte inguruak...) eta “Ikaskuntza Erkidegoetan” zehaz-
ten dira, oro har.

2007-2008 ikasturtean 19 ikastetxe ari ziren Ikaskuntza Erkidegoetan parte 
hartzen: 1 Araban (Lehen Hez kuntzan), 14 Biz kaian (12 Lehen Hez kuntzan eta 2 
Bigarrengoan) eta 4 Gipuz koan (Lehen Hez kuntzan).

Sailak berak adierazi zuenez, ikastetxe guztiak ez dira gizarte-egoera ahulekoak, 
baina denetan daude gizarte desberdintasunak eta 19 ikastetxe horietatik 18 pu-
blikoak dira.

Ebaluazioak adierazitako emaitzen artean nabarmenak dira, adibidez, emaitza aka-
demikoak hobetu, absentismoa murriztu, elkarbizitza hobetu, hez kuntza erkide-
goko kide guztien asebetetzea hazi... izana. Emaitza onen arabera, Sailak 2008an 
emandako erantzunean adierazi zuen proiektu hau finkatzeko eta zabaltzeko plan 
bat egiten ari zirela, bereziki “ghetto” bihurtutako ikastetxeetan.

Gai honi buruz jasotako az ken informazioa duela gutxikoa da: (2010eko otsailekoa), 
38/2009/090 espedienteari erantzunez. Kasu honetan ere gizarte egoera ahule-
tako ikasleentzat diskriminazio positiboko ekintzak egitean zentratzen da (hau da, 
gure bigarren gomendioan) eta horretarako bost bide edo proiektu erabili dira. 
Hona hemen bide horiek laburtuta.
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1) Berariaz ko Hez kuntza Esku-hartze proiektuak

2008-2009 eta 2009-2010 ikasturteetan Bigarren Hez kuntzako ikastetxeei deialdi berriak 
egin zaiz kie Berariaz ko Hez kuntza Esku-hartze proiektuak abian jar ditzaten edo jarrai deza-
ten, helburu hauekin:

a) Gizarte-egoera ahulean dauden ikasleei hez kuntza arloko erantzun egokia eta 
kalitatez koa eskaini, derrigorrez ko hez kuntzako helburuak ohiko eskola inguruan 
errazago lortu ahal izateko.

b) Eskolako egoerara egokitzen ez diren ikasleei berregokitzeko prozesuak eskaini, 
hez kuntza-sisteman euren beharren araberako erantzun egokia aurkitu ahal iza-
teko.

Programa 13 edo 14 urteko ikasleentzako da berez, DBHko 1. edo 2. mailan matrikulatu-
takoentzako, eskola-atzerapen egoera larrian baldin badaude (bereziki arlo instrumentale-
tan eta gizarte-egoera ahulei lotuta) edo eskolara egokitzen ez badira, askotan ikasteko 
atzerapenarekin batera gertatzen da hori.

2009-2010 ikasturtean 15 urtekoak ere sartu daitez ke, salbuespena eginda, adierazitako 
baldintza horiek betetzen badituzte eta irakasleek uste badute DBH 3ra igarotzeko moduan 
ez daudela, ezta Hasierako lanbide prestakuntza jasotzeko programa hasteko edo curricu-
lum aniztasunekoa jasotzeko ere.

Deialdi bakoitzak bere baremoak izan zituen (eskola porrotaren maila / DBH 1 eta 2ko ikas-
leen ratioa / Proiektuaren balorazioa / ikasle bekadunen datuak, az ken ikasturteko deialdian) 
eta zenbait zerbitzuk hartu zuen parte (eremuko Berritzegunek, Hez kuntzako ikuskaritzak...).

Deialdiak eginda, baliabideak honela esleitu ziren:

3.5.3. taula. berariaz ko hez kuntza esku-hartze programak. 
izendapenak, 2008-2009 eta 2009-2010 ikasturteak

LURRALDEA

20082009 IKASTURTEA 20092010 IKASTURTEA

Ikastetxe kop. Irakasle kop. Ikastetxe kop. Irakasle kop.

Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua

araba 13 19 18,5 13 13 19 18,5 13
giPuZkOa 33 44 29 25,5 33 44 29,9 26
biZkaia 50 56 64 43 53 55 68 43
guZTira 96 119 111,5 81,5 99 118 116 82

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 38/2009/09O jarraipen Txostena.
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2) Esku-hartzeko proiektu globalak

Heziketa zentro guztiak parte hartzen du (irakasleek, familiak, gizarte inguruak...) eta Ikas-
kuntza Erkidegoen Proiektuan zehazten da.

3.5.4. taula. ikaskuntza erkidegoen proiektuak. 
2008-2009 eta 2009-2010 ikasturteak

lurraldEa

2008-2009 ikaSTurTEa 2009-2010 ikaSTurTEa

ikastetxe kop. ikastetxe kop.

lHi bHi HHi guZTira lHi bHi HHi guZTira

araba 2 1 1 4 2 1 1 4
giPuZkOa 6 – 1 7 7 – 1 8
biZkaia 15 2 – 17 16 3 – 19
guZTira 23 3 2 28 25 4 2 31

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 38/2009/09O jarraipen Txostena.

Ikastetxe guztien irakasle erdi bat liberatu zen, proiektua koordinatzeko. (Gogoan izan 2007-
2008 ikasturtean 19 ikastetxe baino ez zirela.)

3) Eskola Laguntza Programa (ELPR) ezartzeko proiektua

Eskola Laguntza Programa honen xedea da eskola arrakastaren indizeak hobetzea, horre-
tarako ikasleei (batez ere inguru fisiko eta estimulu egokiak ez dituztenei) laguntza eta 
bitartekoak eskainita bere eskola atzerapenari aurre egiteko edo aurrea hartzeko denbora 
osagarria eskainita, oinarriz ko eskumenen garapena hobetuta (bereziki irakurketari lotutako 
zereginak, materia instrumentalak, lanaren antolaketa eta ikasteko ohiturak hartzea), ikas-
leek norbere gaitasunei buruz dituzten espektatibak hobetuta, familien eta ikastetxearen 
arteko harremana hobetuta…

Lehen Hez kuntzako 5. eta 6. mailako ikasleei eta DBHko 1. eta 2. mailakoei zuzenduta dago 
eta lehentasuna dute zailtasunak dituzten ikasleek eta gizarte egoera ahularen ondorioz 
eskola atzerapena dutenek, lehentasun hori islatzen da proiektuen baloraziorako ezarritako 
baremoan.

Deialdien emaitzak taula honetan laburtu dira:



211

Aurkibidea

3

211

Arrisku bereziko sektoreak eta egoerak

3.5.5. taula. Eskola laguntza Programa (ElPr) ezartzea 
2008-2009 eta 2009-2010 ikasturteak

LURRALDEA

20082009 IKASTURTEA 20092010 IKASTURTEA

LHI BHI LHI BHI

Ikastetxe 
kop. Talde kop. Ikastetxe 

kop. Talde kop. Ikastetxe 
kop. Talde kop. Ikastetxe 

kop. Talde kop.

araba 6 14 4 14 11 23 6 23
giPuZkOa 7 12 6 21 12 18 11 32
biZkaia 12 37 15 50 27 66 25 84
guZTira 25 63 25 85 50 107 42 139

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 38/2009/09O jarraipen espedientea.

4) Curriculum anitzeko proiektuak

Curriculum Anitzeko Programak DBHko graduatu titulua lortzeko dira. Horretarako, talde 
hauetako ikasleek gutxienez 18 ordu eskaini beharko diz kiete hiz kuntza-gizarteko arloei eta 
arlo zientifiko-teknologikoei eta ikastetxeak zehaztutako alorrak sartuko dira hor. Gainerako 
arloak ohiko taldeetan (gutxienez 3 arlo) edo berariaz ko taldeetan egingo dira.

Zenbait baldintza behar dira (adibidez, ikasturte jakin batzuk errepikatu izana edo gurasoak 
edo tutoreak aurrez informatu izana) eta berariaz ko baremoa ezartzen da.

Az keneko deialdien emaitzak taula honetan laburtu dira:

3.5.6. taula. Curriculum anitzeko proiektuak. 
izendapenak, 2008-2009 eta 2009-2010 ikasturteak

CURRICULUM ANITZEKO PROIEKTUA
IZENDAPENAK

LURRALDEA

20082009 ikasturtea 20092010 ikasturtea

Ikastetxe kop. Talde kop. Ikastetxe kop. Talde kop.

Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua

araba 12 10 23 12 12 11 23 12
giPuZkOa 30 25 44 26 30 23 42 24
biZkaia 54 35 83 42 55 36 80 43
guZTira 96 70 150 80 97 70 145 79

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 38/2009/09O jarraipen espedientea.
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5) Eskolatzeko programa osagarriak

Programa hauek ohiko eskola testuingurutik kanpo garatzen dira. Banako programak dira 
(ikastetxean beste neurri batzuk agortu ondoren ezartzen direnak) eta behin-behinekoak 
(ikasturtea amaitzean amaitzen dira eta berriro eskatu behar dira, ondorengo ikasturtean 
jarraitu nahi izanez gero).

16 urte baino gutxiago eta 14 baino gehiagoko ikasleentzat dira, eskolara egokitzeko ara-
zo larriak dituztenentzat eta ikastetxe bertako arretarako beste neurri batzuk nahikoa izan 
ez dituztenentzat. Kasu bakoitzerako jarraipen plan bat dago eta profesional eta zerbitzu 
desberdinek hartzen dute parte, 2002ko maiatzaren 7ko Aginduan araututakoaren arabera.

Kasu honetan ez dago programa hauen hedapenari buruz ko daturik.

Erakundeen erantzunaren argi-ilunak

Aurreko epigrafeetan ikusi dugunez, jarraipenari esker zenbait datu serie ditugu gizarte-
egoera ahuleko biztanleriaren hez kuntza beharrei eskainitako arretari edo erantzunari buruz.

Eskura dauden ia datu guztiak gure gomendioetan aipatutako jarduera lerro bati buruz koak 
dira: Diskriminazio positiboko neurriak ezarri, baliabideak esleitzeari dagokionez, baztertu-
riko ikaslerik gehien duten ikastetxeen alde (bigarren gomendioa).

Zentzu honetan, datuek gero eta arreta handiagoa edo ikasturtetik ikasturtera baliabide 
gehiago adierazten dute.

Zailagoa da baliabide horiekin lortutako ondorioa zein den jakitea (hau da, eskolako emaitze-
tan izandako eragina, adibidez), nahikoa ote diren edo ez desberdintasun bidegabeak zuzen-
tzeko edo ezaugarri horiekiko talde guztietara iristen ote diren edo ez.

Eskolatze goiztiarrari buruz ere (0-3 urte) datu ugari izan dugu zenbaitetan. Adibidez, uda-
lerri bakoitzean Haurreskolei dagoz kien unitateak nola banatuta dauden. Datu horiekin ez 
da erraza jakitea adin hauetarako eskola-mapa eratzeko zer irizpide erabili diren. Ez dirudi 
gizarte-egoera ahuleko ikasleak goiz eskolatzeari gainerako irizpideei baino lehentasun han-
diagoa eman zaionik.

Dena dela, baliabide hauek pixkanaka zabaldu izanaren ondorioz ia toki guztietara iritsi dira, 
baita gizarte egoera ahulenean bizi direnengana ere.

Gainerako gomendioei edo hobetzeko proposamenei dagokienez, Sailetik lortutako infor-
mazioa gutxi izan da edo bat ere ez. Bereziki garrantzitsua (eta zaila) iruditzen zaigu gure 
hirugarren gomendioa ezartzea: Hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleen banaketa ore-
katua bermatzeko eta eskola-ghettoak saihesteko neurriak hartzea.
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Beste herrialdeetako esperientziak adierazten du gai hau oso garrantzitsua dela eta gi-
zartean ondorio garrantzitsuak dituela. Gure artean badugu Síndic de Greuges de Catalu-
nyak (Arartekoaren antzeko erakundeak) sustatutako azterketa bat eta Erkidego horretako 
ikastetxeetako eskola bazterkeria eta horrek gizarte kohesiorako izan dituen ondorioak az-
tertzen ditu.

Funtsez ko gaia da, beraz, interes eta kokapen desberdinak gurutzatzen dira eta hez kuntza-
administrazioak ez du oraindik berdintasun eta gizarte-kohesio handiagoa lortzeko beharrez-
ko neurririk hartu.

kexen ikuspegia

Ez da ohikoa gizarte-egoera ahuleko ikasleei eskainitako hez kuntza arretagatik banako 
kexak jasotzea.

Baina kez ka, kexa edo eskariak adierazi izan dira ikastetxe jakin batzuetako profesional edo 
parte hartzeko organo zehatz batzuen aldetik, baita zuzendaritza talde, elkarte edo gizarte 
zerbitzuen aldetik ere.

“Kez ka, kexa edo eskaria” aipatzen dugu askotan gauzak zuzenean planteatzen baitira, bi-
leretan edo baliabide jakin batzuetara egiten diren ikustaldietan, baita idatziz ere (adibidez, 
2008an SAREAN ikastetxe publikoetako zuzendarien elkarteak hala aurkeztu zuen kexa); 
baina ez dira banako kasuei buruz izaten, baizik eta oinarriz ko elementuak edo hez kuntza 
sistemako baldintzatzaileak jartzen dituzte zalantzan, bereziki ikasleak matrikulatzeko eta 
banatzeko irizpideekin zerikusia dutenak, desberdintasun egoera horietan orekatzeko gutxi 
balio dutela uste duten baliabideen izendapena... Gai horiek guztiek sistemaren orekan era-
gina dute, gizarteko desberdintasunak eraldatzeko gaitasunean dute eragina.

Noizik eta behin ikastetxeren baten kexa izaten da programa jakin baten ezarpenari buruz-
ko (2009ko kexa, ELPR programako finantzazio murriz ketengatik heziketetan desabantaila 
egoeran dauden DBHko ikasle asko eskolatzen duten institutuak babesteko eta indartzeko).

Elementurik azpimarragarrienak eta gomendioak

Aurreko orrietan adierazi denez, urte hauetan neurriak eta programak ezarri dira desberdin-
tasunak orekatzeko eta 0-3 urte arteko eskolatze goiztiarrean aurrera egin da nabarmen. 
Hemen eskainitako datuek ere nolabaiteko diskriminazio positiboa adierazten dute, progra-
ma jakin batzuk burutzen dituzten edo gizarte egoera bereziki ahuletan dauden ikasleak 
artatzen dituzten ikastetxeetan.

Gure iritziz oraindik ez da gainditu segregazioa saihesteko neurri eraginkorrak hartzea, es-
kolako ghettoak sortzeko arriskua gainditzea, gure Erkidegoko ikastetxeetan gizarte egoera 
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ahulen egon eta heziketa behar berezi edo berariaz koak dituzten ikasleak orekatuago ba-
natzea.

Gure Erkidegoko errealitate honi buruz berariaz ko ikerketa falta da (Katalunian Síndic de 
Greugesek egindakoaren tankerakoa), baina eskura dauden datuek adierazten dute duela 
hamar urte azpimarratutako arazoak (gizarte egoera ahula behar adina aintzat ez hartzea; 
ikasle hauek artatzeko ikastetxe eta eskola sareen arteko alde handiak; erantzuteko gaita-
sun gutxiko ikastetxeak eta eskola emaitza ez egokiak…) mantendu egin direla eta litekee-
na da horietakoren bat areagotu ere egin izana. Horrek gizarte kohesiorako izan ditzakeen 
ondorio larriekin.

Kontua da eskolako segregazio egoerak eta arriskuak ez finkatzea –kasu bakoitzerako 
neurririk egokienak erabilita–; ikastetxeen artean desberdintasun txikiagoak egon daite-
zen lortzea; denetan ikasleen aniztasuna egotea… Horrek neurri administratiboak ez ezik, 
gizarteak aniztasuna beste begi batzuekin ikustea ere esan nahi du, zerbait positiboa eta 
aberatsa dela ikustea.

Sektore honetarako hobekuntzarako proposamen aplikagarriei dagokienez, txosten hone-
tako 5. kapituluan egindako gomendioetatik honakoak nabarmenduko genituz ke hemen:

– Diskriminazio egoerak edo bazterkeria mesedetzen dutenak saihestu, horretarako 
neurririk egokienak hartuta (28. gomendioa).

– Zailtasunik handieneko ikastetxeentzako konpentsazio politikak eta diskriminazio 
positiboko neurriak areagotu (29. gomendioa).

– Behar bereziko egoerak hobeto hauteman eta parte hartze goiztiarra mesedetu (30. 
gomendioa).

– Familiekin eta elkarte munduarekin lankidetza sustatu (31. gomendioa).
– Planak, egungo programak, sektore hau hobetzeko baliabideak ebaluatu (32. go-

mendioa).
– Lortzen ari diren eskola emaitzen jarraipena egin (33. gomendioa).
– Aniztasuna sustatu, ez soilik ikasleena, baita ikastetxeetako profesional taldeena 

ere (34. gomendioa).
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3.6. ikasle ijitoak

Sektorearen ezaugarriak

Aldi baterako edo sasoikako populazioa ez dugu hemen aztertuko, Arartekoak haiei buruz ko 
txosten berezia egin baitzuen, Sasoikako langileen egoera Arabako mahats eta patata bil-
ketan izenekoa, eta txosten honetako hurrengo azpikapituluan berariaz aztertuko dugulako. 
Beraz, populazio hori alde batera utziz, gure hez kuntza sisteman eskolatzen diren ikasle 
ijitoen kopurua kalkulatzea zaila da. Estimazio bat baino gehiago dago.

Horrela, zenbait urtez 2.700 inguru zirela uste izan da, baina adingabeko ijitoen edo nahitaez 
eskolatu beharreko adina duten ijitoen inguruko az ken estimazioek kopuru hori sobera gain-
ditzen dute (horra hor, adibidez, Ijitoen Idaz karitza Nagusia Fundazioak egindako estimazioa 
Ijitoak eta enplegua. Azterlan konparatua azterlanean, 2005ekoa, edo 2009ko Osasunean 
berdintasunerantz izeneko azterlanean erabilitakoa, EAEn 15 urtetik beherako ijito kopurua 
4.258 dela baieztatzen duena). Nolanahi ere esan behar dugu datu horietan ez dela aintzat 
hartzen nahiko berria den fenomeno bat: gure artean Ekialdeko Europako gero eta etorkin 
gehiago daude (adibidez Errumaniatik etorriak), eta haietako asko ijito etniakoak dira.

Ikasle ijitoetako asko ezaugarri jakin batzuetako ikastetxeetan daude: bereziki Biz kaiko 15 
ikastetxetan, Gipuz koako 4 ikastetxetan eta Arabako 3 ikastetxetan daude.

EAEko hez kuntza-premia bereziei emandako erantzunari buruz 2001ean egin genuen txos-
ten berezian, analisi eta gogoeta bide gisa, hain zuzen ere, eskolako emaitzen arteko ez-
berdintasunak (hau da, eskolako arrakasta-porrot tasak, kurtsoa errepikatzea, pilatutako 
atzerapena...) erkatu genituen, batez ere sozialki behartsuak diren pertsonak eskolatzen 
dituzten ikastetxeen eta gure erkidegoko ikastetxe guztien artean. Ezberdintasun handiak 
atzeman genituen, aurreko atalean azaldu dugunez.

Gerora, Arartekoak txosten horretan egin zituen gomendioei eginiko jarraipenean, Hez-
kuntza Sailak, bere erantzunetan, hez kuntza beharrizan bereziak zituzten ikasleen artean 
zenbait sektore berezitu zituen; haien artean ijitoak zeuden. Sektore honen egoera hobetze-
ko aurreikusitako edo bultzatutako jarduketak edo jardun ildoak azaldu zituen.

Beraz, txostenaren atal horretan (besteen osagarri dena), eskolatzeko adinean dauden ijito 
jatorriko populazioaren hez kuntza beharrizan berezien erantzuna aztertuko dugu.

Horretarako, kontuan izango ditugu, Hez kuntza Sailari egiten diz kiogun urteko jarraipenak 
eta informazio eskaerak ez ezik, ijitoen zenbait elkarterekin izandako harremana eta gure 
erkidegoan az ken urteetan sortu diren ebaluazio edo plangintza tresnak, baita orain dela 
gutxi egindako azterlan batzuk ere (argitaratuak eta argitaratu gabeak). Adibidez:

– Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Lehen Euskal 
Plana.
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– Plan horri buruz ko ebaluazio txostena (2008koa).
– 2008-2011 denboraldirako II. Plana, oraindik indarrean dagoena.
– EAEn ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko programa bat egiteko oinarriz ko doku-

mentua (IX. bertsioan, 2008koa).
– 2005-2006an egin zen “Ijito Herriaren egoera Euskal Autonomia Erkidegoan. Diag-

nostiko-txostena” izeneko ikerlana, 370 orrialdeko bertsioan, 2006ko azarokoa, 
orain dik ere argitaratu gabea.

– Ikasle ijitoen hez kuntzako normalizazioaren ebaluazioa lehen hez kuntzan, Ijitoen 
Idaz karitza Nagusia Fundazioak 2002an argitaratua.

– Dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeei laguntzak emateko Hez kuntza Sailak 
eman dituen az ken agindu eta ebazpenak, eskolaren eremuan ikasle ijitoei zuzen-
dutako hez kuntza jardueretarako…

Nolanahi ere, adierazi behar dugu jarraipen bereziki zaila dela hau.

aurrekariak

Gai honi buruz informazio zehatza eskatu genuenean, Eusko Jaurlaritzako Hez kuntza Sai-
laren lehenengo erantzunak hainbat ekimen aipatzen zituen; absentismoaren aurkako pro-
tokoloa, Biz kaian gizarte zerbitzuekin lankidetzan ezarritakoa; Iniciativa Gitana eta Kale dor 
Kayiko elkarteak bezalako erakundeekiko lankidetza-hitzarmenak; edo ikasle ijitoak esko-
latzeko plan berria prestatzeko lan batzorde bat sortzea.

Informazio osagarria lortzeko egin genuen eskaeran, ekimen horiei eta ikasle horien ba-
naketaz eskura zeuden datuei buruz ko zehaztapen bat besterik ez genuen eskatu (lurralde, 
sare eta bestelakoen arabera). Horren guztiaren berri (2001-2002 ikasturteko datuak eta 
informazioa) eman genuen urte hartako txostenean (2003ko txosten arrunta).

Bestalde, 2005eko txostenean eskura genituen az ken datuak jaso genituen, 2003-2004 
ikasturtekoak:

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA %

lehen Hez kuntzako ikasleak.  
ikastetxe publikoak

314 1.200 273 1.787 70

bigarren Hez kuntzako ikasleak. 
ikastetxe publikoak

73 300 113 486 19

ikastetxe itunduetako ikasleak 40 130 117 287 11

guZTira 427 1.630 503 2.560 100

Ikasturte horretan ikasle ijitoak zituzten ikastetxeei dagokienez, orduan emandako datuek 
199 ikastetxe aipatzen zituzten, baina ikasle horien proportzioak oso desberdinak ziren ikas-
tetxe batzuen eta besteen artean.



217

Aurkibidea

3

217

Arrisku bereziko sektoreak eta egoerak

Datuek garbi erakusten zuten ikasle ijitoen eskolatzea:

– Funtsean ikastetxe publikoetan egiten zela (guztiz ko ikasleen %89).
– Erabat murrizten zela Bigarren Hez kuntzan.
– Bereziki zentro gutxi batzuetan kontzentratzen zela: 15 Biz kaian, 4 Gipuz koan eta 3 

Araban.

Geroko erantzunetan, Sailak nabarmendu du kez kagarriena ez dela ikasle horien kokapena, 
beren eskola-arrakastaren indize baxuak baizik. Bestalde, eskola-arrakasta lortzeko dituz-
ten zailtasunak detektatzen eta zailtasun horiek gainditzeko bideak ezartzen saiatu direla 
adierazi du.

Ildo horretan, adibidez, 2006. urteko erantzunetan ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko har-
tutako zenbait neurri aipatu zituen; ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko plana prestatzeko 
oinarriz ko agiri bat egitea, edo irakasleak ijitoen eta hiru lurraldeetako hez kuntzaren gainean 
trebatzeko ikastaroak, irakasleekiko lan saioak ijitoen kulturaren gaineko material interakti-
boak dituen CDa aurkeztuta, etab.

Aurrekari horiek kontuan hartuta, Sailari egin diz kiogun az ken bi informazio eskaeretan, 
ikasleen banaketari buruz ko datuak osatze aldera, honakoak galdetu diz kiogu, zehaz ki:

– Ea datu gaurkoturik badagoen ikasle horien eskolako emaitzen inguruan: Lehen 
Hez kuntza gainditu dutenen tasak; errepikatze tasak; eskola-graduatua lortu dute-
nen tasak; 16 urte bete baino lehen edo DBH amaitu baino lehen ikasketak uzten 
dituztenen tasak…

– Zer programa edo laguntza bideratzen ari diren biztanle talde honen berariaz ko pre-
miei emandako erantzuna hobetzeko eta zer eragin izaten ari den eskola-emaitzen 
hobekuntzan.

Eskolako emaitzak ezagutzea eta laguntza programa edo jarduketen benetako eragina jaki-
tea funtsez koa iruditzen zaigu lortutako aurrerapenak eta hartu beharreko erronkak baloratu 
ahal izateko.

Jarraipen bide hau, ordea, erabat ezinez koa izan da, Sailak informazio egokia eskaintze-
ko edo jasotzeko jarri dituen trabengatik. Horrela, gure jarraipen espedienteei emandako 
erantzunek inoiz ez dute eskolako emaitzei buruz ko daturik ematen, eta egiten ari diren 
programei, proiektuei, ekimenei eta abarrekoei buruz ko informazio kualitatiboak izan ohi 
dira. Adibidez, hauei buruz:

– Absentismoa prebenitzeko programak.

– Batzordeak, hainbat zerbitzutako pertsonek osatutakoak, gutxienez az ken hiru ikas-
turteetan funtzionatu du eta ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko planaren lehen pro-
posamena egin zuen.
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– Egiteko hau eta Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako 
EAEko Planean kokatutako beste batzuk garatzeko EAEn jarduketa horietaz ardura-
tuko den pertsona bat edukitzea, edo kolaboratzaile talde bat Biz kaian eta Araban 
askotariko eginkizunekin (ikastetxeetan esku hartzea, trebakuntza proposamenak, 
materialak prestatzea, etab.).

– Ikaskuntza Erkidegoak edo Eskolako Laguntza eta Indartze Proiektuak bezalako 
proiektuak sustatzea.

– Ijitoen erakunde edota elkarteen proiektuak diruz laguntzea, beste ikastetxe batzue-
kin lankidetzan jardun dezaten. Jarduteko lerro horri buruz, 2007an, sailak aurreratu 
zuen jarduteko eremua apurka-apurka handitu nahi zuen, urte hartako 840 ikaslee-
tatik Euskal Autonomia Erkidegoko ikasle ijito guztiengana iristeko, 2.700 ikasle in-
guru zirelakoan. Nolanahi ere, erakundeentzako laguntzen az ken bi deialdien datuek 
erakusten dute programa hauetarako bideratutako diru-zenbatekoak nabarmen mu-
rriztu direla (2010eko ekitaldirako 484.321,60 euro izan ziren, eta 2009ko ekitaldirako 
729.400 euro), baita diruz lagundutako erakunde edo programen kopuruan: 2010eko 
ebazpenaren arabera, hiru erakundek bakarrik jaso zuten laguntza: Gao Lacho Drom 
Araban; Kale dor Kayiko Biz kaian eta Gipuz koan; Iniciativa Gitana Biz kaian.

Ikasle hauek eskolatzeari buruz ko datu kuantitatiborik ez dagoenez gero (ikastetxeetan 
nola dauden banatuta edo daukaten eskola-arrakastaren tasak), hori justifikatzeko esaten 
da ezinez koa dela datu horiek edukitzea, ikasle ijitoa izatea ez baita inongo datu-basetan 
agertzen den ezaugarria. Ildo horretan, erantzunen batean adierazi da “aurkako jarduke-
tek ukitutako pertsonen funtsez ko eskubideak urratuko lituz kete”. Bitxia bada ere, aurreko 
ikasturteetan datu horiek bageneuz kan, eta idaz ki berean Sailak datuak edo estimazioak 
ematen ditu komenigarria deritzonean (adibidez, azaltzeko zenbat ikasle ijitorengana iristen 
den diruz lagundutako erakundeen arreta: 500 ikasle haur eta lehen hez kuntzako mailetan, 
15 ikastetxetan; bigarren hez kuntzako 340 ikasle inguru, 42 ikastetxetan eskolatuak).

Batzuetan jasotzen dena elkarteen balorazioa da. Adibidez, balorazio positiboak egiten dira: 
eskolatzea (geroz eta erregularragoa eta luzeagoa), bigarren hez kuntzan sartzea (motela bai-
na etengabe)... Baina hobetu beharra ere aitortzen da: “Martxan jarritako neurriak gorabehe-
ra, badakigu emaitzak ez direla oraindik oso onak eta lanean jarraitu beharra daukagula ikasle 
ijitoek eskola-arrakasta lortzeko, euskara komunitate horretan ere bultzatzeko, eta familiek eta 
irakasleek kultur arteko ekintzako egitasmoetan esku hartzeko. Lan hori guztia uneon lantzen 
dihardugun Ikasle Ijitoen Eskolatzea Hobetzeko Planaren bidez aurrera eraman nahi dugu…”.

Hobetzeko beharrizan hori, adibidez, honela islatzen da Hez kuntza, Unibertsitate eta 
Ikerkuntza sailburuaren 2009ko azaroaren 11ko aginduaren sarreran, dirua irabazteko as-
morik gabeko erakundeei ikasle ijitoei zuzendutako hez kuntza jarduerak egiteko deialdia 
luzatzen diena:

“Hez kuntza sistemak estrategia eta baliabide nahikoak izan behar ditu ikasle ijitoek 
eskolako arrakasta lortzeko ijito ez direnen aukera berak izan ditzaten. (…)
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Umeak adin jakin batzuetan eskolatze hutsak ez du haien arteko berdintasuna berma-
tzen hez kuntzan.
Az ken urteetan haien eskolatzean aurrerapen handiak egin dira, baina haien eskola-
arrakasta ez dago gure erkidegoko ikasle gehienen maila berean.
Eskolako “arrakastako” aukerak gizarte bazterketa edo oztopo batzuek zailtzen dituz-
te, Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Euskal Planak 
aitortzen duenez...”.

Gai hauetako batzuei buruz, sailaren erantzunak alde batera utzita, hobetutako errealitate 
batzuen zein beste errealitate kez kagarri batzuen berri ere izan dugu. Izan ere, datu orokor 
eguneraturik ez daukagun arren, errealitate honen hurbilpen partzialak badauz kagu, bai-
ta EAEri buruz ko azterlan edo txostenak ere (edo izaera orokorragoak dutenak, baina be-
ren laginetan gure erkidegoko ikastetxeak edo familia ijitoak sartzen dituztenak). Izan ere, 
Arartekoak berak absentismoari, eskola-arrakastari eta eskola porrotari zein curriculumeko 
materialetan ijito herria aintzat hartzeari buruz ko datu berriak eskuratu ditu, eta errealitate 
kez kagarriak erakusten dituzte. Adibide gisa, honako hauek aipa ditzakegu:

– Arabako sasoikako biztanleriaren eskolatzearen errealitatea, Arartekoak aztertua 
eta txosten honetako hurrengo atalean islatua.

– Ijitoen hez kuntzako normalkuntzari buruz ko zenbait azterlanetan, Ijitoen Idaz karitza 
Nagusia Fundazioak jakitera eman dituenak, arazo nagusiak aztertzen dira: esko-
latzea, eskolako errutinak, ikasteko ohiturak, lortutako maila akademikoa, gizarte 
elkarreragina hez kuntzaren testuinguruan eta ikastetxean bizi den kultur artekota-
suna.

– Kale dor Kayiko elkarteak jaso dituen datuak, urtez urte eskolatzea eta emaitza 
onak dakartzatenak eta saritzen dituztenak, jardunbide egokiaren adibide gisa balo-
ratu behar direnak ekitaldi publikoetan.

– Elkarte honek berak sustatutako lan berria, “Curriculumeko materialetan ijito herria 
aintzat hartzeari” buruz koa.

– “Ijito Herriaren egoera Euskal Autonomia Erkidegoan” izeneko diagnostiko-txoste-
na, 3. kapituluan, hez kuntzari buruz koan...

Datu guztien arabera, biztanle talde hori da, hain zuzen, eskola inklusioa eta eskola-arrakas-
ta lortzeko zailtasun handienak dituenetako bat eta, beraz, berariaz ko arreta eskaini behar 
zaio.

Orain dela gutxi, Arartekoak berak aparteko txosten bat argitaratu zuen, adingabekoei ba-
lioak transmititzeari buruz koa, errealitate gordin hau berriro ere agerian uzten duena: es-
kolatutako ijitoek oraindik ere gaitzespen maila handia pairatzen dute beraien ikaskideen 
aldetik: hain zuzen ere, txostenaren datuen arabera, gaitzespen mailarik altuena bizi duen 
ikasle sektorea da.
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funtsez ko arazoak

Hez kuntza beharrizan berezi eta berariaz koei buruz ko aurreko ataletan, Arartekoak nabar-
mendutako 10 arazo funtsez koak aipatu dira dagoeneko. Beraz, ez dugu haiei buruz luze 
jardungo, nahiz eta asko (edo denak) errealitate honetan aplikatu ahal diren.

Hemen nahiago dugu gai horri buruz ”EAEn ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko progra-
ma bat egiteko oinarriz ko dokumentuan” jaso zen informazioa berreskuratzea eta aprobe-
txatzea. Horretarako, dokumentuaren IX. bertsioa erabiliko eta laburtuko da, bereziki 2. 
atala (“Eskolatzearen egungo egoera”) eta 3. atala (“Gainditu beharreko oztopoak”). Orain-
dik nahiko berria da dokumentu hau (2008), ez oso ezaguna, eta sektorearen beraren ekar-
penekin egina.

“– ESKOLATZEAREN EGUNGO EGOERA

Ikasle ijitoen gaur egungo egoera deskribatzerakoan, az ken urteetan egindako zenbait au-
rrerapen ikusiko ditugu, baina oraindik zailtasun askorekin.

Aurrerapenen artean, ondokoak nabarmendu ahal ditugu:

•	 Ia	erabateko	eskolatzea	lortu	da	nahitaez	ko	eskolatzearen	tarte	handi	batean.	Haur	
eta lehen hez kuntzako eskolatze indizeak nahiko handiak dira, eta poliki-poliki biga-
rren hez kuntzan ematen ari dira.

•	 Ikasle	 batzuek	 bigarren	 hez	kuntza	 graduatuarekin	 amaitzen	 dute	 eta	 batzuek	
derrigorrez ko hez kuntzaren ondoko ikasketak egiten dituzte. Oraindik ez dira portzen-
taje altua, baina urtez urte gehiago dira eta gainerakoentzat eredugarri dira.

•	 Familia	ijitoek	gero	eta	interes	handiagoa	dute	beren	seme-alaben	hez	kuntzan.	Es-
kolaren eta familien arteko hurbilketa gertatzen ari da, eta familiek gero eta inplika-
zio handiagoa dute hez kuntza prozesuan. Prozesu honetan, familia ijitoak eta haien 
elkarteak eragile ezinbestekoa dira ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko orduan.

•	 Zenbait	ikastetxetan,	irakasleak,	prestakuntzan	eta	ikasle	ijitoen	eskolatzeari,	inklu-
sioari eta abarrei buruz ko gogoetan oinarrituta, ikasle hauek eskola-arrakasta izan 
behar dutela planteatzen ari dira, eta familiekiko harremana elkarrekin jardun beharra 
kontuan izanik lantzea planteatzen ari dira. Batzuetan ikastetxe osoak egiten du go-
goeta eta, beste batzuetan, gehienetan, irakasle batzuek bakarrik.

Hauek dira zailtasunik larrienak:

•	 Hez kuntza etapa guztiak arrakastaz gainditzen dituzten ikasleak gutxi dira. Goiko 
mailetan ikasle ijito gutxi daude (DBHko 2. zikloan, batxilergoan, prestakuntza 
zikloetan...).

•	 Eskolatzea	gero	eta	erregularragoa	eta	luzeagoa	den	arren,	hez	kuntza	sisteman	eta	
gizartean oro har benetako integrazioa zailtzen dituzten ikastetxeetan gertatzen da: 
euskalduntzea bermatzen ez duten ereduak, emaitza akademiko txarrak dituzten 
ikastetxeak, bigarren hez kuntzan espazio segregatuak...
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•	 Ikastetxeetan	ijitoen	eta	ijito	ez	direnen	artean	dauden	harreman	positiboak	ez	dira	
kalean ere gertatzen. Ikasgelan, patioan, jantokian eta abarretan sortzen diren ha-
rreman pertsonalak ez dira umeen eta nerabeen bizitzan ere ematen ikastetxetik 
kanpo. Eskolan edo institutuan elkarrekin egoten dira, baina kanpoan ez dute ia 
harremanik izaten elkarrekin.

•	 Ikasle	 ijitoak	bigarren	hez	kuntzako	 zentroetan	 sartzean,	 alde	bietatik	 beldurra	eta	
gaitzespena piztu dira, bigarren hez kuntza lehen hez kuntzako zentrotik kanpo da-
goenean. Era berean, orain arte, institutuetako irakasleek eta ijito ez diren ikasleek 
aurreiritziak eta konfiantza eza dauz kate ikastetxe hauetan sartzen ari diren nerabe 
ijitoen aurrean.

•	 Bigarren hez kuntzan oraindik ere asistentzia irregularra eta eskolako absentismoa 
handiak dira.

•	 Ijito	helduen	maila	akademikoa	oso	txikia	da.	Horregatik,	eta	laneratzeko	benetako	
aukerak ematen dituzten trebakuntza prozesuen eskaintza gutxi daudelako, hel-
duen hez kuntzako zentroetan parte hartze txikia izaten dute eta prestakuntza aka-
demikoak ematen dituen aukerak ez dituzte baloratzen. Horrenbestez, seme-alabak 
eskolatzeko prozesuan laguntza familiarra emateko zailtasunak daude.

– GAINDITU BEHARREKO OZTOPOAK

Oro har, ikasle ijitoen aurrerapena galarazten duten dinamikak ez ezagutzeagatik eta haiei 
buruz gogoeta ez egiteagatik, deskribatu ditugun zailtasunak faktore indibidual edo familia-
rrei egotzi ohi zaiz kie, adibidez, motibazio edo interes eza edo bestelako defizitak. Arazoak 
haienak eta haien familiarenak direla ematen da aditzera, teorian gainerako pertsonen auke-
ra berberak dituztelakoan. Baina egoera hau ijitoek ingurunearekin, gainerako pertsonekin, 
erakundeekin etab (eta alderantziz) duten harremanaren emaitza da. Harreman horiek oz-
topoak sortu dituzte zenbait eremutan eta, zehaz ki, hez kuntzan. Oztopo hauek eskolako 
arrakasta zailtzen dute. Pertsona hauek aurki ditzaketen oztopoak ezagutu behar ditugu, 
egoera eraldatzea eta gainditzea ahalbideratzen duten klabeak planteatzeko. Besteak beste 
oztopo hauek aipatu behar ditugu:

1. Ikaskuntzarako eta elkarbizitzarako oztopoak.
2. Kultur ezberdintasunekin zerikusia duten oztopoak.
3. Familiaren eta eskolaren arteko harremanarekin zerikusia duten oztopoak.
4. Baliabideekin zerikusia duten oztopoak.

1. Ikaskuntzarako eta elkarbizitzarako oztopoak

•	 Ikasle ijitoek ikasteko dituzten aukerei edo interesari buruz eskola sistemak gaur 
arte izan dituen espektatiba txikiak.

•	 Ikasle ijitoei buruz izan den ikuspegia, defizita azpimarratuz, eta ez gaitasunak.
•	 Curriculuma gehiegi egokitu zaio testuinguruari (soziala, familiarra, etab) ikasle iji-

toentzat hez kuntzako planteamenduak egiterakoan. Horregatik, minimoen curricu-
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luma garatu da, gaur egungo egoera gainditzen laguntzen duen maximoen curricu-
luma prestatu beharrean.

•	 Ikasgela	barruan	dauden	harreman	guztiek	nolabaiteko	 ikaskuntza	sortzen	dutela	
kontuan ez izatea.

•	 Asistentzia irregularra edo epe luzeko absentismoa gertatuz gero harrera ez pla-
neatzea.

•	 Familiek eskolarekiko duten espektatiba txikia, emaitza ezagatik, arrakasta ereduen-
gatik, gaur egungo gizartean beharrez koak diren ikaskuntzen informazioagatik etab.

•	 Familiek etxean ez daukate baliabide akademikorik, adibidez, entziklopediak edo 
liburuak.

•	 Lehen hez kuntzatik bigarren hez kuntzara igarotzean eta bigarren hez kuntzan zehar 
ez da jarraipenik egiten.

2. Kultur ezberdintasunekin zerikusia duten oztopoak

•	 Batzuek besteen balioak, ohiturak, eta dinamikak ez ulertzea.
•	 Pertsona jakin batzuen portaera negatiboak ijito guztiei leporatzea.
•	 Ikasle ijitoen presentzia irakaskuntzaren kalitatea murriztearekin eta gataz kak area-

gotzearekin erlazionatzea.
•	 Ikastetxean ijitoen historia, hiz kuntza eta kultura ez egotea.
•	 Eskolan ijito heldurik ez egotea.

3. Familiaren eta eskolaren arteko harremanarekin zerikusia duten oztopoak

•	 Ikastetxeak familiekin duen harremana idatziz izatea.
•	 Familiek seme-alaben hez kuntza prozesuan zer esan gutxi dutela uste izatea.
•	 Ijitoen familiek eskolako testuingurua ez ezagutzea, eta haiei informazioa helaraz-

teko kanal ezberdinak eta egokiak ez egotea.
•	 Ikastetxeetako prestakuntza eta parte hartze instantzietan ijito heldurik ez egotea, 

egotekotan, eta eskolen eta familia ijitoen artean ia harremanik ez egotea.

4. Baliabideekin zerikusia duten oztopoak

•	 Eskolatik kanpo, familia ijitoen eguneroko ingurunean, ikaskuntza akademikoak eta 
instrumentalak egiteko aukera eza.

•	 Familia ijitoek diru gutxi dute euren seme-alaben ikasketak ordaintzeko.
•	 Ikastetxeek edo familiek ez dakite ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko programa 

eta jarduketak abian jartzeko helburuarekin erakundeek egiten dituzten ahaleginen 
berri.

•	 Dauden baliabideak ez dira optimizatzen eta koordinatzen”.
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Hobetzeko proposamenak

Hemen ere gure txostenean hez kuntza beharrizan bereziei egin genituen 21 gomendioak, 
txosten honetako aurreko ataletan gogora ekarri ditugunak, berriro aipa genitzake.

Baina nahiago dugu aurreko epigrafean erabilitako dokumentua aprobetxatzen jarraitzea. 
Izan ere, dokumentu horretako 5. kapituluan funtsez ko zazpi helburu jarri dira, gure erkide-
goan ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko.

Dokumentuak, 7 helburu horietako bakoitzari buruz ko justifikazio arrazoitua eskaintzen du 
eta egin beharreko ekintza sorta (batzuetan oso luzea) proposatzen du. Gure txostenaren 
ezaugarriak kontuan izanik, hemen 7 helburuen izenak bakarrik jasoko ditugu:

“1. Ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuak hobetzea eta aberastea.
2. Curriculuma kultur artekotasun klabean aberastea, ijitoen historia, kultura eta kultur 

erreferenteak sartuz, gure gizartearen parte diren aldetik.
3. Ijitoen familiekiko lankidetza eta haien partaidetza hobetzea hez kuntza komunitatea-

ren barruan.
4. Ikastetxeetan ekintza positiboko proiektu inklusiboak egitea, ikasle ijitoen eskolako 

arrakasta eta kultur arteko bizikidetza hobetzeko.
5. Ezberdintasunak gainditzeko neurri osagarriak jartzea.
6. Emaitza akademiko txarrak dituzten ikastetxeetan eraldaketa prozesuak hastea, es-

kola-arrakasta lortzea mesedetzen dutenak.
7. Zerikusia duten eragile guztien prestakuntza sustatzea (irakasleak, aholkulariak, ad-

ministrazioa, senideak, elkarteak etab)”.

Oinarriz ko dokumentuan jasotzen diren proposamen guztiak hobekuntza planak bilatzen 
dituen oinarriz ko hiru helburuen zerbitzutan daude:

1) Eskola-arrakastan aurrera egitea, euskalduntzea areagotzea eta ikasle ijitoek esko-
lan urte gehiago ematea.

2) Gaur egungo gizartean beharrez koak diren trebeziak garatzea.
3) Kultur arteko bizikidetza ikastetxeetan.

Jarraipenak

Lehenago esan dugunez, gai honi buruz ko jarraipena ez da erraza izan, batez ere erakunde 
honentzat funtsez koa den kontu batean: biztanle sektore honen eskolako arrakasta edo 
porrota, edo bestela esateko, gure hez kuntza sistema zein puntura arte den kapaz haien 
beharrizan bereziei erantzun egokia emateko: eskolaren arrakasta edo porrota biztanleri 
sektore honi dagokionez.

Hemen, az ken bi urteetan eginiko jarraipenaren laburpen txiki bat egingo dugu. Bi urte 
hauetan, Hez kuntza Sailari bospasei konturi buruz ko informazioa eskatu diogu:
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a) Ikasle ijitoen kokapenari buruz eskura dauden datuak, lurraldeka eta sareka.

b) Datu gaurkotuak ikasle horien eskolako emaitzen inguruan: Lehen Hez kuntza gain-
ditu dutenen tasak; errepikatze tasak; eskola-graduatua lortu dutenen tasak; 16 
urte bete baino lehen edo DBH amaitu baino lehen ikasketak uzten dituztenen tasa.

c) Biztanle sektore honen berariaz ko beharrei emandako erantzuna eta eskolako 
emaitzen hobekuntzan duten eragina hobetzeko programak edo laguntzak.

d) Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako I. Euskal Pla-
nean sailak agindu zituen baina egin ez diren jarduketei buruz ko informazioa.

e) Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko programaren egoera.

f) Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako II. Euskal Pla-
nean aurreikusitako jarduketak martxan jartzeko aurreikuspenak, haiek betetzeko 
urratsak eman diren, bideratuko diren baliabideak eta betetzeko epeei buruz ko au-
rreikuspenak.

– Sail horren erantzunetik (2009ko urtarrilean jasoa) ondoko elementu hauek nabarmen-
du behar ditugu:

a) Dauz kagun datuei buruz, esan behar dugu 2.700 ikasle inguruko estimazioa 
mantentzen dela, haietako %89a sare publikoan eskolatua.

b) Eskolako emaitzei dagokienez, ez daukate daturik baina espero dute ikasle iji-
toak eskolatzea hobetzeko programa martxan jartzean edukiko dituztela.

c) Biztanle sektore honen beharrizan espezifikoen erantzuna hobetzeko egiten 
diren programa edo babesei dagokienez, sailaren erantzunean, hez kuntzako 
arreta ikasle guztien artean (eta batez ere gizarte sektore behartsuenen artean) 
hobetzea bilatzen duten zenbait programak aipatzeaz gain, zenbait jarduketa es-
pezifiko aipatzen dira, ondoko eremu hauetan:

– irakasleen prestakuntza (Garatu programaren barruan);
– ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko ekipoa (pertsona gehiago edo gutxiagore-

kin eta dedikazio gehiago edo gutxiagorekin, lurralde bakoitzaren arabera);
– ikasle ijitoentzako hez kuntza jarduerak egiten dituzten erakundeentzako la-

guntzak (2008an 700.000 euro);
– ikasketa lizentzia;
– material espezifikoak egitea (CD bat argitaratzea; web gunea);
– ikasle ijitoen eskolatzea EAEn hobetzeko programa baten zirriborroa egitea.

d) Egin ez diren I. planeko jarduketei dagokienez, sailaren erantzunean azaltzen da oso 
zaila dela jarduketa batzuen burutze maila baloratzea (ez baitaukate ebaluaziorako 
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adierazlerik). Gainera, azaldu dute egin ez diren jarduketetako batzuk egiten hasi 
direla, eta onartu du beste batzuk egin gabe geratu direla. Egin ez direnak eta, ka-
suren batean, ez egiteko arrazoiak, aipatu ditu.

e) Az kenik, eskolatzea hobetzeko programa egiteko faseari dagokionez, izandako atze-
rapena aitortzen da, zein fasetan dagoen aipatzen da (saileko zenbait helbidetara 
eta zenbait erakundetara bidalitako zirriborroa) eta 2009. urteko lehen hilabeteetako 
jardunaldi teknikoen aurreikuspena aipatzen da.

– Egin genion az ken informazio eskaerari 2010eko otsailaren 22an erantzun zion Hez-
kuntza Sail berriak. Bertan zenbait gai aipatu zituen:

• Ijitoen elkarteekin egindako batzarrak.
• II. planaren berrikuspena, batez ere hez kuntzari dagokionez.
• Ijitoen eskolako emaitzei buruz ko “datuak” eskuratzeko zailtasunak eta aukerak...

Eskolatutako biztanleriaren sektore honetan eragina duten programa edo proiektuei 
dagokienez, ondoko hauek aztertu dira:

• PROA lagungoa (%40ko gehikuntzarekin zerikusia duten zentroetan).
• PROA errefortzua (12 zentro; haietako 7 ikasle ijitoekin).
• Erakundeei laguntzak emateko agindua, haien diru-zenbatekoa eta jarraipena.
• Hiz kuntz errefortzuko irakasleak edo kultur artekotasuneko arduradunak direnak.
• Ikasle ijitoen eskolatzean laguntzen duten pertsonak (Araban 1 eta Biz kaian 2).
• Ikaskuntza komunitateen babesa (haietako 5 ikasle ijitoekin).
• Irakasleen prestakuntzako mintegi eta ikastaro espezifikoak. Etab.

Ikasle ijitoak eskolatzea hobetzeko planari dagokionez eta Ijito Herriaren Erabateko 
Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako II. Euskal Planean aipatutako jarduketei 
dagokienez, onetsi diren edo ez gorabehera eta haien garapen maila gorabehera, egi-
ten ari diren jarduketa batzuk aipatu dira. Zehaz ki: zentroei laguntzea, ekintza positibo 
eta inklusiboko proiektuak hasteko edo finkatzeko; eskolako eremuan ikasle ijitoei eta 
haien familiei zuzendutako hez kuntza proiektuen garapenerako, erakundeentzako la-
guntzen deialdiak egitea; familiekin sentsibilizazio ekintzak egitea, ume ijitoak ahalik 
eta goizen eredu elebidunetan eskolatzea sustatzeko; ikasle ijitoen arrakasta zailtzen 
dituzten oztopoei buruz gogoeta egiteko eta hobekuntza proposamenak diseinatze-
ko lan-saioak; eskola-porrota duten ikasle ijito asko dituzten ikastetxeak detektatzea; 
eskola-porrota duten ikasle ijito asko dituzten ikastetxeak eraldatzeko prozesuak di-
seinatzea; ikastetxeetatik senideen prestakuntza bultzatzea; irakasleen prestakuntza 
eta sentsibilizazio ekintzak egitea; hez kuntza eremu formalean ijitoen kultura ikusgarri 
egiten duten materialak hedatzea...
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funtsez ko datuak – adierazleak

Lehenago ere esan dugu datuak eduki behar genituz keela (adibidez, eskolatzeari buruz koak 
edo eskolako emaitzei buruz koak), jakin ahal izateko gure hez kuntza sistema zein punturai-
no den benetan inklusiboa edo zein neurritan eskaintzen dien erantzun egokia ikasle ijitoei. 
Baita bide arruntetatik eskuratzeko zailtasunei buruz ere.

Eduki, ez daukagu eskolatze mailari buruz ko datu fidagarririk ere, adibidez ikasleen sexua-
ren eta adinaren arabera edo haien ikastetxeen ezaugarrien arabera (sarea, etapak, eredua, 
etab.) sailkatuak.

Zentzu horretan, oraindik ere uste dugu beharrez koa dela aurrerapenak edo atzerakadak 
ezagutzea eta baloratzea ahalbideratzen duten datu edo estimazio fidagarriak edukitzea. 
Adibidez, eskolako arrakastaren eta porrotaren datuak edo estimazioak; ez dira zertan ikas-
le bakoitzaren mailan kalkulatu behar, baina zentro bakoitzean bildu ahalko lirateke. Datu 
horiek, zalantzarik gabe, eboluzioaren adierazle egokiak izango lirateke, baita abian dauden 
programen eraginkortasuna ebaluatzeko edo baloratzeko ere.

Ez gara beharrizan hori planteatzen dugun bakarrak. Europak Kontseiluak ere planteatu 
du, eta Nazio Batuen Umeen Eskubideen Batzordeak berak behin baino gehiagotan aipatu 
du. Adibidez, batzordeak Espainiari 2002. urtean eginiko adierazpenetan Espainiari 1994. 
urtean egindako gomendio berak errepikatu zituen, umeen egoerari buruz ko datuen bilketa 
hobetu beharrari buruz, Espainiak ondokoa egin zezan:

“Konbentzioak barruan hartzen dituen eremu guztietan 18 urtetik beherako biztanle 
guztiei buruz ko datuak biltzeko eta sistematikoki banakatutako datuak analizatzeko me-
kanismoa hobetzea, talde zaurgarrienei (hau da, ume ijitoei, familia migratzaileetako 
seme-alabei, heldurik gabe dauden ume migratzaileei eta ekonomikoki eta sozialki 
behartsuak diren familietako seme-alabei) arreta berezia emanez;
Datu eta adierazle horiek modu eraginkorrean erabiltzea, Konbentzioa aplikatzeko eta 
gainbegiratzeko politikak eta programak formulatzeko eta ebaluatzeko”.

Batzuetan, zeharka, baditugu hez kuntza etapa bat amaitu duten edo arrakastaz gainditu 
duten ume ijitoen gaineko datu batzuk. Elkarte batzuek (hala nola Gao Lacho Drom Araban 
edo Kale dor Kayiko bereziki Biz kaian) datu hauek eduki ohi dituzte. Baina, nolanahi ere, 
elkarteek esku hartzen duten ikastetxeei buruz koak bakarrik izaten dira datu horiek.

Ikus ditzagun, adibidez, geuk jasotako datuak, Kale dor Kayiko elkarteak antolatu zuen aitortza 
eta sari banaketako ekitaldian, 2010eko ekainaren 22an, Deustuko Unibertsitateko Auditorioan:

– Derrigorrez koak ez diren mailetan (batxilergoa eta lanbide heziketa) bost sari banatu 
ziren: lau mutili eta neska bati.

– DBHn, 12 aitortza egin ziren (etapa amaitzeagatik, 5 mutili eta 7 neskari) eta 10 sari 
banatu ziren (eskolako graduatua eskuratzeagatik, 3 mutili eta 7 neskari), 20 bat 
zentrotakoak (16 publiko eta 4 pribatu).
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– Lehen hez kuntzan, 19 aitortza egin ziren (14 neska eta 5 mutil) eta 14 sari banatu 
(9-10 neska; 5-4 mutil).

Datu horiek eskolatzeko adinean dauden ijito guztien adierazgarri dira? Biztanleria osoaren 
zein portzentaje islatzen dute? Ezin dugu jakin, ez modu fidagarrian behintzat. Zenbait joera 
ulertzeko erabil ditzakegu dena den, adibidez:

– Eskolatuta dagoen eta arrakasta duen biztanleriaren murrizpena adinak gora egin 
ahala (murrizpen hau bereziki esanguratsua da derrigorrez koak ez diren mailetan).

– Iraupen eta arrakasta maila, nesketan askozaz handiagoa dena mutiletan baino.

Argi dago datu horietako batzuek aurrerapenak erakusten dituztela beste garai batzuen 
aldean, baina ezin dugu baloratu hobekuntza zenbaterainokoa izan den, ezta ere –eta hori 
garrantzitsuagoa da– zer dagoen oraindik hobetzeko.

argi-itzalak erakundeen erantzunean

Az ken urteetan, erakundeak beren erantzunaren zati handi bat Ijito Herriaren Erabateko 
Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako I. Euskal Planaren bidez eta gero II. Planaren 
bidez artikulatzen saiatu dira (II. plana Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2009ko otsailaren 
24ko bilkuran onartu zen eta oraindik ere indarrean dago).

Plan baten eta bestearen artean, logikoa denez, ebaluazioa egiteko esfortzua egin zen, lortu 
ziren helburuak jakiteko edo garatu ez ziren jarduketa lerroen berri jakiteko. Horrela, hez-
kuntza arloari dagokionez, Kontseiluaren osoko bilkuran aurkeztu zen ebaluazio txostenaren 
zirriborroak (2008ko ekainaren 19an) ondoko hauek aipatu zituen egin gabeko ekintza gisa:

“– Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko plana egitea.
– Curriculuma berrikustea, ijitoei buruz ko erreferentzia esplizituak kultur arteko kla-

bean sartuz.
– Ijito asko dauz katen ikastetxeetan ijito hez kuntzaren presentzia indartzeko ekintzak.
– Ikastetxeetan ekintza positiboko proiektuak egitea, ikasle ijitoen arrakasta eta kultur 

arteko bizikidetza hobetzeko, berritzeguneen eta hez kuntzako ikuskaritzaren jarrai-
penarekin eta babesarekin.

– Ikasketak babesteko bekak kudeatzea errazteko neurri osagarriak orokortzea.
– Ikastetxeetatik senideen prestakuntza bultzatzea, eskola orduetan eta eskola ordue-

tatik kanpo.
– Ikastetxeak eraldatzeko bideak sustatzea, esku hartzeko proiektu globalen bidez, 

ikaskuntza komunitateen bidez, teknologia berrien bidez ko ikaskuntzen bidez eta 
bestelakoen bidez.

– Seme-alabak eredu elebidunetan dauz katen pertsonen prestakuntza bultzatzea, 
oinarriz ko euskara ikas dezaten”.

Dokumentu horretan bertan, analisi gisa, adierazi zen helburuak lortzeko programatu ziren 
18 jarduketetatik 9 garatu zirela (batez ere ekintza positiboko neurrietakoak, senideen pres-
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takuntzakoak eta ikasle ijito asko dauz katen ikastetxeen eraldaketakoak) eta beste 9etan ez 
zela ekintzarik egin.

Lorpenen artean ondoko ezaugarri hauek nabarmendu behar ditugu:

“– Prestakuntza ekintzak eta irakasleak sentsibilizatzeko ekintzak egiten jarraitzen da. 
Nobedade garrantzitsu bat: ijitoen kultura ikusgarri egiten duten eta erreferente 
ijitoak islatzen dituzten materialak egiteko azterlanen lizentzia martxan jarri da.

– Erakundeentzako laguntza deialdi garrantzitsu bat martxan jarri da, eskolaren ere-
muan hez kuntza proiektuak garatzeko, ikasle ijitoei zuzenduak.

– Ikastetxeei baliabideak eman zaiz kie deialdi orokor baten bidez, hiz kuntza sendotze-
ko irakasleak sartzeko, eskola lagungoko programak ezartzeko etab.

– ‘Ghetto’ izaerako ikastetxeak eraldatzeko prozesuak hasi dira; halere, oraindik 
emaitzak ez dakiz kigu”.

Erdietsi ez diren lorpenetan edo alderdi negatiboetan hauek daude:

“– Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko plana, aurreikusitako jarduketetatik garrantzitsue-
netako bat, ez da martxan jarri.

– Ez da ekimen esanguratsurik egin ijito helduek prestakuntza prozesuetan parte 
hartzea sustatzeko eta babesteko helburuarekin.

– Ez da jarduketarik egin ikastetxeak eraldatzeko bideak sustatzeko, esku hartzeko 
proiektu globalen bidez, ikaskuntza komunitateen bidez, teknologia berrien bidez ko 
ikaskuntzen bidez eta bestelakoen bidez”.

adingabekoen ikuspegia. familia ijitoen ikuspegia

Urte hauetan zehar, Arartekoaren erakundeak ijitoen herriko elkarteekin kontaktu asko izan 
ditu, bai Arartekoaren ekimenez, bai haien kexak kudeatzeko. Haien arazoak eta balorazioak 
zuzenean ezagutzeko modua dugu hau; interesgarria da betiere.

Gainera, beste informazio iturri bat daukagu, oso ezaguna ez dena: “Ijito herriaren egoera 
EAEn” izeneko diagnostiko-txostena, Ikusbide elkarteak egina, Eusko Jaurlaritzako Etxebi-
zitza eta Gizarte Gaietako Sailak 2005ean adjudikatutako kontratuaren bidez.

Txosten horretan, oraindik ere argitaratu ez dena, EAEn bizi diren 571 familiatako 2.353 
ijitoren iritziak jaso ziren. Familia horietako gehien-gehienetan adingabekoak bizi ziren. Gai-
nera, kapitulu oso bat (hirugarrena) hez kuntzari buruz koa da.

Hona hemen datu eta informazio batzuk laburbilduta, geure txostenaren helburuarentzat 
baliagarri izan daitez keelakoan.

Datuek ondokoa erakusten dute, besteak beste:
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– Adingabekoen presentzia eta, horrenbestez, eskolatzearen beharrizanak askozaz 
ere handiagoak dira ijitoen familietan biztanleria orokorrean baino (ijitoen %34,7 15 
urtetik beherakoak dira; biztanleria orokorrean, %11,9).

– Ijitoen bi herenek ez dute ikasketarik, ezta lehen hez kuntzakoak ere (biztanleria 
orokorrean, %5). Ezberdintasunak aintzat hartzen dugun edozein maila edo eta-
patan deigarriak dira: adibidez, ijitoen %0,29ak ditu unibertsitateko ikasketak, eta 
biztanleria orokorrean, %20,59ak. Horrek erakusten digu az ken hamarkadatan hez-
kuntzan sartzeko ezberdintasun handiak izan direla, poliki-poliki zuzentzen ari badira 
ere.

– Ez da egia familia ijitoek ez dutela hez kuntza baloratzen. Adibidez, laginaren 
%84,1ak uste du garrantzitsua dela ume ijitoak egunero eskolara joatea.

– %65,1ak konfiantza du maisu-maistrengan, baina %39,8ak uste du arazoak daude-
nean bakarrik deitzen dietela.

– Beraien ustez, aurreko urteetatik hona hobetu edo okertu diren gauzak aipatzeko 
eskatzen zaienean, hez kuntzan ikusten dituzte hobekuntza gehien (%85,6ak uste 
du gazte ijitoen hez kuntza mailak hobera egin duela), beste gauza batzuetan baino 
(osasuna, etxebizitza, lana lortzea...).

 %85 horren ustez, zergatik hobetu da gazte ijitoen hez kuntza maila? Arrazoi ugari 
daude, pisu ezberdinarekin:

• Eskolara sarriago doaz (%65).
• Komunitate ijitoan hez kuntza maila handiagoa dago (%20).
• Ikastea beharrez koa dela uste dute (%7).
• Ikastetxe gehiago daude eta hez kuntza jasotzea errazagoa da (%4).
• Integrazio eta berdintasun handiagoak daude (%4).

– Eskolan ijito herriaren historia eta kultura sartzearen aldeko iritzia dute gehienek 
(%88,4) baita beraien jatorriz ko hiz kuntza irakastearen aldekoa ere (%80,2)…

Eskolatzeko prozesuan izaten diren egoera problematikoei dagokienez, lauki hau oso esan-
guratsua da:
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3.6.1. taula. ijitoek beren seme-alabak edo neba-arrebak 
eskolatzean aurkitzen dituzten egoerak

nota txarrak %34,3
beren seme-alaben portaeraren ondorioz irakasleek arreta deitzea %32,6
Eskolara gustura ez joatea %32,4
kurtsoa errepikatzea edo atzeratuta joatea (adinaren arabera) %30,3
irakasleren batek tratu bidegabea ematea edo arretarik ez ematea %14,2
ijitoekin bakarrik ibiltzen da %11,9
Maila bereko edo maila altuagoetako ikaskideek jazartzen dute
edo gaiz ki tratatzen dute

%11,2

ikasleak ez du arreta pertsonalizaturik jasotzen %11,2
Zaintzaileren edo irakasleren batek ez dio arreta egokia ematen %10,09

Iturria: Ijito herriaren egoera EAEn, Ikusbide, 2006. Txosten argitaratu gabea.

Diagnostiko-txostenak beraien iritziak jasotzen ditu, eskolatzean dauden gataz kak gain-
ditzeko beharrez kotzat jotzen dutenari buruz. Haien eskaerak hauei buruz koak dira:

– Etxeko lanak egiteko laguntza (%80,7).
– Zentroetan ijitoen kultura ezagutzera ematea (%78,6).
– Maisu ijitoak edo eskolan lan egiten duten ijitoak egotea (%76,4).
– Atsedenaldietan jarduera gehiago egitea (%56,4).

Eta beharrizanik larrienen artean ondokoak nabarmendu behar ditugu:

– Materialak eskolak jarri beharko lituz ke (%82,72).
– Eskolako babeseko bekak eskuratzea (%76,2).
– Kurtsoak gainditzeko eskolako errefortzua (%49).

laburpen edo ondorio gisa

Kasu honetan, ondorio gisa, Europako Legebiltzarrak onetsitako agiri baten hitzak hartu 
nahi ditugu. Testua legebiltzarrean ordez katuta dauden herrialde guztiei zuzenduta dago 
baina gure erkidegoan aplikatu ahal da. Europako Legebiltzarraren 2008ko urtarrilaren 31ko 
ebazpenaz ari gara, ijitoei buruz ko europar estrategia bat finkatzeari buruz koa.

Ebazpenaren testuak gai asko hartzen ditu barruan, noski. Hemen 14. atala bakarrik aipa-
tuko dugu, hez kuntzari buruz koa delako beren-beregi.

“Batzordeari eskatzen dio hez kuntzaren eremuan bazterketari aurre egiteko legeria 
sendotzeko aukerak azter ditzala, bazterketa desagerraraztean indarra eginez, eta 
ebazpen hau onesten denetik urtebeteko epean emaitzen berri eman dezala Lege-
biltzarrean. Errepikatzen da kalitatez ko hez kuntza eskuratzerakoan berdintasuna le-
hentasuna izan beharko litzatekeela, ijitoentzako europar estrategia baten barruan. 
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Batzordeari eskatzen dio estatu kideek ume ijitoak hez kuntza sistema normalizatuan 
txikitatik sartzeko egiten dituzten ekintzak finantzatzeko eta babesteko ahaleginak 
areagotu ditzala. Batzordeari eskatzen dio bigarren hez kuntzan eta goi mailako hez-
kuntzan (lanbide heziketa, helduen prestakuntza, ikaskuntza iraunkorra eta unibertsi-
tateko heziketa barne) ijitoen aldeko ekintza positiboak bultzatzen dituzten programak 
babestu ditzala. Batzordeari eskatzen dio bereiz keta gainditzeko eredu positiboak eta 
arrakasta-ereduak bultzatzen dituzten programen alde egin dezala (…)”.

Aurreko atalean bereiz keta arriskuei buruz edo sozialki behartsua den biztanleriari erantzu-
na hobetzeko neurriak hartu beharrari buruz (3.5) planteatu dugun guztia hemen errepika 
genezake, ijitoetako askoren egoerari aplikatuz.

Era berean, uste dugu haien egoerari hitzez hitz aplikatu ahal zaiz kiela txosten honetako 5. 
kapituluan hez kuntza sistemari buruz egin genituen gomendio bereziak. Zehaz ki, beharri-
zan hauek planteatzen dituztenak:

– Egoera baztertzaileak galaraztea, horretarako neurririk egokienak hartuz.
– Politika konpentsatzaileak eta diskriminazio positiboko neurriak gehiago indartzea 

zailtasun gehien dituzten ikastetxeetan.
– Beharrizan bereziko egoeren detekzioa hobetzea eta esku hartze goiztiarra mese-

detzea.
– Familiekin eta elkarteekin lankidetza mesedetzea.
– Gaur egun dauden planak, programak eta sektore hau hobetzeko baliabideak eba-

luatzea.
– Lortzen ari diren eskolako emaitzen jarraipena egitea.
– Dibertsitatea mesedetzea, ez bakarrik ikasleena, baita ikastetxeetako lantalde pro-

fesionaletan ere.
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3.7. Sasoikako langile diren familietako ikasleak

Sektorearen ezaugarriak

Urtero, mahats-bilketa eta, neurri txikiagoan, patata-bilketa hurbiltzen direnean, Arabara 
pertsona asko eta familia osoak iristen dira aste batzuetan landan lan egiteko prest. Ge-
hienak Arabako Errioxako herrietan agertzen dira eta batzuk Arabako Mendian eta Lauta-
dan, irail-urria aldera, bilketa lanak iraun eta lana duten bitartean bertan geratzen dira, eta 
ondoren beste alde batzuetara alde egin edo euren jatorriz ko lekuetara itzultzen dira. Hori 
dela-eta, pertsona horiei buruz hitz egitean, “sasoikako langileak” esan ohi zaie, hitz horren 
azpian talde osoa bildu nahian.

Komeni da esatea, ordea, sasoikako langileen kolektiboa, beste edozein bezala, hainbat 
ezaugarri daukaten pertsonek eta taldeek osatzen dutela: jatorriaren arabera, bakarrik, tal-
de antolatuetan edo familia taldeetan etorri diren; jatorrian kontratatuak izan diren, aurreko 
urteetan nekazari jakin batzuentzat lan egin duten, edo probatzearren datozen; administra-
zio egoera legeztatuta daukaten ala ez, atzerritarren kasuan; bilketa zereginetara bakarrik 
joan edo beste nekazal zereginetan ere parte hartzen duten, urte osoan, eskualdean... Ho-
rien eta beste ezaugarri batzuen arabera, haien bizi baldintzen, lan aukeren eta, orokorrean, 
premien artean alde handiak egon daitez ke.

Txosten honetan gurasoekin joan eta eskolatzeko adinean dauden adingabeen, sasoikako 
langile diren familien seme-alaben egoerari buruz baino ez dugu hitz egingo.

Neska-mutil talde aldakorra da sasoi bakoitzean baina, az ken urteotan, 541 (2000n) eta 205 
(2009an) artean izan dira; haietatik, %20 eta %60 inguru (urtearen arabera) aste batzuez 
aipatu inguru edo eskualdeetako ikastetxeetan eskolatu dira.

aurrekariak

1995az geroztik, Ararteko erakundeak Arabako sasoikako langileen egoera jarraitu du, 
besteak beste, nekazaritzako lanetara familia osoarekin etortzen diren sasoikako langileen 
seme-alaben eskolatze-baldintzak jarraitu ditu.

2002an, gai honen inguruko ezohiz ko txostena egin zen (Sasoikako langileen egoera Ara-
ban). Hori Eusko Legebiltzarrean aurkeztu eta eztabaidatu zen eta hainbat ekimenen jatorria 
izan zen: sasoikako langileei buruz ko ez legez ko proposizioa, Eusko Legebiltzarrak 2002ko 
abenduaren 12an onartua; sasoikako langileei buruz ko mozioa, Arabako Batzar Nagusiek 
2003ko urtarrilaren 20an onartua.

Txostena egiteko mota guztietako informazio iturriak erabili dira:

– ezarkuntzetarako eta bizilekuetarako bisitaldiak;
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– ikastetxeetara egindako bisitaldiak;
– lana duten eta ez duten sasoikako langileei egindako elkarriz ketak;
– nekazariei egindako elkarriz ketak;
– laguntza programetan inplikazio zuzena duten taldeekin eta pertsonekin egindako 

bilerak: oinarriz ko gizarte langileak, ikastetxeetako irakasle taldeak, gizarte edota 
hez kuntzako programak bideratzen dituzten taldeak, Ertzaintzako arduradunak...;

– toki eta lurralde mailako erakundeei egindako datu eskabideak;
– egindako programei buruz ko urteroko memorien azterketa;
– eraginpeko sailetako arduradunekin egindako bilerak (Arabako Foru Aldundia eta 

Eusko Jaurlaritza)...

Informazioa erabilgarritasun irizpidearen arabera aukeratu da: errealitatea hobeto ezagutze-
ko eta bertan hobeto jardun ahal izateko balioz koa den informazioa. Eta, neurri handi batean, 
behin eta berriro aipatu ditugun lau interes guneen arabera antolatu da: 1) kontratazioak; 2) 
bizilekuak; 3) eskolatzea; 4) gizarteratzea. Izan ere, txostenaren oinarriz ko egitura (2-5 kapi-
tuluak) eta gomendioen bilketa bera ere, neurri handian, eskema horren araberakoak dira.

Txostena argitaratu eta Legebiltzarraren ez-legez ko proposamena eta Batzarren mozioa 
onartu ondoren, Arartekoaren jarraipenean, batetik, kanpaina bakoitzean burututako jardue-
ra zehatzak eta, bestetik, epe ertaineko planak edo jarduerak bereizi dira. Horrela, adibidez, 
2004ko txostenean, bereiz jaso ziren urte hartako kanpainari buruz ko datuak (gomendio 
blokeetako bakoitzean; horietako bat, eskolatzean egindako hobekuntzak...) eta egindako 
urratsak, bereziki Plan Integralari, Erakunde arteko Mahaiari eta arauz ko garapenerako zen-
bait proposameni dagokienez (ikusi 2004ko txostena, I. atala, 1.1.2 azpiatala).

Usu, erakunde honen jarraipena hainbat jardueratan zehaztu da:

– Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza sailburuarekin bilerak egitea.
– Hasiera batean, Sasoikako Lanaren Mahaian parte hartzea, Arabako Foru Aldundiak 

bultzatuta, eta, ondoren, 97/2003 Dekretuaren bidez sortu zen EAEko Sasoikako 
Lanari buruz ko Erakunde arteko Mahaian.

– Arabako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailari, Hez kuntza Sai-
lari eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari ofizioz ko espedienteak zuzentzea.

– Hainbat instalazio eta zerbitzutara in situ bisitak egitea; etab.

Erreferenteak, ia beti, gure txosteneko 17 gomendioak eta goian aipatutako bi erakunde 
proposamenak izan dira, Bereziki erakunde edo sail ezberdinetan egindako ofizioz ko jardue-
rei edo informazio eskaerei dagokienez. Hortaz:

– Nekazaritza Sailari honakoei buruz ko informazio eguneratua eskatu genion, esate-
rako, Plan Integralaren garapena, Erakunde arteko Mahaiaren funtzionamendua, 
sasoikako langileentzako instalazioak egokitzeko laguntza-ildoak, etab.

– Hez kuntza Sailari honakoei buruz koa: txosteneko 13 eta 14. gomendioak betetzeko 
abiarazitako neurriak eta jarduerak eta adingabeen eskolatzea.

– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari ondorengoen gainekoa: sasoikako langileen bi-
zitokiek bete behar dituzten gutxieneko betekizunak arautzen dituen dekretua, etab.
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– Arabako Foru Aldundiari honakoen ingurukoa: sasoikako langileentzako instalazioak 
egokitzeko laguntzen deialdia, etab.

Az ken urteotan, ordea, jarraipena bera adingabeen eskolatzearen gaira mugatu dugu (ikusi 
2005eko txostena eta 2006ko txostena), horri helduko baitiogu hemen.

Oinarriz ko arazoak

Ikusitakoaren arabera, sasoikako langileak diren familien egoera eta haien adingabekoena 
ere oinarrian honakoen araberakoa dira:

– Zein diren haien kontratu baldintzak.
– Zein diren haien ostatu-baldintzak.
– Egiaz ko zer aukera daukaten euren seme-alabak eskolatzeko.
– Zein den harrera egiten dieten herritarren gizarte sentsibilizazio edo inplikazio maila.

Lau baldintza horiei (haiek denak berariaz aztertu dira erreferentziaz ko txosteneko atal ba-
natan) arazo iturria den bosgarren elementu bat erantsi behar zaie: haien premiei erantzu-
tea dagokien administrazio, erakunde eta zerbitzuen arteko desberdintasuna, eta halako 
kasuetan esku hartzen duten agente guztien artean koordinazio ona lortzeko egoten diren 
zailtasunak.

Hemen aztertzen ari garen ikuspegitik, zehaz ki adingabeei buruz ari garenez, bereziki adie-
razitako gai edo arazoetako bi azpimarratu behar ditugu:

– Maiz bizi diren ostatu-baldintzak (furgonetak, kanpamentuak, lonjak, erdi lagatako 
etxebizitzak...).

– Eskualdeko ikastetxeetan eskolatzeko aukerak eta baldintzak.

Zalantzarik gabe, heldutako gai edo arazo guztiek eragiten diote adingabeen egoerari, baina 
bi horiek, gure aburuz, zuzenago egiten dute eta, gutxienez, haien oinarriz ko eskubide biri 
eragiten diete: hez kuntzari eta osasunari.

Beraz, haiei helduko diegu bereziki.

Hobetzeko proposamenak

Erreferentziaz ko txostenak zenbait gomendio egin zituen, zegokien administrazioei zuzen-
duta, sakonki aztertutako kontu bakoitzari buruz:

– Erakunde eta zerbitzuen parte-hartzea eta erakundeen arteko koordinazio tresnak 
hobetzea.

– Kontratazio-baldintzak kontrolatu eta hobetzea.
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– Ostatu-baldintzak hobetzea.
– Sasoikako langileen familiei dagokienez, hobekuntzak egitea adingabeak eskolatze-

ko eta horiei laguntza emateko.
– Gizartea sentsibilizatzea eta sasoikako langileak gizarteratzea.

Hemen, besterik gabe, 17 gomendioak jasoko ditugu (ikuspegi orokorra ez galtzeko), eta 
adingabeen eskolatzea eta arreta hobetzera zuzendutako hirurak baino ez ditugu garatuko.

– Erakundeen eta zerbitzuen inplikazioari buruz ko hiru gomendioek honakoa proposatu 
zuten:

• Sasoikako lanaren Mahaiaren –edota antzeko tresna baten– zeregina indartu behar 
da, erakundeen arteko koordinazio-mekanismo gisa.

• Ukitutako administrazio guztien erakundeek hartu behar dute parte arazo honetan.
• Zerbitzu jakin batzuen erantzun-gaitasuna gehitu behar da aldi baterako behintzat, 

arazoa duten guneetan.

– Kontratazio-irizpideak kontrolatzeari eta hobetzeari buruz, bost gomendio egin genituen:

• Kontratazioak euren jatorrian bultzatu behar dira.
• Azpikontratazioak salatu eta ikertu behar dira.
• Kontratazio-izapideak erraztu behar dira, eta, horrekin batera, Lan Ikuskatzailetza-

ren esku-hartzea gehitu behar da.
• Sasoikako lan poltsen sorrera edo kudeaketa sustatu behar da.
• Araban, nekazaritzako hitzarmena negoziatu behar da.

– Ostatu-baldintzak hobetzeari buruz, adingabeen bizi eta osasun baldintzei zuzen-zuze-
nean eragiten dietenez, honakoa proposatu genuen:

• Sasoikako langileen ostatu-baldintzak arautu behar dira.
• Bide zehatzak antolatu edo erabili behar dira, erakundeek laguntza eman dezaten, 

eta, laguntza horri esker, lokalak ostatu moduan atondu edo presta daitezen.
• Aterpetxeak edo gizarte-ekipamenduak sustatu eta suspertu behar dira.
• Lokalen gaineko kontrola eta ikuskapena argitu eta garatu behar dira.

– Laugarren multzo batean, sasoikako langileen familietako adingabeentzako esko-
latzean eta arretan sartu beharreko hobekuntzei buruz hitz egin genuen. Horretaz 
luzeago jardungo dugu:

Askotan, haurtxoak euren familiekin batera joaten dira nekazaritzako kanpainetara. Ho-
rregatik, zenbait pauso eman dira, haurtxo horiek eskolatzeko eta horiei laguntza ema-
teko. Txosten honen 4. kapituluan xehetasunez azaldu dira pauso horiek, bai eta lortu-
tako emaitzak eta erantzunak hobetzeko zailtasunak ere. Lehen esan legez, txosten 
honek bost gai jorratzen ditu, eta, ziur asko, hauxe da az ken kontrol-urteotan gehien ga-
ratu dena eta ekimen gehiago bultzatu dituena. Gomendio hauetan, beraz, helburua ez 

http://192.168.100.2:8080/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_594_1.pdf
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da proposamen berritzaileak egitea. Haatik, helburua da hasitako jarduera-lerro batzuk 
azpimarratzea, eta horiek hobetzea eta ondorio handiagoak erdiestea.

Gauzak horrela, az ken urteotako eskarmentua gogoan izanik, eta hez kuntzako agen-
teek eurek bildutako ekarriak aintzakotzat harturik, Arartekoak honako proposamen hau 
egiten du:

•  adingabeen eskolatze-maila handitu behar da, horretarako beharrez koak di-
ren bide guztiak jorratuz (3. gomendioa). Maila horiek ez dira inoiz heltzen “errol-
dako” adingabeen %50era. Zenbait kasutan, adingabe horiek noizean behin baino ez 
dira eskoletara joaten, egun batean edo gutxi batzuetan.

  Eskolatze-maila handiagoa izan dadin eta adingabeak eskoletara gehiago joan daite-
zen, honako proposamen hau egiten da:

* Garraio-laguntzak eta eskolako jantoki-laguntzak emateari eutsi behar zaio. Modu 
berean, gizarte-hez kuntzako programek laguntzak jasotzeari eutsi behar diote.

* Sakon aztertu behar da talde zehatz batzuk zergatik joaten diren gehiago edo 
gutxiago eskoletara; horretarako, kontuan hartu behar dira faktore desberdinak, 
kasurako, adina, sexua, kokalekua edo jatorria. Gainera, adingabe horien egiaz ko 
eskolatzea bultzatu behar da, horretarako neurri bereziak hartuz (0-3 urte arte-
koentzat; 12 urtetik gorakoentzat; neskatoentzat; Portugalgo adingabeentzat…).

* Alderdi guztiak sentsibilizatu behar dira, guztiek jakin dezaten eskolatzea beharrez-
koa eta nahitaez koa dela.

* Gunean guneko zentro guztiek zuzeneko parte-hartzea izan behar dute.
* Ahal den neurrian, eta zeharka bada ere, eskolatzea bultzatu behar da jatorrian. Eta, 

horrekin batera, eskura dagoen informazioa eman behar zaie agintari eskudunei.

•  ikastegien hez kuntza-erantzuna hobetu behar da (14. gomendioa). Horretarako 
honakoa proposatu da:

* Jatorriz ko ikastegiekin, harremanak bultzatu behar dira, bai eta informazioa eta 
dokumentazioa elkarrekin trukatu ere, baldin eta eskolatzea normalizaturik bada-
go.

* Fitxa edo ziurtagiri pertsonalak prestatu behar dira, hurrengo urteetan ere zen-
troen arteko kontrola errazteko.

* Irakasleen heziketa berezia ahalbidetu behar da. Irakasleok, halaber, behar bes-
teko aurrerapenaz izan behar dira ikastegietan, sasoikako langileak heldu aurretik 
ere. Gainera, irakasle horiek elkarrekin trukatu behar dituzte esperientziak eta 
materialak.

* Ikastegietan, proiektu, programa, jarduera eta eskola-talde bereziak antolatu be-
har dira, adingabeen oinarriz ko beharrizanak kontuan hartuta (gizarte-abilezia, tre-
betasun tekniko-instrumentalak…).

* Eskoletan izandako esku-hartzeak koordinatu behar dira, horien bitartez eskolatik 
kanpoko gizarte- nahiz hez kuntza-programak garatzen diren neurrian. Oinarriz ko 
helburuak iristeko orduan, elkar sendotzea bilatu behar da.
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* Eskolako dinamikaren barruan, integrazioa sustatu behar da (guneak, jarduerak, 
taldeak), hori egin ahal den guztietan...

* Eztabaidatu behar da ea egoki ote den beste ezaugarri batzuetako irakasleak ber-
tan izatea (portugesa dakitenak edo jatorriz ko kulturetakoak direnak…).

•  gizarte-hez kuntzako programei eutsi behar zaie, eta horiek zabaldu egin 
behar dira (15. gomendioa). Programa horiek Arabako Foru Aldundiko Gizarte On-
gizate Sailaren diru-laguntza jaso dute, eta elkarte desberdinak arduratu dira haiek 
kudeatzeaz. Esperientzia hori guztiontzat ona izan da, kasuan kasuko helburuak er-
diesteko eta hez kuntzako nahiz gizarteko beste zerbitzu batzuei laguntza emateko. 
Bide beretik, honako proposamen hau egiten da:

* Programa horiek beste gune eta udalerri batzuetara hedatu behar dira, beste ho-
rietan ere sasoikako langileak bizi direlako.

* Elkarteen eta hezitzaileen erantzukizunak argitu behar dira, beste erakunde eta 
profesional batzuei begira (gizarte-zerbitzuei begira, ikastegiei begira…).

* Beste erakunde batzuekin koordinazioa erraztu behar da, guztiok batera xede 
erkideak lortzeko.

– Az kenik, gizartea sentsibilizatzeari eta sasoikako langileak gizarteratzeari buruz ko go-
mendioak egin ditugu:

• Gizartea sentsibilizatzeko programak eta jarduerak garatzea.
• Sasoikako langileei beren eskubide eta betebeharren edo erabil ditzaketen zerbitzuen 

berri ematea.

Txosteneko 17 gomendio horiek ez ezik, hemen aipatu behar da Arartekoak 1997an egin 
zuen gomendio orokorra, “Sasoikako langileen eta haien familien ostatu-baldintzak”.

Jarraipenak

Arestian aipatu denez, Arartekoak sasoikako langileak diren herritarren egoerari jarraipena 
egiteko zenbait bide erabili ditu eta egoeren arabera aldatu ditu.

Adibide moduan, hemen 2007ko jarraipena laburbilduko dugu. Oso esanguratsua izan zen, 
urte horretan Sasoiko Lanari Arreta emateko Osoko Planaren tarteko ebaluazioa egin ze-
lako (2004ko ekainean onartu zen plana) eta, bestalde, 2008-2011 aldirako plan berria egi-
teko urratsei ekin zitzaielako.

Arartekoak parte hartu zuen Sasoiko Lanari buruz ko Erakundeen arteko Mahaian ezarritako 
dinamikaren ondorioz (agiri oso xehatuak, memoriak, proposamenak, tartean diren erakun-
de eta sektore guztiek parte hartu ahal izateko foroak), gai horren inguruko informazioa oso 
zabala izan zen.
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Gainera, prestatzen diren agirietako asko (ebaluazio edo plangintzakoak), berrikusi eta onar-
tu ondoren, agerian jarri dira eta Eusko Jaurlaritzan aurkeztu eta eztabaidatu ere egin dira; 
horregatik, ez da beharrez koa hemen jasotzea.

Bai planek bai egindako ebaluazioek erreferentziaz ko gure txostenean garatutako eskemari 
jarraitzen diote. Lau bloke handi daude (eta, horietako bakoitzerako, helburu eta jarduteko 
ildo batzuk):

1) Kontratazio baldintzak hobetzea.
2) Bizitokiak hobetzea.
3) Adingabeei arreta eskaintzea.
4) Gizartea sentsibilizatzea eta langile horiek komunitatean integratzea.

Horri esker, nahikoa erraz ikus daiteke zeintzuk izan diren aurrerapenik esanguratsuenak eta 
zer alderdi eta hobekuntza lantzen jarraitu behar den.

Agiri horiek oso luzeak dira eta, beraz, ez ditugu hemen laburbilduko. Interesatuta dagoen 
edozein pertsona edo erakundek kontsulta ditzake. Nolanahi ere, hemen, jarduteko ildo 
nagusiak edo lortu nahi diren helburuak gogorarazi nahi genituz ke eta, ondoren, zenbait 
elementu nabarmendu.

Lehena ondorengo koadroan laburbil daiteke:

JarduTEkO arlOa HElburu ETa EkinTZa naguSiak

1)  kontratazio bal-
dintzak hobetzea

– Kontratazioak euren jatorrian bultzatzea.
– Kontratazio izapideak erraztea.
– Lan Ikuskatzailetzaren eginkizuna indartzea.
– Sasoikako lan poltsen sorrera edo kudeaketa sustatzea.
– Nekazaritzako hitzarmen kolektiboa negoziatzea.
– Lanbideko eta lanerako heziketa bultzatzea.
– Laneko arriskuen prebentzioari buruz ko gida praktikoa prestatzea.

2) bizitokiak – Bai banakako ustiapenetan bai bizitoki kolektiboetan sasoikako langi-
leentzako bizitokiek bete beharreko gutxieneko baldintzak ezartzen 
dituen araudia zehaztea.

– Banakako ustiapenetan lokalak bizitoki gisa prestatzeko edo egokitze-
ko laguntza-ildoak ezartzea.

– Bizitoki komunitarioen sorrera eta egokitzapena sustatzea.
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JarduTEkO arlOa HElburu ETa EkinTZa naguSiak

3)  Sasoikako langi-
leei lotuta dauden 
adingabeei eskaini-
tako arreta

– Adingabeen eskolatze maila handitzea.
• Garraiorako eta eskolako jantokirako laguntzak mantentzea.
• Adingabe talde ezberdinen egungo erantzuna aztertzea eta horiek 

eskolatzen laguntzeko berariaz ko neurriak planifikatzea.
• Jatorriz ko ikastetxeekin informazioa trukatzeko bideen sorrera az-

tertzea.
• Eskolatzearen inguruko gizarte-hez kuntzako eta sentsibilizazioko 

programak garatzen jarraitzea.
– Tartean diren ikastetxeen hez kuntza-erantzuna hobetzea.

• Zona bakoitzeko ikastetxe guztiek zuzenean parte har dezaten 
lortzea.

• Jatorrian eskolatze normalizatua izanez gero, bi ikastetxeen arteko 
harremana eta informazio trukea bultzatzea.

• Adingabeen eskola-ibilbidea biltzen duen fitxa prestatzea, beste 
zentroetan batzuetan eta ondorengo urteetan horren jarraipena 
errazagoa izan dadin.

• Irakasleen berariaz ko prestakuntza erraztea eta esperientzien elkar-
trukea faboratzea.

• Sasoikako langileei laguntzeko beharrez ko baliabideak (bai giza ba-
liabideak bai baliabide materialak) behar beste denbora lehenago 
prestatzea.

• Ikastetxeko proiektuak adingabeen ezaugarrietara eta beharrizane-
tara egokitzea.

• Eskolako esku-hartzeak gizarte-hez kuntzako programetan jaso-
takoekin koordinatzea.

• Ahal den guztietan, adingabeak eskolako dinamikan sar daitezen fa-
boratzea.

• Beste profil bateko profesionalak izatea komenigarria ote litzatekeen 
aztertzea, sasoikako langileen sorterrietako hiz kuntzak eta kulturak 
ezagutzen dituzten pertsonak barneratuta.

– Gizarte-hez kuntzako programekin jarraitzea eta horiek zabaltzea.
• Gizarte-hez kuntzako programak sasoikako langileak hartzen dituz-

ten zona guztietan garatzea.
• Programetan parte hartzen duten erakunde guztien eskumenak 

definitzea (gizarte zerbitzuak, ikastetxeak, elkarteak, etab.) eta arlo 
bakoitzean adierazitako jarduerak koordinatzea.

4)  gizartea sentsibi-
lizatzea eta langile 
horiek komunita-
tean integratzea

– Gizartea sentsibilizatzeko programak eta jarduerak garatzea.
• Tartean diren kolektibo ezberdinak kontzientziatzea (bai sasoikako 

langileak bai nekazariak), bi taldeak eskubideak eta betebeharrak 
dituzten subjektu gisa onar daitezen.

• Gizartea pertsona horien bizitza eta lanaren inguruko egoerekiko 
sentsibilizatzea.

– Sasoikako langileei beren eskubide eta betebeharren edo erabil 
ditzaketen zerbitzuen berri ematea.
• Sasoikako langileari gure inguruetan dauden zerbitzu eta baliabi-

deen gaineko informazioa ematea.
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2006an egin zen bitarteko ebaluazioaren bidez helburu edo jarduteko ildo bakoitzerako on-
dorengoak zehaztu nahi dira:

– Horien gauzatze maila.
– Jarraitzearen egokitasuna edo beharra.
– Aldaketa beharrez koa den ala ez eta nola.
– Hori gauzatzeaz nor arduratzen den.
– Egindako gastua (hori zenbatzeko modukoa denean).

Oro har, esan dezakegu helburuen betetze maila nahikoa altua dela eta, horrekin batera, 
beharrez koa dela ezarritako ekintza gehienetan jartzea arreta eta horiek betetzeko lanean 
jarraitzea. Alderdi zehatz batzuetan, etorkizunean hobetzeko beharrak handiagoa dirudi, be-
reziki lehenengo bi eremuetan. Beraz, adibidez:

– Sasoikako langileen kontratuak eta lan baldintzak ikuskatzea.
– Jatorrian egiten diren kontratazioak arintzea.
– EAErako nekazaritza-hitzarmena prestatzea.
– Laneko arriskuen prebentzioari buruz ko arauak betetzeko kontrola egitea.
– Bizitokien erregistroa eta kontrola egitea.
– Bizitoki kolektibo eta ez-kolektiboak erabili eta lagatzeari buruz ko araudia prestatzea.
– Bizitokiak ikuskatzea…

Une horrez gero, az ken urtean Arartekoak egin duen berariaz ko jarraipena adingabeen es-
kolatzearen inguruko gaira mugatu da, bai Eusko Jaurlaritzako Hez kuntzari Sailari zuzendu-
tako ofizioz ko espedientearen bidez bai Arabako Errioxako ikastetxeetakoren batera bisita 
eginda.

Horrez gain, informazio iturri osagarri gisa, kexaren bat ere izapidetu da eta zenbait memoria 
irakurri dira; az ken hauetan, informazioa aurki daiteke, esate baterako, askotan adingabeei 
ere eragiten dieten bizitoki baldintzei buruz koa. Horren haritik, hainbat egoera onartezin 
ikusi ditugu, baina, 248/2006 Dekretua onartu den arren (horren bidez, sasoikako langile-
entzako bizitokien gutxieneko betekizunak erregulatzen dira), erakundeen esku-hartzea oso 
eskasa da (bai haiek erregistratu eta egiaztatzeari dagokionez bai ikuskapenei dagokienez, 
baita udalen esku-hartzeari dagokionez ere). Zenbait programaren bitartez, ordea, laguntza 
eskabide batzuei erantzun zaie.

funtsez ko datuak – adierazleak. Eskolaratze adierazleak

Erakunde honek urtero egindako jarraipenari esker datu nahiko fidagarriak dauz kagu bai gu-
nean dauden sasoikako langileen familietako haurrei buruz, bai bilketa kanpainako asteetan 
ikastetxeetan hartutakoei buruz.

Orokorrean, az ken urteotan gunean euren familiekin dauden adingabeak nabarmen gutxitu 
dira eta, aldi berean, gunean dauden bitartean eskolatze maila hobetzen joan da, zenbait 
adin tartetan behintzat (batez ere 3 eta 12 urte bitartean).
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Adibidez, 2006-2007 ikasturteko eta 2009-2010 ikasturteko datuak emango ditugu, bai 
“erroldatutako” adingabeei buruz bai haien ostatu eta eskolatze baldintzei buruz.

Horrela, 2006ko kudeaketa txostenaren arabera, Arabako Errioxan finkatutako familia tal-
deetan 0 eta 16 urte arteko 203 adingabe “erroldatu” zeuden. Hori jaitsiera nabarmena da 
aurreko urteen aldean, eta haietako asko Portugaldik iritsi ziren. Inguruan 94 bizitoki bisitatu 
ziren, era guztietakoak. Erreferentziaz ko gure txostenean jasotako gomendioak betetzen 
zituzten etxebizitzetan bizi ziren adingabeen kopurua 13koa zen. Adingabe gehienak (99) 
lonja, borda, biltegi edo bodegetan bizi ziren. Bilarreko bi kanpalekuetan, urik gabe zeuden 
denda eta olanetan 15 adingabe zenbatu ziren. Beste 30 etxe zaharretan; 36 karabana edo 
furgonetetan…

Agurain inguruan, 3 adingabe, familia berekoak zirenak, baino ez ziren detektatu nahitaez-
ko baldintzak betetzen ez zituen espazio batean (biltegia) bizitzen. Kanpezuko Kuadrillan, 
adingabeak 20 izan ziren. Guztiak Portugalgoak ziren, 7 familiatakoak ziren eta gutxieneko 
baldintza higienikoak betetzen ez zituzten lekuetan bizi ziren.

Hiru zona horietan, aurreko urteetako datuekin alderatuta, beheranz ko joera ikus daite-
ke adingabeen kopuruan. Eskolatzeari helduz, baita Arabako Foru Aldundiak sustatutako 
gizarte-hez kuntzako programei ere, osasunean hezteko hainbat ekimen gauzatu dira: ikas-
tetxeetan gosaltzea, eskolako jantokira joatea, dutxatzea, aho-hortzetako higienerako ma-
terialak zabaltzea, etab.

Horrela, adibidez, ondorengo koadroan, Arabako Errioxan adina edo sexua bezalako zenbait 
aldagairen arabera maila ezberdinetan zenbaterainoko eskolatzea lortu den ikus dezakegu:

3.7.1. taula. arabako Errioxako eskolatze datuak, 
hez kuntza mailaren eta sexuaren arabera (2006)

Hez kuntza mailak 03 urte 36 urte  
(Haur H.)

612 urte 
(Lehen H.)

1216 urte 
(DBH) GUZTIRA

Sexua Neskak Mutilak Neskak Mutilak Neskak Mutilak Neskak Mutilak Neskak Mutilak

Adingabeak guztira 18 7 24 22 50 47 4 9 96 85

Eskolatzea 0 0 19 20 40/41 39/40 0 2 59/60 61/62

Eskolatutako % 0 0 79,1 90,9 82 85,1 0 22,2 61,4 71,7

Iturria: Arabako Foru Aldundiko Ongizate Foru Erakundea. Memoria, 2006ko kudeaketa txostena.

Memoriak, alderdi positibo gisa, lortutako eskolatze ehuneko altua, horren iraupena (sei 
hilabete baino gehixeago Guardian, Eltziegon eta Lantziegon), edo arlo jakin batzuetan sus-
tatutako eskola-integrazioa nabarmentzen ditu.

Portugalgo adingabeei dagokienez, urte hartan, Arabako Errioxan, 87 izan ziren: haietatik, 
35 eskolatu ziren; derrigorrez ko eskolatze adineko eskolatu gabekoak 28 izan ziren, eta 
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bizilekuetarako bisitetan jasotako informazioaren arabera, 59 adingabe inguru ez zeuden 
jatorrian eskolatuta (haietatik 34 3 eta 16 urte artekoak).

Lortutako eskolatzeari dagokionez, hona hemen gogoeta esanguratsu batzuk:

– 12 urtetik gorakoen artean oso gutxi eskolatzen dira oraindik ere. Legeari jarraiki, 
horiek institutuetara joan behar lukete derrigor. (Eskolara ez joateko oinarriz ko arra-
zoiak honakoak dira: beste herri batera joan beharra, ikasketa maila urria...).

– Datu hauek aurreko urteetakoekin alderatuta, eskolatutako adingabeen proportzioa 
handiagoa dela ikus daiteke: urte hartan “erroldatuen” ia %60, aurreko urteko 
%30ekin alderatuta. Horrek eskola-absentismoa nabarmen murriztea ekarri du.

Dauz kagun az ken datuak 2009ko kanpainakoak dira. Hez kuntza Sailak gure informazio es-
kaerari emandako erantzunetik honakoak azpimarratuko ditugu:

– Ikasle hauek kanpaina garaian Arabako Errioxako zentro hauetan eskolatu dira:

• Víctor Tapia LHI, Guardia: Irailaren 29tik urriaren 20ra, gehienez 3-10 urte arteko 
13 ikasle.

• Eltziego LHI: gehienez 24 ikasle, irailaren 22tik urriaren 20ra (20 LHn eta 4 Haur 
H.-n).

• Ramiro de Maeztu LHI (Oion): Irailaren 28tik urriaren 9ra; gehieneko ikasle ko-
purua: 8 ikasle, batzuk Kripan eta Biasteritik etortzen ziren.

• Bastida LHI: lau ikasle, horietatik bik zentroan jarraitu ditu mahats-bilketa amaitu 
ondoren.

• HLHI Assa Ikastola, Lapuebla de Labarca: 17 ikasle (12 LHn eta 5 HHn).
• Lantziego Ikastola: irailaren 18az geroztik, gehienez 14 gabe eskolatu.

– Programarako zeuden babeseko irakasleei dagokienez, 9 zeuden (aurreko kanpai-
nan bezala). Irakasle bat Oion eta Bastidan; bi Lantziegon, Eltziegon eta Guardian, 
irakasle bat kontratatu Assan.

Arabako Hez kuntza Ordez karitzak egindako txostenak eskolatze-datuez gain balorazio na-
hiko zehatza dakar, zentroz zentro eta gai desberdinei buruz:

– Espazioen erabilera eta eskola-antolakuntza.
– Ikasleekin egindako prestakuntza jarduerak.
– Programarekin zerikusia izan duen irakasle bakoitzak egindako balorazioa, nahiz al-

derdi positibo nahiz negatiboena...

Hobetzeko proposamen batzuk ere baditu. Hemen, oso labur, elementu horietako batzuk 
aipatuko ditugu, geroko jarduketak bideratzeko balio dezaketelako:

– Zentro askotan lokal arazoa dago eta gela bezala liburutegia edo beste espazioren 
bat erabili behar izaten da, kanpaina bitartean.
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– Orokorrean ez dira soilik alderdi akademikoak programatzen, baita balio zibikoen 
prestakuntza (pertsonak eta gauzak errespetatzea edo tolerantzia) eta garbitasun 
pertsonaleko ohiturak ere.

– Eskolako garraioa eta jangela erabiltzen dituzte oro har.
– Zentroko ohiko antolakuntzan integratzeko mailak asko aldatzen dira: Haur Hez-

kuntzakoak erabat integratzen dira normalean, etapa horretako ohiko geletan; Le-
hen Hez kuntzan ikasle hauekin berariaz ko talde bat osatzen da gehienetan, talde 
egonkorretatik banatuta, baina jarduera batzuk partekatzen dituzte, hasi jolastordu-
tik eta jangelatik eta arlo batzuen zatiak elkarrekin lantzera arte.

– Irakasleek oro har lanaren balorazio positiboa egiten dute, zailtasunak ahaztu gabe, 
eta alderdi positibo hauek adierazten dituzte, besteak beste: irakasle taldearen arte-
ko kooperazioa, gizarte zerbitzuekin koordinazioa, ikasleen prestutasuna, lana abe-
rasgarria izatea sasoiko ikasleentzat eta ikasle egonkorrentzat...

– Alderdi negatibo edo hobetu daitez keen batzuk ere adierazten dituzte, esaterako, 
komunikazioa indartzeko irakasleen berariaz ko prestakuntza hobetu, familiak hobe-
to ezagutu edo erlazio handiagoa izan, plazak az karrago eman beharra sortutakoan...

Az kenik, gogoan izan behar dugu adingabeko horietako askorekin heziketako beste jarduera 
batzuk ere egiten direla, nahiz eta eskolakoak ez izan (aisiako jarduerak, garbitasun pertso-
naleko edo elikadurako ohiturak garatu, osasun beharrei buruz ko orientazioa...). Jarduera 
horiek Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailak bultzatu-
tako gizarte-hez kuntzako programei esker egiten dira.

Interesgarria da datu horiek (haien iturria Eusko Jaurlaritzako Lurraldeko Hez kuntza Ordez-
karitza da) Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politika eta Gizarte Zerbitzu Sailak 2009ko eki-
taldiko sasoikako langileei buruz Ongizate Foru Erakundeak egindako azalpen Memorian 
ematen dituen datu batzuekin alderatzea edo osatzea. Memoria hori 2010eko martxoaren 
11n bidali zioten Arartekoari.

Horrela, sasoiko biztanleriaren eta, zehaz ki, gunean dauden sasoikako langileen familietako 
adingabeen “errolda” esan ohi diogunari dagokionez, honako datuak azpimarratu behar dira:

3.7.2. taula. 2009an araban “erroldatutako” sasoikako 
langile diren biztanleei buruz ko datuak

Kuadrillak Adingabe 
kop. Familia kop. Helduak 

guztira

Portugaletik 
iritsitakoen 

%
Bizileku kop.

BiasteriArabako Errioxa 201 66 1.656 %60 111
Agurain 0 0 51 %0 5
KanpezuArabako Mendia 4 4 48 %65 7
GUZTIRA 205 70 1.755 %60 123

Iturria: Arabako Foru Aldundia / Ongizate Foru Erakundearen Memoria. 2009 / Guk eginda.
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Arabako Errioxako datuei helduz, ikasturte horretan eskualde horretan baino ez baitziren es-
kolatzeak gertatu, gunean erroldatutako 201 adingabeetatik 86 eskolatu ziren, hots, %43ko 
eskolatzea. Ehuneko hori, ordea, asko aldatzen da adinen edo hez kuntza etapen arabera, 
honako taulan ikusten denez:

3.7.3. taula. arabako Errioxako sasoikako langile diren biztanleen 
eskolatzea hez kuntza mailen arabera (2009)

HEZKUNTZA MAILA ADINGABE “ERROLDA
TUAK” GUZTIRA ADINGABE ESKOLATUAK ESKOLATZE %

Haur H. 06 urte 101 18 17,82
Lehen H. 612 urte 86 64 74,42
DBH 1216 urte 14 4 28,57
GUZTIRA 201 86 42,79

Iturria: Arabako Foru Aldundia / Ongizate Foru Erakundearen Memoria. 2009 / Guk eginda.

Ez eskolatzeari (mahats-bilketak iraun bitartean, behintzat) eta horretarako arrazoiei dago-
kienez, honako datuak interesgarriak dira:

3.7.4. taula. Sasoikako langileen familietako adingabe eskolatu gabekoei  
buruz ko datuak adin tarteen arabera (arabako Errioxa, 2009)

HEZKUNTZA MAILA ADINGABEEN ERROL
DA ESKOLATU GABE

ESKOLATU GABEEN % 
derrigorrez ko eskolatze 

adinean

03 urte 57 57 –
36 urte 44 26 –
612 urte 86 22 25,58
1216 urte 14 10 71,42
GUZTIRA 201 115 32

Iturria: Arabako Foru Aldundia / Ongizate Foru Erakundearen Memoria. 2009 / Guk egina.

Eskolatzea bera osatzeko, gogoratu behar da Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak bul-
tzatako gizarte eta hez kuntza programei esker, ohiturak landu eta adingabeen elikadurari, 
norberaren garbitasunari, jantziari edo osasunari buruz ko jarduketak burutzen direla, fami-
liak haurrak eskolatzera bultzatzeaz gain.

Erakundeen erantzunaren argi-itzalak

Onartu behar da erakundeek sasoikako langileen egoera hobetzeko egin geniz kien propo-
samenei emandako erantzuna arretatsua eta denboran iraunkorra izan dela.
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Zalantzarik gabe, horretan eragina izan dute 2002an Eusko Legebiltzarrak onartutako ez-
legez ko proposamenak edo 2003an Arabako Batzar Nagusiek onartutako mozioak, kasu 
bietan gure txostena aurkeztu eta eztabaidatu ondoren. Horri esker lankidetza tresna edo 
bide berriak sortu ziren (hala nola Erakundeen arteko Mahaia), zenbait Planetan helburuak 
eta jarduketa ildoan zehaztu ziren, baita haien aldian aldiko ebaluazioa edo balorazioa ere, 
berariaz ko aurrekontua sortu zen, legebiltzarrean kontuak ematea ezarri zen...

Horrela, esan dezakegu landutako gai guztietan aurrerapenak egon direla, guztietan maila 
berean gertatu ez arren.

Hemen gehien interesatzen zaiz kigun gai biei dagokienez, oraindik ere mota guztietako 
egoerak gertatzen dira. Hala:

– Bizilekuen baldintzei dagokienez, oraindik gutxieneko osasun baldintzak betetzen 
ez dituzten egoera batzuk daude.

– Eta zonako eskolatzeari dagokionez, baliabideak eta programak abiarazi arren, ema-
ten du apurtzen zaila den oztopo edo sabai bat gertatzen dela, seguruenik askotan 
kultura faktoreengatik edo jatorriz ko eskolatzeari (edo ez eskolatzeari) lotutako kon-
tuengatik.

Hortaz, lan asko egin da, baina asko dago hobetzeko.

kexen ikuspuntua

Ez da erraza sasoi baterako dagoen biztanleriak, teorian bere eskubideen alde egiteko jo 
lezakeen zerbitzuak edo erakundeak ia ezagutu gabe, kexarik aurkeztea.

Batzuetan, ingurua bisitatzen duten Arartekoaren beraren langileek, sasoikako langileekin 
hitz egin eta, esaterako, egindako lan bat ordaindu ez zaiela edo ostatu-baldintzak ezagu-
tutakoan, pertsona horiek salaketa jartzera bultzatu dituzte. Erantzuna, ia beti, argia izan 
da: “Ez genuke ezer irabaziko, eta berriz kontratatuak izateko aukerak galduko genituz ke”.

Jasotako kexak, gehienetan, informalak izan dira eta gunean esku-hartzen duten beste 
pertsonen edo gizarte zerbitzuen bidez iritsi dira. Kexa arrazoiei dagokienez, aipatutakoak 
izan ohi dira: ezarkuntzak edo bizilekuak gutxieneko baldintzak ez betetzea; eskolara ez 
doazen zenbait adingabe; baliabide egokiak ez dauz kan ikastetxea...

Landa-lana posible izan denean, Arartekoaren langileen bisitak eurak informazio iturri ga-
rrantzitsua izan dira Arartekoarentzat, eta zenbait jarduketa ekarri dute. Ezinez ko izan de-
nean, oinarriz ko gizarte zerbitzuek, gunean gizarte eta hez kuntza programak burutzen di-
tuzten elkarteek edo Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak berak 
emandako argibideak eta memoriak oso erabilgarriak izan dira.
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adingabeen euren eta haien familien ikuspegia

Zonako ikastetxe batera joan eta bertan eskolatutako sasoikako langileen familietako nes-
ka-mutilekin hitz eginez gero, orokorrean, garraioari, jantokiari, eskola denbora eta jardue-
rari, atsedenaldiari, eskolaz kanpoko jarduerei... buruz ko asetasun adierazpenak ikusi eta 
entzuten dira.

Ezarkuntza edo bizileku batera joan eta, eskolako ordutegian, eskolara joan ez diren hau-
rrekin topo eginez gero, mota guztietako arrazoiak entzun dakiz kieke, bai adingabeei eurei 
(batzuetan eskolara joan nahi lukete baina beste betebeharrak dauz kate) bai haien senideei.

Familiek eurek euren seme-alabak ez eskolatzeko eman ohi dituzten zioak edo aitzakiak 
honakoak izan daitez ke:

– Egun gutxitan egongo dira (egonaldi laburra).
– Eskola-garraioari beldurra diote.
– Adingabe horrek beste adingabe batzuk zaindu behar ditu, haiek landan diharduten 

bitartean.
– Bakarrik joan eta ondo tratatua ez izatearen beldur dira.
– Heldu arduradun bat geratzen da adingabeak zaintzen (eskolatzearen ordez kapen 

gisa)...

Horrela, esaterako, az ken urtean familiek euren seme-alabak ez eskolatzeko adierazitako 
zioen artean, honakoak dira ohikoenak:

– 0-3 urte bitarteko adingabeen kasuan, haur oso txikiak dira eta denbora laburrean 
egongo dira.

– Nagusiagoen kasuan: denbora gutxi zonan, edo haietaz arduratzen den heldu bat 
dago.

bilakaera

Esan denez, urtearen eta kanpainaren baldintzen arabera, gunean dauden sasoikako langi-
leen biztanleria eta, zehaz ki adingabe kopurua eta haien eskolatze premiak oso aldakorrak 
dira.

Honako tauletan ikus dezakegu. Bertan, az ken hamar urteotan jasotako zenbait datu labur-
bildu dira.
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3.7.5. taula. Sasoikako langileen biztanleriaren errolda datu orokorrak 
arabako Errioxan (2000-2009)

URTEA PERTSONAK 
GUZTIRA ADINGABEAK FAMILIAK 

TALDEAK

BATEZ BESTEKO 
EGONALDIA/ 

EGUNAK

ADINGABE 
ESKOLATUAK

ADINGABE  
ESKOLATUEN %

2000 1.197 407 155 19 176 %43

2001 1.093 298 78 Familia
5 Talde 15 118 %40

2002 1.308 286 73 Familia
17 Talde 13 113 %40

2003 1.824 316 93 Familia
38 Talde 13 78 %25

2004 2.136 434 115 Familia
42 Talde 18 84 %19

2005 2.125 366 104 Familia
61 Talde 20 113 %31

2006 1.476 203 87 Familia
49 Talde 20 121 %60

2007 1.686 213 60 Familia
77 Talde 15 69 %33

2008 1.637 198 60 Familia
72 Talde 20 78 %39

2009 1.656 201 66 Familia
47 Talde 13 86 %43

Iturria: Arabako Foru Aldundia. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen urteko memoriak.
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3.7.6. taula. Sasoikako langileen biztanleriaren errolda datu orokorrak 
aguraingo kuadrillan (2001-2009)

URTEA PERTSONAK 
GUZTIRA ADINGABEAK FAMILIAK 

TALDEAK

BATEZ BESTE
KO EGONALDIA/ 

EGUNAK

ADINGABE 
ESKOLATUAK

ADINGABE  
ESKOLATUEN %

2001 189 30 10 Familia
14 Talde 12 5 %17

2002 208 34 15 Familia
19 Talde 11 5 %15

2003 268 38 17 Familia
15 Talde 13 0 %0

2004 180 13 5 Familia
19 Talde 7 0 %0

2005 149 5 3 Familia
15 Talde 10 1 %20

2006 38 3 1 Familia
4 Talde 14 1 %33

2007 86 3 1 Familia
14 Talde 14 1 %33

2008 80 0 0 Familia
9 Talde 10 0 --

2009 51 0 0 Familia
5 Talde 13 0 --

Iturria: Arabako Foru Aldundia. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen urteko memoriak.

3.7.7. taula. Sasoikako langileen biztanleriaren errolda datu orokorrak 
arabako mendian (2005-2009 kanpainak)

URTEA PERTSONAK 
GUZTIRA ADINGABEAK FAMILIAK 

TALDEAK

BATEZ BESTEKO 
EGONALDIA/ 

EGUNAK

ADINGABE 
ESKOLATUAK

ADINGABE  
ESKOLATUEN %

2005 116 22 9 Familia
13 Talde 13 7 %32

2006 115 20 7 Familia
11 Talde 14 6 %30

2007 119 32 17 Familia
9 Talde 16 8 %25

2008 103 11 8 Familia
11 Talde 17 4 %36

2009 48 4 4 Familia
5 Talde 20 0 %0

Iturria: Arabako Foru Aldundia. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen urteko memoriak.
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Bilakaerak, datuek erakusten dutenez, alde handiak izan ditu mahats-bilketako gunea izan 
(Arabako Errioxa) edo tradizioz patatagintzan diharduten guneak izan.

Dagoen adingabe kopuruari eta haien eskolatzeari dagokienez, haiek baitira hemen bereziki 
aztertzen ari garenak, esan daiteke, eskolatze premietan jaitsiera nabarmena gertatu arren, 
oraindik esanguratsuak direla Arabako Errioxako eskualdean.

Dauden beste datu batzuek (hemen islatu ez badira ere) gizarte esku-hartze premia in-
dartzen dute, batez ere jatorriak eskolatze edo ez eskolatzeari buruz koek, adibidez, Por-
tugaldik iritsitako biztanlerian, eta adingabeak dituzten familia askoren ostatu-baldintzei 
buruz koek (gehienak gutxieneko baldintzak beti betetzen ez dituzten lonja, borda, biltegi, 
pabilioi edo bodegetan).

Sintesi edo ondorio gisa (elementu aipagarrienak)

Araban urteotan sasoikako langileen biztanleriaren baldintzei buruz burututako lana erakun-
deen arteko lankidetza eredu ona da. Arrisku handiko biztanleriaren premiei erantzuteko 
egindako aurrerapenak ikusten uzten du baina, aldi berean, gizarte tradizio eta sustrai han-
dietako egoeren aurrean esku-hartzeek dituzten mugak ezagutzen ere bai.

Horrela, adibidez, adingabeen eskolatzeari dagokionez, horretarako behar diren baliabideak 
(garraioa, jantokia, irakasleak, gelak...) ezarri dira eta maila batean haurrak bertaratzea lortu 
da, baina hausten zaila den eskolatze sabai bat dago (batez ere 12 urtez gorakoen eta hiru 
urtez berakoen artean), eta oso zaila da zonako ikastetxeetako eskola dinamikan benetan 
integratzea edo ikasle horien eskolatzeak jatorriz ko tokietan jarrai dezala lortzea.

Aztertutako beste gai nagusietan ere antzeko aurrerapenak eta mugak ikusten dira:

– Kontratazio baldintzetan (urtero jatorriko kontratazioak hazi dira, baina sasoikako lan-
gile batzuen eta nekazari kontratugile batzuen artean baino ez).

– Ostatu-baldintzetan (lokal batzuk euren baldintzak hobetzen doaz eta beste batzuek 
oraindik ez dituzte gutxieneko betekizunak betetzen).

– Gizarte sentsibilizazio eta biztanleria harreragilearen inplikazio mailan, oraindik por-
taeren eta konpromiso mailen artean alde oso handiak egonda.

Horrek guztiak bilketa garaian zonan dauden adingabeen bizi baldintzetan eragiten du, eta 
hori da atal honetan aztertu nahi izan dugun gai nagusia.

gomendioak

Arestiko orrietan gogorarazi denez, Sasoikako langileen egoera Araban izeneko txosten 
berezian 17 gomendio egin genituen funtsez kotzat jotzen ziren kontu guztiak hobetu na-
hian: erakundeen arteko koordinazioa; kontratazio baldintzak; ostatu-baldintzak; eskolatze 
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baldintzak; gizarteratze baldintzak. Gerora, gomendio orokor zabal eta zehatzagoa egin ge-
nuen, “Sasoikako langileen eta haien familien ostatu-baldintzak” izanekoa, (haren eduki 
osoa txosten honetako bertsio digitalean jaso da).

Atal honetan erakutsi nahi izan dugunez, gai guztietan egon dira aurrerapenak eta guztietan 
daude oraindik egiteke geratu diren kontuak edo hobetu behar direnak. Hobekuntza horiek 
–hala uste dugu oraindik– gure gomendioetan eta, era berean, urteotan onartutako plane-
tan adierazitako ildo berean joan behar dute.

Hemen kontua ez da, beraz, biztanleria sektore horrentzako berariaz ko gomendio berriak 
egitea; aitzitik, errepikatu nahi dugu egindakoek gaurkotasuna dutela eta erabilgarriak di-
rela, eta arreta berezia eman behar zaiela adingabeen bizitzan eta eskubideetan eragin 
zuzenagoa duten horiei, hala nola bizi diren bizilekuen baldintzei (ibilgailuak, kanpalekuak, 
nekazariek utzitako lokalak...) eta guneko ikastetxeetan eskolatzen diren baldintzei.

Erakundeen gogoak eta lanak urte askotan jarraitzeak baino ez dute lortuko oraindik finka-
tuta dauden eta arriskuan dagoen biztanleria sektore horren eskubideak kolokan jartzen 
dituzten portaerak gainditzea.

Jakina, biztanleria sektore horrentzat txosten honetako 5. atalean hez kuntza sistemari 
buruz egin ditugun gomendio asko ere aplikagarriak izan daitez ke.
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«denboraldiko langileentzako eta horien familientzako bizilekuen baldintzak». 
1997ko gomendio orokorra

Az ken hiru urteotan, mahatsa edo patata biltzera etortzen diren denboraldiko langileek 
eta horien familiakoek nolako bizi-baldintzak dituzten aztertzen aritu da Arartekoa Arabako 
hainbat lekutan. Arazorik larrienak sortarazten dituzten lau arlo hauek hartu ditu batez ere 
kontuan:

– kontratazio sistemak;
– non bizi diren;
– eskolatzea nolakoa den;
– gizartearekiko integrazio-baztertze maila.

Denboraldiko lanak egitera etortzen diren familietako seme-alaben eskolatzeari dagokio-
nez, 1995ean gure erakundeak hainbat gestio eta zeregin burutu zituen, eta egoerak hobe-
ra egin duela ikusi dugu.

laz ko (1996) txostenean ere langile horien eskubideak hobetzea helburu zuten hainbat eki-
men instituzional proposatu ziren. Honako hiru arlo hauek hartu ziren oinarritzat:

1. Arauak garatzea eta legeak betearaztea.
2. Erakundeen eta agente sozialen arteko lankidetza.
3. Langileei zein eskubide eta zerbitzu dagoz kien ezagutaraztea.

Az ken urte honetan egindako jarraipenaren bidez (txosten honen 2. kapituluan dago jasota), 
landutako zenbait arlotan aurrerapenak lortu direla ikusi dugu. Gainera, hasieran aipatutako 
arloetako bat arreta handiz aztertu dugu: denboraldiko langileak eta horien familiak non 
bizitzen diren. Hori izango da, hain zuzen, aztergai honen ardatza: bizilekua.

Nekazaritzan aritzen direnen artean, egoera anitzak aurki daitez ke. Hona hemen lau egoera-
mota:

a) erakundeen aterpeetan ostatu hartzen duten langileak;
b) horretarako antolatutako eremu edo kanpamentuetan kanpatzen duten familiak;
c) kontratatu dituzten nekazari edo enpresek egokitutako lokaletan bizi diren langile 

eta familiak;
d) nora joan ez dutelako, gaua edonon eta edonola pasatzen duten langile eta familiak.

Hainbat dira, bestalde, gai horretan esku hartzen edo laguntzen duten estamentuak. Hor 
ditugu:

• lurralde historiko honetako erakundeen ekimenak (adibidez, Arabako Foru Aldundia-
renak), hala nola, aterpeak prestatzea;

• herri-agintariek emandako laguntza, adibidez, akanpatzeko guneak baimenduz edo 
prestatuz;
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• kontratatzaileek langileentzako lokalak egokitu eta prestatu egiten dituzte (etxebi-
zitzetan edo ardo-enpresen lokaletan)...

Argi dago bizileku-premiak ez direla berdinak kasu guztietan (langileak bakarrik etortzen 
badira edo familia osoak datozenean...) eta beraz, ezinez koa da premia guztiei erantzungo 
dien konponbide bakarra eskaintzea.

Denentzat balioko duten oinarriz ko irizpideak finkatu behar dira. Horrela, irizpide hoirien 
arabera bilatuko dira konponbideak eta agente sozial bakoitzari zein erantzukizun dagokion 
erabakiko da. Denboraldiko langileen eskubideak errespetatu egin behar dira beti, eta ho-
rretarako, Zuzenbidearen eremu guztiak hartu behar dira kontuan. Baina zeregin horretan 
guztian, ezin dugu inoiz ahaztu zein den gure helburu nagusia: talde jakin baten bizilekubal-
dintzak aztertu eta hobetzea.

****

Konstituzioan etxebizitza egokia eta duina izateko eskubidea aitortzen da, eta 1948ko aben-
duaren lOean eginiko Giza Eskubideei buruz ko Deklarazio Unibertsalean ere jasota dago. 
Eskubide hori garatzeko hainbat bide erabili dira nazioartean:

• Hitzarmenak (Langile Migratzaileen eta horien familien eskubideak babesteko Na-
zioarteko Hitzarmena, 1950ekoa).

• Itunak (Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalei buruz ko Nazioarteko Ituna, 
1996koa).

• Deklarazioak eta gomendioak (Giza Asentamenduei buruz ko Vancouvereko Dekla-
razioa, 1976koa).

• NBEk etxebizitza egokia izateko eskubideari buruz emandako ebazpenak (hainbat 
ebazpen: Biltzar Nagusiarenak, Ekonomi eta Gizarte Kohtseiluarenak, Giza Eskubi-
deen Batzordearenak, Giza Asentamenduetarako Batzordearenak, Diskrimina-
zioaren Prebentziorako eta Gutxiengoen Babeserako Azpibatzordearenak...).

Hitzarmen, itun, deklarazio eta ebazpen batzuk orokorrak dira; beste batzuk, ordea, egoera 
jakin batzuk hartzen dituzte kontuan edo babes gutxien duten taldeen eskubideak berma-
tzeaz arduratzen dira. Orain ez gara hasiko horien guztien ezaugarriak adierazten edo esku 
artean dugun gai honetan nolako eragina izan dezaketen ikusten. Dena den, interesgarria 
deritzogu honako bi puntu hauek aztertzeari, garrantzi handikoak baitira:

• etxebizitza “egokia” zer den;
• eta gobernuek eta bestelako agenteek eskubide hori nola bermatu behar duten.

Har dezagun, adibidez, NBEn gai honen inguruan az ken aldian landu den dokumentuetako 
bat: Habitatari buruz ko Programa (Helburuak eta Hatsapenak, Konpromezuak eta Mundu 
Osorako Jarduketa Plana), Giza Asentamenduei buruz ko Nazio Batuen Konferentziarako 
Prestakuntza Batzordeak onartua (1996ko apirilaren 12ko A/KONF. 165/L.l).
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Habitatari buruz ko programan, honela deskribatzen da etxebizitza egokia zer den:

“43. Etxebizitza egokia izatea ez da aterpe hartzeko lekua izatea soilik. Honako osa-
gai hauek ere nahitaez koak dira: eremu pribatua; behar adina leku; eskuragarrita-
sun fisikoa; behar besteko segurtasuna (egitura egonkor eta iraunkorrak ere barne 
hartzen direla); iluminazio, berokuntza eta aireztapen egokiak; ura, saneamendua 
eta hondakinak deusezteko zerbitzuak izango dituen oinarriz ko azpiegitura, horiek in-
gurugiroarekin eta osasunarekin lotura estua baitute; kokagune egokia, lantokia eta 
oinarriz ko zerbitzuak eskura izango dituena; eta horrek guztiak ez du neurriz kanpoko 
kosturik izan behar. Faktore horiek egokiak diren ala ez neurtzeko, interesdunarekin 
aztertu behar dira beti, mailaz maihkako garapena ere kontuan hartuta. Egokitasun 
irizpidea aldatu egiten da herrialde batetik bestera, tokian tokiko faktore kulturalen, 
sozialen, ekonomikoen, ingurugirokoen... araberakoa izaten baita”.

Aipatu dugun programan, etxebizitza egokia arian-arian lortu ahal izateko gobernuek zein 
neurri hartu behar dituzten ere aipatzen da, besteak beste:

“d) Biztanleak nolako bizilekuetan bizi diren eraginkortasunez gainbegiratu eta 
neurtzea, non bizi ez dutenen eta egokiak ez diren etxebizitzen kopurua ere zehaz-
tuko dela. Egoera horretan daudenekin hitz egin ondoren, etxebizitza-politika ego-
kiak burutu eta arazo horiei aurre egiteko egitasmo eraginkorrak gauzatuko dira”.

Habitatari buruz ko programan “babes gutxien duten taldeei” arreta berezia eskaintzen zaie, 
eta talde horretakoak dira, hain zuzen, “langile migratzaileak”. Honakoa aipatzen da gai 
horren inguruan:

“72. Babes gutxien duten taldeek ez dute berdintasunez ko baldintzetan aritzerik 
izaten baliabide eta aukerak hrtzeko orduan. Norbait joera sozioekonomiko nagu-
sietatik eta erabakiak hartzeko prozesuetatik kanpo eta baztertuta uzten dutenean 
gertatzen da hori. Talde horien egoera hobetzeko behar-beharrez koa da hainbat ar-
lotan sarbidea ematea: etxebizitzan, finantzaketan, azpiegituretan, oinarriz ko gizarte 
zerbitzuetan, gizarte babeserako baliabideetan eta erabakiak hartzeko prozesuetan”.

Aipatu ditugun erabaki edo irizpideak orokorrak dira asentamenduak edo etxebizitzak 
orokorrean hartzen dituzte kontuan, ez baitituzte egoera jakin batzuk aztertzen, hala nola, 
denboraldiko langileena.

Nazioarteko Lan Erakundeak (NLE), hainbat gomendio eta hitzarmenen bidez, irizpide jakin 
batzuk finkatu ditu aipatutako talde horientzat. Hona hemen zenbait adibide:

•	 Nekazaritzan lan egiten dutenen bizilekuari buruz ko 16/1921 gomendioan honako 
hauek jasotzen dira:

“Nazioarteko Lan Erakundeko kide bakoitzak nekazaritzan lan egiten dutenen bi-
zileku-baldintzak arautuko ditu -aurretik egin ez badu bederen-, legegintzaren bi-
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dea nahiz bestelakoak erabiliz. Horretarako, kasuan kasuko herrialdeko nekazaritzan 
eragina duten baldintza klimatologikoak nahiz bestelakoak hartuko ditu kontuan, 
eta aldez aurretik, kontratatzaile eta langile erakundeekin hitz egingo du, horrelako 
erakunderik egonez gero bederen.
Araudi hori kontratatzaileek langileentzat egokituko dituzten lokal guztietan nahitaez 
bete beharko da: langile bakanentzako nahiz familia osoentzako lokaletan, kontra-
tatzaileek utzitako etxebizitza eta eraikinetan.
Araudi horrek ondorengo xedapenak hartuko ditu barne:
a) familiak, langile taldeak zein bakanak hartuko dituzten bizilekuetan berogailuak 
ezarriko dira, baldintza klimatologikoak direla-eta horrelakorik behar ez denean izan 
ezik;
b) taldeentzako lokaletan langileek ohe bana eta behar beste altzari izango dituzte, 
eta baita garbitasunerako leku egokia ere; bestalde, lokal desberdinak egokituko 
dira emakumez koentzat eta gizonez koentzat. Familia osoentzako bizilekuak haurrak 
kontuan hartuta egokituko dira;
c) zalditegiak eta kortak ez dira langileen logelatzat erabiliko.
Nazioarteko Lan Erakundeko kide bakoitzak araudi horren xedapenak betearazteko 
behar diren neurñak hartuko ditu”.

• 1962ko ekainaren 22an egindako Gizarte Politikari buruz ko Hitzarmenak (oinarriz ko 
arauak eta helburuak) honako irizpide hau ezartzen du seigarren artikuluan: «La-
naren ondorioz, langileak beren etxebizitzetatik kanpo bizi behar dutenean, lan-
baldintzetan familien ohiko premiak hartuko dira kontuan». Era berean, bizilekua 
ordainsariaren barruan sartzen denean, agintari eskudunak bizileku egokia emango 
zaiela bermatuko duten neurri egokiak hartuko ditu.

• Famili erantzukizunak dituzten langileei buruz ko 165/1981 gomendioak, denboral-
diko langileei dagokienez, honakoa ezartzen du 21. artikuluan: langile horiek babes-
teko, gehienetan famili erantzukizunak izaten dituztela, lan-baldintzak behar bezala 
arautu eta gainbegiratu beharko lirateke. Eta artikulu horren bigarren atalean, ho-
nakoa dio gainera: denboraldiko langileen lan baldintzak, ahal den neurrian, langile 
iraunkorrenekin parekatu behar direla.

NLEk ere finkatuta dauz ka zein diren etxebizitza egokia izateko bete behar diren gutxiene-
ko baldintzak. (Ikusi, adibidez, langileen etxebizitzei buruz ko ekainaren 7ko 115/1991 go-
mendioa).

Nazioarteko erakundeek, noski, irizpide eta gomendio orokorrak egiten dituzte, eta ez die 
egoera jakin edo zehatz batzuei bakarrik erreparatzen, horiek aldatu egiten baitira herrialde 
batetik bestera. Gobernuen zeregina da, hain zuzen, irizpide horiek (orokorrak) tokian tokiko 
egoerari (partikularrak) egokitzea, eta baita lurralde bakoitzeko administrazio aginpideduna-
rena ere. Hori dela-eta, helburu bera lortzeko (guri dagokigunez, denboraldiko langileen eta 
horien familien bizilekua) hainbat bide edo programa gauzatuko dira lurralde desberdinetan, 
bakoitzak bere egoera hartuko baitu kontuan.
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Horrela, denboraldiko langileen eta horien familien bizilekuari dagokionez, hainbat ekimen 
burutu dira gure inguruan. Hona hemen zenbait adibide:

• Dirulaguntzak ematea: batzuetan nekazariek jasotzen dituzte (adibidez, nekazaritza-
ustiategiak berriztatzeko laguntzak, «ustiategi horietan lan egiten dutenen bizi eta 
lan baldintzak hobetzeko asmoz». Horiek otsailaren 9ko 204/1996 Errege-Dekre-
tuaren 5. art.an aurreikusten dira); beste batzuetan, berriz, irabazi-asmorik gabeko 
elkarte eta erakundeek (adibidez, bizilekuak egokitzeko dirulaguntza, Gizarte Gaie-
tarako Ministerioak 1994ko azaroaren 4an barne-migrazioak babesteko neurriei 
buruz emandako Aginduan jasota daudenak).

• Zenbait zerbitzuk baimena lortzeko, izena emateko, egiaztatzeko, ikuskatzeko... gu-
txieneko zein baldintza material eta funtzional bete behar dituzten finkatzea (adibi-
dez, Andaluziako Juntako Gizarte Arazoetarako Kontseilaritzak, otsailaren 20ko 
87/1996 dekretuari eta 1996ko otsailaren 29ko aginduari jarraiki, bide hori hartu 
du gizarte zerbitzuetarako zentroak arautzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan ere, 
1997ko azaroaren 12an emandako agindua betez, Kultura Sailak bide hori hartu du 
beste zerbitzu mota batzuk arautzeko, hala nola, haur eta gazte taldeen egonaldie-
tarako aterpe eta instalazioak).

• Aztergai dugun sektoreko hitzarmen kolektiboetan, kontratatzaileak denboraldiko 
langileei bizilekua emateko ardura eta erantzukizuna dituela sartu da, eta bizileku 
horiek duinak izateko bete beharreko baldintzak ere finkatu dira (adib.: Errioxako eta 
Jaengo hitzarmenak).

• Udalbatzei langileak eta horien familiakoak babesteko laguntza eman zaie. Hainbat 
zerbitzu jarri dira martxan, hala nola, denboraldiko langileen seme-alabentzako 
haurtzaindegiak (adibidez, Andaluziako Juntako Gizarte Gaietarako Kontseilaritzak 
1992ko urtarrilaren 10ean emandako agindua).

Adibide horiek guztiak ikusi ondoren, argi geratu da denboraldiko langileen arazoak hainbat 
konponbide izan ditzakeela: berariaz ko arau edo hitzarmenak egitea edo horien egoera ere 
barne hartuko duten arau orokorragoak ezartzea. Bi bideak dira baliagarriak lortu nahi dugun 
helburua erdiesteko.

Gaur egun, ez gure Autonomia Erkidegoan, eta ezta Arabako Lurralde Historikoan ere, neka-
zaritzan ez dago inolako hitzarmen kolektiborik. Baina badira, ordea, arazo hori konpontzeko 
balio dezaketen legegintza-ekimenak edo arauak. Legebiltzarra hasi da jadanik Nekazaritza-
ren Garapenari buruz ko Legearen aurreproiektua bideratzen. Eta ezbairik gabe, aztergai 
dugun arazoari eta beste batzuei aurre egiteko aukera ezin hobea da. Horretaz gain, gaur 
egun indarrean dauden zenbait testu arau-emaile ere oso baliagarriak dira erakundeek us-
tiategiak “modernizatzeko” emango diren dirulaguntzak bideratzeko. Honakoak dira, bada, 
aipatutako testuak: uztailaren 30eko 210/1990 dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko ne-
kazaritzaustiategietarako laguntzei buruz koa, eta uztailaren 8ko 168/1997 dekretua, Euskal 
Autonomia Erkidegoan lehentasuna duten nekazaritza-ustiategiak arautzen dituena. Esate-
koa da, az ken dekretu horretako zioen adierazpenean aurrerago aipatu dugun ustiategien 
“modernizazioa” aipatzen dela besteak beste, eta kontzeptu horrek langileen bizi eta lan 
baldintzen hobekuntza ere hartzen duela barne.
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Izan ere, lurralde honetako zenbait enpresa eta nekazarik dirulaguntza publikoak lortu dituz-
te denboraldiko langileentzako eta horien familientzako bizilekuak egokitzeko. Dena den, 
Araban bizilekuak zertan diren aztertu ondoren, zenbait puntu argitu beharra dagoela iru-
ditzen zaigu. Hauexek, hain zuzen:

a) kontratatzaileak (nekazaria nahiz enpresa izan) langileen eta horien familien premien 
araberako bizilekua emateko erantzukizuna duela;

b) bizilekuek “duinak” izateko bete behar dituzten gutxieneko baldintza materialak eta 
funtzionalak zein diren;

c) administrazioek (udalek, Foru Aldundiak...) baldintza horiek baimendu, gainbegiratu 
eta zaintzeko erantzukizuna dutela.

Hori guztia kontuan hartuta, Arartekoak honakoa gomendatzen du: denboraldiko langileen-
tzako eta horien familientzako egokitutako bizilekuek bete beharreko gutxieneko baldintzak 
arautzea (materialak, higienikoak eta funtzionalak). Eta araudi hori hartuko da oinarritzat 
dirulaguntza publikoak emateko, bizilekuak baimendu eta ikuskatzeko eta, az ken finean, 
bizileku duinak izango dituztela bermatzeko.

«Sasoikako beharginen alojamenduetako baldintzak arautzea». 2000ko gomendio 
orokorra

1996tik Arartekok Legebiltzarrari urtero-urtero igortzen diz kion txostenetan islatu du zein-
tzuk diren Araban mahatsa eta patatak batzen dituzten sasoikakoen eta euren familien 
egoeraren gaineko kez ka eta proposamenak (1996tik 1999ra arteko txostenen 1. kapitulua). 
Horrela bada, gehienbat lau izan dira jorratu izan diren gaiak:

– kontratazio sistemak;
– alojamendurako baldintzak;
– seme-alaben eskolaratzea;
– gizarte integrazioa eta bazterketa.

Hona hemen bildutako gomendio orokorra lau gai horietariko bati baino ez dagokio: 
sasoikako beharginei alojamendua emateko instalazioen baldintzak, alegia.

Ez da Arartekok gai honi zuzenean heltzen dion lehenengo aldia. Horrela, 1997ko txoste-
nean sasoikakoen eta euren familien alojamendu baldintzak arautzeko beharrizanari buruz-
ko gomendio orokorra sartu zuen eta az ken urteko txostenean ere (1999) lehentasunez ko 
trataera eman zitzaion.

Edozein modutan ere, proposamenak gorabehera, ez da lortu egoerak ageriko hobekuntza-
rik izatea eta alojamenduen gaiak konpondu gabeko gaia da, hau da, zalantzen, arazoen eta 
kez ken aldiro-aldiroko iturria.

2000. urtean barrena, Arabako sasoikako langileen arazoari aurreko egiteko hainbat erakun-
dek sortutako mahaiaren batzarretatik batean (otsailaren 22ko bilera) planteatu zen ego-
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kia izango zela Arartekok pertsona hauen eta euren familien alojamenduari buruz ko gaia, 
oraindik ere konpondu gabekoa, berriro ere aztertzea eta mahaikideek erreferentzia gisara 
erabiltzeko agiri edo proposamenen bat egitea.

Eskari horri erantzunez, Ararteko erakundeak hainbat lan bilera izan zituen gai honen ingu-
ruko eskumena duten administrazioetako zenbait arduradunekin (horietariko batzuk erakun-
deen arteko mahaian ez dauden Eusko Jaurlaritzako sailekin) eta, ondoren, arautzeko pro-
posamenak jasotzen zituen txosten bat taxutu zuen; txosten hau Arabako Ongizateko Foru 
Diputatuari igorri zion, bera hartu behar baita mahai horren arduradun edo bultzatzailetzat, 
eta bestelako erakundeetara ere bidali zuen.

Hona hemen bildutako gomendio orokorrak mamiz jasotzen ditu txosten horren edukia eta 
2000ko maiatzean aurkezturiko proposamenak; alta, horiei, txosten hau idazteko momen-
tuan, ez die oraindik ere erantzun zehatzik eman erakunde eskudunetariko bakar batek ere.

Aurten arte gai honen inguruan Ararteko erakundeak izandako esku-hartzearen bitartez ara-
zoa deskribatu eta aztertu nahi izan da, bai eta proposatu ere, zeintzuk diren egoera hori 
hobetzeko erakundeek abian jarri beharreko jarduerak, betiere legeriak emandako zereginen 
arabera eta beste erakunde batzuei dagoz kien zehaztapenetan sartu barik. Edozein modutan 
ere, egindako txostenean zein gomendio honetan aurrerapauso bat gehiago egin eta egoera 
desblokeatzeko erabilgarritzat jotzen diren hainbat adibide eta proposamen ematen dira.

Gomendioa hiru zatitan egituratzen da:

1. Lehenengoa, deskribatzailea; bertan aztertutako errealitatea ez ezik bete beharreko 
premiak ere islatzen dira (neurri batean aurreko urteetan egindako azterlanen labur-
pena izan liteke).

2. Beste toki batzuetako hainbat ekimen eta proiekturen berri ematen den bigarren 
zatia (horiek guztiak erreferentzi modura erabil litez ke).

3. Gaiari eskumenaren ikuspuntuaren aldetik oratzen zaion hirugarren zatia; era be-
rean, egoera erregulatzeko lanabes juridikoak ere proposatzen dira (gomendioa eta 
proposamenak).

1. Sasoikako beharginen eta euren familien kokaleku eta alojamenduak araban. 
aintzat hartu beharreko egoerak

Sasoikakoen problematika aztertzean izan ohi den arazoetariko bat da euren errealitatearen 
gaineko datu orokor eta fidagarririk ez egotea. Badira hainbat gairen inguruko datu partzia-
lak (eskolaturiko adin txikikoen inguruan, informazio bulegoetara jotzen duten edo Agurain 
zein Biasteriko aterpetxeak erabiltzen dituzten pertsonen inguruan, Gizarte Segurantzako 
alta hartu duten langileen inguruan...), baina horien bitartez oso nekeza da arloaren arazoei 
buruz ko ikuspuntu orokorra -kuantitatiboa eta kualitatiboa- ateratzea.

Alojamendu eta kokalekuei buruz ko datu zehatzei dagokienez, arazoa oso antzekoa da. 
Kasu jakin batzuetan, bai udal ekimenez bai Gizarte Ongizate Foru Institutuak sustatutako 
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egitasmoen ekimenez, gai honen inguruko hainbat datu jaso eta ezagutu ahal izan dira. Ho-
rrela bada, az ken kanpainetara mugatuz, esate baterako, erabiltzeko moduko zenbait datu 
iturri ditugu, nahiz eta lokal edo alojamenduen errolda fidagarririk existitzen ez den. Ziurta-
sun eta argitasun handiagoa eman nahian, hona hemen bilduko ditugu 1999ko kanpainari 
dagoz kion datuak (horren inguruan memoria guztiak erabili ahal izan dira). 2000. urteko 
datuei dagokienez, hainbat sartu dira, betiere gomendio hau idazteko momentuan (2000ko 
abendua) horiek eskuratzeko modua zegoen ala ez kontuan hartuta. Horrenbestez, 1999ko 
kanpainei buruz ko datu iturrietara joz, ondoko hauek guztiak aipatuko ditugu:

– Patata batzeko eremuari dagokionez, “Cáritas” erakundeak 1999an sasoiko eta 
nekazariekin egindako lanaren inguruan taxuturiko memoriak datu interesgarriak 
ematen ditu; datu horiek guztiak Arabako Lautada, Arana Haran eta Arabako Men-
dialdeko 36 herritan egindako 112 inkestari esker eskuratu ahal izan ziren.

– Arabako Errioxako eremuaren kasuan, oinarriz ko gizarte zerbitzuen eskuhartzeak 
eta az ken urteotan barrena Eltziegon gizarte eta hez kuntza arloan esku hartzeko 
egitasmo batek ekarri dute, esate baterako, adin txikiko ugari eskolaratzea edo elika-
dura, osasun, higiene edo aisialdiko erabilerarekin zerikusia duten jardueretan par-
te hartzea ez ezik herri horretara bertaratzen diren sasoikoen eta euren familien 
egoerari buruz ko datu orokorrak biltzea ere. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongiza-
te Sailak diruz lagundutako egitasmo honen garapenarekin arduratzen den Hezilan 
heziketa taldeak urtero-urtero egindako txostenetan oso datu interesgarriak jasotzen 
dira etorkizunean hainbat eskuhartze bideratu ahal izateko: familien jatorria, familia-
ren osaketa, mahats bilketara etortzen emandako urte kopurua, eskolaratze erre-
gistroak... Egitasmo hauek beste udalerri batzuetara (Lantziego eta Kanpezu 2000. 
urtean) zabaltzearen ondorioz errealitatea hobeto ezagutzeko aukera izango dugu.

– Gizarte Zerbitzuetako Idaz karitzak sustaturiko Arabako Errioxan egindako sasoiko 
lanari buruz ko azterlanak eremu horretako alojamenduetako eskuragarritasun, oku-
pazio, tipologia eta edukierari zein baldintzei buruz ko ikuspuntu zabala ematen du, 
bai eta gai honen inguruan nekazariek eurek sentitutako zailtasunak ere. Aipatu be-
harra dago datu horiek guztiak inkesta bitartez jaso ahal izan direla eremu horretako 
ustiategietako jabeei egindako elkarriz ketetan.

Mahatsa biltzeko 1999ko kanpainan, gainera, aipatzen dihardugun gaiari zuzenean eragiten 
dion zirkunstantzia berria izan zen: aurreko urteetan Eltziegon kanpatzeko egokitu ohi zen 
gunea kendu izana. Jakina denez, az ken bi urteetan aplikatu den erabaki honek familia as-
koren kokaleku baldintzei eragin die zuzenean; izan ere, aurreko urteetan bertara jotzen eta 
kanpatzen ohituak egon dira. Ararteko erakundeko langileek in situ egiaztatu ahal izan zuten 
zeintzuk izan ziren makina bat familiari, batez ere ailegatu eta lehendabiziko momentuetan, 
planteatu zitzaiz kion arazoak eta zalantzak.

Kanpatzeko gunea kentzeko erabakia hartu da, beste arrazoi batzuen artean, alde kontra-
tugileek kontrataturiko pertsonei alojamendua emateko erantzukizuna hartzeko irizpideari 
jarraituz. Erakunde hau ere bat dator irizpide horrekin eta horrelaxe adierazi du uneoro. 
Arazoa, hala ere, sortzen da kontratugileek erantzukizun hau beren gain hartzen ez dute-
nean edo pertsonen duintasuna errespetatzen ez duten baldintzak edo eska daitez keen 
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gutxienekoak betetzen ez dituztenean. Bestalde, aipatu beharra dago gutxieneko horiek ez 
daudela ezarrita, horiek erregulatzeko arautegia edo zehazteko erabakia falta delako.

Erakunde honen aurreko txostenetan lau egoera mota bereizi dira pertsona hauei alojamen-
dua emateko baldintzei dagokienez:

a) erakundeek bultzaturiko aterpetxeetan -eskuarki egun bat edo bitan barrenahartu-
tako pertsonei dagokiena;

b) horretarako beren beregi ezarritako gune edo akanpalekuetan kanpatzen duten fa-
miliei dagokiena;

c) nekazariek edo enpresa kontratugileek egokitutako lokaletan alojamendua hartzen 
duten pertsona zein familiei dagokiena;

d) baldintza hoberik ezin topa dezaketelako, gaua ahal duten lekuan eta moduan igaro-
tzen duten famili zein pertsonei dagokiena.

Badira bestelako desberdintasun esanguratsuak eta garrantzi handikoak. Horietariko bat 
da inguru horretara familiarik gabe lan egitera doazenen eta familia guztia eurekin batera 
eroaten dutenen artekoa. Jakina denez, beharrizanak oso desberdinak dira kasu batean eta 
bestean.

Hona bilduko ditugu 1999ko kanpainari batez ere dagoz kion hainbat datu, betiere gorago 
aipatutako lau egoera horietariko bakoitzari buruz. Batzuetan memorietatik ateratako informa-
zioak dira; beste batzuetan Arartekoren langileek 1999ko irailaren 29an eta urriaren 6an koka-
leku eta lokaletara egindako bisitetatik ateratako datuak dira. Era berean, men egingo diogu 
2000ko urriaren 17 eta 18an egindako bisiten ondorioz aztertu ahal izan dugun egoerari.

a) Aterpetxeak

Behin beharrez ko obrak amaitu eta gero, 1998an abian jarri zen Aguraingo aterpetxe 
iraunkorra, Arabako Foru Aldundiak sustatua eta 31 pertsonarentzako lekua duena. Bias-
teriko aldi baterako aterpetxeari gagoz kiola, aurreko urtean legez, udal igerilekuko lokalak 
prestatu dira, plaza kopuru zehatz bat kontuan hartuta (48 pertsona) eta funtzionamendu-
rako antzeko irizpideak erabili dira (gehienez ere gau biko egonaldiak, mantenua...).

Bi zerbitzu hauek hartzen dituzten eskariak eta ematen duten zerbitzua nahiko desberdinak 
dira: Aguraingo zerbitzuaren kasuan, eskaria txikiagoa da (93 gizonez ko lau astetan barrena 
eta 99an gainez ka egiteko ezelako problemarik izateke), eta Biasterikoaren kasuan askoz 
handiagoa (192 gizonez ko eta 13 emakumez ko, hamaika egunetan barrena 99an). Az ken 
kasu honi dagokionez, aterpetxeak gainez ka egin zuen funtzionamenduaren lehendabiziko 
egunetan eta, ondorioz, pertsonei harrera egiteko lekua behin-behinean handitu behar izan 
zen 16 plaza gehiago eskainiz. Az ken urtean egoera hori intentsitate handiagoarekin gertatu 
da; horrela, irekita egon den hamar egunetan barrena okupazioa %100ekoa izan da, eta, 
az kenik, aldez aurretik ixtea erabaki da kudeaketa arazoak egon direlako.

Argi dago aterpetxeen formulak badituena hainbat muga eta kontraesan. Era berean, ele-
mentu positiboak ere ageri dira: erakunde desberdinen arteko lankidetza, eremu horretako 
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oinarriz ko laguntza zerbitzuen eta boluntarioen inplikazioa, kolektiborik ahulenei -berbarako 
atzerriko etorkinei- eskainitako arreta (1999an Agurainen hartutako 93etarik 84 eta Biaste-
rin hartutakoen %80 izan dira atzerriko etorkinak), alojamenduaz gainerako bestelako zer-
bitzuak eskaintzea (arropa, janaria, garbiketa, botika kutxa, informazioa...).

Alta, zerbitzu horietako memoria teknikoetan ageri diren datu eta balorazioekin bat, az ken 
urte honetara arte adieraz zitekeen aterpetxeen bideak, bere mugak izan arren (bi egune-
ko gehieneko egonaldia, ordutegiak mugatuak izatea, hainbat egunetan gainez ka egitea, 
gizarte agenteen aldetik inplikazio maila desberdina...) zerbitzu baliagarria ematen ziola oso 
ahula den pertsona kolektibo bati, hots, mahatsa edo patata biltzera bere kasa edo fami-
liartekoak ez diren taldeetan doan kolektiboari, gehienbat atzerriko jatorria duten pertsonek 
osatua (bereziki Magrebekoak). Az ken urtean Biasteriko aterpetxean sorturiko arazoek eka-
rri beharko dute inguru honetan eskaintzen den zerbitzuaren balorazioa eta egoera berraz-
tertzea. Berraztertze horretan, besteak beste, kontuan hartu beharko lirateke Biasteriko 
aterpetxearen behin-behineko egoera eta baldintza materialak eta segurtasunez koak, bai 
eta inguru horretara bertaratzen den pertsona kopuru gero eta handiagoa ere, nahiz eta 
alojamendurako premiak konponduta izan ez.

Zerbitzu hauetako funtzionamenduan badira sasoikakoen beharginei zuzendutako beste 
toki batzuetako aterpetxeen aldean bereizgarriak diren bi ezaugarri: behin-behineko harrera 
eskaintzen dute (kontratuak izan ez diren bitartean, ez kontratuaren epearen barruan) eta 
administrazioa da kostu guztiak ordaintzen dituena (AFA eta ez nekazariak). Bi ezaugarriok 
elkarrekin dute zerikusia eta berraztertu beharko lirateke, baldin eta aterpetxeak alojamen-
du iraunkorrerako formulatzat hartzen badira; izan ere, gai hori behin baino gehiagotan plan-
teatu da irtenbide egoki modura eta gainera beste leku batzuetan badago honen inguruko 
esperientzia handia.

b) Kanpatze guneak

Aipatu denez, az ken bi urteetan Eltziegoko ohiko kanpatze gunea kendu da. Eremu hau, ge-
hienbat, estatutako beste leku batzuetatik zein Portugaletik etorritako ijito etniako familiek 
erabiltzen zuten.

Patata batzeko eremuan, gutxienik, Albainako kanpamenduari eutsi zaio aurreko urteetako 
antzeko baldintzetan: bi komun, elektrizitate sorgailu bat, edateko ur txorrota eta hainbat 
zaborrontzi. 1999an udalak komunerako lagatako ur patin bat ezarri zen, nahiz eta az ken 
kanpainan horrelakorik egon ez den. Alta, “etxebizitzak”, kasurik gehienetan, aldi baterako 
txabolatzat har daitez ke (hamabost bat gutxi gorabehera), osagai eta material eskasez egin-
da daude eta ez dituzte segurtasun zein osasun arloko gutxieneko baldintzak betetzen. 
Orobat, esan beharra dago autobus zahar bat eta hainbat furgoneta alojamendu gisa era-
biliak direla. Eremu horretako kanpatze guneei dagokienez, ez dugu zuzeneko daturik, ez 
baitugu bisitatu.

Eltziegoko kanpatze gunea benetako alternatiba barik kentzearen ondorioz, inguru horretan 
kanpatze gune berriak sortu dira, txikiagoak eta, kasuen arabera, eskasia baldintza gehiago 
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edo gutxiago dituztenak. Horrela bada, 1999ko urriaren 6an hainbat kokaleku bisitatu ahal 
izan genituen:

– kanpatzeko lehengo gunearen aurrean, nekazari kontratugileak karabanak eta fur-
gonetak aparkatzeko lagatako eremu batean (5 familia);

– Eltziegon ere mahastietara abiatzeko eta harrera leku bihurtzeko zabaldutako bide 
batean (6 familia);

– Baños de Ebroko baskularen ondoan (9 familia);
– nekazarien lonja edo pabilioiaren baten alboko guneetan (Biasterin, Samaniegon, 

Bañosen, Lapueblan, Eltziego...);
– eraikitze materialak pilatzeko hainbat eremutan (Villabuenan...).

Kanpaldi hauek az ken urte honetan ere izan dira eta berriak ere sortu dira; horietariko batzuk 
nahiko handiak izan dira, berbarako Elvillarren bisitaturiko bat (urriaren 18an, 12 familia han-
di baino gutxiago ez zituena).

Oro har kanpatze eremuak nahiko familia handiek edota euren artean senidetu-
rikoek hartzen dituzte (batzuetan 40 kide baino gehiagokoak). Taldeka abiatzen dira 
furgoneta eta kamioietan eta, eskuarki, argi eta ur hartuneren bat eskaini ohi zaie, 
baina ez kasu guztietan. Gainerako zerbitzuak (komunak, dutxa, sukaldea, ur beroa, 
lo egiteko lekuak...) euren kontura dira. Eltziegon kanpatutako pertsonek udal igeri-
lekuko dutxa eta bainugelak erabili ahal izan dituzte.

Erakunde honetako langileekin berba egin ahal izan duten ia guztiek uste dute euren egoera 
txarrera egin duela aurreko urteetakoaren aldean (zerbitzu ezagatik, herriko erdiguneko 
urruntasunagatik, gunetara sartzeko zailtasunagatik). Baten batek adierazi du egoera nahiko 
antzekoa dela: “lehen bezain txarra”. Era berean, bada batzuetan aintzat hartzen ez den 
egoera aditzera eman zuenik: nekazari kontratugileek alojamendua eskaini zieten, baina 
gurago zuten, euren kamioiak eta erdi-atoiak erabilita, taldeko bizimodua egin.

Az ken ohar honek ageri-agerian jartzen du behar bezalako alojamendua emateko zer-no-
lako zailtasunak ekartzen dituen horrelako lekuetara, lan egingo dutenez gain, kide guztiak 
biltzen dituzten familiak bertaratzea. Esperientziak erakusten digu errealitate honi (fami-
lian bertaratzearena) urterik urte eusten zaiola, eta, litekeena dela horrela izaten jarraitzea 
kultura eta merkatu arrazoiak direla eta. Hori ikusita, ez du ematen irtenbiderik egokiena 
ezikusiarena egitea denik, horiek guztiak existituko ez balira bezala.

c) Alojamenduak, nekazariek edo enpresa kontratugileek eskainitako lokaletan

Arartekoren 1997ko urteroko txostenean egoera modu honetara laburbiltzen zen:

“Nekazarien zein enpresa kontratugileen jabetzako lokaletan harrera egiten zaien pertsona 
eta familiei dagokienez, oso egoera desberdinak ikusi ahal izan dira: eredugarritzat jo diren 
lokalak (gaitasun handiko enpresa batzuek prestaturikoak) (...), gutxieneko bizi baldintzak 
betetzen ez dituzten guneak (sarritan familia arteko hainbat ustiategitan lanabesak gordetze-
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ko erabiltzen diren lekuak), bai eta hainbat udalerritako nekazariek alojamendurako lokalak 
beren beregi konpondu eta berriztatzeko ekimen batzuk ere”. Horrela bada, 1999an bereziki 
egindako kanpoko bisitaldietan ikusitakoak bide ematen du oinarri-oinarrian arestian esan-
dakoari eutsi ahal izateko.

Urte horretako irailaren 29tik urriaren 6ra bitartean bisitatu ahal izan ziren langileei eta euren 
familiei alojamendua emateko hainbat udalerritan erabiltzen diren lokalak, esate baterako 
Arabako lautadakoak, Arabako mendialdekoak eta Arabako Errioxakoak. Alojamendu horien 
baldintzak apuntatu ziren horretarako berariaz egindako ohar fitxa batean.

Ikusitako oinarritzat hartuta, lokal horietako tipologiarik ohikoena honako deskripzioarekin 
etor daiteke bat:

– Bizitzeko prestatutako lekuari dagokionez, pabilioia independenteak edota nekaza-
rien etxebizitzari atxikitako guneak izaten dira, sarritan lanabesak edo salgaiak bildu 
eta gordetzeko erabili eta data horietan sasoikakoen familiei harrera egiteko garbitu 
edo atontzen direnak.

– Baldintza zein zerbitzuei dagokienez, ohikoena izaten da ura eta argia izatea eta 
sukaldea zein komuna pabilioian bertan egotea edo leku hurbil batean. Espazioa 
banatu ohi da ez kontideen edo familien arabera, lurrean jarritako koltxoiek ematen 
duten tartea besterik ez dagoela; kasurik onenean mahai edo manpararen bat ere 
egon daiteke.

Lokal horietan hartutako pertsonen kopurua oso aldakorra da kasuen arabera. Egindako 
bisitetan era guztietako egoerak ikusi eta aztertu ahal izan dira: 14 familia eta 43 pertsona 
lonja horietako batean, bai eta 10 pertsonako familia bakarrak okupatutako lokalak ere.

Gai hau behar bezala baloratu ahal izateko, komeni da honakoak, bederen, gogoan izatea: 
egoerak oso aldakorrak izaten direla ( bai beharrizanei zein emandako irtenbideei dago-
kienez), alojamenduak emateko baldintza ekonomikoak zeintzuk diren ezagutzeko zailta-
sunak egoten direla, eta arazo handiak izaten direla enpresak edo nekazariek eskainitako 
objektu zein zerbitzuen eta kontratatuek eurek ekarritako ekipamenduaren artean bereizi 
ahal izateko.

Arabako Errioxan sasoikakoen lanari buruz ko txostenean, 2000ko apirilekoa eta Arabako 
Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuetarako Idaz karitzak sustatutakoa, normalean izaten diren 
makina bat egoerari buruz ko datu esanguratsuak jasotzen dira, ikuspuntu zehatz bat ere 
sartuz: kontratua egiten duten nekazariena, hain zuzen ere. 298 nekazariri egindako lagin 
batetik hartu diren datuek errealitatera gehiago hurbiltzea ahalbideratzen dute, betiere lagin 
horren balioz kotasuna eta fidagarritasuna erabatekoa ez dela jakin arren. Horrela, aztertu-
tako laginari dagokionez, ondokoa jakin ahal izan dugu, adibidez:

– Zenbatek ematen duten alojamendua (guztien %64) eta zenbatek ematen ez duten 
(herena baino gehiago).
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– Zein alojamendu mota eskaintzen duten: etxea (%33), lonja (%35), biltegia edo 
pabilioia (%19)...

– Gutxieneko zein baldintza betetzen dituzten alojamendu hauek: edateko, argia, bai-
nugela eta sukaldea (%40); gainera, ur beroa eta oheak (%30)...

– Inguru horretan zenbat plaza egongo diren gutxi gorabehera (193 inkesta positiboe-
tan 1.688 plaza zenbatu dira eta plaza kopurua 4.000-4.500 ingurukoa izango dela 
pentsatzen da).

– Zeintzuk diren nekazariak sasoikako langileei alojamendua emateko dituen zailta-
sunak: leku egokirik ez izatea (%27); lokala berritzeko premia, mahats bilketak oso 
egun gutxi irauten duela eta kostua handia dela kontuan hartuta (%10); elkarbizitza 
arazoak eta portaeraren gaineko zalantzak (%16)...

Kasu honetan gogoan izan behar da iritzi hauek guztiak nekazariek beraiek eman dituztela 
eta ezin izan direla kontrastatu beste iturri batzuekin edo errealitatearen zuzeneko azterke-
tarekin.

Aztertutako errealitateak, gutxienik, irtenbide hauek zailtzen dituzten bi elementu objektibo 
nabarmentzeko aukera ematen digute:

– hainbat ustiategiren tamaina, ezaugarriak eta gaitasun ekonomikoa, hau da, 
beharrez ko baldintzak bete beharreko alojamendua jartzeko baliabide gutxi dituzte-
nak;

– instalazio hauek urtero alojamendu modura erabiltzeko denbora tarte laburra (biltze-
ko kanpainak nahiko laburrak izaten dira).

Jakina denez, Arabako Errioxako ardo enpresa handi baten gaitasun ekonomikoak ez du 
zerikusirik patata lantzeko hektarea batzuk erabiltzen dituen nekazari arrunt baten baliabi-
deekin. Ikusi ahal izango dugunez, alojamenduaren gaineko irtenbiderik duinenak enpresa 
gogorrei dagoz kie edo bereziki sentsibilizaturiko nekazariei edo egokitzen den azpiegitura 
dutenei. Hainbat kasutan, azpiegiturak egokitzeko beharrez ko obrei ekiterakoan, erakun-
deen laguntza ekonomikoak izan dituzte.

d) Alojamendurik gabeko pertsonak eta zerbitzurik gabeko kanpatze guneetan 
dauden familiak

Kanpatze guneen inguruan deskribatu eta ikusitako egoeretariko batzuk ezin hobeto sar 
daitez ke atal honetan. Horri erantsi beharko litzaioke Biasterin zenbaitetan jazotzen den 
egoera, hau da, aterpetxeak ohe guztiak beteta dituen egun, edo hobeto esanda, gauetan 
gertatzen dena (arkupetan edo autobus geltokian lo egiten duten pertsonak...).

Egoera mota hauek maizago izaten dira kontraturik ez dagoen kasuetan: beharginak inork 
kontratatu ez dituenean edo kontratu batetik bestera zain egoten diren bitartean. Alabaina, 
sarritan geratu ere egitean da, langileek kontratua izan arren, kontratugileek alojamendu-
rako erantzukizuna beren gain ez hartzea.

***
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Deskribatutako egoera gogoan izanik, erakunde honek aurreko aldietan ere azpimarratu 
gura izan ditu zenbait alderdi. Horrela eta adibide gisa, honako alderdiak nabarmendu ditu: 
zerbitzuak hobetu ahal izateko, erakunde desberdinen eta gizarte agenteen arteko lanki-
detzaren beharrizana; are arazo handiagoak sor ditzakeen egoeraren hauskortasuna; ha-
rrera egiteko sareek data zehatz hauetan gainez ka egiteko duten erraztasuna; ukitutako 
udalerrietan udal agintaritzen inplikazio maila eta irizpide desberdinak...

Onartu beharra dago eta halaxe esan behar da alderdi hauetariko batzuen gaineko eraba-
kiak hartu direla, bai eta baliabideak jarri eta hobekuntzak lortu ere: informazioa emateko 
bulegoak irekitzea, sentsibilizazio kanpainetan laguntzea, profesionalen kopurua handitzea, 
esperientzia berriei oratu eta hasiera ematea... Guztiarekin ere, aurten ukitu nahi dugun 
kokaleku eta alojamenduen gai zehatz honetan ez da urrats esanguratsurik igarri.

Erakunde honen iritziz, badira bi gai deskribatutako egoeren oinarrian daudenak eta bene-
tako zailtasun bihurtzen direnak, kokaleku eta alojamenduei buruz planteatutako arazoei 
aurre egin eta irtenbidea eman ahal izateko:

– kontratugileen betebeharrak (eta horien artean, alojamenduari dagoz kionak) zehaz-
ten dituen eta lokal horiek bete beharreko gutxieneko baldintzak erregulatzen di-
tuen arautegi edo erabakirik ez egotea;

– banakako baliabideak erabilita, beharrizan batzuk betetzeko zailtasun objektiboak eta ne-
kazarien arteko lankidetza edo erantzun erkidea aurrera eroateko ekimenik ez egotea.

Lurralde honetan oraindik ere ez dago gai hauek argitu eta zehatz litzakeen nekazaritzako 
hitzarmenik. Oraindik ere ez dago lokalen edo laguntza zein ikuskapen baliabideen ingu-
ruan gutxieneko baldintzarik ezarriko duen arautegi zehatzik. Eta elkarren arteko arazoei 
irtenbidea emateko lankidetza ekimenei dagokienez, jakin dugunaren arabera, nabarmen 
daitekeen gauza bakarra honaxekoa izan da: UAGAk azaldutako interesa, GOAG nekazaritza 
konfederazioaren migrazio arloak, Kataluniaren kasuan (hainbat instalaziotara egindako bisi-
taldia barne), gai honen inguruan aurrera eraman dituen esperientziak ezagutu eta zabaltze-
ko edo Lezako Udalaren ekimena etorkizunean erabilera komuneko lokala izateko.

Horrela bada, az ken urteetako errealitatea gogoan izan eta batik bat zenbait nekazarik aloja-
mendua emateko dituzten gabeziak nahiz beste batzuek familia oso-osoei harrera egiteko 
dituzten zailtasun objektiboak aintzat hartuta, deigarria da nekazari batzuen arteko lanki-
detzarako ekimenik ez egotea, horrela arazo komunei irtenbidea emateko momentuan. Ba-
liteke, gainera, ekipamendu berririk gabe hainbat egoera konpondu ahal izatea, gaur egun 
diren, baina zeregin hauetarako aprobetxatu ez diren baliabideak erabilita. Esan nahi baita, 
baliabide egokiak izan litez ke Bernedoko “Arabako Mendialdeko Gazte Alojamendua” edo 
Lagrango Udalak San Bartolomeko ermitaren aldamenean egin berri duen eraikina zein 
bertako kanpatze gunea...

Bestalde, Arabako Errioxan gero eta ohikoagoa da pertsona horiek kontratatzea mahatsa 
bildu zein nekazaritzako bestelako lanak egiteko. Horrek ekarri du egonaldiak luzatzea eta, 
horregatik, arte garrantziz koagoa izatea alojamendu baldintza egokiak arautu, kontrolatu eta 
bermatzeko beharrizana.
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Hori guztia dela eta, erakunde honek funtsean berresten ditu alojamenduari buruz ko gaia 
arautzeko beharrizanaren alde 1997an erabilitako argudio berberak; horrek legebiltzarrari 
izaera orokorreko gomendioa egitera bultzatu zuen ”sasoikako beharginei eta euren familiei 
zuzendutako alojamenduek bete beharreko gutxieneko baldintzak (materialak, higienikoak 
eta funtzionalak) arautzeko; izan ere, arautegi hori irizpide gisara erabil daiteke diru-laguntza 
publikoak esleitzeko, alojamenduak baimendu eta ikuskatzeko, eta, az kenik, alojamenduo-
tako baldintza duinak bermatzeko.”

Hurrengo atalek ildo horri jarraitu nahi diote, hau da, proposamenak zehaztu eta irtenbide 
batzuk eskainiko dira.

2. Egoera beste autonomia erkidegoetan erregularizatzeko hainbat ekimen

Egoera eta irtenbiderako proposamenak ikuspuntu juridiko eta eskumeneko batetik aztertu 
baino lehenago (hori gomendio honen 3. atalean egingo da), interesgarria izan liteke, oso 
modu laburrean bada ere, beste erkidego batzuetan abian jarritako ekimenak; izan ere, 
horretara, planteaturiko problemak konpontzeko bideak jorra litez ke. Jakina denez, ekimen 
horietariko bakoitzak erantzuten dio ezaugarri zehatzak dituen problematika bati eta gerta 
liteke hartzen diren irtenbideak baliagarriak edo nahikoak ez izatea bestelako testuingurue-
tan. Beraz, kontua ez da gure egoerari besterik gabe aplika dakiokeen irtenbide eredurik 
eskaintzea, ezpada beste testuinguru batzuetan baliagarriak izan diren alternatibak plan-
teatzea, horiek, az ken batean, argi izpiren bat eman diezaguketelakoan.

Nahiko hurbil dauden eta sasoikako langile kopuru esanguratsua duten guneetara mugatuz, 
ondorengo ekimenak eta ezaugarriak zehatz ditzakegu alojamenduen erregulazioari dago-
kionez:

1) Andaluzia:

•  Andaluziako Juntak diruz lagundu eta udalek errentatutako alojamenduaterpetxeen 
sarea sortuz joan dira, bai gutxienez hainbat kanpainetarako bai hainbat gunetan 
(adibidez: olibaren kanpaina).

•  El Egidon sortutako arazoen ondorioz, badirudi enpresa buruek langileen esku uzte-
ko moduko alojamenduen gaiari oratu gura diotela.

•  Familiaren beharrizanak betetzeko neurriei dagokienez, haurtzaindegi sarea antolatu-
ta dago (barruko migrazioak).

•  Gogora ekarri beharra dago, kasu askotan, ez dela sasoian sasoiko lan bat, ezpa-
da urte osoko edo zati handi bateko beharra. Edozein kasutan ere, iraupen handiko 
kanpainak dira.

2) Katalunia:

COAGk zenbait urtetan barrena aurrera eroan duen esperientzia, funtsean, ezagutzen 
dugu; UAGAk ere horrekiko interesa azaldu du. Esperientzia horretarako ezaugarri azpi-
marragarri batzuk honako hauexek dira:
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• Etorburuko kontratazioa, alojamenduen zein etxe partikularren sarea eta nekazariari 
zuzendutako zerbitzuen kudeaketa osoa nahasten ditu (nekazariak COAGri egiten 
dion ordainketaren bitartez).

• Udal batzuek alojamendu komunitarioak eraikitzea erabaki dute.
• Nekazaritzako hitzarmena dago eta alojamenduek bete beharreko gutxieneko bal-

dintzak ezarrita daude.
• Familiarteko egoerak ez dira oso arruntak eta ez dira alojamenduen kasuan aurreikus-

ten.

3) Errioxa:

• Duela urte batzuetatik hona nekazaritzako hitzarmena dute; horrek alde kontratugi-
learen betebeharra ezartzen ditu, betiere kontratutakoen alojamendu baldintzei da-
gokienez.

• Edozein modutan ere, Bañaresko kanpamenduko egoeraren modukoek kolokan jart-
zen dute gai horri buruz ko hitzarmena betetzen den ala ez.

4) Nafarroa:

• Sasoikako langileen alojamendurako plana dago nekazaritza produktuak biltzeko 
kanpainak izaten direnean; egitasmo hori Nafarroako Gobernuko Nekazaritza Sailak 
aurkeztu zion Parlamentuari, Parlamentuaren 1999ko urriaren 27ko bilkurak onetsi-
tako mozio bati erantzuteko asmoz.

• Kontsultatutako erakundeek “behin-behinekotzat” jotzen dute plan hori.
• Etxe partikularren sarea (erabiltzen ez direnak) sortzea du helburu; horiek alokatuko 

litzaiz kioke enplegu emaileei, sasoikako langileei alojamendua eman ahal izateko.
• Etxean sistema honetan sartuko direla bultzatzeko, PFEZaren %20ko kenketa propo-

satzen du, helburu honetarako lokalak erosi edo berritzeko inbertsioa egiten dutenen 
kasuan.

5) Aragoi:

• Aragoiko Gobernuak hainbat dekretu argitaratu ditu (horietariko az kena 2000ko mar-
txoaren 10ean) “nekazaritza eta abeltzaintzako sasoikako beharginen alojamendu-
rako zuzendutako eraikinak egokitzen laguntzeko”.

• Dekretuaren barruan bi elementu nabarmendu behar dira:
* ematen diren diru-laguntzen maila (eraikinak egokitzerakoan egindako in-

bertsioaren %50eraino);
* lokalek bizigarritasunaren aldetik bete beharreko gutxieneko baldintzak zehatzme-

hatz adieraztea (dekretuaren eranskina).

6) Extremadura:

• Cáceresko nekazaritzako hitzarmenak beren beregi ezartzen du “nekazariak langilea-
ri eskuratu beharko diola beraren familiarentzat zein harentzat bizigarritasun baldintza 
duinak dituen etxebizitza bat”.
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• Nekazaritzako Sasoikakoen Bulegoak 2000ko azaroan Jerte haraneko gerizaren 
sasoikakoen alojamenduei buruz emandako datuak askotarikoak direla esan behar 
da:
* %50eri udalek gizarte erakundeen lankidetzarekin batera martxan jarritako aterpe-

txetan eta beste motatako zentroetan eman zaie alojamendua.
* %30eri bizigarritasun baldintza oso desberdinak dituzten etxeetan, garajeetan 

edo biltegietan eman zaie alojamendu.
* %19ri kanpaldietan eman zaie alojamendu, gehienbat Extremadurako Juntak 

abian jarritako kanpamenduan.

7)  Kanpatze guneei dagokienez, kanpinen gaineko arautegia alde batera utzita (Eusko 
Jaurlaritzaren 41/1981 Dekretua), badira udal ekimenen batzuk, esate baterako Arra-
sate Udalarena (ez zaio lotzen sasoikakoen lanari, ezpada familia nomada batzuen 
asentamenduari). Beste herrialde batzuetako hainbat udalerritan abian dagoenaren 
ildotik doa; izan ere, auto-karabanan bidaiak egiten dituztenei kanpatze gunea uzteko 
modua da:

• gutxieneko zerbitzuak dituen gune bat ezartzen da (argi hartunea, ura, estolda, 
zola...);

• horren erabilera arautzea (pertsonen kopurua, egonaldiaren gehieneko denbora tar-
tea...).

3. Sasoikako beharginen alojamendurako zuzendutako instalazioen baldintzak 
arautzea. Eskumenen eta proposamenen azterketa

Az ken zati honetan, gorago aipatutako gai bat aztertzea komeni da: Euskal Autonomia Erki-
degoko lurralde egitura politikoaren barruan nork exijitu eta arautu behar dituen nekazaritza 
arloko sasoikako beharginentzako instalazioen oinarriz ko bizigarritasun baldintzak. Esan 
nahi baita, erakunde komun eta lurralde historikoen arteko harremanei dagokienez, zehaztu 
behar da zein den nekazaritza arloarekin eta lurralde bakoitzean bizitzeko eta kokalekua 
ematera zuzendutako lekuen baldintzekin zerikusia duten gaiak arautzeaz arduratzen den 
organoa.

Egin zitekeen arren, ez diogu gai honi lan ikuspuntutik helduko; izan ere, lan baldintzak 
ezartzea estatuko legegileari dagokio (oinarriz ko legeria) edo, hala denean, negoziazio ko-
lektiboaren gaia da (nekazaritzako hitzarmenak...). Beste alde batetik, adierazi behar da 
alojamenduen gaiari besterik ez diogula oratuko.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak jasotzen duenaren arabera, autonomia erkide-
goak nekazaritza (10.9.) edo etxebizitzaren (10.31.) gaineko eskumenak ditu. Horiek bide 
ematen dute nekazaritzako langileen aldi baterako alojamendurako zuzendutako egoitzek 
aurkeztu beharreko bizigarritasunaren gutxieneko baldintzak arautuak izan daitezen. Lu-
rralde Historikoei buruz ko 27/1983 Legeak ez die foru aldundiei eskumen berezirik ema-
ten; hori dela eta, ondoriozta dezakegu gai honen gainean arautzea autonomia erkidegoko 
erakunde komunen zeregina dela, Eusko Jaurlaritzarena, hain zuzen, betiere arau bidez ko 
xedapen baten bitartez.
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Eskumenen banaketa hau dela eta, Eusko Jaurlaritzari eska lekioke gainerako administra-
zioetarako (foru aldundiak eta udalak) eta nekazaritza arlorako baliagarriak diren gutxieneko 
irizpideak ezartzeko, betiere sasoikako langileek alojamendu duinerako duten eskubidea 
babestu nahian.

Beste arlo batzuetan, esate baterako turistikoan edo gazte politikakoan, badira aldi baterako 
egoitza erabilera mota hauen gutxieneko zerbitzuei buruz ko hainbat parametro ezartzeko 
erabiltzen diren arauz ko lanabes batzuk.

Besteak beste, honako hauexek daude: Euskal Autonomia Erkidegoko Kanpinen Antola-
menduari buruz ko martxoaren 16ko 41/1981 Dekretua, Ume edo Gazte Taldeen Alojamen-
du edo Egonaldietarako zuzendutako Aterpetxe zein Instalazioen Antolamenduari buruz-
ko urriaren 18ko 406/1994 Dekretua, Landa Inguruneko Alojamendu Egoitzak arautzeko 
maiatzaren 28ko 128/1996 Dekretua.

Nekazaritzako langileek aldi baterako egonaldiak egitera zuzendutako instalazioen problema-
tikari heltzean, aipatu beharreko beste gai bat lurralde eta hirigintza antolamenduari dagokio.

Eragina duten lurralde eta arlokako plangintzen barruan ezarri behar izango litzateke aldi 
baterako ekoizpenaren eta bilketaren inguruko zereginei lotutako aldi baterako egoitza era-
bilera kolektiboa, batez ere Arabako Lurralde Historikoaren barruko ardogintzaren eta pata-
taren arloetan.

Ildo honi jarraituz, idazten ari diren Jarduera Ekonomikoen lurralde eta arlo Plan-
gintzak, bai eta nekazaritzako lurzoruari buruz koak ere, agertuko dute zein izango 
den erabilera mota honek ardogintzako jarduera produktiboekin izango duen beharrez ko 
lotura, betiere sasoikako beharginen beharrez ko eta aldi baterako ekarpena.

Beste alde batetik, komenigarria izango litzateke arabako Errioxako lurralde Plan Par-
tzialean (eskualde honetan Euskadiko ardogintzaren ia arlo osoa dago) eta Arabako Er-
dialdeko Lurralde Plan Partzialean (patataren ekoizpena bertan dago gehienbat) langileen 
alojamendurako aldi baterako egoitza erabilera arautzea, nagusiki bilketa zereginaren exis-
tentziari lotuz.

Nekazaritzako ustiategiak dituzten udalek aldi baterako egoitza erabilera kolektiboa jaso behar 
izango lukete oinarriz ko antolamendurako lanabesetan, hau da, euren arau subsidiarioetan.

Horrek udalerriei ahalbideratuko lieke haziz doan edo gutxienez iraungo duen gizarte errea-
litate bat kontrolatzea; era berean, hirigintza politikako elementuak sar litez ke udal lizen-
tzia eta sasoikakoen egoitzara zuzendutako instalazioen existentzia zein mantentzea lotuz; 
horretarako, bada, Eusko Jaurlaritzako etorkizuneko dekretuak ezarriko dituen gutxieneko 
baldintzak hartu behar izango dira kontuan.

Eskumenen banaketa diseinu hau erreferentziatzat hartzen baldin badugu, ardogintzako eta 
patata ekoizpenetako sasoikako beharginen alojamenduaren problematikari oratu beharko 
litzaioke ondoko tresna juridikoak erabiliz:
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1. Eusko Jaurlaritzaren dekretua, nekazaritza Sailak proposaturikoa; horrek 
ezarri beharko luke ardogintzako eta patatako ustiategiek (gutxienez sortu berriek 
eta gaur egungoak handitzeko proiektuek) sasoikakoei alojamendua emateko insta-
lazioak izateko exijentzia, betiere ustiategi bakoitzak ekoizteko dituen beharrizan eta 
gaitasunaren neurriko proportzioan.
Dekretu honetan ere instalazio hauek bete beharreko gutxieneko baldintzak eta 
beharkizunak jaso behar izango lirateke:
– argi naturala eta aireztatze egokia;
– surik hartzen ez duen koltxoia den ohea edo litera eta armairu bat;
– dutxa, konketa eta komeneko zerbitzu higienikoak, hamar pertsonako;
– sukalde eta harraska alikatatua eta janaria prestatzeko gutxieneko
– ekipamendua;
– jantokirako gunea.

2. arabako foru aldundiko foru dekretua, sasoikako langileentzako instalazioak 
egokitzeko deialdiaren gainekoa; horretarako, gorago aipatutako arautegi autono-
mikoak zehazten dituen gutxieneko beharkizunak bete beharko lirateke.
Dekretu honetan ezarri behar izango litzateke arlo honetan inbertitzeko edozein 
laguntza, diru laguntza edo zerga onurarako baldintza izango dela Eusko Jaurlaritza-
ren dekretuak sasoikakoen instalazioei buruz ezarritako zehaztapenak betetzea.

3. lurraldea antolatzeko agiri estrategikoetan jaso beharko litzateke erabilera hori 
ezartzeko premia; izan ere, behar-beharrez ko elementua da patata ustiategietarako 
zein ardogintzarako. Hala, ondokoak aipatu nahi ditugu eren beregi: Jarduera Eko-
nomikoen Arlokako lurralde Plana (Nekazaritzako Lurzoruen Arlokako Lurralde 
Plana), Arabako Errioxako Lurralde Plan Partziala eta Arabako Erdialdeko Lurralde 
Plan Partziala.

4. ukitutako udalerri guztietako arau subsidiarioen berrikuspenean sartu be-
harko litzateke nekazaritzako ustiategietara lotutako etxebizitza kolektiboaren erabi-
lera.
Era berean, udaleko hirigintza plangintzari buruz ko arau subsidiarioetan instalazio 
horiek bete beharreko beharkizunak eta parametroak sartu beharko lirateke; ho-
rretara, horiek bete ezean, udalak esku har lezake hirigintzako diziplinako tresnak 
erabiliz.
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3.8. ikasle etorkinak

arloaren ezaugarriak

Txosten honetako aurreko lau ataletan, biztanle eskolatuen hainbat egoera edo sektore 
aztertu ditugu; izan ere, biztanle horien ezaugarriak kontuan hartuta eta sektore bakoitzean 
izan ohi diren desberdintasun logikoak alde batera utzita, berariaz hartu behar izaten dira 
kontuan, haien hez kuntza-premiei dagokienez. Atal honetan, barne diferentziak are nabar-
menagoak izan daitez keen beste sektore bat planteatuko dugu, bosgarrena: eskolatutako 
biztanle etorkinak. Sektore hori hemen aipatzeko arrazoia soilik da hainbat zailtasun berezi 
izan ditzakeela hez kuntzarako eskubidea berdintasunaren eta zuzentasunaren printzipioei 
jarraiki baliatzeko.

Eskura ditugun datuen arabera, ikasturtez ikasturte handitzen joan da biztanleriaren sektore 
hori. Hala, esate baterako, 2004ko urtarrilean 8.017 ziren; 10.125 ikasle 2004-2005eko ikas-
turteko lehenengo hilabeteetan; 12.762 2005-2006ko ikasturtean; 16.291 2006-2007ko 
ikasturtean; 17.827 2007-2008ko ikasturtean; 18.737 2008-2009ko ikasturtean… Datu 
horiek erabiliko ditugu hemen, baina beharrez koa dirudi lehenik horien gainean gogoeta 
egiteak: beti ez dago garbi zein irizpideren arabera hartzen den ikasle jakin bat etorkintzat, 
behintzat estatistikaren ondorioetarako –eta, beraz, kopuru horietan sartu da–, edo zerga-
tik ez den etorkintzat hartzen nahiz eta atzerritar jatorria izan (esate baterako, portugaldar 
jatorriko sasoikako ikasleak, edo hemen adopzioan hartutako beste herrialde batzuetako 
haurrak, edo Europar Batasuneko beste herrialde batzuetatik datozenak, edo berriki espai-
niar nazionalitatea lortu dutenak…). Beraz, datu horiek balio erlatiboa dute, eta nabarmen 
alda daitez ke, erabiltzen den irizpidearen arabera.

Dena dela, hemen jakin nahi duguna ez da ikasle bat etorkina edo atzerritar jatorrikoa den, 
baizik eta hez kuntza-premia berezirik baduen edo ez (esate baterako, gure artean irakas-
kuntza-tresna diren hiz kuntzak ezagutzen ez dituelako, edo aurrez oso eskolatze eskasa 
izan duelako, edo oso desberdina den hez kuntza-sistema batetik etorri delako…), eta, batez 
ere, jakin nahi dugu zer neurri hartzen ari den gure sistema ikasle horrek ahalik eta esko-
latze egokiena izan dezan eta zein diren lortutako emaitzak. Ikuspegi horretatik, erabakiga-
rriak izan ohi dira adina, ama hiz kuntza, jatorriz ko herrialdeko hiz kuntza eta antzeko beste 
faktore batzuk.

Nahiz eta beti, edo aspalditik, izan diren gure erkidegoan atzerritar jatorriko ikasleak izan 
dituzten ikastetxeak, oso az kar nabaritu da immigrazioak az ken urteetan izan duen haz-
kundea, eta gaur egun ikastetxe askok edo ia denek dauz kate beste herrialde batzuetatik 
etorritako ikasleak, nahiz eta oso proportzio desberdinetan izan. Hain zuzen ere, gehienbat 
gai hauen gaineko eztabaida izan da gizartean: ikastetxearen arabera ikasleak oso modu 
desberdinean banatuta daudela, eskolatze batzordeek zein eginkizun edo funtzionamendu 
izan behar duten eta era daitez keela gehienbat edo ia bakarrik ikasle etorkinentzat diren 
ikastetxeak –Europako beste herrialde batzuetan gertatu den bezala–. Arartekoak ere, txos-
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ten honetan ikusiko den bezala, arlo horiexetan esku hartu du, bai kexen bidez, bai ofizioz ko 
jarduketen bidez.

Kasu honetan, beste defentsa-bulego batzuek ere badute kez ka hori, hala nola Kataluniako 
Síndic de Greuges erakundeak. Hain zuzen ere, erakunde horrek txosten berezi bat egin 
eta argitaratu zuen duela urte batzuk (2008ko maiatzean), erkidego hartako eskola-segre-
gazioaren inguruan. Arartekoari dagokionez, horren inguruan txosten berezirik egin ez badu 
ere, beka bat sustatu du (Mugarik gabeko eskola. Ikasle etorkinen irakaskuntza Araban, 
2006), eta berariaz jorratu du gai hori hainbat txostenetan (hala nola bakarrik dauden adin-
gabe atzerritarrei buruz ko txostena eta sasoikako langileen egoerari buruz ko txostena, au-
rreko ataletan laburturikoak).

aurrekariak

Jadanik adierazi dugun bezala, az ken urteetan Arartekoak arreta sistematikoa jarri du ikasle 
etorkinengan, ia beti urteko ofizioz ko espedienteen bidez.

Lehenengo erantzunean, Hez kuntza Sailak ikasle etorkinen etengabeko gehikuntzari buruz-
ko gogoeta batzuk egiten zituen; horrek hez kuntza-sistemarako dakartzan erronkak eta pre-
miei hobeto erantzuteko antolaketa-neurri batzuk ezartzea: lurralde bakoitzeko arduradunak 
eta koordinatzaile orokor bat izendatzea; Eskolatzeko Lurralde Batzordeak; etorkizunean 
“ikasle etorkinen arretarako plana” prestatzea.

Orduan, gure informazio eskaera honakoen ingurukoa izan zen:

– Eskolatzeko lurralde batzordeek gure gomendioaren helburua (ikasleen banaketa 
orekatua bermatzea eta eskola ghettoak saihestea) lortzeko erabiltzen dituzten edo 
hartu dituzten irizpide, arau edo neurriak.

– Ikasleen banaketaren datu gaurkotuak (lurralde historikoen, sareen eta abarren ara-
bera).

– Ikasle etorkinen arretarako plana zein fasetan zegoen.

Horren guztiaren berri eman genuen 2004ko gure txostenean (ikusi I. kap., 1.1.10 atala). 
Eskolatze datuei dagokienez, 2004ko azaroaren 19an eguneratutakoak jaso genituen.

Hurrengo urtean ere, 2005eko azaroaren 1ean eguneratutako 2005-2006 ikasturteko da-
tuak jaso genituen gure txostenean (ikusi 2005eko txostena, V. kap., atal hau bera).

“Hez kuntza premia berezietan” edo bereziki zailak diren egoeretan zentratutako txostena-
ren helburuaren arabera, datu globalen xehetasunen berri izateko gure nahia adierazi ge-
nion inoiz sailari, ikasle atzerritarrak beren jatorriaren arabera (EBkoak edo EBtik kanpokoak) 
edo gure sisteman irakasteko erabiltzen den hiz kuntzaren bat ezagutzearen edo ez eza-
gutzearen arabera bereizi ahal izateko. Faktore horiek, gure iritziz, zailtasun handiagoa edo 
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txikiagoa ekar dezakete gure sisteman integratzeko edo, nahiago bada, sistema honek 
haien berariaz ko premiei erantzun ahal izateko.

Horri dagokionez, haur eskolatuen taldea nabarmen hazten ari denez eta horien eskolatze 
egokiak edo desegokiak gizarte ondorioak izan ditzakeenez, beharrez kotzat jotzen dugu 
informazio osagarria eskatzen jarraitzea, datuak hobeto baloratu ahal izateko. Horrela, hu-
rrengo informazio eskaeretan informazio osagarria eskatu dugu honakoei buruz, adibidez:

– Zein irizpide erabiltzen diren, estatistiketarako, ikasle bat “etorkin”tzat hartzeko ala 
ez (adibidez, jatorri atzerritarreko baina Europar Batasuneko ikasleak, sasoikako fa-
milietako ikasleak, hemengo familiek adoptatutako jatorri atzerritarreko ikasleak, 
etab. bezalako sektoreen datuetan barneratuta dauden ala ez).

– Ikasle horietako zeintzuk dituzten berariaz ko premiak edo zein irizpide hartzen diren 
kontuan horiek zehazteko.

– Zein ekimen hartu diren familia etorkinek behar adina informazio izan dezaten, kasu 
bakoitzean eskolatzeko aukera onena zein izan daitekeen erabakitzen lagunduko 
diena. Eta abar.

Jarraipen sistematikoaren ardatza, beraz, gai hau eta beste hainbat izan dira, eta, horri es-
ker, hainbat datu lortu ditugu. Datu horiek ondoko orrialdeetan erabiliko ditugu.

Eskuarki, informazio-eskaerak eta jarraipen-jarduketak hez kuntza-premiei buruz ko txos-
tenaren jarraipenaren esparruan egin ditugu, joerak zein diren ikusteko eta zer elementu 
hobetu behar diren ikusteko, baina baita Immigrazioari buruz ko II. Euskal Planaren hez-
kuntzari buruz ko kapitulua edo Eusko Legebiltzarrak 2007ko martxoaren 15eko osoko bi-
lkuran gai honen inguruan onartutako legez besteko proposamena nola aplikatzen diren 
baloratzeko elementu gisa ere.

Bestalde, gai honen inguruan hainbat kexa izan dira, hala nola Gasteiz ko Ramon Bajo LHIko 
familiek 2008an aurkezturikoa. Horren bidez, agerian utzi dute haur etorkinek bereiz keria 
pairatzen dutela, baldin eta, hainbat arrazoirengatik, ikastetxe bat hautatzen badute eta 
ikastetxe horren osaerak galarazi egiten badie ingurune normalizatu batean sartzen edo 
hezten.

funtsez ko arazoak

Jadanik adierazi dugun bezala, Arartekoak funtsez ko arazo hauetan jarri du arreta:

– Ikasle etorkinak zergatik dauden hain modu desberdinean banatuta, ikastetxe mo-
taren arabera; zergatik dauden kontzentratuta, gehiegi batzuetan, erantzuteko eta 
gizarteratzeko zailtasunak dituzten ikastetxe jakin batzuetan.

– Lurralde batzordeek zer irizpide erabili dituzten eskolatzea erregulatzeko.
– Zer erantzun eman zaien ikasle horien hez kuntza-premia bereziei, zer plangintza egin 

diren eta horrek nola eragiten duen eskolatze egokia eta arrakastatsua izan dezaten.
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Lurraldearen, sarearen eta ereduaren araberako eskolatzeari eta horren banaketari buruz ko 
datuak kapitulu honetako beste epigrafe batean emango ditugu. Baita laguntza eta indar-
garri gisa abian jarritako zenbait programa ere. Hemen, beraz, eskolatze-irizpideetan jarriko 
dugu arreta, polemikatik libre ez dagoen kontua.

Eta eskolatzeko lurralde batzordeek erabiltzen dituzten irizpideei dagokienez, 2007ko apiri-
leko erantzunean Hez kuntza sailburuordearen instrukzioei lotzen zaie, epe arruntetik kanpo 
ikasle etorkinen eskolatzea arautzekoei. Bertan zehazten dira aipaturiko batzordeen eginki-
zunak eta zenbait irizpide finkatzen dira:

– Hiz kuntz normalizazioko prozesuetan integratzea.
– Zentroa familiaren bizilekutik hurbil egotea.
– Funts publikoekin finantzatutako zentro guztien arteko oreka (publikoak eta itun-

duak).
– Zentroetan dauden baliabideen aprobetxamendua.
– Zentroan familia hiz kuntza bera duten ikasleak egotea.

Irizpide horiek berrikusi edo osatu egin dira jasotako az ken informazioan. Bertan adierazten 
denez, aipaturiko batzordeek kontuan hartuko dituzte honako irizpide hauek:

– Sare publikoaren eta sare itunduaren artean %60-%40ko oreka lortzea 2010. urte-
rako.

– Iritsi berri diren ikasleak beren familia ingurunean eskolatzea.
– Gela bakoitzeko plaza kopurua %10 arte handitzea.
– Aurreko irizpideak errespetatuz, ahalegina egingo da %30etik gorako portzentajea 

duten zentroek iritsi berri diren ikasle gutxiago har ditzaten.

Hala ere, Sailak adierazi zuen ikasle etorkinen arretarako egungo programa ebaluatzen ari 
zela, berrikusi eta eguneratzeko xedez. Horretarako, ebaluazio batzorde bat eratu zuen, eta 
laster zirriborro berri bat prestatzeko ondorioak izatea espero zuen.

Hobetzeko proposamenak

Berriro ere, hez kuntza-premia bereziei buruz ko txosteneko gure gomendioak aipatu behar 
ditugu hemen; izan ere, horietako asko hizpide dugun gaiari aplika dakiz kioke, baina ez ditu-
gu errepikatuko. Bai gogoraraziko dugu, modu berezian, horietako hirugarrena. Hain zuzen 
ere, hauxe proposatzen genuen: “Hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleen banaketa 
orekatua bermatzeko eta eskola-ghettoak saihesteko neurriak hartu”.

Gomendio hori oso-osorik jasota dago gizarteak erdeinatutako biztanleei buruz ko txosten 
honetan (ikus 3.5 atala).

Ikus daitekeenez, bertan adierazten da beharrez koa dela hainbat neurri zuzentzaile ezartzea; 
horien artean, honako hauek iradokitzen dira:
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– ratio jakin batzuk ezartzea;
– matrikulazioari buruz ko arautegia berriz aztertzea;
– ikasle horien ikastetxe aldaketak aztertzea.

Ez da soilik etorkinen inguruko gomendioa, baizik eta hez kuntza-premia bereziak edo 
berariaz koak dituzten biztanle guztien ingurukoa. Nolanahi ere, nahiz eta zailtasunak izan 
horietakoren bat aplikatzeko, orduan jadanik berariaz adierazi genuen honako hau: “Erakun-
de honen ustez, gizarte kohesioa lortu ahal izateko, halako neurriak hartzean gogoan izan 
behar dira orain arte behar bezala kontuan hartu ez diren edo sortu berriak diren eskolatze 
egoerak, hala nola, gutxiengo etnikoetako edo atzerritar jatorriko ikasleak (inmigranteak)”.

Halako neurrien edo era berean proposa daitez keen beste batzuen helburua argia da: se-
gregazioa saihestea; integrazioa eta gizarte kohesioa laguntzea.

Jarraipenak

Hemen, az ken urteetan egindako jarraipenak soilik aipatuko ditugu.

Ikasle etorkinen berariaz ko premiak direla eta, aurreko urteetako datuak kontuan hartuta 
(esaterako, 17.827 eskolatu 2007an), bilakaera garrantzitsua izan denez eta, txostenaren 
ondoren, dagoeneko hez kuntza arloko neurriak eta konpromisoak biltzen dituzten bi inmi-
grazio-plan garatu direnez gero, neurri horien gaineko informazioa eskatu dugu, alor hone-
tan egiten ari diren esku-hartze guztien ikuspegi zehatza izate aldera.

Zehaz ki, honako informazioa eskatu dugu.

a) Ikasleen banaketaren datu gaurkotuak lurralde historikoen, sareen eta abarren ara-
bera.

b) Gure hiz kuntzetako baten aurretiaz ko jakintzari eta jatorriari buruz ko datu egunera-
tuak.

c) Lehen Hez kuntza gainditu dutenen tasak; errepikatze tasak; eskola-graduatua lortu 
dutenen tasak; 16 urte bete baino lehen edo DBH amaitu baino lehen ikasketak 
uzten dituztenen tasa.

d) Hiz kuntza errefortzuko programei buruz ko datuak.
e) Kulturartekotasuneko koordinatzailearen postua sartu duten ikastetxeak (ikastetxe 

kopurua, ikastetxe mota, banaketa irizpidea...).
f) Hiru lurralde historikoetako eskolatze batzordeetan ikasturtean aurkezturiko eskabi-

deen kopurua eta eskolatze proposamenak, hots, eskolatu diren ikastetxeak.

Halaber, kulturen arteko dimentsioa, bereziki, Immigrazioaren II Euskal Planean jasotzen 
den konpromisoa da Horrez gain, ezohiz ko txostenaren gure gomendioetako bat honako 
hau zen: “Hez kuntza behar berezien aniztasunaren eta arretaren erantzun gisa, profesiona-
len berariaz ko hautapena eta prestakuntza”. (Hez kuntza-premia bereziei buruz ko Txostene-
ko 10. gomendioa). Horren ildotik, honako informazioa eskatzen dugu:
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a) Irakaslegoak garatu dituen prestakuntza ekintza eta parte hartu dituen ekintza mo-
tak eta kopurua.

b) Aniztasuna ikasketen zati izan dadin egindako ekintzak: beste kulturak ezagutzea, 
ama hiz kuntzak irakastea, erlijioak ezagutzea…

Jarraipen horien emaitza oso desberdina izan da, kontuan hartutako arloen arabera. Berezi-
ki zaila edo urria izan da horietako hirutan:

– Eskolako emaitzei buruz ko datuak.
– Lurralde batzordeen funtzionamendua.
– Dibertsitatea irakaskuntzan txertatzea.

Hala, esate baterako ikasle horien eskola-emaitzei dagokienez (gainditu dutenen tasa, 
errepikatu dutenen tasa, eskola-graduatua lortu dutenen tasa, eskola utzi dutenen tasa...), 
Sailak 2008. urteko erantzunean, honako hau adierazi zuen: hez kuntza-sistemaren “bereiz-
garria da era guztietako ikasleek ahalik eta inklusibitate handiena izatea sustatzen duela. Ho-
rregatik ez da jasotzen ikasle etorkinen emaitzei buruz ko datu bereizirik, eragin guztietarako 
estatistika orokorrean jasota daudelako”.

Ildo berean, Hez kuntza Sailak emandako az ken erantzunean (2010eko ekainaren 30ekoan), 
horren inguruan ikuskatzaile orokorrak egindako idaz ki bat jasotzen da. Bertan, honako hau 
dio: “Hez kuntza Ikuskaritzak dituen eskola-emaitzak zentroek bidalitako ebaluazio-aktetatik 
hartutakoak dira. Akta horietan ez da agertzen ikasleen jatorria zein den; beraz, ezin da talde 
konkretu batzuen informazio bereizirik lortu, hala nola ikasle etorkinei buruz korik”.

Nolanahi ere, etorkizunerako aukera hori zabalik uzten du, honako hau eransten baitu:

“A este respecto, conviene señalar que el Departamento de Educación tiene inten-
ción de poner en marcha en un futuro próximo un procedimiento de matrícula online 
que, una vez implantado en todo el sistema educativo, puede permitir hacer un se-
guimiento personalizado de cada alumno o alumna y, por lo tanto, posibilitará que se 
pueda obtener este tipo de información relacionado con los resultados escolares”.

Sailari datuak eskatzeko idaz kian agerrarazi genuen bezala: “Erakunde honen iritziz, esko-
la inklusiboa izatea ez da eragozpena hainbat parametroren arabera banakatutako eskola-
emaitzak lortzeko eta aztertzeko. Datu bereiziak lortuta, hobeto ezagutuko ditugu dauden 
errealitateak, eta, horren arabera, hobeto erantzun ahalko diegu ikasle guztien beharrei. On-
dorioz, aurten atal honetan berriro eskatuko dugu eskola-emaitzei buruz ko informazioa, ga-
rrantzi handikotzat jotzen baitugu informazio hori”. Bere hartan eusten diogun irizpide bat da.

funtsez ko datuak - adierazleak

Ondoren, az ken urteetan zer bilakaera izan den hautemateko bidea ematen diguten datue-
tako zenbait bildu ditugu:
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3.8.1. taula. ikasleen banaketa lurraldeen eta eskola sareen arabera 
(2006-2007ko eta 2007-2008ko ikasturteak)

Araba Biz kaia Gipuz koa EAE

20062007 ikasturtea Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak %

Publikoa 2.302 74,14 6.501 70,19 2.135 54,41 10.938 67,14
Itundua 803 25,86 2.761 29,81 1.789 45,59 5.353 32,86
Guztira 3.105 100 9.262 100 3.924 100 16.291 100
% 19,05 56,85 24,10 100

Araba Biz kaia Gipuz koa EAE

20072008 ikasturtea Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak %

Publikoa 2.561 74,84 6.868 67,06 2.281 54,80 11.718 66,73
Itundua 862 25,16 3.373 32,94 1.882 45,20 6.109 34,27
Guztira 3.423 100 10.241 100 4.163 100 17.827 100
% 19,20 57,45 23,35 100

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Arartekoaren jarraipen-espedienteak.

3.8.2. taula. ikasleen banaketa, lurraldearen eta hiz kuntz ereduaren arabera  
(2006-2007ko eta 2007-2008ko ikasturteak)

Araba Biz kaia Gipuz koa EAE

20062007 ikasturtea Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak %

A eredua 2.120 68,28 4.877 52,65 688 17,53 7.685 47,17
B eredua 770 24,80 2.165 23,38 1.644 41,90 4.579 28,11
D eredua 215 6,92 2.220 23,97 1.592 40,57 4.027 24,72
Guztira 3.105 100 9.262 100 3.924 100 16.291 100
% 19,05 56,85 24,10 100

Araba Biz kaia Gipuz koa EAE

20072008 ikasturtea Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak %

A eredua 2.096 61,26 4.799 46,86 466 11,18 7.357 41,26
B eredua 976 28,51 2.544 24,84 1.680 40,35 5.196 29,14
D eredua 351 10,22 2.898 28,30 2.018 48,47 5.274 29,58
Guztira 3.423 100 10.241 100 4.163 100 17.827 100
% 19,20 57,45 23,35 100

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Arartekoaren jarraipen-espedienteak.

Datu taula horiek eta aurreko ikasturteko datuekiko konparazioak (2005-2006) (ikus 2005eko 
txostena, V. kap.) hainbat joera erakusten dituzte jadanik, hala nola:
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– Eskolatutako ikasleen guztiz ko kopurua handitzea. Aurreko urteetan bezalaxe, gora 
egiten jarraitzen du: 17.827 iaz ko 16.291ren aldean eta aurreko urteko 12.762ren 
aldean. Ia %40ko haz kundea izan da, beraz, bi urtean.

– Zentro itunduetan eskolatutako jatorri atzerritarreko ikasleen proportzioaren han-
ditze progresiboa (%30,5etik %34,24ra pasa da).

– B eta D ereduetako eskolatzea nabarmen handitzea eta A ereduko eskolatzea jais-
tea, nahiz eta oraindik ere gehienak az ken horretan eskolatzen diren.

Antzeko joerak ikusten dira aurreko ikasturteko datuekin konparatuz gero (2004-2005).

3.8.3. taula. ikasle atzerritarren banaketa, lurraldearen eta eskola-sarearen arabera 
(2004-10-19an)

Araba Biz kaia Gipuz koa EAE

Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak %

Publikoa 1.637 81,9 3.897 71,85 1.466 54,2 7.000 69,1
Itundua 362 18,1 1.525 28,1 1.238 45,8 3.125 30,9
Guztira 1.999 100 5.422 100 2.704 100 10.125 100
% 19,75 53,55 26,70 100

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Arartekoaren jarraipen-espedienteak.

3.8.4. taula. ikasleen banaketa, lurraldearen eta hiz kuntz ereduaren arabera 
(2004-10-19an)

Araba Biz kaia Gipuz koa EAE

Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak %

A eredua 1.586 79,3 3.176 58,6 511 18,9 5.273 52,1
B eredua 329 16,5 1.250 23,0 1.201 44,4 2.780 27,4
D eredua 84 4,2 996 18,4 992 36,7 2.072 20,5
Guztira 1.999 100 5.422 100 2.704 100 10.125 100
% 19,75 53,55 26,70 100

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Arartekoaren jarraipen-espedienteak.

(Aurreko datuekin konparatzeko, ikus Arartekoaren 2003ko ohiko txostena, 84. or.).

2006-2007 ikasturteko datuei dagokienez, eta jatorria edo gure hiz kuntzaren bat lehen-
dik ezagutzea bezalako irizpideen arabera zehazturiko datuak ezagutzeko gure eskaerari 
erantzunez, Sailak honako taula hau helarazi zigun. Datu guztiak biltzen ez dituen arren, 
hainbat irakurketa egiteko balio du:
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3.8.5. taula. ikasle etorkinak, jatorriz ko herrialdearen, hiz kuntz ereduaren 
eta sarearen arabera (2007-2006ko ikasturtea)

PUBLIKOA ITUNDUA BES
TERIK

OROTARA

A B D Guztira A B D Guztira A B D Guztira

Argentina 137 93 156 386 109 126 65 300 5 246 219 221 691
Bolivia 813 234 330 1.377 173 258 105 536 1 986 492 435 1.914
Brasil 219 95 137 451 77 103 41 221 7 296 198 178 679
Kolonbia 822 323 334 1.479 517 332 101 950 20 1.339 655 435 2.449
Txina 168 40 44 252 54 65 20 139 7 222 105 64 398
Ekuador 586 251 235 1.072 218 350 80 648 9 804 601 315 1.729
Maroko 567 200 441 1.208 68 64 73 205 11 635 264 514 1.424
Portugal 162 117 178 457 38 65 63 166 10 200 182 241 633
Errumania 355 193 306 854 90 117 124 331 6 445 310 430 1.191
Venezuela 95 42 66 203 48 47 25 120 – 143 89 91 323
GUZTIRA 3.924 1.588 2.227 7.739 1.392 1.527 697 3.616 76 5.316 3.115 2.924 11.431

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / Arartekoaren jarraipen-espedienteak.

Datu horiek, besteak beste, honako hau erakusten dute:

– Ikasturte horretan eskolatutako etorkinen %70 hamar herrialdetatik etorritakoak zi-
rela, horietatik erdiak Latinoamerikatik, eta, beraz, aurretiaz bazekitela gaztelaniaz.

– Ikastetxe publikoetan edo itunduetan matrikulatutako ikasleen proportzioa asko 
aldatzen dela jatorriz ko herrialdearen arabera (eta, beharbada, familien ahalmen 
ekonomikoaren arabera). Hala, esate baterako, Marokotik etorritakoen %85 sare 
publikoan matrikulatuta zeuden, bai eta errumaniarren %62 ere; proportzio txikiena 
argentinar jatorriko ikasleena da (%56 ikastetxe publikoetan; %43 ikastetxe itun-
duetan).

– Gure artean gehien diren ikasleen hamar nazionalitateak kontuan hartuta, ikaste-
txe publikoetan matrikulatutakoak %68 ziren, eta ikastetxe itunduetan matrikulatu-
takoak, berriz, %32.

– Halaber, hiz kuntz ereduaren araberako banaketan hainbat desberdintasun suma-
tzen dira jatorriaren arabera, baina, segur aski, taulako daturik esanguratsuenak 
guztiz koei dagoz kie: %46 dira A ereduan eskolatutakoak, %27 B ereduan eskolatu-
takoak, eta %26 D ereduan eskolatutakoak, hiru lurraldeak kontuan hartuta.

Ikasturte horretako ikasleen datu globalei dagokienez (ez bakarrik presentzia handiena 
duten 10 herrialdeetatik etorritakoena), beren jatorriaren arabera, Sailak honako datu edo 
kalkulu hauek eman zituen: %60 Latinoamerikakoak; %16 Afrikakoak; %20 Europar Ba-
tasunekoak eta gainerako Europakoak; %4 Asiakoak eta Ozeaniakoak. Hemen hartutako 
ikuspegiarekin bat etorriz, horrek esan nahi du hamar ikasle etorkinetik seik aurretiaz ba-
dakitela gaztelaniaz, eta, beraz, ezagutzen dutela gure hez kuntza-sisteman irakasteko bide 
gisa erabiltzen diren bi hiz kuntzetatik bat. Dena dela, horrek ez du esan nahi beste hez-
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kuntza-premia berezi batzuk ez dituztenik, eta are hiz kuntza indartzeko beharrik ez dutenik 
hiz kuntza horretan bertan.

Hain zuzen ere, ikasle etorkin etorri berrientzat izan ohi diren hiz kuntza indartzeko programei 
buruz ko datuetatik honako hauek nabarmenduko ditugu, ikasturte horri berari dagokionez:

– Hiz kuntza indartzeko proiektuen deialdia, ikastetxe publikoetarako: 250 leku, 279 
ikastetxetan banatuak (indargarri batzuk hainbat ikastetxek partekatzen dituzte). 
Aurreko urteetako datuekin alderatuta: 2006-2007 ikasturtean 180,5 leku izan zi-
ren: 123,5 Lehen Hez kuntzan eta 57 Bigarren Hez kuntzan; aurreko ikasturtean 148 
leku eta 201 ikastetxe izan ziren.

– Ikastetxe itunduetarako diru-laguntzen deialdia, 2006-2007ko ikasturtean: 122 ikas-
tetxerentzako laguntzak, guztira 2.216,483 euro, Hau da, aurreko urtean baino %27 
gehiago (106 ikastetxerentzako laguntzak, 1.735,971 euro).

Indargarri horiez gain, sailak bere erantzunean adierazi zuen beste figura bat sortu zuela 
(kulturartekotasun koordinatzailea, Lehen Hez kuntzan ikasle etorkinen proportzioa %30etik 
gorakoa den ikastetxeetan eta Bigarren Hez kuntzan %20tik gorakoa den ikastetxeetan). 
Neurri berri hori, 2007-2008ko ikasturtean, 31 ikastetxe publikotan eta 8 ikastetxe itundu-
tan ezarri zen.

Halaber, adierazi zuen “Kulturartekotasunerako eta ikasle etorri berrien inklusiorako pro-
grama” berria ezarri zela, 2003-2004an egindako programaren ordez. Gainera, programa 
horren helburuak azpimarratu zituen (inklusioa eta eskola-arrakasta lortzea), eta eskolan 
duten garrantzia nabarmendu. Aldi berean, gogorarazi zuen beharrez koa dela beste erakun-
deekiko lankidetzan aritzea.

Beraz, Hez kuntza Sailak jarraipen-prozesu honetan emandako datuak, ikusi dugun bezala, 
bi elementu hauen ingurukoak izan dira batez ere:

– Ikasle etorkinen banaketa, sarearen eta ereduaren arabera.
– Ikasle horien esku jarritako baliabideak (programak, laguntzak eta pertsonak).

Datu horiek xehekiago aztertuko ditugu, Sailak oraindik orain emandako datuei dagoz kien 
az ken ikasturteetan zer bilakaera izan duten ikusteko.

Hala, 2008-2009ko ikasturtean, maila guztiak kontuan hartuta, irakaskuntza arautuan ma-
trikulatutako ikasle etorkinak 18.737 ziren (aurreko ikasturtean baino %5 gehiago), hau da, 
eskolatutako biztanle guztien %5,75. Ehuneko hori, ordea, nabarmen aldatzen da lurraldea-
ren arabera:

– Araba: %7,65 (ikasle etorkinen ia %20 baitzeuden eskolatuta).
– Biz kaia: %6,39 (guztiz koaren ia %57 baitzeuden eskolatuta).
– Gipuz koa: %3,96 (ikasle horien %23 baino zertxobait gehiago baitzeuden eskola-

tuta).
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Nolanahi ere, inguruko beste lurralde batzuetan –hala nola Nafarroan eta Errioxan– baino 
txikiagoak dira ehuneko horiek.

Ikasle horiek, lurraldearen eta sarearen arabera, honela zeuden banatuta:

3.8.6. taula. ikasle etorkinen banaketa, lurraldearen eta eskola-sarearen arabera 
(2008-2009ko ikasturtea)

Araba Biz kaia Gipuz koa EAE

Zentroak Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak %

Publikoak 2.712 73,50 7.222 67,94 2.478 56,11 12.412 66,25
Itunduak 979 26,50 3.408 32,06 1.938 43,89 6.324 33,75
Guztira 3.691 100 10.630 100 4.416 100 18.737 100
% 19,69 56,74 23,57 100

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 273/09/2008O espedientea.

Eta hauxe da horien banaketa, lurraldearen eta hiz kuntz ereduaren arabera:

3.8.7. taula. ikasle etorkinen banaketa, lurraldearen eta hiz kuntz ereduaren arabera 
(2008-2009ko ikasturtea)

Araba Biz kaia Gipuz koa EAE

Zentroak Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak %

A eredua 2.243 60,79 4.453 41,89 343 7,76 7.039 37,57
B eredua 1.109 30,05 2.828 26,60 1.749 39,61 5.686 30,35
D eredua 339 9,19 3.349 31,51 2.324 52,63 6.012 32,08
Guztira 3.691 100 10.630 100 4.416 100 18.737 100
% 19,69 56,74 23,57 100

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 273/2008/09O espedientea.

Datuetan ikus daitekeenez, hemen aztergai ditugun bi arloetan (sarearen araberako ikas-
leen banaketa eta ereduaren araberako banaketa), lurraldeen arteko desberdintasunak na-
barmenak dira. Arabak du ehunekorik handiena hala ikastetxe publikoetan nola A ereduan 
eskolatutako ikasleei dagokienez, eta Gipuz koak du hala ikastetxe itunduetan nola D ere-
dukoetan eskolatutakoen ehunekorik handiena. Biz kaiko egoera tartekoa da.

Orain arte, eskolatzearen datu globalak erabili ditugu, eta ikasturtez ikasturteko bilakaera 
ikusi. Hemendik aurrera, ez ditugu guztiz ko datuak kontuan hartuko, baizik eta matrikula-
zio berrien datuak. Izan ere, Hez kuntza Sailak ikasturte horren inguruan emandako datu 
gehienak ikasle etorkinek 2007-05-30etik 2008-05-30era bitarteko epealdian lurraldez lu-
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rralde, eta are ikastetxez ikastetxe, egin zituzten matrikulen ingurukoak dira. Urte horretan 
egindako matrikulazio berrien datuetan, mantendu (eta are indartu) egin dira datu globale-
tan sumatutako joerak, hurrengo grafikoetan ikus daitekeen bezala:

3.8.1. grafikoa. ikasle etorkinen matrikula araban, hez kuntza-sarearen 
eta eskolatze-mailaren arabera (2007/05/30 eta 2008/05/30 bitartean)
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Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 273/2008/09O espedientea.

3.8.2. grafikoa. ikasle atzerritarren matrikula araban, hez kuntza-sarearen 
eta hiz kuntz ereduaren arabera (2007/05/30 eta 2008/05/30 bitartean)
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Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 273/2008/09O espedientea.

Araban matrikulatutako ikasleen jatorriz ko herrialdeei edo lekuei dagokienez, honako hauek 
nabarmentzen dira: Kolonbia (138), Maroko (108), Ekuador (70), Errumania (62), Mendebal-
deko Sahara (61), Brasil (52), Aljeria (50), Portugal (43), Paraguai (42) eta abar.
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3.8.3. grafikoa. ikasle etorkinen matrikula biz kaian, hez kuntza-sarearen 
eta eskolatze-mailaren arabera (2007/05/30 eta 2008/05/30 bitartean)
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Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 273/2008/09O espedientea.

3.8.4. grafikoa. ikasle atzerritarren matrikula biz kaian, hez kuntza-sarearen 
eta hiz kuntz ereduaren arabera (2007/05/30 eta 2008/05/30 bitartean)
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Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 2732008/09O espedientea.

Epealdi horretan Biz kaian matrikulatutako ikasleen artean, jatorri hauek nabarmentzen dira: 
Errumania (272), Kolonbia (223), Bolivia (154), Ekuador (135), Brasil (134), Maroko (122), 
Txina (96)…
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3.8.5. grafikoa. ikasle etorkinen matrikula gipuz koan, hez kuntza-sarearen 
eta eskolatze-mailaren arabera (2007/05/30 eta 2008/05/30 bitartean)
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Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 273/2008/09O espedientea.

3.8.6. grafikoa. ikasle atzerritarren matrikula gipuz koan, hez kuntza-sarearen 
eta hiz kuntz ereduaren arabera (2007/05/30 eta 2008/05/30 bitartean)
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Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 273/2008/09O espedientea.

Epealdi horretan Gipuz koan matrikulatutako ikasleen artean jatorri hauek nabarmentzen 
dira: Errumania (121), Ekuador (83), Kolonbia (82), Maroko (74), Brasil (57)…

ikasle horien eskolatze baldintzak hobetzeko laguntza edo indargarri espezifikoei 
dagokienez, ondoko datuok nabarmendu ditzakegu, oso modu laburtuan:

– Hiz kuntza indartzeko programei buruz ko datuak: 275 ikasle 2008-2009ko ikastur-
tean, beste hainbeste ikastetxe publikotan: (Lehen Hez kuntzako 187 eta Bigarren 
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Hez kuntzako 88); eta %20ko igoera izan zen ikastetxe itunduetarako diru-laguntze-
tan (aurreko ikasturtean 131 ikastetxeri eman zitzaien). Datu horiek, Sailak 2008. 
urteko gure espedienteari emandako erantzunetik harturikoak, zertxobait aldatuta 
agertzen dira az ken espedienteari emandako erantzunean (2010eko ekainekoa). 
Kasu honetan, 2008-2009ko ikasturtean hiz kuntza indartzeko irakasleak zituz-
ten ikastetxeak publikoak 272 ziren (192 Lehen Hez kuntzan eta 80 Bigarren Hez-
kuntzan). Eta ikasturte horretan bertan indartze orduak zituzten ikastetxe itunduei 
dagokienez, emandako zerrendaren arabera, 132 ziren.

– Kulturartekotasun-koordinatzailearen figura ikasle etorkinen ehunekoa %20tik go-
rakoa den Lehen Hez kuntzako ikastetxeetara eta %15etik gorakoa den Bigarren 
Hez kuntzako ikastetxeetara zabaltzea (49 ikastetxe publiko 2008-2009ko ikastur-
tean eta 7 ikastetxe itundu 2007-2008ko ikastetxean). Datu horiek ere aldatu dira 
Sailaren az ken erantzunean. Alde batetik, ikasle etorkinak %25 baino gehiago iza-
tea da Lehen Hez kuntzako ikastetxeentzako irizpidea. Eta 2008-2009ko ikastur-
tean, guztira 61 ikastetxetan (50 publikoak eta 11 itunduak) izan dute figura hori.

– Kulturarteko Hez kuntza Programarekin loturiko prestakuntza- eta berrikuntza-
proiek tuak (41 prestakuntza-proiektu eta 8 berrikuntza-proiektu 2007-2008ko ikas-
turtean).

Hez kuntza Sailak bidalitako informazio berriagoa ere aztertu ahal izan dugu, guk 2010eko 
ekainaren 30ean jasotakoa. Funtsean, 2009. urtean (urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra) 
ikasle etorkinek egindako matrikulazioen ingurukoa da, eta ikastetxez ikastetxe banakatu-
tako datuak ematen dira, guztiz ko datu batzuekin batera. Alabaina, eskolatze datu globalak 
ematen ditu, eta, beraz, laburtu egin da orain arte eman izan den saila.

Emandako datuen arabera, epealdi horretan matrikulatutako ikasle etorkinak 3.075 izan 
ziren, maila guztiak kontuan hartuta (Haur Hez kuntzatik hasi eta Derrigorrez ko Bigarren 
Hez kuntzaren Ondoko mailetaraino), ondoko banaketarekin bat etorriz:
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3.8.7. grafikoa. Euskal autonomia Erkidegoan 2009/01/01 eta 2009/12/31 
bitartean eskolatutako ikasle etorkinak, lurraldearen eta sarearen arabera.
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Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila / 40/2009/09O espedientea.

Datu horiekin bat etorriz, joera orokorrari eutsi zaio (matrikulazioen %67,4 ikastetxe pu-
blikoetan egin dira), baina alde esanguratsuak sumatzen dira hala lurraldeei dagokienez 
(esate baterako, urte horretan Gipuz koako ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasle 
etorkinen ehunekoa batez bestekotik gorakoa da eta %70,5era ere iritsi da) nola hiz kuntz 
ereduei dagokienez (D eredua hautatu dute gehienek, bai Gipuz koan –matrikulazioen %74– 
eta bai Biz kaian –%37,3 izan dira, eta A ereduan, berriz, %36,2–).

Jatorriz ko herrialdeen artean gehiengo direnei dagokienez, honako hauek nabarmentzen 
dira, ordena honetan: Kolonbia (358), Maroko (289), Errumania (245), Ekuador (187), Bra-
sil (163), Bolivia (119), Peru (104), Dominikar Errepublika (95), Txina (91), Argentina (71)… 
Hain zuzen, hamar herrialde horietatik datozen ikasleak epealdi horretan matrikulatutako 
ikasle etorkin guztien %70 dira (jatorriz ko herrialdearen datua ezaguna den kasuak kon-
tuan hartuta; izan ere, 6 kasutan ez da agertzen datu hori). Bestalde, matrikulazioen ze-
rrendan jatorriz ko 84 herrialde agertzen dira denera, eta horrek dibertsitatea zenbatekoa 
den erakusten digu.

argi-itzalak erakundeen erantzunean

Ikasle etorkinen behar espezifikoak eta horiei erantzuteko modurik egokienak, besteak bes-
te, 2007-2009ko epealdirako onartu den Immigrazioari buruz ko II. Euskal Planean aztertu 
eta planifikatu dira. Plan horrek, Hez kuntzaren Arloan, oinarriz ko lau gidalerro ezartzen ditu, 
eta horietako bakoitzerako proposamen bat edo hainbat egiten ditu, arlo hauen inguruan: 
zein erakunderi dagokion horiek aplikatzeko erantzukizuna, zein adierazle erabiliko diren 
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gidalerro horiek zenbateraino bete diren ebaluatzeko, zenbat urtean gauzatuko diren eta 
noren lankidetzarekin gauzatuko diren.

Orain dela gutxi arte indarrean egon den plan bat denez, txosten hau idazten ari ginenean 
horren ebaluazioaren berri ez genuenez eta jarraipenik izango ote duen ere genekienez, 
plan horren gidalerroak eta proposamenak jaso ditugu hemen, laburbilduta, bertan idatzita 
agertzen diren moduan:

“1.- Hez kuntza sistema kulturarteko errealitatera egokitzeko behar diren neurriak garatzea 
eremu horretan.

1) Ikasle Etorkinen Arreta Programari eustea eta egokitzapenak egitea.
2) Eskolatze Batzordeei eustea eta eskolatze-araudia egokitzea.
3) Harrera Planen lanketari buruz egindako orientazioen hedapena eta orientazio ho-

riek Ikastetxeetan zehatz daitezen sustatzea.
4) Kulturartekotasuna eta ikasle etorkinen eskolatzea EAEko Irakasleen Etengabeko 

Prestakuntza Planaren (GARATU) ardatz handien artean hartzea: irakasleentzako 
ikastaroen, mintegien, lantegien eta hausnarketa-jardunaldien eskaintza.

5) Kultur Aniztasunari Erantzuteari buruz Berritzeguneetan egiten diren prestakuntza-
planak iraunaraztea eta garatzea.

6) Ikasle etorkinentzako bigarren hiz kuntzen irakaskuntzari buruz ko mintegiak eta 
prestakuntza-ikastaroak antolatzea irakasleentzat.

7) Erakunde publiko eta pribatuentzako laguntza espezifikoak, honako hauei buruz ko 
ikastaro eta mintegiak antola ditzaten: atzerritar ikasleen eskolatzea, kulturarteko-
tasuna, aniztasunari erantzutea ikastetxeetan, etab.

8) Itunpeko ikastetxeentzako laguntza-ildoak ezartzea eta aplikatzea, eskolan beran-
du sartu diren ikasle etorkinentzako hiz kuntza-indargarriko neurriak gara ditzaten.

9) Eskolan berandu sartu diren ikasle etorkinentzako hiz kuntza-indargarriko progra-
mak iraunaraztea eta garatzea ikastetxe publikoetan.

10) Kultur aniztasunarekin zerikusia duten gai eta materialak berrikustea eta osatzea, 
Berritzeguneetako teknikarien bitartez.

11) Curriculumetan etorkinen jatorriz ko kulturak eta hiz kuntzak barnean hartzeko eki-
menak aztertu eta tratatzea.

12) Ikasketa-lizentziak sortzea hez kuntzaren kulturarteko dimentsioari buruz ko curricu-
lum-materialak lantzeko.

13) Ikastetxeen hez kuntza-eskaintzan gure gizartean gehien hitz egiten diren atzerriko 
hiz kuntzen (arabiera, txinera,etab.) ikaskuntza biltzeko formulak garatzea, eskaera-
ren arabera.

14) Lan-talde bat sortzea jatorriz ko herrialdeetan lorturiko titulazio akademikoak balioz-
kotzea erraztuko duten mekanismoak bultzatzearren eta Hiz kuntza Eskola Ofizia-
len bitartez hiz kuntzen titulu ofizialak lortzeko izapideak arintzearren.

2.- Atzerritar gazteen hiz kuntza integraziorako laguntza ematea, euskararen ikaskuntza be-
reziki kontuan hartuta.
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1) Euskarari buruz ko oinarriz ko informazioen eskaintza eta oinarriz ko euskalduntze-
ikastaroak.

3.- Atzerriko ikasleen guraso, tutore eta erreferentziaz ko gizarte inguruneek eskola ordez-
karitzako organoetan eta ikastetxeen dinamikan parte har dezaten bultzatzea.

1) Euskal Hez kuntza Sistemari buruz ko informazio-gida eleaniztuna egokitzea, hiz-
kuntza gehiagotara itzultzea, eta interneten bidez hedatzea.

2) Etorkinen elkarteen eta familia etorkinen eta guraso-elkarteen arteko topaketak 
antolatzeari bultzada ematea, eskoletako ordez karitza-organo gorenetan parte har 
dezaten eta etorkinen elkarteetako kide egin daitezen sustatzeko.

4.- Ikastetxeetan, atzerritar etorkinei euskara eta gaztelania irakats dakien sustatzea.

1) Helduen Hez kuntza Zentroetara joaten diren ikasle etorkinen artean gure kultura- 
eta hiz kuntza-errealitateari buruz ko jakintza sustatzea”.

Plana aplikatzeko onartu zen epealdia amaitu baita (2007-2009), horren ebaluazioa izatea 
litzateke egokiena, horko 18 proposamenak zenbateraino garatu diren eta zenbaterainoko 
arrakasta izan duten jakiteko, aurrez ezarritako adierazleen arabera.

Esan dugun bezala, ez dakigu halako ebaluaziorik egin den edo ez, eta, hala bada, zein izan 
diren emaitzak edo ondorioak. Hori jakiteak bide emango liguke hemen argi-itzalak oinarri 
handiagoarekin baloratzeko. Eskura ditugun adierazle bakarrak aurreko epigrafeetan eman 
ditugun horiek izan dira, urtez urte egindako jarraipenaren emaitza.

Datuek erakusten duten bezala, ikasle etorkinak gure ikastetxeetan pixkanaka sartzeare-
kin batera, hainbat baliabide ere txertatu dira pixkanaka, ikasle horiek eskolatze egokia 
izan dezaten: hiz kuntza indartzeko irakasleak eta programak, figura profesional berriak 
zenbait ikastetxetan, prestakuntza iraunkorreko programak, laguntza eta orientazioa… 
Beraz, hez kuntza-sistema pixkanaka joan da errealitate “berri” hori bere gain hartzen eta 
erantzunak ematen; areago, esan liteke bere lehentasunen artean sartu duela. Zailagoa 
da jakitea eta baloratzea baliabideak nahikoak edo egokiak izan diren dauden beharreta-
rako, horien banaketa bidez koa izan den eta zein izan diren lortutako emaitzak edo izan-
dako lorpenak.

Nolanahi ere, komeni da gogoraraztea etorkinen eskola-integrazioa ez dela biztanle ho-
rien gizarteratze edo inklusioaren parte bat baino. Ikuspegi horretatik, interesgarriak dira 
etorkinek eurek egin ohi dituzten konparazioz ko balorazioak: oro har, oso modu positiboan 
baloratzen dute bai hez kuntza-sistema eta bai sistema horrek ematen diz kieten aukerak, 
gizarteratzeko beste zerbitzu eta bide batzuekin konparatuz. Horrek ez du esan nahi haien 
eskari edo beharrei erantzuten dienik edo erantzun hori hobetu ezin denik.
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kexen ikuspegia

Lagin gisa az ken urteetan etorkinen eskolatzearen inguruan jaso ditugun kexak hartzen 
baditugu, bi ezaugarri nahiko komun nabarmendu ditzakegu:

1) Maiz ez dira banakoen kexak, baizik eta zentro edo elkarte bateko ordez kariek aur-
kezturikoak.

2) Horiek ez dituzte zalantzan jartzen eskolatze jakin baten inguruko datuak edo bal-
dintza zehatzak, baizik eta ikasle etorkinen eskolatze baldintza orokorrak edo, zehaz-
kiago, horiek nola aplikatzen diren eta zer ondorio dituzten ikastetxe jakin batean 
edo ikastetxe multzo jakin batzuetan.

Horren bi adibide esanguratsu dira 2008an Sarean eskola publikoen zuzendaritzak 
(481/2008/20 kexa) eta Gasteiz ko Ramon Bajo LHIko familia batzuek jarritako kexak 
(318/2008/20 kexa).

Lehenengoaren kasuan, eskolatze-irizpideak nabarmendu dituzte, eta adierazi dute horiek 
ondore desberdinak dituztela ikastetxe batzuetan zein besteetan, duten titulartasunaren 
arabera (ikastetxe publikoak edo ikastetxe pribatuak). Bigarrenaren kasuan, kez ka-iturri 
orokor hori jasotzen da ikastetxe horren adibide konkretuan ere (Ramon Bajo ikastetxe 
publikoa). Hain zuzen ere, ikastetxe horretan, ikasle etorkinak dira gehienak, eta pixkanaka 
gero eta gehiago dira, eta horrek, praktikan, urratu eta ia ezinez ko bihurtzen du gizarte-
ratzen lagunduko dieten ingurune normalizatu batean eskolatzeko eskubidea.

Era horretako kez kak adierazi diz kiote Arartekoari ikastetxera egin dituen bisitetan eta esko-
la kontseiluekin edo zuzendaritza taldeekin izan dituen bileretan.

Kontu nagusi hori alde batera utzita, banako kexaren bat ere jaso dugu eskolan ikasle etor-
kinekin izaten den bizikidetzaren inguruan.

Nolanahi ere, komeni da nabarmentzea inkesta edo azterketa soziologikoak egitean etorki-
nei galdetu izan zaienean zer irizten dieten beren seme-alaben eskolatze baldintzei emaitzak 
oso onak izan ohi direla, batez ere gizarteratzeko beste baliabide edo aukera batzuen balo-
razioarekin konparatuz gero.

adingabeen euren ikuspegia

Arartekoak, oraindik orain, Adingabekoei balioak transmititzea izeneko txosten luzea argi-
taratu du. Bertan, hala Lehen Hez kuntzako nola DBHko EAEko 1.829 ikaslek egindako 
balorazioaren lagin adierazgarri bat jaso eta aztertu du. Hain zuzen ere, txosten horretan 
sistematikoki landutako kontuetako bat da zenbateraino onartzen edo arbuiatzen duten 
ikasleek, etorkin diren aldetik.
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Ez da erraza lerro gutxi batzuetan laburtzea hainbeste datu eta ñabardura dituen txosten 
hori. Baina zenbait xehetasun esanguratsu adieraz ditzakegu; Hala, esate baterako:

– Ikasle etorkin gehienek onartzen dute (oro har, %70 inguruk), baina badira mesfi-
dantza edo arbuio zantzuak ere ehuneko esanguratsu batean; hain zuzen ere, egin-
dako galderaren arabera, lau ikasletik bati ere eragiten dio.

– Desberdintasunak nabarmenak dira sexuaren arabera (neskek, oro har, mutilek bai-
no onarpen handiagoa izaten dute), eta baita eskolatuta dauden hiz kuntz ereduaren 
arabera ere.

– Onarpen-maila, oro har, handiagoa da alderdi orokor edo teorikoagoetan, eta txikia-
goa kontu zehatzagoetan edo harreman pertsonalei edo eguneroko bizitzari zuzen-
kiago eragiten dieten arloetan.

Kontu horiek eta beste batzuk eztabaidagai izan ziren Haurren Partaidetzarako Kontseiluak 
eta Arartekoko Nerabezaroaren Bulegoak berriki egindako bilera batean. Kasu honetan, 
kontseilariek, ikasle etorkinen proportzioa oso desberdina den sei ikastetxetakoek, oso 
iritzi eta jarrera irekia agertu zuten, behintzat eztabaidan. Areago, planteatu zuten oso ga-
rrantzitsua dela ikastetxe edo ikasgela guztietan izatea errealitate plurala, jatorri guztietako 
ikasleak izatea, esperientzia-iturri eta normaltasun-bidetzat jotzen baitute.

Bestalde, aipatu dugun txostenak argi erakusten du ikasle etorkinek beren balioak dauz-
katela, edo, nahiago izanez gero, alde handiak daudela hainbat baliori dagokienez, hala nola 
familiari, hez kuntzari, erlijioari, desberdintasuna onartzeari eta bestelakoei dagokienez.

bilakaera

Az ken urteetan zer bilakaera izan den eta hez kuntza-sistema osoan zenbaterainoko eragina 
izan duen modu az karrean erakusteko, osagarritzat jotzen ditugun bi grafiko emango ditugu 
hemen.

Horietako batean, 1999-2000ko ikasturtetik hona eskolatutako ikasle etorkinen kopurua 
zenbat handitu den ikus daiteke. Az ken ikasturteko datu ofizialik ezean (hedabideetan 
argitaratutakoen arabera, 2009-2010eko ikasturtean ikasle etorkinak 20.794 baino gehia-
go ziren, eta 22.103 2010-2011ko ikasturtearen hasieran), jadanik kontrastaturiko datuek 
erakusten dute bederatzi urte eskasean ikasle hauek ia halako bederatzi gehiago direla: 
2.000 baino zertxobait gehiago izatetik 19.000 inguru izatera igaro dira (2008-2009ko 
ikasturtean; hau da, kontuan hartu gabe az ken matrikulazioak edo az ken ikasturteko datu 
eguneratuak.

Bigarrenak erakusten du ehuneko zenbat diren, eskolatutako biztanleen guztiak kontuan 
hartuta. bederatzi urtean, %1 baino gutxiago izatetik (%0,66) guztiz koaren %6 izatera igaro 
dira (%5,75 2008-2009ko ikasturtean).
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Datu eguneratuagoekin (prentsan argitaratuak baina ofizialki jaso gabeak), hamar urtean ha-
lako hamar bihurtu den eskola populazio batez arituko ginateke, eta jadanik gure erkidegoan 
eskolatutako guztien %6a ere gainditu duen populazio batez (6,6).

Nolanahi ere, gogora dezagun datu hori ikastetxe guztien batez bestekoa dela eta ez dauka-
la zerikusirik batere ikastetxe jakin batzuetan lortu den benetako ehunekoarekin. Hala, 
esate baterako, komunikabideetan argitaratutako az ken datuen arabera, berrogeita hamar 
bat ikastetxek dituzte %30 ikasle etorkin baino gehiago.

3.8.8. grafikoa. EaEn eskolatutako ikasle etorkinen bilakaera (1999-2010)

��������

2.094 2.937
4.118

5.955

8.647

11.515
13.875

16.661
17.827 18.737

20.794

�

�����

������

������

������

������

��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

��������

%0,66
%0,95

%1,36
%1,99

%3,13
%3,71

%4,52

%5,27 %5,50 %5,75

%6,60

��

��

��

��

��

��

��

��

��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hez kuntza Saila. Jarraipen-espedienteak

1  Kasu batzuetan, jasotako datua data jakin bati dagokio eta ez dator bat ikasturte amaie-
rako datuekin. 2009-2010eko ikasturteko datuak prentsan agertutakoak dira.

Sintesi edo ondorio gisa (elementu aipagarrienak)

Gai honetan, beste hainbestetan bezala, oso zaila da jakitea zer gertatzen den gure ingu-
ruko beste herrialde batzuetan. Europako Batzordeak berak, 2008an, Liburu Berde bat egin 
zuen haur etorkinen eta hez kuntzaren inguruan, eta eztabaida piztu zuen estatu kideen 
artean, jakinik gaia oso garrantzitsua dela eta badirela errealitate horri heltzeko modu egoki 
antzeko batzuk. Balio beza, adibide gisa, ondoko justifikazio-paragrafo honek:

“Hala nazioarteko nola nazioko datuen arabera, Europar Batasuneko haur etorkin askok 
hez kuntza-desabantailak dituzte sorterriko ikaskideen aldean: eskola uzteko joera han-
diagoa dute, eta gutxiagok egin ohi dituzte goi mailako ikasketak. Are kez kagarriagoa 
da zenbait herrialdetan bigarren belaunaldiko etorkin jatorriko ikasleek lehen belau-
naldikoek baino emaitza okerragoak lortzen dituztela eskolan. Horrek adierazten du 
gizarte-zatiketa larriagotu egin daitekeela denborarekin. Bestalde, garbi sumatzen da 
segregaziorako joera handiagoa dagoela egoera sozioekonomikoaren arabera; izan 
ere, gizartean egoera onean dauden gurasoek beren seme-alabak atera egiten dituzte 
ikasle etorkin ugari dauden ikastetxeetatik. Ikastetxeen arteko desberdintasunak han-
ditzen doaz denborarekin”.
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Egia da haien kez ka nagusiki Europar Batasuneko bertako barne mugikortasuna eta ho-
rrek dakartzan ondorioak direla. Eta, alde horretatik, funtsez ko hiru kontu hauek nabar-
mentzen dira:

1) nola saihestu ikastetxeen segregazioa, hez kuntza arloko berdintasuna hobetzeko;
2) nola integratu ama hiz kuntzen eta kultur ikuspegien dibertsitate gero eta handiagoa 

eta nola garatu kulturarteko trebetasunak;
3) nola egokitu irakaskuntza-gaitasunak eta nola estutu harremanak etorkinen familie-

kin eta komunitateekin.

Liburu Berdean adierazten den bezala, egindako azterlanetan hainbat arrazoi zehaztu dira 
etorkin askok gaur egun hez kuntza aldetik duten desabantaila azaltzeko. Zenbait faktore-
giltzarri lotuta daude ikasle etorkinen banako egoerarekin: egoera sozioekonomiko txarra, 
hiz kuntza, familia eta komunitatearen espektatibak. Alabaina, datuek erakusten dute hez-
kuntza-sistemak garrantzitsuak direla eta zenbait herrialdek beste batzuek baino hobeto 
lortzen dutela ikasle etorkinen eta sorterrikoen arteko aldeak murriztea; horrek erakusten 
du politikek nabarmen eragin dezaketela eskolako emaitzetan. Segregazioa, esate bate-
rako, haurren motibazioari eta emaitzei eragiten dieten espiral negatibo bat da. Dibertsita-
teari aurre egiteko trebetasunen arabera batzeko edo bereizteko modu jakin batzuek are 
gehiago baldintzatu ditzakete emaitzak.

Horri dagokionez, eta beharbada interesgarriena errealitatea hobetu nahi badugu eta nahi 
ez dugun ondoriorik izan nahi ez badugu, Liburu Berdeak laburki aztertzen ditu ikasle etor-
kinek eskolan arrakasta izateko lagungarri gerta daitez keen politikak eta planteamenduak. 
Hala, nabarmentzen du hez kuntzan berdintasuna lortzeari lehentasun erabatekoa ematen 
dioten sistemek integratzen dituztela modurik eraginkorrenean ikasle etorkinak. Eta kontu 
hau tratatzeko bereziki erabilgarriak diruditen neurri politikoen artean honako hauek nabar-
mentzen ditu: eskolaurreko irakaskuntza, hiz kuntzen irakaskuntza, hez kuntza-laguntza ge-
higarria (hala nola tutoretzak eta eskola partikularrak), kulturarteko hez kuntza eta familiekin 
eta komunitateekin osaturiko elkarteak. “Ghetto” ikastetxeen segregazioa eta desagrega-
zioa saihestea da, itxuraz, aurretiaz behar den baldintza ikasle etorkinei benetako aukera 
berdintasuna bermatzeko.

gomendioak

Hemen ere, kapitulu honetako aurreko ataletan bezala (3.4 ataletik 3.7ra), errepikatu egin 
beharko genuke segregazio-arriskuei buruz eta eskola-ghettoak sendotzea saihesten duten 
eta inklusioa laguntzen duten neurriak ezartzeko beharrari buruz jadanik esandakoa.

Biztanleriaren sektore honen inguruan egin ditugun gomendio zehatzagoei edo zuzenean 
sektore horri aplikatzekoak diren gomendioei dagokienez, honako hauek nabarmendu be-
harko genituz ke:
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– Bereiz keriaz ko edo bazterkeriaz ko egoerak saihestea, horretarako egokiagoak diren 
neurriak ezarrita.

– Are gehiago indartzea politika konpentsatzaileak eta bereiz keria positiboko neu-
rriak, zailtasun handiagoak dituzten ikastetxeetan.

– Detekzioa hobetzea eta esku-hartze goiztiarra laguntzea premia bereziko egoere-
tan.

– Familien eta elkarteen arteko lankidetza laguntzea.
– Sektore hau hobetzeko planak, gaur egun dauden programak eta baliabideak eba-

luatzea.
– Eskolan lortzen ari diren emaitzen jarraipena egitea.
– Dibertsitatea laguntzea, ez bakarrik ikasleen artean, baizik baita ikastetxeetako pro-

fesionalen taldeetan ere.

Ikastetxe jakin batzuetan dauden ikasle etorkinen proportzioa zein handia den kontuan 
hartuta, bereziki beharrez koa iruditzen zaigu aipaturiko lehenengo gomendioa aplikatzea 
(“Bereiz keriaz ko egoerak eta bazterkeria laguntzen dutenak saihestea”). Horren edukia 
txosten honetako 5. kapituluan jaso da (ikus 5. kapitulua, 28. gomendioa).
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3.9. Haur eta gazteen buru-osasuna

arloaren ezaugarriak

Kapitulu honetan, batez ere buru-osasuneko arazo larriak dituzten adingabeei ematen zaien 
arreta aztertuko dugu. Bereziki, osasun-sistemak ematen duen erantzuna, baina baita bes-
te zerbitzu batzuek duten inplikazioa ere, hala nola hez kuntza-sistemak, gizarte-zerbitzuek, 
babes-sistemak eta gazte justiziaren sistemak dutena.

Haur eta nerabeen buru-osasuna artatzearekin edo ez artatzearekin loturiko arazoen ar-
tetik argitara irteten diren gehienak honako hauek dira: jokabide-nahasmenduak, elika-
dura-nahasmenduak, portaera-arazo larriak, drogen kontsumo arazotsuak, eta familian, 
gizartean eta eskolan egokitzeko zailtasun larriak, batez ere nerabeen artean. Segur aski, 
horiek dira gehien ikusten diren arazoak, baina ez dira bakarrak, ez eta, ezinbestean, la-
rrienak ere.

Kasuen eta diagnostikoen tipologia askoz ere ugariagoa da, erabiltzen den sailkapena edo-
zein dela ere (Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenaren hamargarren berrikuspena, CIE-10; 
Buru-nahasmenduen Diagnostiko eta Estatistika Eskuliburuaren laugarren berrikuspena-
DSM-…) Diagnostiko zehatz bat ahalik eta az karrena izatea, zalantzarik gabe, giltzarria da 
garaiz esku hartu ahal izateko eta erantzun zuzen eta eraginkorrenak eskaintzeko, baina 
hemen ez gara horretan sartuko, nabarmenki kontu teknikoa baita hori.

Arartekoari gehien interesatzen zaiona ez da hainbeste diagnostikoa zehatza izatea, baizik 
eta nola erantzuten zaien buru-osasuneko arazoak dituzten pertsonen beharrei, zer arreta 
ematen den eskolan, familian, gizartean eta bestelakoetan esku hartzeko zailtasunei da-
gokienez, zeinahi delarik ere halako arazoen jatorrian dagoen patologia; zailtasun horiexek 
jartzen dituzte arriskuan haien eskubideak, horiek egiten dituzte beharrez ko programa te-
rapeutikoak, banakako edo taldekako esku-hartzeak nahiz arreta-baliabideak, familientzako 
arreta eta laguntza, eta abar.

Gai horretara lehenengoz hurbiltzeko modu oinarriz ko samar bat izan liteke geure buruari 
galdetzea zenbat adingabez ari garen. Kontuak erraza dirudi: Gure erkidegoan 18 urteko 
326.000 adingabe inguru badaude, horietako zenbatek dauz kate buru-osasuneko arazo 
larriak, arreta behar izaterainokoak? Ez da erraza erantzutea itxuraz hain sinplea den kontu 
horri. Jakina, badaude gure testuinguruan aplika daitez keen zenbatespenak, ez bakarrik 
orokorrak, baita patologia jakin batzuetarako eta haurren sektore jakin batzuetarako di-
renak ere (esate baterako, jokabide-nahasmenduren bat duten nerabeen proportzioari 
buruz ko zenbatespenak; hain zuzen ere, gizonez koetan %6-16 eta emakumez koetan 
%2-9 inguru dela kalkulatzen da). Horrek modua emango digu “beharra” zenbaterai-
nokoa den jakiteko.

Halaber, gure sistemek aldi jakin batean ematen duten arretari buruz ko datuak erabil 
ditzakegu; horrek ez digu balio zehaz ki beharrak zein diren jakiteko, baina bai “eskaria” eta 
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are “erantzunak” zein diren jakiteko. Alde horretatik, segur aski osasun-sistemak ematen 
ditu datu fidagarri edo ugarienak; hala, ondoko taulan laburbil dezakegu 2008. urtean unita-
te anbulatorio eta komunitario espezializatuetan emandako arreta.

3.9.1. taula. buru-osasunean espezializatutako unitate anbulatorio eta 
komunitarioetan adingabeei ematen zaien arretari buruz ko datuak (2008)

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Paziente kopurua 1.311  
(890 mutil; 421 neska)

6.153  
(3.968 mutil; 2.185 neska) 2.376 9.840

Eskuhartze  
kopurua guztira

10.243  
(8.955 kontsulta; 1.288, 

beste esku-hartze batzuk)

48.425  
(+10.921 – Apnabi) 21.478 91.067

Kasu berriak
(2008. urtea)

489
(302 niños; 187 niñas)

2.528
(1.543 niños; 985 niñas) 1.555 4.572

Iturria:  Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila. Arartekoaren 42/2009/09O espedienteari emandako erantzuna.

Horiek ez dira haur eta gazteen buru-osasunerako arreta ematen duten unitate bakarrak. 
Haur psikiatriako ospitale-unitateak ere badaude (223 haur ospitaleratu ziren 2008. urtean), 
bai eta eguneko zentro gisa funtzionatzen duten unitate edukatibo-terapeutikoak ere (40 
leku daude gaur egun). Baina, maiz, unitate anbulatorioetan artatutako adingabe berberak 
izaten dira. Horregatik eman ditugu datu horiek taulan.

Ikus dezakegunez, biztanleriaren sektore horren –adingabeak– %3 joaten dira osasun-sis-
temara laguntza eske. Alabaina, datu horiek beste sistema batzuek emandako datuekin 
osatu eta araztu behar dira (esate baterako, hez kuntza-sistemak emandako hez kuntza-
premia bereziei buruz ko datuekin –guztira 11.000 adingabe inguru dira, baina soilik horie-
tako batzuek dauz kate buru-osasuneko arazoak– eta buru-osasuneko arazoengatik arreta 
behar duten eta babes-sistemaren batean hartuta dauden adingabeei buruz ko datuekin). 
Nolanahi ere, dauden datu guztien artetik, taulako datuak dira, segur aski, hurbilketa fi-
dagarriena gure erkidegoko adingabeen buru-osasunerako arretaren eskaria zenbatekoa 
den jakiteko: 10.000 adingabe inguru urtean, eta horien artean mutilak askoz ere gehiago 
neskak baino.

aurrekariak

Haur eta nerabeen buru osasunari berariaz heldu genion burutik gaixo dauden pertsonen 
arreta komunitarioari buruz ko ezohiz ko txostenean (4.6, 4.7 edo 3.4 azpiatalak). Txosten 
hori 2000. urtean argitaratu eta eztabaidatu zen Legebiltzarrean eta, gero, jarraipena egin 
zitzaion elkarteekin bilerak eginda zein ofizioz ko espedienteen, bisiten eta informazio es-
kaeren bidez (ikusi az ken urteetako ohiz ko txostenak).
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Haurrei eta nerabeei dagokienez, hautemandako eta nabarmendutako premien artean ho-
nako hauek adierazten ziren:

– Haurrentzako psikiatria-ekipoen deszentralizazioa.
– Giza baliabide espezializatuen gehikuntza (haurrentzako psikiatrak edo psikologoak, 

kasu).
– Lurralde historiko eta eskualde desberdinetan bitarteko egiturak sortzeko premia.
– Gizarte, hez kuntza eta osasun batzordeak sustatzea.
– Elikadura arazoei erantzuteko programak berrikustea.

Txosteneko 18 gomendioetakoren batek ere berariaz aipatzen zuen biztanle talde hau. Ho-
rrela, 6. gomendioak hau proposatzen zuen, hitzez hitz: “Berariaz adingabeei zuzendutako 
zerbitzuak gehitzea” jarduketa-eremu batzuetan zehaztuta (autismoa edo elikadura ara-
zoak, kasu), edo “haurren eta nerabeen arreta psikiatriko bideratutako baliabideak nahikoak 
ez direla (bitarteko egiturei dagokienez, berriz, halakorik ez izatea)” nabarmenduta.

Gai eta proposamen hauek –bere garaian Osasun sailburuak berak eztabaidatutakoak– 
hainbatetan planteatu diz kiote erakunde honi elkarte jakin batzuek, babes sistemen ardu-
radunek, gazteentzako justizia-sistemakoek, edo aldiz ka babes eta erreforma zentroetara 
egiten ditugun bisiten ildotik. Gai hori, gainera, Arartekoaren beste txosten eta jarraipen 
batzuetan ere jorratu da, nahiz eta saihetsetik izan: hez kuntza premia bereziei buruz koan; 
babesik gabeko haurrentzako arretari buruz koan; bakarrik dauden adingabe atzerritarren-
tzako arretari buruz koan; adingabe arau-hausleei buruz koan; espazio soziosanitarioari buruz-
koan… Esan liteke, gainera, gai errepikakorra dela, urtez urte bizikiago planteatzen dela.

Az ken urteetan sortuz joan diren baliabideen artean, atal honetan arreta berezia jarriko 
dugu zentro terapeutiko-edukatiboetan (ZTE). Zentro horiek Osasun eta Hez kuntza sailen 
akordio bidez sortu dira, eta erakunde honek jarraipen berezia egin du horien gainean.

Gauzaturiko ekimenei dagokienez, txostena argitaratu eta hilabete gutxira, baliabide berri 
bat jarri zen martxan Biz kaiko Lurralde Historikoan: La Olan (Sondika) dagoen terapia- eta 
hez kuntza-zentroa. Ondoren, erakunde honetako langileek zentroa bisitatu zuten haren fun-
tzionamendua ezagutzeko, in situ. Zegokion txostenean horren berri eman genuen eta datu 
adierazgarri batzuk eman genituen (ikusi 2003ko txostena, 1.1.9 azpiatala).

Bereziki interesgarria iruditu zitzaigun gaietako bat baliabidea eta zeuden plazak  (10) pre-
miei erantzuteko zenbateraino ziren nahikoak jakitea izan zen. Hori baloratzeko, hainbat 
inguruabar hartzen ziren kontuan:

– Era honetako zentro bakarra zegoen Biz kaia osorako.
– Zerbitzua ekarri zuen lankidetza-hitzarmenak, hasiera batean, 20 erabiltzaileren-

tzako gaitasuna duen eguneko zentro bat aurreikusten zuen.
– Ohikoa zen itxaron zerrenda bat egotea (bisita egin genuenean, baldintza guztiak 

eta sartzeko irizpide guztiak betetzen zituzten 6 adingabe zeuden).
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– Nolabaiteko ezjakintasuna zegoen baliabideaz eta, beraz, izan zitez keen premiez eta 
egin ere egiten ez ziren eskariez.

Adin tarte bat zegoen (nerabeak), zentroan barne hartzen ez zena. Zentroko profesionalen 
iritziak entzun ondoren eta jasotako datuen eta balorazioen arabera, erakunde honek era 
horretako baliabide gehiago behar zirela ondorioztatu zuen eta hainbat aukera azaldu zituen; 
plazak gehitzea edo baliabide berriak sortzea, kasu. Ikastetxeak arau esparru argiagoa eta 
berme handiagoa ematen duena izateko premia ere planteatu zuen, eskubideei zuzenean 
eragiten dieten gaietan gutxienez: sartzeko irizpideak, itxaron zerrenden kudeaketa, barne 
araubideko araudia, txostenen konfidentzialtasunaren bermeak, etab.
 
Bestalde, erakunde honek espazio soziosanitarioko haur eta gazteen azpibatzordeak, Osa-
kidetzaren, Hez kuntza Sailaren eta Gizarte Ekintzaren (Gipuz koako Foru Aldundia) partai-
detzarekin, Gipuz koarako egindako “nerabeentzako terapia- eta hez kuntza-zentroa abiaraz-
teko proiektuaren” berri izan zuen. Proiektu horrek antzekotasunak eta desberdintasunak 
ditu La Olan bisitatutako zentroarekin, baina, nolanahi ere, inork zalantzan jartzen ez dituen 
arren gauzatzen ez ziren premiei erantzutea zuen helburu. Horregatik, Arartekoak berriz ere 
informazio gaurkotua eskatu zion Hez kuntza Sailari, zehaz ki, La Olako baliabideari dago-
kionez aldaketa adierazgarriren bat egin zen edo egiteko asmorik ba al zegoen, Araban eta 
Gipuz koan baliabide berriak sortzeko proiektuak zein fasetan zeuden eta martxan jartzeko 
atzerapena zergatik izan zitekeen jakiteko.

Bi sailek eman dituzten hurrenez hurrengo erantzunez luze eta zabal jardun dugu aurreko 
urteetako ohiko gure txostenetan: La Olako arreta-ahalmena handitzeko proposamenak; 
baliabidea Ortuellara aldatzea; artatutako erabiltzaile-kopurua; itxarote-zerrendak; Arabako 
eta Gipuz koako baliabideen egoera eta baliabide gehiago irekitzeko zailtasunak... (ikus, 
esate baterako, 2005eko, 2006ko eta 2007ko txostenak).

Ibilbide luze honetan badira nabarmendu nahi ditugun bi elementu erabakigarri. Batetik, 
266/2006 Dekretua onartu izana (EHAO, 2007-01-05), ZTEak ez ezik ospitaleko hez kuntza 
eta etxeko hez kuntza ere arautzen baititu. Bestetik, Hez kuntza eta Osasun sailek 2008ko 
maiatzaren 1eko lankidetza-hitzarmena sinatu izana. Horri esker, 2009aren amaieran (or-
duan amaitu genuen txosten hau egiteko informazioa biltzen), gure erkidegoan hiru zentro 
edukatibo-terapeutiko ditugu, lurralde bakoitzeko bat (Ortuellan, Gasteizen eta Lasarten), 
eta guztira 40 leku eta lau unitate (adin guztietarako).

Nolanahi ere, buru-osasuneko arazo larriak dituzten adingabeei arreta emateko ditugun 
baliabideetako bat da hori, eta horri atentzio handiagoa jartzeko arrazoia izan da Ararte-
koak gomendio zehatz bat egin zuela horren inguruan eta jarraipen berezia egin diola urte 
askoan. Gainera, funtsez ko bi sarek –hez kuntza-sistemak eta osasun-sistemak– batera 
eta modu koordinatuan esku hartzen duten bitarteko baliabide bat da, eta hori ez da oso 
arrunta.
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funtsez ko arazoak

Arlo honetan jaso ohi ditugun gabezia edo eskari gehienak osasun-sistemaren ingurukoak 
dira:

– arreta anbulatorioa ez dela behar bestekoa (minutu gutxi batzuetako arreta, hileroko 
periodikotasunarekin; familia osoaren beharrak barne hartuko dituen arreta oso bat 
ez ematea…);

– haur psikiatrian ospitalizazio-leku gehiago behar direla (gaur egun 20 ohe daude: 
4+2 Araban; 8 Biz kaian eta 6 Gipuz koan);

– leku gehiago behar dela edo leku horiek beste adin batzuetarako ere izan beharko 
luketela (kasu batzuetan, nerabeentzat; besteetan, haurrentzat) zentro edukatibo-
teraupetikoetan eta gaur egun dauden antzeko baliabideetan;

– detekzio eta arreta goiztiarrerako programak, arazoak saihesteko edo nerabezarora 
iritsi aurretik eteteko;

– haur txikientzako eta haien familientzako laguntza intentsiborako programak:
– informazio eta sentsibilizazio kanpainak;
– langileriaren kontratazioa eta espezializazioa (haur psikiatriako espezialitatea);
– eskasa dela behar edo kez ka “berrietarako” arreta (nerabe ospitaleratuen oldarkor-

tasuna; substantzia psikoaktiboen kontsumoa, hala nola cannabisarena, eta horien 
ondorioak...).

Baina badira hez kuntza-sistemari edo gizarte-sistemari egiten zaiz kion eskariak ere (batzuk, 
desberdinak; beste batzuk, antzekoak). Esate baterako:

– Beharrez koa dela hez kuntza-sisteman detekzio eta arreta goiztiarra izatea, ia haur 
guztiak 2-3 urteetatik eskolatuta daudela baliatuta.

– Beharrez koa dela prebentzio-jarduerak izatea osasun-arloan, tokiko eremuan, esko-
lan eta beste esparruetan.

– Beharrez koa dela familiei laguntzeko programak izatea.
– Eskola uzteko arriskuan dauden nerabeentzako hez kuntza-baliabideak...

Zenbaitetan, eskariak (askotan elkarteak edo profesionalak) arazo edo behar jakin baten 
ingurukoak dira:

– Arreta goiztiarra.
– Elikadura-nahasmenduak.
– Autismoa.
– Nerabezaroko jokabide-nahasmenduak…

Baina, eskari zehatz bakoitzaren gainetik, bat etorri ohi dira eztabaida edo hobekuntza ele-
mentuak.  Besteak beste, alderdi hauen ingurukoak izaten dira:

– Dauden baliabideak nahikoak diren edo ez (beharrei edo eskariei dagokienez).
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– Zer erantzun zehatz eman behar zaien arazoei, nola antolatu behar diren zerbitzuak 
(balorazioak edo proposamenak beti ez datoz bat; batzuetan, elkarren aurkakoak 
dira erabat; esate baterako, anorexia-arazoak dituzten nerabeak artatzeko modurik 
onenari dagokionez...).

– Nola kudeatu behar diren baliabideak (kudeaketa publikoa, kudeaketa pribatua, 
elkarteen beren baliabideak) eta zer baldintza ekonomiko izan behar dituzten).

– Zein administraziok edo sailek duen eremu jakin baten erantzukizun gorena (esate 
baterako, diagnostiko goiztiarra emateko edo nerabezaroko jokabide-arazoei 
erantzuteko...)

– Zein prestakuntza, espezializazio edo trebakuntza profesional den beharrez koa.

az ken urteetako jarraipena

Gorago adierazi dugun bezala, Arartekoak zentro edukatibo-terapeutikoen jarraipena egin 
du batez ere. Alabaina, adingabeen buru-osasunean inplikatutako baliabide-sarea askoz ere 
ugariagoa eta barreiatuagoa da. Besteak beste, honako hauek nabarmendu behar ditugu:

– Osasun-sarean: haurren arloan espezializatutako unitate anbulatorio eta komuni-
tateak, ospitaleetako haur psikiatriako unitateak, droga-mendekotasunaren arloko 
prebentzio-programak…

– Hez kuntza-sarean: Eremuko lanbide anitzeko taldeak, hez kuntza-premia berezien 
arretarako laguntza-langileak...

– Tokiko eremuan, gizarte-zerbitzuak, bai orokorrak eta bai haurtzaroan espezializatu-
takoak...

– Gizarte-ekimenean sortutako programak eta baliabideak, eskuarki familia-elkarteek 
sustatutakoak.

– Foru aldundien mendeko adingabeen babes-sarean, jokabide-arazo larriak, droga-
kontsumo arazotsuak eta bestelako arazoak dituzten nerabeen harreran espezializa-
tutako zentroak eta baliabideak.

– Gazte justiziaren sarean, talde psikosozialak, neurri terapeutikoak aplikatzeko ba-
liabideak, barnealdi-zentroetako zenbait programa espezifiko…

Hain zuzen ere, sareen eta zerbitzuen aniztasun hori da buru-osasunari dagokionez adinga-
beei ematen zaien arreta zenbaterainokoa den jakiteko eta baloratzeko zailtasunetako bat.

Arartekoak, az ken urteetan egindako jarraipenaren bidez, kontuan hartu nahi izan du 
egoeren aniztasun hori, eta horretarako, batez ere, lau bide erabili ditu:

– Informazio-eskaera periodikoak, batez ere Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, 
Hez kuntza Sailari eta Justizia Sailari eta hiru foru aldundietako Gizartekintza sailei 
ofizioz ko espedienteen bidez eginikoak.

– Bisitak baliabide jakin batzuetara (zentro edukatibo-terapeutikoa; haur psikiatriako 
ospitale-unitatea; jokabide-arazo larriak dituzten nerabeentzako harrera-zentroak; 
barnealdi-neurriak betetzeko zentroak…).
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– Bilerak eta elkarriz ketak sektore guztietako profesionalekin.
– Bilera periodikoak elkarteetako ordez kariekin…

Horri esker, gaiaren inguruko ikuspegi gero eta zabalagoa lortu dugu, hala datuei dago-
kienez nola balorazio eta proposamenei dagokienez, eta horiek txosten honetan baliatuko 
ditugu, hainbat ataletan.

Alabaina, bada kontu bat jadanik adieraztea beharrez kotzat jotzen duguna, kez kagarria iru-
ditzen zaigulako eta nola edo hala baldintzatu egiten duelako esan edo aldeztu behar dugun 
guztia: oro har, argiro da positiboa osasun-sistemak haur eta gazteen buru-osasuneko ara-
zoetarako ematen duen erantzunaren inguruan Osasun Sailak egindako balorazioa. Aldiz, 
gainerako sistemek argiro jotzen dute gutxiegitzat erantzun hori. Batzuetan, uste dutelako 
baliabide batzuk, haien ustez beharrez koak, besterik gabe ez direla existitzen. Beste batzue-
tan, irizten diotelako ematen den erantzuna ez dela inola ere nahikoa beharrei erantzuteko.

Harrera eta barnealdi zentroetara egin ditugun ia bisita guztietan eskatzen dute arreta ge-
hiago, bai eta gazteen babesaren edo justiziaren sistemetako arduradunekin eta profesio-
nalekin nahiz familia-elkarteetako ordez kariekin egin ditugun bileretan ere. Modu ez hain 
sistematikoan, hez kuntza-zentro arruntetan eta adingabeekin zuzenean lan egiten duten 
beste profesional batzuekin ditugun harremanetan ere adierazi ohi digute hori (ikasleak, 
orientatzaileak, adingabeen epaileak, osasun-sistemako langileak…). Izan ere, egoerarik 
larrienetan, sare publikoan dauden mugen ondorioz, zerbitzu partikularretara jo behar izaten 
da, edo gure erkidegotik kanpo dauden baliabideetara bideratu behar izaten dira, eta horrek 
ez dirudi aukera egokiena.

Bestalde, irudipen orokortu samar bat ere badago, baina oso zaila datu objektiboekin fro-
gatzen, biztanleriaren sektore honetan buru-osasuneko arazoek ez diotela soilik bere hartan 
eusten, baizik eta pixkanaka areagotzen ari direla, eta, hainbat arrazoirengatik, oraindik ez 
zaiela erantzun egokia ematen.

Balio beza balorazio horren adibide gisa hurrengo paragrafoak, Eusko Jaurlaritzaren bera-
ren Gazte Justiziaren Zerbitzuaren 2006ko Memoriatik ateratakoak, nerabe arau-hausleen 
tratamendu terapeutikoaren beharraren ingurukoak: “Tratamendu anbulatorioaren neurria 
betearazteko unean, deigarria da kasuen %68n eskaerei erantzuteko profesionalak edota 
erakunde pribatuak kontratatu behar izana. Alderdi kuantitatiboei –saioen aldiz kakotasuna, 
iraupena, eta abar– nahiz kualitatiboei dagokienez –esku-hartze mota–, eskaintza publikoak 
ez du eskaera betetzeko ahalmena”.

Halaber, Arartekoak FEDEAFESeko ordez kariekin egindako az ken jarraipen-bileretako ba-
tean, nabarmen adierazi zen buru-osasuneko arazoak dituzten haur eta gazteei ematen 
zaien arreta dela kez ka handiena sortzen duten eta hobetzeko behar handiena duten zortzi 
gaietako bat.

Osasun Saileko arduradunek horren inguruan idatziz emandako az ken erantzuna ez zeto-
rren bat balorazio horrekin, Arartekoari igorritako testu honetan ikus daitekeenez:
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“La calidad de la atención dentro de la red de salud mental infantojuvenil, medida siste-
máticamente a través parámetros, tanto absolutos y objetivos (Nº de consultas, prime-
ras consultas, tiempo de demora…), como relativos y subjetivos (Satisfacción…) recibe 
una valoración eminentemente positiva. Estos parámetros, que relacionan la calidad de 
la atención con los recursos destinados, cumplen con los objetivos fijados dentro de 
una escala de exigencia elevada, como la planteada en el contrato programa suscrito 
por el Departamento de Sanidad y los propios planes estratégicos de cada organización.

Por otro lado, en un nivel comparativo, la tasa de profesionales sanitarios (psiquiatras y 
psicólogos clínicos) por 100.000 habitantes es la más elevada de todo el Estado tanto a 
nivel de las Unidades de ámbito ambulatorio y comunitario especializado, como a nivel de 
las Unidades de Hospitalización infanto-juvenil (Fuente Observatorio Salud Mental AEN- 
2007), lo que evidencia el esfuerzo comparativo que se hace desde la red de Salud men-
tal infanto-juvenil, para dar cobertura a las necesidades asistenciales de esta población”.

Nolanahi ere, Sailak berak bai adierazi du sistema konplexua dela, koordinatzeko zailta-
sunak daudela eta eskumen batzuk ez daudela zedarrituta.

“En lo referente a la percepción por parte de los profesionales que considera insufi-
ciente la respuesta del sistema sanitario en este ámbito, se debe mencionar la dispo-
nibilidad universal de los recursos sanitarios dentro de la cartera de servicios y pres-
taciones establecida y el compromiso en la resolución de todas aquellas situaciones 
en las que pudieran peligrar los principios de equidad y accesibilidad a los recursos. 
Sin embargo en el nivel de la coordinación puede haber distintas situaciones, com-
plejas y que requieren un análisis más pausado, que se producen en el contacto 
con otras administraciones: Diputaciones forales, Justicia, Educación, Acción social… 
todas ellas con distintas competencias, no siempre delimitadas, en el ámbito de los 
que se ha denominado espacio sociosanitario”. (2009ko abenduaren 18ko idaz kia. 
43/2009/09O jarraipen-espedientearen erantzuna).

Elementu horiek denak kontuan hartuta, Arartekoak gehien erabilitako jarraipen-bideetako 
bat izan da dauden baliabide eta programen inguruan informazio eguneratua biltzea, ba-
tez ere Hez kuntza Sailarena eta Osasun Sailarena, eta are horietan artatutako adingabe-
kopuruaren eta haien tipologiaren inguruko informazioa biltzea ere. Horren bidez, elkarren 
aurka dauden balorazio subjektiboak objektibatzea edo gainditzea lortu nahi izan dugu. 
Hala, az ken urteetan datu hauetan jarri dugu arreta:

1. Haurren (18 urtetik beherakoak) buru-osasunari arreta berezia emateko osasun-
sistemako zerbitzuak non kokatuak eta zeri atxikiak dauden.

2. Horietako bakoitzean zenbat leku dagoen.
3. Profilak (batez ere, artatzen diren haurren adina eta patologiak).
4. Zerbitzu horietan zenbat profesional aritzen diren lanaldi osoz.
5. Zein diren zerbitzu horiek eskuratzeko irizpideak eta sistemak.
6. Itxarote-zerrendarik baden edo ez.
7. Zenbat kasu izan ohi diren urtean epealdi jakin batean.
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Hurrengo atalean, datu horietako batzuk laburtzen saiatuko gara.

arreta-baliabideak – funtsez ko datuak - adierazleak

Gure erkidegoan buru-osasuneko arazoak dituzten adingabeen arretan modu zuzenagoan 
inplikatutako baliabide edo zerbitzuen ikuspegi orokorrago bat ematen saiatuko gara he-
men, kontuan hartuta zer sareri dagoz kion (osasun-sarea, gizarte-sarea…), eta adierazle 
kuantitatibo gisa balio dezaketen zenbait datu nabarmenduta.

1) Osasun-sareko baliabide nagusiak

Osasun-sarearen barruan, behintzat, ospitale-arloan (ospitalizazio-unitateak) eta arlo anbu-
latorio eta komunitarioan ematen den erantzuna bereizi behar da. Hala:

– Haur eta gazteen ospitalizazio-unitate laburrak Basurtu, Donostia eta Santiagoko 
ospitaleetako psikiatria-zerbitzuaren barruan daude kokatuta, eta guztira 20 ohe 
dituzte. Psikiatrak (5), psikologo klinikoak (3), erizaintzako diplomadunak (14) eta 
erizaintzako laguntzaileak (15) dituzte, eta gizarte-langileak eta terapeuta okupa-
zionalak helduen sarearekin partekatzen dituzte. 2007. urtean, 223 ospitaleratze 
eta 218 alta izan ziren, eta 85 larrialdi artatu ziren. Unitatean batez beste egondako 
denbora 16,11 egunekoa izan ziren. Hau da, guztira lanaldi osoko 37 profesional, 
hiru taldetan banatuak, 2009ko amaieran.

– Haur eta gazteen arretan espezializatutako unitate anbulatorio eta komunitarioak: 
horren barruan sartzen dira haur eta gazteen buru-osasuneko taldeak (sei Biz kaian, 
zehaz ki Galdakaon, Bilbo-Erzillan, Bilbo-Ajuriagerran, Herribitarten, Barakaldon eta 
Uriben, bat Araban eta beste bat Donostian), eta arratsaldeko zentro bat Donos-
tian. Psikiatrak (20), psikologo klinikoak (23), erizaintzako diplomadunak (2), gizarte-
langileak (7,5) eta administrariak (7) dauz kate. Hau da, guztira 59,5 profesional, 8 
taldetan, 2009ko amaieran. Gainera, espezifikoa ez den arreta ere badago buru-
osasuneko 15 zentrotan, batez ere Gipuz koan.

Sare horretara haurrei eta helduei ematen zaien lehen mailako arretatik sartzen da. Izan 
daitekeen itxarote-zerrendari edo erantzuteko ahalmenari dagokionez, adierazi da gutxie-
nez 30 eguneko atzerapena izaten dela erantzuteko kasuen %70etan, bideratze-txostena 
egiten denetik espezialistaren kontsultara iritsi arte, eta gutxienez 15 eguneko atzerapena 
kasuen %90etan, ospitale-unitateetatik badatoz.

2007. urtean, 3.602 lehenengo kontsulta artatu ziren, eta hurrengo 41.196 kontsulta 6.660 
pazienterekin. 2008. urteko datuak 3.9.1. taulan jaso dira.

Jasotako datu batzuk, behintzat, zerbitzuaren eboluzioaren adierazle gisa balio diezagukete. 
Esate baterako:
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– Hala haur eta gazteen buru-osasuneko taldeetan nola espezializazio-baliabideetan 
lanaldi osoz aritzen diren langileen datuak (96,5 profesional 2009aren bukaeran, 
hau da, profesional bat 3.425 adingabeko). Edo, konparazio zehatzagoak egin nahi 
izanez gero, psikiatren (25) eta psikologoen (26) datuak.

– Arreta-denbora: batez beste 6 kontsulta urteko, unitate anbulatorioetan, edo 16,11 
eguneko egonaldia pertsonako, ospitale-unitateetan (aldakuntzak 12tik 19ra bitar-
tekoak dira, ospitalearen arabera), 2007ko datuetan.

– Zerbitzua eskuratzeko itxarote-denbora eta horien eboluzioa. (Esate baterako, Biz-
kaian, honako hau izan zen 30 egunak igaro baino lehen artatutako kasuen propor-
tzioa: %71 2007an; %64 2008an; %78 2009an.)

– Arretan izandako alde handiak, mutilak edo neskak diren kontuan hartuta (horien 
proportzioa baliabide batzuetan 2 eta1ekoa da).

– Artatutako kasu guztien artetik eskari edo proportzio handiena hartzen duten buru-
osasuneko azaro-motak (esate baterako, zenbatesten da unitate anbulatorio eta 
komunitarioetan az ken urtean artatutako arazoen herenetatik erdietara bitartean 
jokabide-nahasmenduei loturikoak izan direla).

– Artatutako pertsonen edo haien familien gogobetetze-maila…

Datu horien eta beste batzuen jarraipen eta analisi sistematiko bat egitea, zalantzarik gabe, 
lagungarria izango litzateke arretaren eboluzioa hobeto ezagutzeko eta egin beharreko 
hobekuntzak txertatzeko.

2) Hez kuntza-sarea

Buru-osasuneko arazoak dituzten pertsona gehienak eskolatuta daude, eta, beraz, hez-
kuntza-zerbitzuetan ere ematen zaie arreta, behintzat dituzten beharretatik batzuetan.

Pertsona horiei hez kuntza-sisteman ematen zaien erantzuna hez kuntza-premia berezieta-
rako arretaren barruan sartzen da. Horren inguruan txosten berezi bat egin zuen Ararte-
koak, eta txosten honetan bertan atal espezifiko bat eskaini diogu (3.4 atala). Bertan ikusiko 
den bezala, gure erkidegoan areagotzen joan da pixkanaka hez kuntza-premia bereziei ema-
ten zaien erantzuna, hala artatutako biztanleriari dagokionez (10.808 ikasle 2008-2009ko 
ikasturtean eta 11.527 2009-2010eko ikasturtean) nola arreta hori ematen duten profesio-
nalei dagokienez (3.042 profesional profil guztietakoak eta are 17 funtzio edo figura 2008-
2009ko ikasturtean).

Alabaina, datu horiek hez kuntza-premia berezien ingurukoak dira, ez buru-osasuneko arazo 
larrien ondorioz ko edo horiei atxikitako premien ingurukoak. Horietako zenbat izan ote dira 
buru-osasuneko arazoengatik? Ez da erraza galdera horri erantzutea. Lanbide anitzeko tal-
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deek, psikologo, pedagogo eta hez kuntza-profileko beste profesional batzuek osaturikoek, 
beren diagnostikoak eta jarduketako planak egiten dituzte, baina beren kategoriei eta iriz-
pideei jarraituz, eta horiek ez datoz bat osasun-langileek erabiltzen dituztenekin. Guk daki-
gula, ez dago Hez kuntza eta Osasun sailen datu-baseen ustiapenik, horiek konparatzeko 
modua emango duenik.

Eskura ditugun datuekin, gehienez ere oso gutxi gorabehera zenbatetsi genezakeen zenba-
teraino dauden hez kuntza-premia bereziak buru-osasuneko arazoei loturik edo pentsa ge-
nezakeen ikasle horietatik gehienei osasun-sarean ematen zaiela beren osasun-beharre-
tarako arreta (hau da, 2008. urtean artatutako 9.840 adingabe horietan sartuta daude), 
buru-osasunean espezializatutako unitate anbulatorio eta komunitarioetan.

3) Eguneko zentroak edo unitate terapeutiko-edukatiboak (ZTE)

Eusko Jaurlaritzako Hez kuntza eta Osasun sailen arteko hitzarmenak ekarritako baliabide 
horien inguruan jadanik eman ditugu hainbat datu aurreko ataletan, jarraipen berezia egin 
baitugu horren inguruan. Hemen osatuko ditugu, 2009-2010eko ikasturtearen inguruan di-
tugun az ken datuekin:

– Arabako ZTE: 10 leku Bigarren Hez kuntzako ikasleentzat.
– Biz kaiko ZTE: Lehen Hez kuntzako unitate bat, 10 lekukoa, eta Bigarren Hez kuntzako 

unitate bat, 10 lekukoa.
– Gipuz koako ZTE: 8 ikasle, hala Lehen Hez kuntzakoak nola Bigarren Hez kuntzakoak.

Hala, bada, guztira 4 unitate daude; bakoitzean 8,5 profesionaleko taldea aritzen da (2,5 
Osasunekoak eta 6 Hez kuntzakoak), eta 38 leku daude adin guztietako adingabeentzat; 
leku guztiak daude okupatuta, eta itxarote-zerrenda ere badago (Biz kaian, esate baterako, 6 
ikasle zeuden sartzeko betekizun guztiak betetzen zituztenak eta hala ere lekurik ez zeuka-
tenak informazioa jaso genuen garaian).

4) Gizarte-baliabideak

Problematikaren ikuspegi orokorrago bat izateko, komeni da behintzat gogoraraztea edo 
adieraztea badirela beste ekimen eta baliabide batzuk ere, hala nola:

– Tokiko zenbait programa, hala adingabeentzat nola haien familientzat, arriskuen 
prebentzioaren ingurukoak (ikus Arartekoaren 2008ko eta 2009ko ohiko txostenak).

– Gizarte ekimenak –eskuarki buru-osasuneko arazo larriak dituzten pertsonen fa-
miliak– sortutako eta kudeatutako programak eta baliabideak (esate baterako, AP-
NABIk kudeatzen dituen baliabideak; datu horiek 3.9.1 taulan jaso dira, atal honen 
hasieran).

– Babes-sisteman bertan eta gazte justiziaren sisteman sortu diren programa eta ba-
liabide espezifikoak. Bi sistema horiek txosten honetako beste kapitulu espezifiko 
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batzuetan aztertu baditugu ere, hemen datu batzuk nabarmenduko ditugu, duten 
garrantziarengatik:

• babes-sarearen barruan zentro "espezializatuak” sortzeko izan den joera.

 Az ken urteetan, lurralde bakoitzean halako ezaugarriak dituen zentro bat edo bi 
izatetik 14 zentro izatera igaro gara (horietatik 7 Gipuz koan), eta guztira 197 leku 
izatera (horiez gain, beste 33 leku, hitzarmenen bidez, EAEtik kanpoko zentroe-
tan). Aldundi arduradunak berak halakotzat jotzen dituen zentro espezializatuez 
ari gara, nahiz eta egon daitez keen antzeko ezaugarriak dituzten beste batzuk 
ere.

 Alde horretatik, deigarriak dira lurraldeen arteko desberdintasunak.

* Araba: Zentro bat + 5 leku kanpoan (babes-sistemako leku guztien %10).
* Biz kaia: 4 zentro + 5 leku kanpoan (babes-sistemako leku guztien %7,5).
* Gipuz koa: 7 zentro + 23 leku kanpoan (horrek esan nahi du gutxienez erabil-

garri dauden lau lekutik bat berezia dela).

 Batez ere jokabide-arazo larriak, buru-osasuneko arazoak edo droga-kontsu-
moarekin loturiko arazoak dituzten nerabeentzako zentroak edo baliabideak dira, 
zenbait kasutan arazo horietan espezializatuak, eta denak gutxi gorabehera ha-
lako esku-hartzeetan espezializatuta dauden elkarteek kudeatutakoak.

 Horietako zentro batzuetan gataz ka-egoerak izan dira eta argitara atera dira. 
Bestalde, duela ez asko arte (2008ko abuztuaren 8an argitaratutako 131/2008 
Dekretua onartu zen arte) ez zeukaten arau-esparru garbirik.

 Arartekoaren az ken urteko txostenetan ikus daitekeenez (2006, 2007, 2008, 
2009...), zentro horiek hartu dute Arartekoaren arreta, denbora eta jarraipen 
handiena.

 Tutoretzapeko nerabe horien buru-osasuneko arazoen arreta espezifikoa, eskuar-
ki, osasun-zerbitzu arruntetara bideratu da, jadanik adierazitako mugekin. Biz kaian, 
muga horiek gainditzen saiatu dira, Biz kaiko Foru Aldundiaren eta Osasun Sailaren 
arteko lankidetza hitzarmen baten bidez (“Adin Txikikoak” programa); horri esker, 
Osasuneko zenbait profesionalek denbora gehiago eskaintzen diote sektore honi 
eta kasuak Biz kaiko Aldundiko bertako zerbitzuetatik bideratzen dira.

• gazte justiziaren sistemaren behar eta erantzunei dagokienez, honako hauek 
nabarmendu ditzakegu hemen:

* Tratamendu anbulatorioaren neurriei edo zentro terapeutikoetan sartzeko 
neurriei dagokienez (26 2001ean, 33 2005ean, 8 2008an eta 21 2009an), 
eboluzioa beheranz koa izan da (ia desagertzeraino) neurri bereizi moduan, 
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baina zenbait kasutan aplikatu da, betebehar erantsi gisa, zaintzapeko aska-
tasun eta barnealdi neurrietan.

*  Gazte justiziaren sistemako profesionalek eta arduradunek berek eremu ho-
netan adierazi dituzten arazo nagusiak honako hauek dira: osasun-sistema 
publikoaren erantzunak ez direla aski, atzerapenak izaten direla edo denbora 
gehiegi pasatzen dela (urtebete inguru) egitateak gertatzen direnetik neu-
rriak aplikatzen diren arte; beharrez koa dela arreta pribatuko baliabideetara 
jotzea; zalantza egiten dutela komenigarria ote den edo ez buru-osasunean 
espezializatutako barnealdi pertsonaleko zentroetan sartzea edo unitate na-
hiz modulu espezializaturen bat sortzea; gehiago direla beharrak edo arreta 
behar duten kasuak…

 Beste atal batean jadanik jaso dugu, hitzez hitz, Gazte Justiziaren Zerbitzuak zer 
irizten dion arlo honi. Amaitzeko, adierazi behar dugu osasun-sistemak adingabe 
horien arreta-beharrei ematen dien erantzuna hobetzea dela indarrean dagoen 
Gazte Justiziaren 2008-2012ko Planean sartutako helburuetako bat.

argi-itzalak erakundeen erantzunean

Hemen aztertutako aldia kontuan hartzen badugu, zalantzarik ez dago hainbat aldaketa 
edo hobekuntza esanguratsu izan direla sisteman Arartekoak buru-gaixotasunerako arreta 
komunitarioaren inguruko txostena egin zuenetik edo hez kuntza-premia bereziei ematen 
zaien erantzunaren inguruko txostena egin zuenetik. Besteak beste, ekimen zehatz hauek 
egin dira:

– Lehen ez zeuden hainbat baliabide sortu dira (hala nola zentro edo unitate edukati-
bo-terapeutikoak; gaur egun 40 leku daude).

– Lehendik zeuden beste baliabide batzuen arreta-ahalmena areagotu da (hala nola 
ospitaleetako oheak (20) eta haur eta gazteen buru-osasunerako unitateak (8), bai 
eta horietan lan egiten duten profesionalak ere (96,5 2009an).

– Laguntzeko profesionalak edo hez kuntza-premia berezietarako erantzuna areagotu 
egin da hez kuntza-sistemaren barruan.

– Hainbat baliabide berezi sortu da jokabide-arazo larriak dituzten nerabeei arreta 
emateko babes-eremuaren barruan…

Alabaina, ikusten dugu oraindik ere hainbat alderdik ez dituztela asebetetzen familiak eta 
profesionalak, eta zalantza egiten dutela baliabide horiek aski diren, edo egokienak diren, 
edo modu koherente eta koordinatuan lan egiten duten… Hori horrela, erakunde honek, 
batzuetan kexen bidez eta beste batzuetan elkarteekin duen harremanaren bidez, eskariak 
jasotzen jarraitzen du; alde horretatik, besteak beste, Familia Plataformak haur eta gazteen 
psikiatriako espezialitatea sortzea planteatu du, eta hainbat familiak Arartekora jo dute, sis-
temak ez duelako erantzun egokirik haien seme-alabentzat, adina, gaixotasuna edo beste-
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lako ezaugarriak kontuan hartuta, eta beste baliabide batzuk bilatu behar izan dituztelako, 
beren lurraldetik edo EAEtik kanpo.

Kontua ez da hemen konpontzeko dauden arazo edo kontu guztien zerrenda bat egitea, 
baizik eta itxuraz sistemaren erantzuteko ahalmena eragozten duten funtsez ko itzal edo 
kontuak zein diren adieraztea. Duten garrantziagatik, hiru hauek nabarmenduko ditugu:

1) detekzio eta arreta goiztiarra

 Gaur egun, haur eta gazteen buru-osasunarekin loturiko arazoetariko asko aldi 
jakin bati loturik daude: nerabezaroa. Arazo horiek (esate baterako, jokabide-
arazoak) aldi horretan gehiago nabarmentzeak edo deigarriago gertatzeak ez du 
esan nahi aurreko aldietan izan ez direnik edo jatorria horietan izan ez dutenik. 
Baina baliteke aurretiaz ko aldi horiek garaiz ez detektatu, diagnostikatu edo artatu 
izana, eta horrek larriagotu egin ohi du horien eboluzioa.

 Profesional gehien-gehienak ados daude erabateko garrantzia duela detekzio eta 
arreta goiztiarrak, eta, hala ere, hori da oraindik ere sistemaren ahultasunik handie-
netako bat. Batzuetan, oso argi ez dagoelako nori dagokion oso adin goiztiarretan 
hori egiteko eskumena edo erantzukizuna; beste batzuetan, koordinatzeko edo 
informazioa aldatzeko zailtasunak daudelako zerbitzu batzuen eta besteen artean.

 Alde horretatik, bildutako informazioarekin bat etorriz, beharrez koa dirudi datozen 
urteetan bereziki zaindu beharko liratekeen bi edo hiru jardun-ildo nabarmentzea.

– Hez kuntza-sistemak eta osasun-sistemak harremana izatea, 2-3 urteko haur 
gehien-gehienak eskolatuta daudenez gero.

– Mendekotasun Legea adingabeei aplikatzea.
– Haur pediatriako eta oro har lehen mailako arretako profesionalen detekzio-

ahalmena albait gehien aprobetxatzea.

2) baliabideen eta sistemen arteko koordinazio-arazoak

 Aurreko ataletan agerian jarri den bezala, arlo bateko eta besteko sistema, zer-
bitzu eta profesional asko daude inplikatuta buru-osasuneko arazoak dituzten 
haurren arretan.

– Osasun-sistemako baliabideak (hala nola ospitalizazio-unitateak, larrialdie-
tako zerbitzuak, unitate anbulatorioak eta pediatriako zerbitzuak).

– Hez kuntza-sistemako baliabideak (hala nola eremuko lanbide anitzeko tal-
deak eta hez kuntza-premia bereziei erantzuteko laguntza-profesionalak).

– Baliabide misto edo partekatuak, hala nola unitate terapeutiko-edukatiboak.
– Tokiko eremuko baliabideak (hala nola oinarriz ko gizarte-zerbitzuak eta 

haurtzaroan espezializatutako zerbitzuak).
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– Foru eremuko baliabideak, haurren babesaren arlokoak (hala nola talde te-
knikoak eta foru zerbitzuetako balorazio-taldeak edo harrera-baliabideak 
kudeatzen dituzten taldeak, batez ere babes berezietarako direnak).

– Gazte justiziako baliabideak (hala nola talde profesionalak eta barnealdi-zen-
troak)…

Ez da erraza esku-hartze horiek guztiak antolatzea eta koherentzia ematea. Are 
gehiago kontuan hartuta denborarekin egoerak aldatzen joan diren urte luzeetako 
ibilbideetan esku hartu behar izaten dutela maiz.

Inplikatutako zerbitzu eta eremuen arteko koordinazioa hobetzea –are informazio-
truke soila– irmotasunez heldu beharreko erronka da, baina horrek ez du egon be-
har inplikatutako pertsonen (profesionalak) borondate onaren esku.

3) baliabide edo programa jakin batzuk aski ez izatea edo ez existitzea.

 Ez dagokio erakunde honi adieraztea hau edo hura den behar bati eman beharreko 
erantzuna antolatzeko modurik onena. Zenbaitetan (esate baterako, elikadura-
nahasmenduei edo jokabide-arazo larriei eman beharreko erantzuna antolatzeko 
moduan) ez dago behar besteko adostasunik –profesionala, soziala– egiteko 
modurik onenaren inguruan: programa orokorrago baten barruan?, baliabide es-
pezifiko batean?, pertsonak beren arazoaren arabera bereizita edo baliabide jakin 
batzuetan elkartuta?...

 Alabaina, esan daiteke, eta hala egin behar dugu, badirela hainbat hutsune eta 
horiei heldu behar zaiela. Esate baterako:

– Hainbat adin tarte (esate baterako, 16-18 urte) baliabideetatik kanpo geratzen 
direla: kasu batzuetan, soilik adindunentzako baliabideak dira; beste batzue-
tan, berriz, eskolatze adinean dauden pertsonentzat dira soilik, edo are 
hez kuntza-aldi jakin batzuetan dauden pertsonentzat (unitate terapeutiko-
edukatiboen kasua da hori).

 Ez dirudi adin jakin batzuetan edo behar jakin batzuetarako EAEtik kanpoko 
baliabideetara jotzea denik konponbide onena.

– Ia kasu guztietan, haur eta gazteen buru-osasuneko arazoei erantzuteko, 
adingabearekin berarekin esku hartu behar da, baina baita haren familiarekin 
ere. Bildutako informazioa kontuan hartuta, ez dirudi gehitxo denik baiez-
tatzea indartu eta hobetu egin behar direla familiak edo tutoreak babesteko 
programak (soziala, psikologikoa…) edo lagun egiteko programak.

– Deigarria da, halaber, profesional jakin batzuk ez existitzea edo aski ez izatea 
(esate baterako, haur psikiatriako espezialistak), eta horrek zenbaitetan zaildu 
egiten du plazak betetzea edo bajan daudenak ordez katzea.
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– Era berean, tutoretzapeko adingabeentzat baliabide jakin batzuk izateak eta 
antzeko arazoak dituzten baina tutoretzapean ez dauden baizik eta arreta fa-
milia-ingurunean bertan ematen zaien beste adingabe batzuentzat halakorik 
ez izateak ondorio txarrak izan ditzake eta ondorio horiek kontuan hartu be-
harrekoak dira.

Beraz, uste dugu hobekuntzak neurri handi batean adierazitako hiru jardun-ildoetan sartu 
beharko liratekeela.

kexen eta buru-osasuneko arazo larriak dituzten 
adingabeen euren familien ikuspegia

Gai honi dagokionez, nabarmendu behar dugu burutik gaixo dauden pertsonen familien 
elkarteak funtsez koak izan direla Arartekoarentzako informazio-iturri eta akuilu gisa: hala 
FEDEAFESen sartutako elkarte orokorrak, nola elkarte espezifikoak, autismoari eta antzeko 
beste arazo jakin batzuei loturikoak (APNABI, ARAZOAK, GAUTENA).

Jadanik 2000ko txosten berezian atal espezifiko bat sartu genuen elkarte horien balora-
zio eta proposamenen inguruan (ikus 3.4.2.1 atalak). Horietako batzuekin harreman pe-
riodikoak izan ditugu, eta horiek baliagarriak gertatu zaiz kigu jarraipena egiteko, bai eta 
kexa-iturri gisa eta bai ofizioz ko jarduketetarako. Batzuetan, gainera, elkarte horiek bileretan 
egin dituzten ekarpenak ez dira soilik ahoz koak izan; aitzitik, azterlan eta dokumentu es-
pezifikoak ere aurkeztu dituzte haur eta gazteen buru-osasunerako arretaren inguruan (hala 
nola AVIFESek 2008ko abenduan aurkeztutakoa). Jendaurrean eskertu behar dugu elkarte 
horien lana eta lankidetza.

Adibide gisa, AVIFES Buru Gaixoen eta Senideen Elkartearekin izandako az ken bileran plan-
teatutako gabezia eta behar nagusiak laburbilduko ditugu:

– Hez kuntza-eremuan: nabarmendu zuten beharrez koa dela neurri zehatz eta be-
rehalakoak hartzea familia-eredu berriak sortutako gizarte-aldaketari, gizartearen 
erritmoari eta etorkinen areagotzeari erantzuteko, bai eta langileei detekzio goiztia-
rraren inguruan orientazio espezifikoa emateko, nerabeentzat lanean hasi aurreko 
prestakuntza sustatzeko eta sektorean sentsibilizazio-kanpainak martxan jartzeko 
ere.

– Osasun-eremuan: adierazi zuten beharrez koa dela detekzio eta arreta goiztiarreko 
programak izatea, eskualde eta adin tarte jakin batzuetan laguntza terapeutiko in-
tentsiboak martxan jartzea, buru-gaixotasunean espezializatuta dauden psikiatriako 
eta psikologiako profesionalen kopurua areagotzea, ospitale orokorretan haurren-
tzako ospitalizazio psikiatrikoko unitateak sortzea eta baliabideak planifikatzeko 
batzorde sozio-edukatibo-sanitarioak sustatzea.

– Gizarte eta familia eremuan: familien aisialdi eta atsedenerako guneak eta gura-
soentzako eta haien seme-alabentzako talde psikoedukatiboak martxan jartzea eta 
familiak sentsibilizatzeko kanpainak eta laguntzeko programak sortzea.
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Sintesi edo ondorio gisa (elementu aipagarrienak)

Jasotako informazioa laburbildu eta adierazi ondoren, komenigarria da ohar eta hausnarketa 
batzuk egitea, arartekoaren erakundeari dagokion eskubide bermearen ikuspegitik begira-
tuta.

Haurren eta gazteen buru osasunaren arreta, izan ere, adingabeen osasun eskubidearen 
arretaren premiarik handienetarikoa da, eta Haurraren Eskubideen Konbentzioko 24.1 ar-
tikuluan onartuta dago. Zalantzarik gabe, buru osasuneko arazoak dituzten gazteen taldea 
garrantzia hartzen ari da oraingo gizartean.

Haurrak babesteko politika publikoek eskaini behar duten babes integralari dagokionez, 
ezinbestekoa da diagnostiko zehatza egitea, arazoari erantzun egokia emateko (eraginpeko 
adingabe kopurua, diagnostikoak, baliabide erabilgarriak edo sorberriak, profesionalen es-
pezializazioa, koordinazio egituran hez kuntza, osasun, familia nahiz gizarte mailan…); talde 
horren arretari lehentasuna eman behar zaio, berorren estaldura maila oraindik ere ez baita 
inondik inora ere egokia.

Arartekoa kez katuta dago errealitate hori ikusita; horrenbestez, jarraipen berezia egingo dio 
hurrengo urteotan. Alde horretatik, eskubideak bermatzeko beste erakunde batzuk ere kez-
katuta daude, eta horrek bide eman du elkarrekin jarduteko. Hala, esate baterako, 2010eko 
martxoaren bukaeran, haurren buru-osasunari buruz ko lantegi bat antolatu genuen, elkarre-
kin, Andaluziako herriaren defendatzailearen taldeak eta Arartekoak. Lantegi horretan es-
perientziak trukatu genituen eta arazo komunak eta proposamen partekatuak eztabaidatu 
genituen.

Logikoki, errealitate bakoitzak bere ezaugarri, baliabide eta beharrak ditu, baina badira bes-
te hainbat jarduketa-eremu ere bi kasuetan hobetu beharrekotzat jotzen zirenak. Horien 
artean gogora ditzagun aurrez jadanik adierazitakoak:

1) Haurren buru-osasuneko arazoen detekzio eta arreta goiztiarra hobetzea. 
2) Arreta horretan inplikatutako baliabide eta sistemen arteko koordinazioa hobetzea.
3) Gaur egun existitzen ez diren edo aski ez diren baliabide edo programa jakin batzuk 

sortzeko edo gehitzeko beharra.

Erakunde honek duen izaera bermatzailearen ikuspegitik, azpimarratu behar dugu adinga-
been buru-osasunaren arretari dagokionez lehentasuna eman behar zaiola botere publikoen 
jarduketak planifikatzeari. Gainera, arazoei erantzute hutsa gainditzen edo mugatzen duten 
oinarriz ko premisa batzuk izan behar ditu oinarri:

– Osasunaren sustapena.
– Buru-osasuneko arazoen prebentzioa.
– Kalitateko laguntzaren bermea.
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gomendioak

Aurreko epigrafeetan jadanik hobetzeko aukera eta proposamen ugari adierazi ditugu. He-
men, txosten horretako 5. kapituluan arlo honen inguruan egin genituen gomendioak go-
gora ekarri besterik ez dugu egingo.

Zalantzarik gabe, gomendio zuzen eta orokorrena 49.a da: “Buru-osasuneko arazoak di-
tuzten haur eta gazteen arreta hobetzea”. Gomendio horretan, besteak beste, honako hau 
proposatzen dugu: haur psikiatrian profesional gehiago espezializatzea; plan integralak iza-
tea ez bakarrik adingabeekin esku hartzeko, baizik baita haien familiekin esku hartzeko ere; 
arreta-denbora areagotzea eta esku-hartzeek jarraitutasuna izatea; eta buru-osasuneko 
zerbitzuak gehiago inplikatzea arazo larriak dituzten nerabeen babes eta barnealdi zentroei 
dagokienez.

Aurrekoaz gain, osasun-sistemari buruz ko gomendio espezifikoen multzoan, beste lau egin 
ditugu:

– Adingabeen baimen informatua bermatzea.
– Lehentasuna ematea haurren arretari eta prebentzio eta detekzio goiztiarrei.
– Modu sistematiko eta publikoan erabiltzea osasunaren adierazle jakin batzuk, hala 

nola adingabeen osasun-eskubidearen betetze-mailaren jarraipena eta neurketa 
egiteko elementuak.

– Osasun-sistemaren eta beste sistema batzuen arteko koordinazioa hobetzea (ba-
bes-sistema, gazte justiziaren sistema, hez kuntza-sistema...) eta espazio soziosani-
tarioa garatzea.

Zer arazo dauden kontuan hartuta, egoera honetan berdin aplikatzekoak iruditzen zaiz kigu 
beste gomendio orokorrago batzuk, hala nola 3. gomendioa; horren bidez, proposatu dugu 
familiei laguntza ematea, beren funtzioak zuzen bete ditzaten familiako adingabeekin, kasu 
honetan buru-gaixotasuneko arazoak dituzten familiako adingabeekin dauz katenak.
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3.10. droga kontsumo arazotsuak dituzten nerabeak

Aurreko bederatzi idatz-zatietan, eta baita ondorengoan ere, eskolako jazarpenari buruz-
koan, egoera edo arazo batzuk aztertu ditugu, hain zuzen ere Arartekoaren partetik hainbat 
urtean zehar (zenbait kasutan baita hamar eta hamabost urtean zehar ere) jarraipen siste-
matikoa eduki duten gaiei buruz ko egoera edo arazo batzuk. Horri esker, informazio zabala 
eduki ahal izan da eta errealitatearen bilakaera ere baloratu ahal izan da. Eta horri erantzuten 
zion, neurriren batean, azpititulu eta horien epigrafe ezberdinen barne antolamenduak.

Idatz-zati honetan jorratuko dugun gaia (droga kontsumo arazotsuak) Arartekoaren txosten 
berezi baten xede izan da (EAEko erakundeen jarduna nerabeen droga kontsumoaren ar-
loan). Txosten hori orain dela gutxi argitaratu zen, 2010. urtean hain zuzen, eta, beraz, horri 
buruz ezin izan dugu oraindik inolako jarraipenik egin.

Horrela, bada, aurreko kapituluetan jarraitu dugun hurrenkera apurtuko dugu hemen, eta 
jarraian aurkeztuko diren puntuetan oinarritutako laburpen txiki bat besterik ez dugu eskai-
niko:

– Txostenaren aurrekariak.
– Topatutako arazo nagusiak eta datu esanguratsu batzuk.
– Adingabeen euren ikuspegia.
– Kexen ikuspegia.
– Guk egindako hobekuntza proposamenak edo gomendioak.
– Etorkizunean jarraipena egiteko dauden aukerak.

Txostenaren aurrekariak

Batzuetan, Ararteko Erakundeak egindako txosten berezietan, gutxi ezagutzen diren, gutxi 
landu diren edo eskaera sozial urria duten egoera edo problematikei heltzen zaie. Adibide 
gisa har ditzakegu bere garaian sasoikako langileei eta bakarrik dauden adingabe atzerrita-
rrei buruz aurkeztutako txostenak. Horiek aipatu ditugu aurreko idatz-zatietan.

Gaurko gai honetan, ordea, ez da holakorik gertatzen. Txosten honek Eusko Legebiltzarra-
ren eskaerari erantzun eta gizartean maiz eztabaidatu den eta kez ka sortu ohi duen gai bati 
heltzen dio.

Izan ere, honako Legebiltzar honetan eztabaidapean jarritako hainbat proposamen eta inter-
pelazioren gai nagusia, batzuetan, drogen kontsumoa prebenitzeko politikak izan dira, bes-
te batzuetan, ordea, nerabe eta gazteei loturiko zenbait kontu espezifiko, hala nola, “litroak 
egitea” edo mendetasunaren ondorioz arazoak dituzten nerabeak artatzeko baliabide edo 
programa espezializatu gehiago egon behar diren edo ez.

Eztabaida eta proposamen horiek, zalantzarik gabe, gizarteak gai horien inguruan duen kez-
karen isla dira. Gai horiek askotan agertu ohi zaiz kigu hedabideetako tituluetan, edo admi-
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nistrazioek esku hartzeko eskaerak sorrarazi dituzte, edo erakundeek sustatutako ekimenei 
bide eman diete...

Hala eta guztiz ere, kasu honetan, ez gaude, inola ere, ezezaguna egiten zaigun kasu 
baten aurrean. Izan ere, aurreko hainbat ikerlanetan aztertu den gaia da, gutxienez az ken 
25 urteotan. Adibide gisa har dezakegu “Drogak eta Eskola” ikerlan saila, zazpigarren 
emanaldira iritsi dena. Argitaratutako ikerlan horietako gehienak epidemiologikoak dira eta 
adingabeek drogekin duten harremanaren bilakaera ezagutzeko behar diren datuak ema-
ten diz kigute.

Horrela, aldiz ka, drogen kontsumoaren bilakaera, kontsumoaren aurreko jarrerak, permisi-
bitate mailak, jokabide eta jarrera desberdinei loturiko balio sistemak, kontsumo mailekin 
erlazionaturiko faktore psikologikoak, ikuspegi pedagogikoa eta abar ezagutzeko azterlanak 
egin dira.

Are gehiago, “litroak egitea” bezalako gai espezifikoei buruz ko azterlan bat edo beste egin 
da (adibidez, Más allá del botellón: análisis socioantropológico del alcohol en adolescentes 
y jóvenes izenburuko liburua, Elzo, Laespada eta Pallares, 2003; Drogak eta Eskola VI iker-
lanean zehaztasunez aztertzen dena ere), era berean, leku zehatzetako eskoletako ikasleei 
buruz ko azterlanak badaude (adibidez, Donostian, zenbait urtetan; Gasteizen, 2003an...), 
bai eta, biztanleriaren sektore jakin batzuen iritzia jasotzen dutenak ere (adibidez, irakas-
leena (2003).

Hori guztia hartu da kontuan oraingo honetan aurkezten dugun txostenaren ikuspegia ez-
tabaidatu eta erabakitzerakoan, hortaz, txosten honek aurreko azterlanetako datuak erabil-
tzeaz gain, jada ezagunak direnak, harago joan nahi izan du: gehienbat, egoera aldakorren 
aurrean erakundeek (tokikoak, autonomikoak…) ematen dituzten erantzunak aztertzen ditu; 
emaitzak zein diren, eragileek emaitza horri buruz duten iritzia zein den, sendotu edo hobe-
tu beharreko jarduera ildoak zein diren… Erakundeen erantzuna eta kontsumoekiko Erkide-
goko erakundeek duten erantzukizuna dira, beraz –izenburuak berak adierazten duenez–, 
txostenaren kontu nagusia.

Topatutako arazo nagusiak eta datu esanguratsu batzuk

Lehen hurbilketa orokor gisa, adieraz genezake txostenak azaltzen duen egoera, hasie-
ran, kontraesankorra dela pentsa daitekeela: alde batetik, erakundeek (tokiko erakundeek, 
ikastetxeek...) konpromiso handia dute drogen kontsumoa edo, gutxienez, drogei lotutako 
arriskuak gutxitzeko helburuarekin nerabeei zuzendutako programa eta ekimenen bidez; 
eta, hala ere, urteak joan urteak etorri, kontsumoak eta arriskutsuak izan daitez keen jardue-
rek berdin jarraitzen dute, eta adinaren arabera edo substantziaren arabera, kontsumoa eta 
jarduerak batzuetan areagotu egiten dira.

Esaterako, az ken ikasturteetako bakoitzean, ikastetxeetan egin diren prebentzioko jardue-
rak maila guztietako 100.000 ikaslerengana heldu ziren eta 6.000 ikasle baino gehiagok 
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hartu zuten parte. Izan ere, DBHko 2. zikloko ikasleen %74k, edo batxilergoko ikasleen 
%83k euren ikastetxeetan drogei buruz ko informazioa jaso dutela adierazi dute.

Hala ere, kontsumoari buruz ko datuak irmoak dira: EAEko ikasleen artean, %28k erretzen 
du (edo, beharbada, “erretzen zuen” idatzi beharko genuke, datu hauek az kar aldatzen 
baitira). Gazteen %40,5ek alkohola 40 aldiz edo gehiagotan probatu du bere bizitzan zehar. 
Az ken urtebetean, %24,8k maiztasun berarekin kontsumitzen jarraitu izan du, eta %3,4k 
egunero hartzen du, az ken hilabetean alkohola 40 aldiz edo gehiagotan edan duelako. Bi-
zitzan zehar %44,5ek probatu du haxixa; az ken urtebetean, %35,5ek, eta az ken hilabetean, 
%26k. Erretzeko ohitura duten pertsonen artean (az ken hilabetean), %8,2 cannabisaren 
arriskuko kontsumitzailetzat hartzeko modukoak dira. Legez kontrako drogen artean, kokai-
nak du bigarren postua, eta gero anfetaminak daude.

Noski, datuak aldatuz doaz denboran zehar, baina datuok adierazitakoaren arabera, drogen 
eta nerabeen arteko erlazioak hedatze handia du gure gizartean. Hala ere, ikasle gehienek 
noizbait drogak probatzen dituzten arren (batez ere tabakoa, alkohola eta cannabisa), egia 
da gehienek ez dutela drogak aldiz ka kontsumitzen jarraitzen denbora aurrera joan ahala. 
Hortaz, garrantzitsua da desberdintzea noizean behin kontsumitzea, maiz kontsumitzea, 
arrisku larriarekin kontsumitzea, mendetasuna... Zorionez, nerabe askok ez du drogarik 
kontsumitzen edo noizean behin kontsumitzen du, askotan garapen prozesuari lotuta, es-
perimentatzeko edo taldean sartzeko, kide berdina izanik. Horrek ez du esan nahi, halabe-
harrez, etorkizunean droga-mendetasuna duen pertsona izango denik.

– daTuEi dagokienez, gure iritzirako azpimarragarrienak direnak besterik ez da aipa-
tuko, txostenaren 3. kapitulutik ateratakoak, hain justu.

 Kontsumoen inguruko datuak Drogak eta Eskola VII ikerlanetik hartu dira, gure 
txostena egin zenean oraindik argitaratu gabe zegoena eta abantaila bat duena, 
urte batzuen zehar gertatutako bilakaerari buruz ko konparazioz ko datuak eskaintzen 
baitiz kigu.

 Horretara, esaterako, drogak kontsumitzen hasteari dagokionez, tabakoa da ne-
rabeek aukeratzen duten bigarren legez ko substantzia, ondorengo grafikoan ikus 
dezakegunez, 2006. urtean ikasle erretzaileak %28 ziren, 1996an baino %8,9 gu-
txiago.
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Drogak eta Eskola VII Txosteneko 1. grafikoa. EaEko ikasleen az ken hilabeteko
tabako kontsumoaren prebalentzia. 1996-2006 (ehunekotan)
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Drogak eta Eskola VII Txostenetik hartutako grafikoa.

Hala ere, tabakoa kontsumitzen lehenago hasten ziren 2006. urtean, hamar urte lehe-
nago baino bada, 2006an substantzia horrekin esperimentatzen gehienbat 13 urterekin 
hasten ziren, eta 1996. urtean, ostera, esperimentatzeko adin nagusia 14 urtekoa zen. 
Ikasle erretzaileen sexua aintzat harturik, ikusten da gizonez koek eta emakumez koek 
kontsumo maila bera dutela, eta horrek berretsi egiten du emakumeak ohitura horretan 
sartu direla, az ken urteetako joeretan ageri zenez.

Drogak eta Eskola VII Txosteneko 1. taula. Tabako kontsumoaren maiztasuna,
sexuaren arabera. EaE, 2006 (ehunekotan)

Egunean 1  
baino gutxiago

Egunean 1-10
Egunean 11  
eta gehiago

gizonez koak 49,2 49,8 51,9
Emakumez koak 50,8 50,2 48,1
n 404 636 218

Drogak eta Eskola VII Txostenetik hartutako taula, 2008.

Alkoholari dagokionez, txostenean argi bereizten dira bizitzan zehar noizbehinka egin-
dako kontsumoak (hau da, probaz ko edo esperientziaz ko kontsumoak) eta erregularra-
goak diren bestelako kontsumoak. Adibidez, az ken hilabetean egindako kontsumoak, 
horren datuak jarrian agertzen direlarik:
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Drogak eta Eskola VII Txosteneko 2. taula. alkohol kontsumoa az ken hilabetean

SEXUA ADINA

GUZTIRA Gizon. Emak. 1213 1415 1618 19 eta 
gehiago

Edari alkoholdunak ‘az ken hilabetean’

Behin ere ez 38,6 38,5 38,7 75,2 43,4 19,2 13,2
12 aldiz 15,1 13,3 17,2 7,3 19,5 17,2 16,2
35 aldiz 14,4 14,2 14,6 3,6 12,9 23 16,9
69 aldiz 9,5 8,5 10,7 2 8,2 14,5 13
1019 aldiz 8,6 9,4 7,6 0,9 5,4 12,3 18,1
2039 aldiz 3,8 4,5 2,9 0,3 2 5,2 9
40 aldiz edo 
gehiagotan 3,4 4,5 2,2 0,3 1,3 4,3 9,2

Erantzunik ez 6,7 7,1 6 10,4 7,4 4,3 4,4

Drogak eta Eskola VII Txostenetik hartutako datuak.

Datuak ikusirik, era askotako irakurketak egin daitez ke: adinaren araberakoa, sexuaren 
araberakoa, ustez, arazorik gehien agertzen duten kontsumoen maiztasunaren arabe-
rakoa… Zorionez, maiztasun handienetan ikusten ditugun gazteen ehunekoa (40 aldiz 
edo gehiagotan) nabarmen txikiagotzen da. Hau da, gazte askok (guztien %40,5eraino) 
alkoholarekin esperimentatzen dute “noizbait bizitzan zehar”, alabaina, ehunekoek be-
hera egiten dute kontsumo erregularragoa edo ohikoagoa denean, hots, “az ken urtebe-
tean” (%24,8); “az ken hilabetean” (%3,4) maiztasunetan.

Dena dela, kontsumoaren maiztasunaren inguruko datuak dira, kontsumitzen den alko-
hol kantitateak aipatu gabe. Ildo horretan, kez ka sorrarazten duten datu batzuen arabe-
ra, edaten den alkohol kantitatea gehitu egin da, horrek “arriskuko edaleak” deritzon 
kategorian gehikuntza gertatzea zekarrelarik. Neurriz ko kontsumoa da egonkorrena, 
antza denez. Nerabeen populazioaren heren batek, gutxi gorabehera, “neurriz” hartzen 
du alkohola.

Neska-mutil abstemioen proportzioa handitzea da datu positibo bat, 1996. urtean, 
alkohola probatua zutenen kolektiboa %79,4 zen; orain, %74,3, horrenbestez, hamar 
urteren buruan alkoholaren kontsumora gerturatzen diren ikasle nerabeen proportzioa 
apur bat txikiagoa da.

Halaber, azpimarratu beharra dago mutilen eta nesken alkohol kontsumoak hurbilduz 
joan direla az ken urteotan, eta, hala, bi sexuetakoek oso antzera kontsumitzen dute. 
Beste era batera esanda: neskak gizonez koen eredura hurbildu egin dira.

Kalean taldeka edateko modua, hau da, “litroak egitea”, alkohola merkeago eta helduek 
adingabeengan kontrol txikiago izanez alkohola eskuratzeko modua da. Alabaina, ez da 
hori azalpen bakarra; jai eta gizarte funtzionaltasuna du ere bai. Nolanahi ere, litroak 
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egiteak gizartean oihartzun handia badu ere, praktika hori ez da nabarmen areagotu 
gazteen artean az ken lau urteetan. Hala, 2002. urtean, %47k litroak eginak zituen noiz 
edo noiz, eta 2006an, ordea, %51,7k. Dena dela, praktika areagotu egin da, eta aste-
buruetan, 2002. urtean baino maizago egiten da.

Kez kagarritzat jo dezakegu, beraz, nerabeen alkohol kontsumoei buruz ko datuen zati 
handi bat, heldua izateko prozesuan daudenen osasunean eragina dutelako.

Legez kanpoko drogei dagokienez, kontsumo eta bilakaerari buruz ko datuak (1996 eta 
2006 bitarteko aldian) hurrengo grafiko honetan adierazten dira:

Drogak eta Eskola VII Txosteneko 2. grafikoa. dbHko, dbHOko eta ElHko
ikasleek legez kanpoko drogak kontsumitzea. EaE, 1996-2006 (ehunekotan)
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Drogak eta Eskola VII Txostenetik hartutako grafikoa, 2008.

Datuok ikusirik, irakurketa positiboa egin daiteke nerabeen eta gazteen kontsumoari 
dagokionez, izan ere, mota horretako drogak (legez kanpokoak badira ere, eskuratzeko 
aukera dute) behin ere probatu ez dutenen ehunekoa, alegia, erdia baino gehiago can-
nabisaren kasuan eta hamarretik bederatzi baino gehiago bestelako drogen kasuan.

Aldiz, 1996. urteko eta 2006. urteko datuak alderatuz gero, irakurketarik negatiboe-
na egingo genuke seguru asko, izan ere, estasiaren eta heroinaren kasuan izan ezik 
(kontsumoaren ehunekoak berdin mantentzen direlako), gainerako substantzietan 
kontsumoak gora egin du, bereziki cannabisarena eta kokainarena.

Cannabis kontsumoari dagokionez, interesa piztu da hura kontsumitzen duten pertso-
nentzat berariaz ko diagnostiko bat ezartzeko. Europar Batasunean irizpidea da az ken 
hilabetean cannabisa 20 aldiz edo gehiagotan kontsumitu duten pertsonak arriskuko 
kolektibotzat har daitez keela, hots, kontsumo eredu arazotsua garatzeko joera izan de-
zaketela. EAEn aztertu den kolektiboan, %8,2 lirateke, Europar Batasunaren irizpideen 
arabera, arriskuko kolektiboaren definizioan sartzeko moduko ikasleak.
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Onartu beharra dago droga hori erabiltzea normalizatu egin dela, neurri batean. Can-
nabisa, testuinguru batzuetan, beste garai batean tabako kontsumoa bezain normali-
zatua dago. Beharbada, tabakoa ordez katu ere egin du, nerabezaroan nork bere burua 
kokatzeko, identifikatzeko eta irudikatzeko moduetan; hartara, tabakoak garai batean 
ematen zituen identitate eta heldutasun ezaugarriak orain cannabisak ematen ditu, ziu-
rrenik.

Beste alde batetik, ia ez da aldatu substantziarekin esperimentatzen hasteko adina, 
baina aldatu egin da, ordea, sexuaren araberako erabilera eredua. Nahiz eta gizonez ko 
kontsumitzaileak gehiago diren eta haxix gehiago kontsumitzen duten, aldeak txikiago-
tu egiten ari dira pixkanaka, beste substantzia batzuen –hots, tabakoaren eta alkohola-
ren (legez koak horiek)– kontsumoaren prebalentzian berresten den bezala.

Drogak eta Eskola VII Txosteneko 3. taula. Cannabis kontsumoaren prebalentzia
hainbat alditan EaEko ikasleen artean, sexuaren arabera, 2006 (ehunekotan)

GUZTIRA GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK

az ken hilabetean

Behin ere ez 70,3 66,5 74,4
1-2 7 6,3 7,6
3-5 3,6 3,4 3,9
6-9 3,9 4 3,7
10-19 3,3 3,3 3,3
20-39 2,6 4 1,1
40 eta + 5,6 8,7 2,2
EE 3,7 3,7 3,7
GUZTIRA 4.519 2.382 2.104

Drogak eta Eskola VII Txostenetik hartutakoa, 2008.

– Datuok ikusirik, zein irakurketa egiten dute zuzenago inplikaturiko profesionalek? Nola 
baloratzen dute urte guzti horien zehar egindako ibilbidea? Euren iritzirako, zein dira 
nabarmenki hobetu beharreko alderdiak? Era berean, euren iritzirako, zein dira lehenetsi 
behar diren jarduketa ildoak hurbileko etorkizunean?

Txostenaren 5. kapituluak adingabeekin erlazionaturiko gizarte erakunde nagusien iri-
tziak biltzen ditu: hez kuntza erakundeenak edo hezitzaileenak, ikasleen guraso elkar-
teenak, osasun langileenak, udal teknikarienak, polizienak... eta oso gai ezberdinei 
buruz ko elkarriz ketak egin dira:

• gizarte testuinguruari eta nerabeen kontsumoetan duen eraginari buruz koak;
• familiei eta irakasleei buruz koak;
• hedabideen betekizunari buruz koak;
• bereziki zaurgarriak diren nerabe sektore batzuei buruz koak;
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• prestakuntzarako eta kontsumoen joera berrietara moldatzeko beharrei buruz koak;
• koordinazio handiagoa izateko beharrizanari buruz koak...

Hemen, adostasun handia eragiten duten funtsez ko bi kontu nabarmenduko ditugu 
soilik, hain zuzen, esperientzian oinarritutako erabateko adostasuna dena. Euren iritzi-
rako, hobetzeko premia handia duten bi arlo handi dago, behintzat:

1) Arlo honetan lanean diharduten instantzia guztien koordinazioa.
2)  Prebentzio selektiboaren garapen handiagoa, arrisku edo zaurgarritasun egoera be-

rezietan dauden nerabeen sektore bereziei zuzendua.

Arartekoaren lehenengo gomendioek, hain zuzen ere, bi gai edo jarduketa ildo horiek 
dituzte helburu (erakundeen koordinazioa eta lidergoari buruz ko gomendioak, preben-
tzio selektiboari buruz ko jardueren gainekoak, bereziki zaurgarriak diren pertsonei zu-
zenduak).

gazteen euren ikuspegia (neska-mutil nerabeak)

Nerabeek drogak kontsumitzen dituzten kasu gehienetan, ekintza horrek taldeko dimentsio 
bat du, eta “berez kotzat” jotzen dituzten toki eta garaietan gertatzen dira, helduen presen-
tziatik urrun. Ondorioz, askotan, eurak dira beren jardunak, balorazioak, proposamenak... 
ezagutzeko informazio iturri erabilgarriena.

Gure erreferentziako txostenak idatz-zati oso bat eskaintzen dio haien ahotsak eta iritziak 
biltzeari (5.3. idatz-zatia hain zuzen: “EAEko adingabeen diskurtsoa. Eztabaida taldeen az-
terketa. EAEko adingabeen ikuspegia”, Txosteneko 153. orrialdetik 172.era bitarte). Are 
gehiago esatearren, uste dugu txosteneko kapitulu interesgarrienetako bat eta gaia gehien 
argitzen duenetariko bat dela.

Beharrez ko deritzogu nerabeen iritziak zuzen-zuzenean jakin eta aintzat hartzeari, gutxie-
nez, bi arrazoi direla eta: 1) entzunak izateko eskubidea dutelako; eta 2) euren iritziak kon-
tuan hartu eta parte hartzea lortuz gero, seguru asko, drogak prebenitzeko politika zuzena-
goak eta arrakastatsuagoak suertatuko direlako.

Gogora ekar ditzagun iritzi batzuk, jarduketa modu jakin batzuk zalantzan jartzen laguntze 
aldera. Esate baterako:

– Informazioa jasotzea da nerabeek droga-mendetasunak prebenitzeari buruz duten 
kontzeptua, eta bai, informazioa jaso, jasotzen dute, gehienbat, tutoretza orduetan 
eskolako mintzaldien bitartez. Alabaina, modu aktiboagoan jaso nahi dute informa-
zioa, ez entzule gisa soil-soilik, hau da, hiz ketan jardun eta dituzten zalantzak pro-
fesionalei planteatuz. Era berean, zalantzak jendaurrean adieraztearen beldur dira, 
horrenbestez, komenigarria da konfiantza giroa sortzea, bai eta, konfidentzialtasun 
giroa ere.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1871_1.pdf
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– Bide parenteraleko heroinaren kontsumoa da okerren ikusten dena, eta toxikomano 
edo heroinaren mendekoei buruz ko kontzeptua ez da horretara mugatzen. Izan ere, 
asteburuetan soilik edo eguneroko bizitzaren erritmoa jarraitzeko kontsumitzen du-
tenei zabaltzen zaie kontzeptua.

– Kontsumitzeko arrazoi nagusia aisialdia eta gozamena luzatzearena da.

– Argi dute zein den edozein droga mota eskuratzeko modua, eta ez dutela eragozpe-
nik kontsumitu nahi duten substantzia lortzeko.

– Adinari dagokionez, euren ustez, gazteek alkohola gero eta lehenago probatzen 
dute. Zenbat eta urte gehiago izan, orduan eta argiago ikusten dute alkoholaren 
gehiegiz ko erabilera oso goiz hasten dela, bai eta eragiten dituen ondorioak ere. 
Sarri askotan, 16 urteko neska-mutilen testigantzak oso kritiko dira 13-14 urtekoen 
kontsumoekiko, eta ia eskandalizatu ere egiten dira.

– Gizonez koak ez bezala, kontsumitzen duen emakumea ez dute begi onez ikusten.

– “Drogak klasifikatzeari” dagokionez, eta informatuak badaude ere, oraindik man-
tentzen dira zenbait mito substantzia jakin batzuk kontsumitzeari loturiko arriskuen 
kontuan; era berean, alde batetik, legez ko drogak eta droga bigunak, eta beste-
tik, legez kanpoko drogak eta droga gogorrak erlazionatzeko nolabaiteko nahastea 
dago. Horren ondorioz, –uste okerra bada ere– arriskuaren pertzepzioa txikiagotzen 
da legez kotzat jotako substantzietan.

– Gehienak cannabisa legeztatzearen alde daude. Hain zuzen ere, haren kontsu-
moaren normaltasunaren eta egunerokotasunaren eta egoera juridikoaren (debe-
kua) artean dagoen ageriko kontraesana salatzen dute.

– Halaber, tabakoaren kontrako legearen egiaz ko betetzeari kritika handia egiten dio-
te. Adingabeei tabakoa saltzeari dagokionez: “Ez dago esaten duten bezain arau-
tuta, nahi dutena erretzen dute, nahi duten marka erosten dute eta nonahi erretzen 
dute”, esan du erretzen ez duen batek.

– Taldean onartzen diren kontsumoei buruz eta onartzen ez direnei buruz, euren ko-
deak dituzte. Kode horiek, noski, aldatu egiten dira talde batetik bestera.

– Oraindik ere familia hartzen dute erreferentzia nagusitzat. Alderantziz, poliziaren 
esku-hartzeen inguruko ikuspegi zeharo negatiboa dute.

– Kontraesan handia ikusten dute helduek esaten dutenaren eta egiten dutenaren 
artean. Hau da, euren ustez helduek esaten dute gazteek ez dutela drogarik hartu 
behar, baina helduen jarrera ez dator horrekin bat.
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Nerabeekin antolatutako lan taldeetan jaso diren iritzi eta balioztapen horiek zein beste 
askok gogoeta elementu gisa balio behar digute, bai eta, gauzatzen ditugun politikak eta 
ondorioak berrikusteko ere.

Hemen aipatu besterik egingo ez dugun beste testu bat, baina nerabeen balorazioak eta 
proposamenak hobeki ezagutzeko ere balio izango diguna, ikastetxe ezberdinetako ordez-
kari talde batek Legebiltzar Txikiko Osoko Bilkuran onetsitako Agiria da, 2007ko apirilaren 
23an hain zuzen.

kexen ikuspegia

Jada esan dugun moduan, Ararteko Erakundeak drogei eta nerabezaroari buruz egindako 
txosten berezia oso berria da oraindik. Edonola ere, familiek eta profesionalek adierazitako 
kexak eta kez kak aspaldikoak dira.

Izan ere, gure erakunderaino iristen diren kez ka, kexa eta kontsulta ohikoenak egoera be-
reziki zaurgarrian dauden nerabe taldeekin lan egiten duten profesionalen partetik etorri ohi 
dira:

– babes sisteman hartutako adingabeekin jarduten dutenen partetik;
– justiziako neurriak betetzen ari diren nerabeekin aritzen direnen partetik;
– bakarrik dauden adingabe atzerritarrekin lan egiten dutenen partetik;
– beren seme-alaben jarduerak kontrolatzeko gai ez direla sentitzen duten familien 

partetik...

Kasu askotan, droga kontsumo arazotsuak faktore erantsi bat dira (zenbaitetan arrazoi mo-
dura, beste zenbaitetan ondorio bezala) zaurgarritasuneko egoeran bertan.

Zenbait kontsumok edo jardunbidek lokal edo toki publikoetan duten permisibitateari buruz 
herritarrek adierazten dituzten kexak ere nahiko maiz jasotzen dira.

Askotan, sektorean lan egiten hainbat urte daramatzaten profesionalek eta elkarteek adie-
razitako kexetan eta egindako ekarpenetan hainbat dimentsio bereiz daiteke:

– Martxan dauden esku-hartze edo programen eraginkortasuna handia edo txikia iza-
tearen inguruko kez ka.

– Kontsumoen bilakaerarekiko kez ka edo, zehaz kiago esatearren, ondorio ezagunak 
oraindik ez dituzten substantzien kontsumo jakin batzuekiko kez ka.

– Zerbitzu edo programa bakoitzak, zenbaitetan, jarduerak garatzeko dituen baldintze-
kiko kez ka...

Zenbait egoerari erantzun egoki bat eskaini ahal izateko baliabide jakin batzuk egotea edo 
ez egotea, baliabideen eta programen arteko koordinaziorik ez egotea, edo ebaluazioak 
falta izatea dira behin eta berriro kritikatzen diren alderdiak.
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Hobetzeko proposamenak edo gomendioak

Jarraian, Arartekoak egindako gomendioak adierazten dira, kasu honetan, 21 gomendio 
direlarik:

– erakundeen koordinazioari eta lidergoari buruz ko 5 gomendio;
– prebentzio selektiboko jarduketei buruz ko 6 gomendio;
– eskola eremuari begirako 3 gomendio;
– familia eremuari begirako beste 3 gomendio;
– aisia eremuari begirako 2 gomendio;
– eta gizarte ikuspegiari eta nerabeen parte-hartzeari buruz ko beste 2 gomendio.

– Gomendioen lehen blokea, erakundeen koordinazioari eta lidergoari buruz koa, 
abiatu egiten da nerabezaroan eta gazterian droga kontsumoaren arriskuen preben-
tzioan eta murriztapenean egiten diren jarduerak ugariak eta oso ezberdinak direla 
egiaztatzetik (horiek, gainera, erakundeen nahiz bestelako gizarte agenteen aldetiko 
ekimenen emaitza dira). Aitzitik, faltan botatzen da koordinazio hobea egotea adin txi-
kieneko biztanleriarekin esku hartzen duten agente ezberdinen artean eta, batez ere, 
erakunde arteko koordinazio handiagoa. Ez bakarrik zuzeneko esku-hartzeetako koor-
dinazioa, baita zabaldu beharreko planei eta programei, helburuei eta xedeei, mezuei 
dagokienez ere.

 Ildo horretan, honako hau antzeman da: erakundeen lidergo hobearen eskaera, es-
ku-hartze integrala sustatzeko edo, behintzat, lanaren jarraibideak argiago ezartzeko, 
praktika edo mezu desegokiak hartu eta zuzendu eta lortzen diren helburuak ebaluatu 
ahal izateko agintaritza eta gaitasuna duen instantzia baten beharra. Hori guztiari jarrai-
ki, Arartekoak honako gomendio hauek egin ditu:

• Koordinazioaren hobekuntza, barrukoa zein sektore eta erakunde artekoa, plan-
teatzea, droga-mendetasunari buruz ko hurrengo planetako lehentasuneko helburu 
gisa (zerbitzuak eta esku-hartzeak bikoiztu ez daitezen eta baliabide pertsonalak, 
ekonomikoak eta materialak optimiza daitezen).

• Beharrez koa denean, Droga Mendetasunen Aholku Kontseiluaren osaera eta dina-
mika berrikustea (koordinazio organo eta instantzia ordez kari guztien gizarte eztabai-
daren foro gisa eraginkortasun handiagorekin jardun dezan).

• Orain dauden baliabideen prestakuntzarik eta kualifikaziorik onena sustatzea eta la-
guntzea.

· Programen diseinuan ebaluazioa barne hartzea. Hala, ebaluazio sistematikoa, proze-
suarena zein eraginarena, proiektuen eta programen erabilera eta eraginkortasuna 
egiaztatzeko nahitaez ko praktika izan dadin.

• Adingabeak tartean dauden kasuetarako, polizia esku-hartzearen protokolo bateratua 
eta espezifikoa ezartzea.

– Gomendioen bigarren blokea prebentzio selektiboari buruz koa da, eta erantzun 
eman nahi dio egoera honi: gauzatutako esku-hartze gehienak, normala den bezala, 
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biztanleria osoari zuzendu bazaiz kio ere, erronka nagusitzat jotzen da hainbat faktore-
rengatik bereziki zaurgarriak diren pertsona talde jakinei berariaz zuzendutako preben-
tzioa garatzea. Horregatik, hona hemen gure gomendioak:

• Egoera ahulean dauden biztanleen urritasun psikosozialak eta gizarte heziketakoak 
(presentismoa, oldarkortasuna, autokontrol urria, nork bere buruarekiko ikuspegi 
urria, motibazio urria...) gainditzeko prebentzio selektiboko programak garatzea.

• Kontsumo problematikoak eta justiziarekin arazoak dituzten adingabeentzako progra-
mak garatzea (arazoak askotan kontsumo horien ondorioz koak dira).

• Buru osasuneko arazoak dituzten adingabeentzako programak garatzea.
• Bereziki ahulak edo zaurgarriak diren sektoreentzako –bakarrik dauden adingabe 

atzerritarrak adibidez– programak garatzea (gure artean oso zabalduta ez dauden 
baina ondorio larriak dituzten kontsumoak –besteak beste, disolbatzaileak edo inha-
latzaileak kontsumitzea– saihets edo aintzat har daitezen).

• Arazo eta zailtasun sozioekonomiko eta kultural asko dauden guneetan, alegia, adin-
gabeak eskubide guztiak barne hartzen dituen bizimoduan sar daitezen zaila den eta 
bazterkeria egoeran geratzeko arrisku larrian egon daitez keen guneetan, programa 
integralak garatzea. Hori guztia drogak maiztasun handiarekin kontsumitzeagatik, de-
lituak egiteagatik…

• Kontsumo problematikoak edota jokabide arazoak dituzten adingabe edo gazteen-
tzako prebentzioaren berariaz ko arretaren baliabideak bermatzea, egun dauden pre-
bentzio selektiboko programak egokiak ez badira. Egungo baliabideak nahikoak ez 
badira, mota horretako baliabide berriak sortzea.

– Eskolaren eremuari berariaz zuzendutako hiru gomendio dago. Eremu hori, txos-
teneko datu guztiak gorabehera, droga kontsumoaren prebentzioan gehien landu dene-
tako bat izan da, ekimenen, programen eta material oso anitzen bitartez.

 Halaber, kasu honetan talde zaurgarrienentzako prebentzio jarduerak indartzeko beha-
rra planteatu da, ikasle guztientzat direnak alde batera utzi gabe. Ildo horretan, hobe-
kuntza batzuen beharra hizpide izan du txostenak, honako gomendio hauetan adieraz 
ditzakegunak:

• Babesteko faktoreak indartzeko baterako estrategiarentzat erakunde arteko konpro-
misoa lortzea (Hez kuntza, Osasun eta Gizarte Ekintzaren bidez); konpromiso horrek 
honako jarduera hauek susta ditzala: zentroei arrisku faktoreak gainditzeko erabilga-
rritzat jotzen diren irizpideak, orientazio eta bitarteko pedagogikoak ematea. Irakas-
leei prestakuntza eta motibazioa ematen zaiela sustatzea, esku-hartze handiagoa eta 
eraginkorragoa lortzeko; zentroei babes eta aholkularitza handiagoa ematea kanpoko 
profesionalen partetik...

• Bereziki ahulak edo zaurgarriak diren biztanle sektoreak biltzen diren edo eskola po-
rrot edo eskola uzte tasa gehien dagoen zentroei arreta berezia ematea.

• Lanbide heziketarako ikastetxeetan burutzen diren edo antzeko ezaugarriak dituen 
beste zentro batzuetan burutu daitez keen eskolako prebentzio selektiboko progra-
men esperientziak (gaur egungo Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programak –
HLPP–) baloratu eta bultzatzea.
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– familiaren eremuari zuzendutako beste hiru gomendio ere egin ditugu. Eremu 
honi dagokionez, txostenean kontraesankorra dirudien egoera antzeman da. Alde ba-
tetik, argi dago funtsez ko testuingurua dela, alegia, babesa eman, prestatu, aholkuak 
eman, orientatu… behar den eremua dela, drogen kontsumoarekin zerikusia duten 
faktoreak gaindi daitezen edo, hala badagokio, horri lotuta egon daitez keen jokabide 
edo jarrera gataz katsuak hobeto kudea daitezen.

Askotan, familiak berak –edozein motatakoa dela ere– babesik gabe dagoela edo beste 
eragile batzuen eskuetan uzten duen egiteko horri aurre egiteko baliabideak edo gai-
tasunak ez dituela sentitzen du. Hala eta guztiz ere, askotan, ikastetxeetan edo elkar-
teetan familientzako jarduerak ematen direnean, parte-hartzea oso txikia da edo, agian, 
gutxien behar duten familiena. Nolanahi ere, antzemandako muga horiek guztiak egon 
arren, eremu horretan familiei babesa ematen jarraitzeko beharrari buruz erabateko 
adostasuna dago. Babes hori honako gomendio hauetan zehatz daiteke:

• Familien prestakuntza, parte-hartzea eta konpromisoa ekimenen bidez sustatzea. 
Ekimen horiek urtetan zehar garatuak izan dira ikastetxe askotan, hala nola, gurasoen 
eskolak edo beste antzeko batzuk.

• Premia gehien duten edo arazo gehien duten familiei babesa ematea, baita bitarte-
kotza programa edo formulekin ere. Horretarako, tartean dauden zerbitzu guztien 
(eskola, gizarte zerbitzuak, gizarte hezitzaileak...) beharrez ko koordinazioa bilatzen 
da.

• Kontsumo problematikoak edota jokabide arazoak dituzten nerabeen eta gazteen 
familientzako berariaz ko arretaren baliabideak bermatzea, egun dauden prebentzio 
selektiboko programak egokiak ez badira. Egungo baliabideak nahikoak ez badira, 
mota horretako baliabide berriak sortzea.

– Txostenak bi gomendio egiten ditu aisialdiaren eremuari zuzenduta; segur aski esku 
hartzeko eremu hau izango da biztanleek gutxien ezagutzen dutena. Aitzitik, nerabeek 
une horretan lortu eta kontsumitzen dute droga: aisialdian eta aisialdiko guneetan. Hori 
dela eta, kaleko lanaren eta hez kuntzaren garrantzia, errealitate jakin batzuk zuzenean 
ezagutu eta azpimarratzeko modu pribilegiatua baita. Ildo horretan, honako bi gomen-
dio hauek planteatu dira:

• Profesional batzuk, ingurune irekian eta testuinguru soziokulturalean, burutzen ari 
diren hez kuntza lana aintzat hartu eta babestea. Aipatu lana askotan baliabide gutxi-
rekin eta bereziki problematikoak diren sektoreekin egin da.

• Nerabeek eta gazteek erabiltzen dituzten guneetan, prebentzio selektiboko progra-
mak garatzea.

– Az kenik, beste bi gomendio egin ditugu, gizarte pertzepzioari eta nerabezaroaren 
parte-hartzeari buruz koak hain zuzen. Horiekin gizarte diskurtsoen inkoherentziak 
saihestu nahi dira, baita nerabeen iritzia edo ahotsa barne hartu ere. Horretarako, hona 
hemen gure gomendioak:
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• Informazioa zaintzea eta nerabeei, bereziki, komunikabideetan emandako publizi-
tatearen eta informazioaren bidez, helarazten zaiz kien mezuetan inkoherentzia sai-
hestea.

• Nerabeentzako programa edo ekimenetan, nerabeen parte-hartze aktiboa la-
guntzea. Prebentzioaren agente gisa duten egitekoa sustatzea.

Etorkizunean jarraipena egiteko dauden aukerak

Orain arte, prebentzioko politikak urte anitzeko planetan gauzatu dira gure Autonomia Erki-
degoan. Ziurrenik, hemendik hilabete batzuetara, Droga Mendetasunei buruz ko Plan berri 
bat aurkeztuko da (VI.a izango da). Horrek, aukera eman behar digu aipatutako gomendioak 
kontuan noraino izan diren egiaztatzeko eta horien betetze mailaren inguruko jarraipena 
egitea errazteko.

Bestalde, espero dugu, eta hala nahi dugu, Droga Mendetasunen Behatokiak aldiz kako 
ikerketak egiten jarraitzea. Horiei esker, fenomeno ezberdinen bilakaera ezagutu ahalko 
dugu, eta baita martxan dauden ekimenen arrakasta edo porrotaren berri eduki ere.
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3.11. Eskolako jazarpena

arloaren ezaugarriak

Ikastetxea toki pribilegiatu bat da, eta ez bakarrik eduki akademiko jakin batzuen ikaskuntza 
formalerako, baizik eta, baita ere, familiarena edo auzoarena ez den beste testuinguru ze-
hatz batean gizarte bizikidetza ikasteko, bai ikaskideen artekoa, bai helduekikoa.

Ikastetxeetako bizikidetzari buruz hitz egiten dugunean, pertsonen arteko harremanen ka-
litateari buruz ari gara, giro jakin bat lortzeari buruz. Bizikidetza positiboko giroa lortzea 
hez kuntzaren helburuetako bat da, eta ez da berdindu behar gataz ka jakin batzuk kudeatze 
edo gainditze soilarekin. Horrek esan nahi du pertsonen arteko harremanetarako arau edo 
esparru argia eta parte-hartzailea eduki behar dela, gizarte gaitasunak eta gaitasun emo-
zionalak eta moralak garatzeari eman beharreko garrantzia eman behar zaiola, familiekin 
lankidetzan egin behar dela lan, eta abar.

Gataz kak, ordea, pertsonen arteko harremanen alderdi bat dira; bizikidetzaren edozein es-
parrutan gertatzen dira eta, beraz, baita ikastetxeen eremuan ere. Aitzitik, gataz ka nola ku-
deatzen den, hura positiboa izan eta garapen pertsonalean lagundu dezake, edo negatiboa 
izan eta kalte handiagoa edo txikiagoa ekarri dezake.

Ikastetxeen eremuan gataz ka tipologia oso bat dago, bai berdinen arteko gataz ken baitan, 
bai ikasleen eta irakasleen edo ikasleen eta bestelako langile helduen arteko gataz kenean.

Kapitulu honetarako erreferentzia izango den txosten berezian (Bizikidetza eta gataz kak 
ikastetxeetan, Ararteko Erakundeak argitaratutakoa 2006. urtean) sei gataz ka mota aztertu 
zen funtsean, hain zuzen ere ikastetxeetan nahiko hedatuta daudenak eta, zenbaitetan, 
ondorio larriak ere izan dituztenak:

– eskolako absentismoa;
– ikastetxean ordena eta diziplina oztopatzen duten jokabide disruptiboak;
– ikasleek irakasleei egindako erasoak;
– irakasleek ikasleei egindako erasoak;
– bandalismoa ikastetxeko instalazio edo materialen aurka;
– berdinen arteko jazarpena edo tratu txarra, botere-abusuagatik.

Txostenaren idatz zati honetan arreta berezia emango diogu az ken gataz ka mota horri. 
Gaia Olweus-ek ikertu du herrialde eskandinaviarretan hirurogeita hamarreko hamarkada-
tik hona, eta garrantzi handia hartu du gure artean az ken urteotan, batez ere Hondarribiko 
“Jokin kasua” bezala ezagutu den horren ondotik.

Berdinen arteko tratu txarrei buruz dauden definizio ugarien artetik jarraian adieraziko dugu-
na hartuko dugu. Erakunde honekin gai hau aztertu eta barreiatzerakoan lankidetzan aritu 
diren irakasle ikertzaile batzuk finkaturikoa izan da:
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“Pertsona arteko harreman mota maltzurra, talde baten baitan izan ohi dena eta de-
sabantailan dagoen beste bat behin eta berriro beldurrarazi eta baztertzea ezaugarri 
duena. Bereziki kaltegarria den harreman mota dela esan daiteke, adibidez, ikasgela 
berean dauden ikaskideek edo lan sail berean diharduten lankideek osatuta egon 
daitekeen taldetik kanpoko irizpide zehatzaren arabera estatus bera duten, hau da, 
berdinak diren, baina, kidea beldurrarazi edo baztertzen duenak bere abantailaz ko 
egoeran gehiegikeriaz jokatzearen ondorioz, botere aldetik –fisikoa, psikologikoa, 
etab.– maila ezberdinean dauden gizabanakoen artekoa denean”. (Del Barrio, Mar-
tin, Almeida eta Barrios, 2003).

Berdinen arteko tratu txarrak oso modu ezberdinetan gertatu ohi dira:

– gizarte bazterkeriaren bitartez edo marjinatuz;
– eraso fisikoaren bitartez;
– hitzez ko erasoaren bitartez;
– mehatxuen bitartez;
– sexu jazarpenaren, jazarpen fisikoaren edo hitzez ko jazarpenaren bitartez;
– baliabide teknologikoak erabiltzearen bitartez...

Ia beti taldeko fenomenoak izaten dira, eta, bertan, paper ezberdinak bereizi ohi dira: 
biktimak, erasotzaileak, lekukoak... Inolako zalantzarik gabe, tratu txarra kaltegarria da 
guztiontzat, baina, hemen interesatzen zaigun ikuspegitik, alegia, pertsona zaurgarrienen 
eskubideak defendatzearen ikuspegitik, tratu txarra bereziki suntsigarria da hura jasaten 
dutenentzat, hau da, biktimentzat.

Ikusiko den bezala, ez da lan erraza behar bezain fidagarri izango den datu seriea edukitzea 
berdinen arteko tratu txarraren hedapenari eta horren bilakaerari buruz. Aitzitik, nahiko za-
balduta dagoen arazo bat da eta, sarritan, Ararteko Erakundeak berak esku hartu behar izan 
du.

aurrekariak

Ararteko Erakundeak arreta berezia eman dio az ken urteotan ikastetxeetako bizikidetzaren 
gaiari, eta ez bakarrik jasotako kexei erantzuteko, baizik eta, baita ere, bere ekimenez, pre-
bentzioa, sentsibilizazioa eta praktika onen barreiapena ere sustatzeko.

Alde batetik, 2006. urtean zehar bizikidetzari buruz ko azterlana egin zen Bigarren Hez-
kuntzako zentroetan; 2006ko abenduaren 19an eman eta argitaratu zen Bizikidetza eta 
gataz kak ikastetxeetan txosten bereziaren funtsez ko oinarria izan zen. Azterlan horren 
laburpena eskaini zen urteko txostenean. Horrela, nolabait, bi urte lehenago herritarrek 
parte hartzeko II. foroarekin eta gure erkidegoko Bigarren Hez kuntzako 80 zentrotako 
ikerketarekin hasitako prozesua amaitu zen. Txosten horretan zehatz-mehatz aztertutako 
gataz ketako bat –bakarra ez den arren– eskolako jazarpena edo berdinen arteko tratu 
txarra zen.
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2006ko txostenean, azpiatal honetan bertan adierazten genuen, kasu bakoitzean beharrez-
koak diren esku-hartze zehatzetatik aparte, aipaturiko txostenean eginiko gomendioak 
aplikatzeak hautemandako arazo asko konpontzeko eta eraginkortasun handiagoz esku 
hartzeko balio izango zuela eta, nolanahi ere, hurrengo urteetan gai horren berariaz ko jarrai-
pena egin behar izango zela uste genuela.

Balorazio horien arabera, Ararteko erakundeak, 2007. urtean zehar, hainbat ekimen gauzatu 
ditu. Besteak beste, honako sei hauek nabarmenduko ditugu:

1) Herritarrek parte hartzeko beste foro baten antolaketa (Hirugarren Foroa); 2007ko 
maiatzean egin zen, eta ikastetxeetako bizikidetzari eta gataz kei buruz koa izan zen. 
Ohiko txostenean bertan foro horri buruz ko informazio sintetikoa bildu genuen (ikusi 
V. kap.) eta, ondoren, foro horri buruz ko argitalpen monografikoa egin eta ikastetxe 
eta hez kuntza zerbitzu guztietara bidali genuen (Bizikidetza eta gataz kak ikastetxeetan. 
Hausnartzeko eta parte hartzeko foroak, 2008).

Foro horretako goizeko saioan, saio itxian, xede horretarako gonbidatutako 40 pertsona 
inguruk parte hartu zuen (ikastetxeetakoak, laguntza zerbitzuetakoak, ikuskaritzakoak, 
sistema judizialekoak, parte-hartze organoetakoak, ikerkuntza taldeetakoak…). Arratsal-
deko saioan, saio irekian, 80 pertsona inguruk parte hartu zuen. Goizean jorratu ziren 
gaiak hauek izan ziren:

1. Zeintzuk diren eskolako giroan eragin onuragarria edo kaltegarria izaten ari diren 
faktore nagusiak.

2. Jarduera onen esperientziak eta adibideak.
3. Zer egin dezakeen edo egin behar duen hez kuntza-administrazioak.
4. Zer hobetu edo aldarazi ikastetxeen antolamenduan.
5. Nola kudeatu ikastetxeetatik jazarpeneko edo tratu txarren egoerak.
6. Beste gizarte agente batzuen esku-hartzea.
7. Zer ebaluatu, ikertu, barreiatu... beharko litzatekeen.
8. Zer ekarpen egin dezakeen Arartekoak.

Arratsaldeko saioan, Arartekoak Bizikidetza eta gataz kak ikastetxeetan Txostenaren la-
burpena eskaini zuen, eta M. Jose Diaz-Aguado irakasleak, gaian aditu, hitzaldia eskaini 
zuen izenburu honen pean: “Eskolako jazarpenetik ikasgeletako lankidetzara”. Mintzaldi 
hauek eta gero, mahi-inguru luzea egin zen. Mintzaldi guztiak grabatu egin ziren eta, 
behin horiek transkribatuta, editatu eta goian adierazitako argitalpenaren bitartez bana-
tu ziren.

2) Hainbat hez kuntza agenterekin gai honi buruz egindako konferentziak eta bilerak, 
batzuetan Arartekoaren beraren ekimenez (azterlanean parte hartu zuten 80 zentroe-
tako zuzendaritza taldeei deituta, adibidez) eta beste batzuetan, berriz, beste batzuen 
ekimenei erantzunez (adibidez, laguntza zerbitzuak, udal instantziak, unibertsitateak 
edo profesionalen elkargoak). Ildo horretan, aldiz kari pedagogikoetan gai honi buruz 
argitaratutako artikuluak ere aipatu behar dira.
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3) Tratu txarren edo bizikidetza arazoen atzean dauden eta baldintzatzaile diren oinarriz-
ko gaietako bat sakondu ahal izateko beste ikerketa bat abiaraztea: balioak. 2007. ur-
tean zehar, Lehen Hez kuntzako zein Bigarren Hez kuntzako ikasleei balioak helarazteari 
buruz ko berariaz ko azterlan bati ekin zitzaion, eta horrek, ondoren, beste txosten bat 
egitea ekarri zuen, 2009. urtean argitaratu zena hain zuzen (Adingabekoei balioak trans-
mititzea).

4) Lehen Hez kuntzako eta Bigarren Hez kuntzako ikasleei zuzendutako material interakti-
boa berriz argitaratu eta zabaltzeko eginiko urratsak; “ziberbullying” terminoaren bidez 
adierazten diren eskolako jazarpeneko beste modu batzuei heldu zitzaien bertan, arris-
kuak saihestu eta haien aurren defendatzeko gaitasuna handitzeko asmoz. Material 
interaktibo horiek eta horiei dagoz kien gida didaktikoak editatu egin ziren eta ikaste-
txeetan eta hez kuntza zerbitzuetan banatu, Ziberbullying-a. Teknologi berrien bidez ko 
jazarpena prebenitzeko gida eta Leihoak. Abentura ERREALA mundu BIRTUALEAN ize-
nekin.

5) Hez kuntza Sailari bidalitako hainbat espediente izapidetu dira, ofizioz, Ikastetxeetako bi-
zikidetza eta gataz kak izeneko txosteneko gomendioak betetzen diren edo ez ikusteko.

6) Herritarren partaidetzarako foro bat egin da, maiz beren sexu orientazioagatik jazarriak 
izan ohi diren nerabeen arazoei buruz berariaz hitz egiteko. 2008an antolatutako nera-
be eta gazte lesbiana, gay, transexual eta bisexualei buruz ko foro horretako ondorioak 
2009. urtean argitaratu eta zabaldu ziren (Nerabe eta gazte lesbiana, gay, transexual 
eta bisexualak: trabak eta gaitzespenak beren garapen pertsonalean, harremanetan eta 
sozializazioan). Gai hori berariaz aztertuko da txosten honen hurrengo atalean (3.12).

Horrela, bada, Ararteko Erakundearen lehentasunez ko eta jarraikako arreta eskuratu duen 
gaia da, eta horretarako hainbat ekimen bideratu da. Izan ere, esan dezakegu hori kez ka 
handienetarikoa sortu duen eta arreta handienetarikoa exijitu duen adingabeen eremuko 
hiru gaietako bat izan dela az ken urteotan.

Ekimen horietako batzuen berri ematen da txosten honetako beste atal batzuetan. Bes-
talde, 2007ko Ohiko Txostenean, eskaini genuen jada horietako biren nahiko laburpen za-
bala. Zehaz ki, Bigarren Hez kuntzako zuzendaritza taldeekin izandako bileretan bildutako 
ekarpenetatik eta Hez kuntza Sailak gure lehen datu eskaerari emandako erantzunetik bildu 
zen hura. Sailaren erantzuna “Bizikidetzarako, Bakerako eta Giza Eskubideetarako heztea 
programako 2007/2008 ekintzak eta Arartekoaren gomendioekin duten lotura” izena zuen 
dokumentuan zehaztu zen (Ikusi 2007ko txostena).

funtsez ko arazoak

Gure txostena saiatu egin zen ikastetxeetako bizikidetzari eragiten zioten oinarriz ko arazoak 
zeintzuk ziren antzematen. Aitzitik, gataz kak baziren edo ez baloratzen ere saiatu zen, ta-
mainan.
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Ikastetxeetako indarkeriaren gainean gizarteak agertzen duen alarma, hedabideetan titular 
handiekin zenbaitetan agertzen diren albisteak, edota ikerketa zehatz batzuk eskaintzen 
dituzten emaitzak kontuan hartzen baditugu, ziurrenik deigarriena eta eginiko azterlanean 
azpimarratzeko moduko aldea izango da gure hez kuntza-komunitateko osagarri guztiak 
(ikasleak, irakasleak eta familiak...) nahiko pozik daudela beren ikastetxeetan sumatzen 
duten giroarekin. Erantzunak kritikoagoak dira hez kuntza-sistemaren giro orokorrari buruz 
galdetzen zaienean edo giroaren baliz ko hondamenari buruz hitz eginaraztean. Bakoitzaren 
ikastetxeari buruz galdetzean, ordea –hori da hobekien ezagutzen dutena–, bildutako balo-
razioak oso positiboak dira. Adibide gisa aipa daiteke familien %82k ez lukeela semea edo 
alaba ikastetxez aldatuko, edo familien %93,4 oso pozik dagoela semea edo alaba dagoen 
ikastetxean egotearekin.

Txostenak beste hainbat alde positibo antzemateko aukera ematen du. Ararteko erakun-
deak eskubideak bermatzeko duen betebeharretik aztertuz gero, ordea, alde negatiboak 
azpimarratu behar ditugu eta, bereziki, ondorio larriak izan ditzaketenak edo pertsonen 
oinarriz ko eskubideetan eragina izan dezaketenak. Ikuspegi hori kontuan hartuta, egia esan, 
nahikoa litzateke ikastetxeko komunitateko kide bakar bat baztertua, mehatxatua, erasota 
edo lotsarazia izatea, gure kez ka edo esku-hartzeak zentzua izateko. Eta gure azterlanean 
bildutako datuen arabera, gainerakoetan bezala, mota horretako egoerak, gehienetan bote-
re-abusuaren ondorio, ohikoak dira zoritxarrez.

Azterlanak nahiz garatutako jarduerek agertzen diz kiguten kez ka-elementu ezberdinen ar-
tean, honakoak azpimarra ditzakegu:

1) irakasleen eta familien artean antzeman daitekeen dibortzioa

Txostenak aukera ematen du alde nabarmenak ikusteko, familien eta irakasleen artean oso 
jarrera ezberdinak antzemateko, hainbat konturen inguruan iritzia ematerakoan eta balora-
zioak egiterakoan. Horrela, esate baterako, familiek oso ikuspegi idilikoa dute irakasle eta 
ikasleen arteko harremanen inguruan; haien ustez beren seme-alabek ez dute ia arazorik 
ematen; aldiz, askoz ere kritikoagoak dira irakasleen jardunbidearekin, etab.

Hala eta guztiz ere, garrantzitsuena ez da beharbada alde horiek egotea izango. Kez-
kagarriena, ziurrenik, sektore batek besteari errua botatzea izango litzateke, edo arazoen 
erantzukizun nagusia egoztea, edo batek besteak gataz kak konpontzeko duen modua za-
lantzan jartzea... Horrela, irakasle gehienek (%54k) uste dute ikastetxeetako diziplina-ara-
zoen edo indarkeriaren arrazoia familiak permisiboegiak izatea dela, eta seme-alabei ino-
lako jokabide mugarik ez ezartzea. Familia askok, aldiz, uste du, gataz kak ez direla justiziaz 
konpontzen ikastetxeetan, edo bide judizialari heltzea aukera egokia dela...

Ararteko erakundean jasotzen ditugun kexek ere, alde horiek nabarmentzen dituzte: gu-
regana jotzen duten familiek uste dute irakasleek edo ikastetxeetako zuzendariek ardura-
gabekeriaz jardun dutela edo beren irudia mantentzen saiatu direla edo ez dutela nahikoa 
lan egin beren seme edo alabaren arazoa konpontzeko. Aitzitik, ikastetxeak behar bezala 
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jardun duela uste du eta, zenbaitetan, familiaren esku-hartzea kaltegarria ere izan dela, 
gauzak zailtzea besterik lortu gabe.

Kontuan hartzen badugu azterlan guztiek eta praktikak familia eta irakasleen arteko lanki-
detza azpimarratzen dutela ikastetxeetako bizikidetza eta giroa hobetzeko ezinbesteko fakto-
re gisa, alde horiek izugarri kez kagarriak dira eta lehentasunez ko arreta eman behar zaie.

2) Sektore batzuen parte-hartze eskasa ikastetxeetako bizikidetza erregulatzen 
duten arauak egin, berrikusi eta aplikatzean

Eginiko azterlanaren emaitzek agertzen dute bizikidetza-arauak egin eta berrikustean da-
goen parte-hartzea oso eskasa dela, bai behinik behin familia eta ikasleen aldetik. Sektore 
horien poztasun eza galdera-sorten erantzunean nahiz eztabaida-taldeetan agertzen da.

Badirudi ikastetxe batzuetan ohikoa izaten dela aurreko urteetan ezarritako arauak egokitzat 
jotzea, ikastetxeko komunitateko kide guztien arteko eztabaida sustatu gabe. Horietako 
asko kide berriak izan daitez ke ikastetxean eta, beraz, gerta daiteke horien gauzatzean inoiz 
parte hartu ez izana.

Modu berean, ez dirudi formalizazio gehien izandako parte-hartze azpiegiturek –Eskolako 
Kontseiluentzat bizikidetza-batzordeak diren moduan– kontua behar bezala konpontzen du-
tenik. Ikasle eta familien balorazioaren arabera –organo horietan parte-hartze zuzena dute-
nak barne–, arauen berrikuspenean edo aplikaziorako irizpideetan esku hartzeko dituzten 
aukerak oso mugatuak dira, irakasleek erabakitzeko duten ahalmenaren ondoan.

3) Zenbait jokabide “normaltzat” hartzea; horrek zalantzan jartzen ditu errespetuz-
ko bizikidetzarako ezinbestekoak diren hainbat balio

Azterlanean ikusitako beste elementu kez kagarrienetako bat da ikasleen talde handi batek 
“normaltzat” jotzea zenbait jokabide, horiek ikastetxeko giro ona suntsi badezakete ere. 
Jokabide horiek sufrimendu handia eragin diezaiekete zenbait ikasle eta irakasleri, edota 
arazoei erantzun egokia emateko aukera zaildu.

Nagusiki, hiru jokabide motaz ari gara. Horiek, aztertutakoaren arabera, nahiko ohikoak dira 
eta ikasleen talde esanguratsuak justifikatzen ditu –arrazoi harrigarriak emanez batzuetan–:

– Gelako martxa etetea edo diziplina eza, txostenean antzeman daitekeen moduan, 
irakaslearen egonezinerako arrazoi nagusienetako bat da eta, modu berean, ikas-
leen aldetiko frustrazioa eta poztasun eza dakartza.

– Gelakideei eginiko erasoak, haiengan izan ditzaketen ondorio negatiboak baloratu gabe.
– Ezer egiten ez duen lekukoaren paperaren onarpena. Normalean, ondorio negati-

boak etorriko zaiz kienaren beldur, beste alde batera begiratzen dute, sufritzen ari 
denari babesik eman gabe edota heldu arduradunekin elkarlanean aritu gabe.
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Jarrera horietako batzuk irmo ageri dira berriro ere Arartekoren ondorengo beste txosten 
batean, Adingabekoei balioak transmititzea izenekoan hain zuzen.

Txostenak dioen moduan oso zabaldurik dauden jokabide horien konbinazioak kostu pertso-
nal handia ari dira izaten, bai ikasleen baita irakasleen kasuan ere, eta horrek ondorio nega-
tiboak dakartza ikastetxeetako eta geletako bizikidetza-giroan.

4) ikastetxeetatik kanpoko agente batzuen jarduera jakin batzuk izaten duten era-
gina, eta ez beti positiboa

Ikastetxeko komunitatea eta bereziki irakasleen taldeak kez ka handiz ikusten du neurri batean 
beste agente sozial batzuen esku-hartzea, beraiena dela uste duten esparru batean. Adibide 
gisa, ikastetxeko jazarpen kasuen judizializazioaren inguruan adierazitako iritziak aipa daitez ke, 
edo zenbait kasuri hedabideek ematen dioten tratamenduari buruz adierazitakoak.

Litekeena da ikastetxetik “kanpoko” agente batzuen esku-hartzearen aurkako iritzi batzuk 
jarrera defentsiboaren ondorioz etortzea, baina aldi berean arrazoiz ko kez ka antzematen da 
zenbait esku-hartzek egoera ez hobetzeaz gain, ondorio negatibo gehiago sor ditzakeelako 
positiboen aldean. Gauzak horrela, badirudi kasuen, hartutako neurrien eta ondorioen jarrai-
pena egitea beharrez koa dela.

5) irakasle askorengan ezinegon maila altua antzeman daiteke, gainez ka egiten 
dutela sentitzen dutelako

Galdera-sortei emaniko zenbait erantzunek nahiz elkarriz keta eta irakasleekin izandako ez-
tabaida talde jakin batzuen edukiak pentsarazten dute irakasle askok gainez ka egiten duela 
sentitzen duela, alde batera utzita daudela, lubakian sartuta bezala, lan itzelaren aurrean 
beharrez koak dituen baliabideak izan gabe: onarturiko agintea, prestakuntza egokia, tutore 
lanak behar bezala gauzatzeko denbora eta esparruak, administrazioaren babesa, esparru 
legal argiak, baliabideak, eskolari gerora egingo duenaren aurkakoa izango dena exijitzen 
ez dion gizartea...

Irakasleen etsipenak ikastetxeetako bizikidetza-giroan hobekuntza esanguratsuak suma-
tzea galaraziko luke; beraz, horregatik da garrantzitsua haien parte-hartzea zaindu eta ba-
bestea. Egia da ikastetxeek, haiek bakarrik, ezin dutela gizarteko indarkeria deuseztatu, 
baina prebentzioa lan dezakete, agerpena gutxitu, ondorioak murriztu eta harremanetarako 
eredu alternatiboak eskaini.

6) Zenbait jokabideren aurrean agerturiko erreakzioa ez da nahikoa, edo motele-
gia da, eta horrek zigorgabetasun sentsazioa sortzen laguntzen du

Egia da ikastetxeen oinarriz ko lana prebentzioa izan behar dela, baina zenbait egoeraren 
aurrean, prebentzioa ez da nahikoa. Zenbait gertakariren aurrean, jazarpen egoerak kasu, 
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ezinbestekoa da esku hartzea eta, gainera, az kartasunez eta eraginkortasunez. Mantso-
tasunak edo eraginkortasun ezak ondorio negatiboak bakarrik dakartzate: jazarpena jasan 
behar duen pertsonarentzat noski, babesgabetasun egoeran jarraitzen duelako, baina baita 
jazarpena eragiten duen pertsonarentzat edo taldearentzat ere, zigorrik gabe ikusten du-
telako beren burua, eta lekukoentzat ere, gelakide bat lotsarazten jarraitzen dutela ikusten 
dutelako apartekorik gertatu gabe.

Ararteko erakundean jasotako kontsulta eta kexa gehienak (aurrerago ikusiko den moduan) 
ikastetxeek urtetan pairatutako desgastearen eta frustrazioaren ondotik etorritakoak izan 
dira. Oro har, familiek adierazitakoak izan dira, ikastetxearen aldetiko esku-hartzea motel-
tzat edo eskastzat jotzeagatik.

7) Tratu txarren biktima direnen bakardadea eta mina

Badirudi orain arte ezagututako edo salaturiko kasuak errealitatearen zati txiki bat besterik 
ez direla. Eskura dauden datuek, aurrerago ikusiko den moduan, benetako mugak ageri 
dituzte.

Baina, hez kuntza-sisteman edo eskolako aro jakin batean agertzen diren jazarpen kasuen 
proportzio fidagarrienaren datua zein den alde batera utzita, kontua da tratu txarra pairatzen 
duen ikasle asko dagoela. Horietatik asko isiltasunean bizi dira, edo lagunen baten babe-
sarekin bakarrik. Egoera horren arrazoia hura defendatu beharko luketen helduei gertatzen 
dena azaltzeko biderik ez izatea edo salaketak babesgabetasun handiagoa eta are ondorio 
kaltegarriagoak ekarriko diz kiela uste izatea izan daiteke.

Egoera hori erabat onartezina da zuzenbidez ko estatu batean, eta are gehiago, heztea hel-
burutzat duen erakunde batean. Haien erantzukizun nagusia ikasleak babestea da, kasu ge-
hienetan adin txikikoak baitira. Jarraian datorren idatz-zatian berraztertuko diren berariaz ko 
gomendioetako batzuk tratu txarraren biktima den horri behar duen laguntza ematen zaiola 
bermatzera zuzenduta daude, hain zuzen.

Hobekuntza proposamenak (jada egindako gomendioak)

Bizikidetza eta gataz kak ikastetxeetan izeneko txostenean, 2006koa hain zuzen, 28 gomen-
dio egin genituen. Horietako asko prebentziorako dira, eta ikastetxeetan bizikidetza giroa 
hobetzea bilatzen dute. Aitzitik, horietako batzuk, prebentziora ez ezik, jazarpen egoeren 
aurrean –horiek gertatzen direnean– eraginkortasun handiagoz esku hartzera ere zuzendu-
ta daude.

Jarraian datorren laburpenean, gomendioen enuntziatua besterik ez dugu gogoraraziko 
(ikuspegi orokorra ez galtze aldera), eta berdinen arteko tratu txarreko egoerekin lotura 
zehatzagoa duten horietan bakarrik geldituko gara.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_244_1.pdf
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1) Gomendioen lehenengo blokea maila orokorragokoa edo izaera arautzailekoa zen, Hez-
kuntza-administrazioan berez koak. Zera proposatu genuen:

– Ikastetxeen parte-hartzea bultzatzea, bizikidetzaren hobekuntzarako programa eta 
planetan. Praktika onak hedatzea eta esku-hartze programak barreiatzea, ebaluatu, 
eta eraginkorrak direla baieztatu ondoren.

– Ikastetxeei babesa ematea baliabideen, aholkularitzaren, irakasleen prestakuntzaren 
eta bizikidetza planak martxan jartzen lagun dezaketen material zehatzen bidez.

– Bazterketa ekiditea, heterogeneotasunaren alde egitea, eta arreta eta baliabide be-
reziak ematea arazoak pilatzen dituzten ikastetxeei edo sektore ahulenei.

– Egungo esparru arautzailea berrikusi eta osatzea. Ikasleen eskubide eta betebeha-
rren Dekretua aldaraztea (bi urte geroago aldarazi zuten, abenduaren 2ko 201/2008 
Dekretuaren bitartez).

– Dauden jarduera protokoloak berrikustea eta beste berri batzuk garatzea, zabalduen 
dauden edo larrienak diren indarkeria egoerei aurre egiteko.

Komenigarria da az ken gomendio honetan gelditzea (txostenean 5.a), izan ere, hainbat 
jarduera gauzatzea eragin du.

Esku hartzeko protokoloak egoteak zenbait egoerei erantzun goiztiarra ematea au-
rreikusten du, erantzukizunak argitzea, koordinazio bideak aurreikustea, aldeei bermeak 
eskaintzea, jarraipena erraztea, etab. Gure artean bada jada esku hartzeko protokolo 
bat, jazarpen egoeretan erabiltzeko (“Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak ger-
tatzen direnean jarduteko gida”). Aplikazioari buruz ko datu batzuk ere bazeuden.

Hori gorabehera, erabileraren eta erabilgarritasunaren gaineko jarraipena egitea eskatu 
genuen, eta, horrekin batera, besteak beste, hurrengo alderdiak aztertzea: esku-hartze 
eskaeren jatorri ohikoena zein den eta kasuen izapidetzean mantentzen diren konfiden-
tzialtasun bermeak nahikoak diren, zenbait familiak erakunde honi adierazitako kontsul-
ta eta kexen arrazoia izan delako; salatutako gertakarien, esku-hartzearen errekerimen-
du dataren eta beharrez koak diren neurriak hartzearen artean igarotzen den denbora; 
ikastetxeko jazarpentzat jotako egoeretan hartutako neurrien eraginkortasuna, eta ja-
zarpentzat hartu ez arren salatu izan diren beste gertakari batzuetako neurriak.

Gida horren berrikuspen edo jarraipenarekin batera, indarkeriako beste egoera batzue-
tarako protokolo zehatzak egitea proposatzen da, larritasuna edo hedapen maila kon-
tuan hartuta.

2) Gomendioen bigarren bloke batek eragina zuen ikastetxeen lehentasunetarako eta ho-
rien antolamendurako. Gauzak horrela, gomendio hauek egin ziren:

– Bizikidetzaren hobekuntza eta edozein motatako tratu txarren gaitzespena jartzea, 
ikastetxe ororen lehentasunez ko helburu gisa.

– Ikasleen parte-hartzea sustatzea zenbait gataz ken kudeaketan.
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– Banakako tutoretzen praktika zabaltzea.
– Taldekako tutoretzetan harremanetarako gaitasunak lantzea sistematikoki.
– Talde-gela bakoitzean parte hartzen duen irakasle kopurua gutxitzea ahalbidetuko 

duen antolaketaren alde egitea, tutoretzen egonkortasun handiagoarekin batera.
– Eskola orduetatik kanpoko denborak eta esparruak aztertu eta ikuskatzen direla 

bermatzea.
– Bizikidetza batzordeen funtzioak eta papera areagotzea. Sektore guztiek horietan 

parte hartuko dutela bermatzea.
– Curriculuma eta metodologia egokitu eta erabiltzea, elkarrekin bizitzen ikasteko 

oinarriz ko elementu gisa.
– Ikasleen eta familien parte-hartzea areagotzea, bizikidetza arauak egin, aplikatu eta 

berrikusterakoan.
– Gelako martxa etetea edo ikastetxeetako diziplina ezari buruz ko alderdiak.
– Informazioa zaintzea, familien artean prestakuntzako jarduerak sustatzea eta fami-

lia-ikastetxea lankidetza estutzea.

3) Hirugarren blokea esku hartzeko berariaz ko gomendioek eratzen dute. Horiek ikaste-
txean bertan gertatzen diren jazarpen edo indarkeria egoeren aurrean erabiltzekoak 
izango lirateke, eta horiek dira, ziurrenik, hemen arreta gehien merezi dutenak. Honako 
hauek dira:

– Sektore guztiak elkarrenganako errespetuaren garrantziaz jabearaztea, eta 
edozein motatako indarkeria erabat baztertzea (17. gomendioa)

 Ikastetxeko komunitatea eratzen duten gizakien taldearen ezaugarri ohikoenetako 
bat kideen aniztasuna da: ez bakarrik ezaugarri pertsonalenganako errespetuari da-
gokionez, baita bakoitzak antolaketaren barruan duen paper, funtzio edo estatusa-
renganako errespetuari dagokionez ere.

 Hain konplexua eta heterogeneoa den giza talde bateko bizikidetzak ezin ditu gataz-
kak ekidin, baizik eta besteenganako errespetuan kokatu. Bestalde, giza eskubideen 
kulturak eta gizalegez ko bizikidetzak edozein motatako indarkeria deuseztatzea exi-
jitzen du harremanetan, are gehiago izaera hezitzaileko erakunde batean.

 Besteenganako errespetua izatea eta indarkeria erabat gaitzestea ezinbesteko bi ba-
lore dira, beraz, eta ikastetxeko komunitateko kide guztiek horretaz jabetu behar dute, 
bai prebentzioko ikuspegitik, baita arazoen aurrean esku hartzeko ikuspegitik ere.

– kasu guztietan biktimari laguntzea, eta babesa eta bere segurtasuna berma-
tzea (18. gomendioa)

 Botere-abusuagatiko tratu txarreko egoeretan, ezagunak bilakatzen direnean, egin 
beharreko lehenengo gauza eta presa handienekoa erasoa jasan duen pertsonari 
berehalako laguntza eskaintzea da, harekin hitz egitea, eta bere babesa bermatzea. 
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Hau da, lehenengo urratsetik antzeman behar du adineko arduradun bat dagoela 
konfiantza eskaintzeko, hark entzun, lagundu eta emaniko urratsen gaineko informa-
zioa emateko. Harreman pertsonalak norberak bere buruari errua botatzeko saiake-
rak galarazteko balio behar du. Jazarpeneko jokabideak erabat gaitzetsi behar dira, 
justifikaziorako erabiltzen den arrazoia edo aitzakia dena dela ere.

 Antzeko helburuak bilatu behar dira tratu txarrak jasan dituen ikaslearen familiarekin 
harremanetan jartzerakoan. Informazioa eman behar zaio, eta harekin lankidetza es-
tua mantendu behar da une oro.

– Erasotzaileekin berehala esku hartzea, edozein erasoren aurrean tolerantzia 
zeroko mezu garbia helaraziz (19. gomendioa)

 Halaber, pertsona erasotzaileei eta haien familiei dagokienez, ikastetxearen parte-
hartzeak az karra, tinkoa eta argigarria izan behar du. Helburuen artean honakoa bilatu 
behar da:

• Tolerantzia zeroko mezu garbia helaraztea, eta edozein motatako jazarpena bere-
halakoan utzaraztea.

• Ekintzak ekar ditzakeen ondorio negatiboak edo taldeko defentsako erreakzioak 
ekiditea.

• Familien eta ikastetxeen arteko lankidetza sustatzea.

 Estatuko Fiskaltza Nagusiaren “Gazte justiziako sistematik ikastetxeetako jazarpe-
naren tratamenduari buruz” izeneko 10/2005 Instrukzioan adierazten den moduan: 
“Erasotzaileek ez badute berehalako balorazio negatibo sendoa jasotzen beren 
jokabideagatik, eta ez bazaie erantzun tinkoa ematen zigorrik gabe ez direla geratuko 
jakinaraziz, eta/edo neurri bateko ‘saria’ lortzen badute entzutea eta mendetasuna 
eskuratuz gainerako ikasleen partetik, portaera erasotzailea jarduteko modu ohikoa 
bilaka daiteke, eta menderatzetik estilo normalizatua egingo du pertsonen arteko ha-
rremanetan”.

– bideak erraztea ikasleek informazioa tutoreei edo ikastetxeko arduradunei 
helarazteko aukera izan dezaten (20. gomendioa)

 Galdera-sortei emaniko erantzunen arabera eta ikasleekin izandako eztabaida taldee-
tan eztabaidatutakoa kontuan hartuta, atentzioa ematen digu haiek erabat jabetzen 
direla lekukotzen dituzten jazarpen egoeretan urratsak eman ditzaketela, horiek ekidin 
edo gainditzeko. Are gehiago esanda, askok uste dute zer edo zer egin beharko luke-
tela jazarritako gelakidea defendatzeko, adibidez, hura defendatzea edo duten infor-
mazioa heldu arduradun bati ematea…, baina ez dute horrelakorik egiten beldurragatik 
edo bide egokiak ez izateagatik. Ohartzen dira, gainera, askotan helduek ez dituztela 
gertakariak ezagutzen, eta, beraz, ez dutela esku hartzen horiek deuseztatzeko.

 Beharrez koa da “isiltasun lege” moduko hori apurtzea, erasoa jasaten duenari kalte 
handia egiten diolako, baina modu berean jazarpenaren lekuko mutu direnen kon-
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tzientzia moralari ere eragiten diolako. Zenbait jokabideren balio etikoa zalantzan 
jartzean datza, eta modu berean, ikasleei bidea erraztea –askotan gertakariak eza-
gutzen dituzten bakarrak– informazioa tutoreei edo ikastetxeko arduradunei helaraz-
teko aukera izan dezaten.

– Egoeraren gaineko etengabeko jarraipena egitea eta ikerketako edo zigorre-
ko prozedurak ez luzatzea (21. gomendioa)

 Ikasleen artean botere-abusuagatik gertatzen den jazarpena edo tratu txarra, oro 
har, denbora luzez mantendu ohi da. Hain zuzen ere, Ararteko erakundean jasotako 
kontsulta edo kexa gehienak urte askotan, eta batzuetan ikastetxe ezberdinetan eta 
hez kuntza maila anitzetan, pairatutako tratu txarreko egoerekin dute zerikusia.

 Esku-hartzeak, jada adierazi den moduan, berehalakoa izan behar du; ikerketa eta 
zigor prozedurek ahalik eta az karrenak izan behar dute; baina aldi berean, beharrez-
koa izango da etengabeko jarraipena egitea, modu horretan arazoak gainditu diren 
eta hartutako neurriak eraginkorrak diren baloratzeko.

 LOEak nahiz Adingabearen Zigor Legeak urruntzeko, edo ikastetxetik aldatu edo le-
kualdatzeko neurriak aurreikusten dituztela kontuan hartuta, horien jarraipena egitea 
beharrez koa dela dirudi, edozein motatako urradura ekiditen saiatuz.

– Jazarpen edo ikasleen arteko tratu txarreko egoeren aurrean, jarduteko 
aukera ezberdinen berri ematea eta orientatzea (22. gomendioa)

 Egun, gizarte sentsibilizazio handia dago –neurri bateko alarma ere bai– jazarpeneko 
egoeren aurrean, baina, aldi berean, nahasmendu handia dago horren aurrean egin 
beharko litzatekeenaren edo ez litzatekeenaren aurrean. Nahasmendua, adibidez, 
jarraitzea komeni den irizpideen gainean edo maila ezberdinen aurrean egin behar 
diren urratsen eta ondorioen gainean (gelako tutorearen aurrean; ikastetxeko zuzen-
daritzaren aurrean; hez kuntza ikuskaritzaren aurrean; bizikidetzako programaren ar-
duradunen aurrean; Arartekoaren beraren aurrean, polizia edo epaitegien aurrean, 
etab.).

 Ona litzateke hez kuntza komunitateko osagarri guztiek (ikasleek, familiek, irakasleek, 
zuzendaritza taldeek, etab.) oinarriz ko informazio komuna izatea, erabakiak hartze-
rakoan orientazio gisa balio dezan.

4) Laugarren blokea beste gizarte agente batzuen esku-hartzeari buruz ko gomendio 
batzuk eratzen dute:

– Zenbait kasu epaitegietara emateari buruz.
– Gai hauek hedabideetan duten tratamenduari buruz.
– Beste gizarte agente batzuekin lankidetzan aritzeari buruz.



337

Aurkibidea

3

337

Arrisku bereziko sektoreak eta egoerak

5) Az kenik, az ken hiru gomendioak jarraipen edo ikerkuntza beharrei buruz koak dira. Ho-
rietan behar hauek planteatzen dira:

– Errealitatearen eboluzioaren gaineko aldiz kako jarraipena egitea ahalbidetzen duten 
azterlanak egitea.

– Esku-hartze programen eraginkortasuna aztertzea (arrakasta eta porroterako fakto-
reak), eta, beraz, horien luzapena sustatzea edo bertan behera uztea.

– Egun Hez kuntza Sailak duen protokoloaren edo Ikastetxe batean tratu txarren au-
rrean jarduteko gidaren aplikazioaren, eta ikastetxeetan aplikatutako espediente eta 
zigorren jarraipena (28. gomendioa).

 Jarraian datozen ataletan ikusiko den bezala, jarraipen honek arreta berezia eskuratu 
du Arartekoaren partetik.

Jarraipenak

Bizikidetza eta gataz kak ikastetxeetan txostenaren jarraipentzat, 2007an lehenengo jarduke-
ta bat hasi genuen ofizioz, Hez kuntza Sailari zuzenduta; horrek 2008ko urtarrilean eman 
zuen erantzuna eta erantzun hori urte hartako txostenean jaso genuen.

Gero, 2008ko apirilean, Arartekoak beste idaz ki bat bidali zion Hez kuntza sailburuari, eta, 
haren bidez, besteak beste, berariaz eskatu ziz kion az ken ikasturteetan aplikatutako jazar-
pen egoeretarako protokoloaren datuak. Beste hainbatetan eskatu ostean eta beste espe-
diente bat egin ostean, 2009ko otsailean jaso genuen erantzuna, aurreko urteko txostena 
ia amaituta zegoenean. Dena dela, txosten hartan daturik oinarriz koenak jaso genituen, hu-
rrengo txostenetan ostera heldu eta xehekiago aztertzeko asmoz (Ikusi 2008ko txostena).

Sailaren erantzunean 2006-2007 eta 2007-2008 ikasturteetako datuak ageri ziren, baina 
soilik kasu hauenak: “casos denunciados que, a juicio del inspector o inspectora, previa 
valoración compartida con el director o directora del centro, se pueden considerar como 
maltrato entre iguales, entendiendo por tales los que cumplen las características principa-
les que se citan en la ‘Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre 
iguales’, que son el desequilibrio de poder, la intencionalidad, la repetición en el tiempo y 
la situación de indefensión en la que se encuentra la víctima”.

Protokoloaren aplikazioaren inguruan jaso genituen datuak arlo hauen arabera zeuden bana-
tuta: lurraldea, sarea, sexua, hez kuntza maila... Beraz, nolabaiteko analisia egiteko modua 
ematen zuten, bai eta zenbait joera hautematekoa ere: kasurik gehienak zein maila edo 
etapatan gertatzen diren, zenbaterainokoak diren “zuzeneko eraso fisikoak”, zein neurri ari 
diren aplikatzen... Joera eta elementu horiek beste urte batzuetako ohiko txosten ezberdi-
netan nabarmendu ditugu.

Dena dela, iruditzen zitzaigun datuak ez zirela aski balioespen egoki bat egiteko. Batez ere, 
arrazoi hauengatik:
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– Izan ere, jada esan den moduan, kopuruek “ikuskatzaileen (...) iritziz berdinen arteko 
tratu txar bezala har daitez keen salatutako kasuak” hartzen zituzten bakarrik, Gidan 
ezarritako irizpideei jarraiki.

 Hala, ikasturte bakoitzeko datu orokorrak 72 (2006-2007 ikasturtea) eta 62 (2007-
2008 ikasturtea) kasu ziren. Baina datu horiek balioesteko beste datu orokorrago 
batzuk, behintzat, falta zitzaiz kigun; hala nola zenbat salaketa edo espediente izan 
ziren, zenbat kasutan aplikatu zen protokoloa, eta kasuak aztertu ostean horietako 
zenbatean erabaki zen ez zegoela jazarpen egoerarik, eta, hala erabaki bazen, zer 
arrazoi hartu ziren kontuan edo zer beste neurri hartu ziren.

– Izan ere, oso litekeena da datuetan bertan ikusten diren aldeak (ikasturte baten eta 
bestearen artean, lurraldeen artean, sareen artean...) ez izatea soilik benetan gerta-
tu diren jazarpen egoeren ondorio, baizik eta beste faktore batzuen ondorio izatea, 
hala nola aldeak daudelako protokoloa aplikatzeko irizpideetan eta are ikuskaritzan 
salaketa jartzeko edo ez jartzeko ohituran.

– Izan ere, emandako datuak ezin ziren konparatu edo osatu jazarpen egoeretan esku 
hartzen duten beste iturri edo instantzia batzuekin, hala nola adingabeen fiskaltze-
kin edota Arartekoarekin berarekin. Esate baterako, ez zegoen modurik jakiteko 
fiskaltzetan jarritako salaketatik edo Arartekoan aurkeztutako kexetatik zein zeuden 
jasota eta zein ez Sailak emandako datuetan, ez eta balioespenetan bat-etortzerik 
edo desberdintasunik bazegoen ere.

Horregatik, 2009. urtean, beste jarraipen espediente bat bidali genion Hez kuntza Sailari, 
eta berriro ere datuak eskatu geniz kion, behintzat goian adierazitako mugetakoren bat gain-
ditzeko. Informazio eskaera horretan, hiru atal zehaztu ditugu:

1) Aurrez jasotako datuei dagokienez –2006-2007 eta 2007-2008 ikasturteei dagoz-
kienak–, informazio osagarria eskatu dugu (hala nola jazarpenik hauteman ez 
den zenbat espediente ireki diren), eta ikusitako eboluzioaren edo datuen balioz-
kotasunaren inguruan Sailak berak egindako balioespenak.

2) Jadanik amaituta zegoen 2008-2009 ikasturteko datuei dagokienez, horiek egoki 
balioesteko informazioa: datuak lurralde, sare eta etapen arabera banatzea; zenbat 
espediente ireki diren; jazarpena izan dela ebatzi den zenbat espediente ireki diren; 
nagusiki zer neurri edota zehapen ezarri diren halako kasuetan; Sailak berak nola 
balioesten duen ikusitako eboluzioa; auzibidean zenbat salaketa jarri diren...

3) Nolanahi ere, protokoloaren aplikazioari buruz ko datuak ikastetxeetako bizikidetza 
eta gataz kei buruz ko adierazle kuantitatibo posible bat baizik ez dira. Beraz, adie-
razi genuen, datuak alde batera utzita, 2006ko gure ezohiko txostenean egindako 
28 gomendioen inguruko informazioa aztertuko genuela, bete ote ziren ikusteko.

Sailaren erantzuna 2009ko azaroan jaso genuen. Ikuskaritza Nagusiak egindako txosten 
bat zen eta, batez ere, 1) eta 2) paragrafoetan eskatutako datuak agertzen ziren, eta horien 
balioz kotasunari edo fidagarritasunari buruz ko zenbait ohar egiten ziren; 3. paragrafoari da-
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gokionez, Ikuskaritzak zuzenean esku hartu duen gomendioak baizik ez ziren agertzen (hala 
nola ikasleen eskubide eta betebeharrei buruz ko dekretuaren inguruko gomendioa).

Informazio hori guztia hobeto aztertu eta aprobetxatuko dugu kapitulu honetako hainbat 
epigrafetan.

funtsez ko datuak – adierazleak. bilakaera

Azterlan eta ikerketa ugari saiatu egiten da berdinen arteko tratu txarrek eskola eremuan 
duten agerpena zenbatzen. Emaitzak, ordea, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara, 
hain zuzen ere erabilitako metodologiaren, laginaren, galderen eta galdeketetan eskainitako 
maiztasun eskalen arabera, eta baita jazarpen gisa zer jokabide hartu den eta, ondorioz, zer 
datu ustiatuko den arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleei mugaturiko azterlanetan 
ere igartzen da hori.

Guk geuk, Ararteko Erakundean, gutxienez bi azterlan monografiko ditugu eta horietan 
EAEko ikasleen lagin adierazgarri bateko datu ustiapena egin da. Horietatik lehenengoa 
2006ko txostenari dagokio (Bizikidetza eta gataz kak ikastetxeetan). Bigarrena berriagoa da, 
2009koa hain zuzen, Adingabekoei balioak transmititzea gaiari buruz.

Helburua hemen ez da horrenbeste xehetasuneko bi txosten laburbiltzea, baina uste dugu 
komenigarria dela horietan aztertutako datuetako batzuk gogoraraztea, adibide modura ia:

bizikidetzari buruz ko Txosteneko 3.3. taula. Ondorengo eraso motak egin  
edo gelakideen partetik jaso dituzten ikasleen ehunekoa

Behin ere 
ez

Noiz
behinka Dezentetan Beti Agerpena

Iseka egin, gaiz ki hitz egin, lotsarazi naute %40,6 %45,9 %10,2 %3,3 %59,4
Jo naute %78,3 %17,0 %3,4 %1,3 %21,7
Ez ikusiarena egin, baztertu naute %69,7 %24,0 %4,4 %1,8 %30,3
Mehatxatu edo xantaia egin didate %81,1 %14,3 %3,4 %1,1 %18,9
Gauzak lapurtu edo apurtu diz kidate %65,6 %26,1 %5,8 %2,5 %34,4
Hitzez ko sexu-erasoa egin didate %88,7 %7,9 %2,0 %1,4 %11,3
Sexu-eraso fisikoa egin didate %92,7 %4,9 %1,1 %1,3 %7,3

Iseka egin, gaiz ki hitz egin, lotsarazi dut %40,2 %49,5 %8,3 %2,0 %59,8
Jo egin dut %70,2 %24,3 %4,0 %1,5 %29,8
Ez ikusiarena egin, baztertu egin dut %59,2 %33,4 %5,6 %1,7 %40,8
Mehatxatu edo xantaia egin dut %81,9 %14,4 %2,7 %1,1 %18,1
Gauzak lapurtu edo apurtu ditut %88,0 %9,2 %1,8 %1,0 %12,0
Hitzez ko sexu-erasoa egin dut %92,0 %5,7 %1,5 %0,8 %8,0
Sexu-eraso fisikoa egin dut %95,1 %3,4 %0,6 %0,9 %4,9

Bizikidetza eta gataz kak ikastetxeetan txosteneko taula. Arartekoa, 2006.
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bizikidetzari buruz ko Txosteneko 3.11. irudia. Tratu txar mota ezberdinak 
egin edo gelakideengandik jaso dituzten ikasleen ehunekoak
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Bizikidetza eta gataz kak ikastetxeetan txostenetik hartutakoa. Arartekoa, 2006.

balioei buruz ko Txosteneko 23. taula. Eskolako gataz ka-egoerak, 
lehen Hez kuntzako 2. eta 3. zikloetako emaitzak erkatuta (%)

gaTaZka EgOErak
lehen  

Hez kuntzako  
2. zikloa

lehen  
Hez kuntzako  

3. zikloa

Ikasleei burla, barre edo irain egin diezu 38,6 67,4
Jo egin dituzu 33,0 33,1
Zurekin jolastea galarazi diezu 25,0 28,9
Ikaskideak mehatxatu dituzu nahi ez duten zerbait 
egitera behartzeko 9,5 8,0

Irakasleren bat iraindu duzu 6,6 10,0

Adingabekoei balioak transmititzea txostenetik hartutako taula. Arartekoa, 2009.
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Lehenengo kasuan, datuak DBHko ikasleen lagin batetik eskuratutakoak izan ziren, 2005-
2006 ikasturtean. Bigarrenean, aldiz, ikasleak Lehen Hez kuntzakoak izan ziren, 2007-2008 
ikasturtean. Alde nagusia, ordea, ez da hori, baizik eta kasu bakoitzean zer neurtu nahi den 
eta zer irizpide eta baliabideren bitartez.

Datuak alderatu ahal izateko eta, horrela, fenomenoaren bilakaera baloratzeko, beharrez koa 
litzateke aldiz ka ikerketek jarraitutasuna edukitzea, irizpide eta baliabide berdinak aplikatu-
ta. Estatu osoarentzat bada, gutxienez, horrelako ezaugarriak biltzen dituen azterlan bat, 
Espainiako Herriaren Defendatzaileak sustaturikoa hain zuzen. Azterlan hori txosten ezber-
dinetan islatu da: Violencia escolar: El maltrato entre iguales en la ESO (2000) eta Violencia 
escolar: el maltrato entre iguales en la ESO 1999-2006 (2007) izenekoetan hain zuzen.

Hez kuntza Sailari egindako informazio eskaerei emandako erantzunetatik datu batzuk esku-
ratu ditugu, baina jada aipatu diren mugak edukita. Ondorioz, ausartegia litzateke ondorioak 
ateratzea.

Labur adieraztearren, Ikuskaritzak esku hartu duen eta berdinen arteko tratu txarrik baze-
goela uste izan den kasu kopurua, az ken hiru ikasturteetan eta datuak eskura edukita, hau 
izan da:

– 2006-2007 ikasturtea: 72 kasutan jo zen berdinen arteko tratu txarrak izan zirela (10 
Araban, 29 Biz kaian, 33 Gipuz koan), guztira irekitako 106 salaketa edo espedien-
teen artean.

– 2007-2008 ikasturtea: 62 kasutan jo zen tratu txarrak izan zirela (20 Araban, 29 Biz-
kaian eta 13 Gipuz koan), guztira irekitako 114 salaketa edo espedienteen artean.

– 2008-2009 ikasturtea: 40 kasutan jo zen tratu txarrak izan zirela (8 Araban, 19 Biz-
kaian eta 13 Gipuz koan), guztira irekitako 77 salaketa edo espedienteen artean.

Datu horien xehetasunak jarraian datorren taulan ikus daitez ke:
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3.11.1. taula. berdinen arteko tratu txarren bilakaera az ken ikasturteetan 
(2006-2007tik 2008-2009ra), lurraldearen eta sarearen arabera. Jasotako kasuak

Lurraldea Sarea

20062007 ikasturtea 20072008 ikasturtea 20082009 ikasturtea

Jasotako 
kasuak

Tratu txarren 
frogak eduki 

dituzten 
kasuak

Jasotako 
kasuak

Tratu txarren 
frogak eduki 

dituzten 
kasuak

Jasotako 
kasuak

Tratu txarren 
frogak eduki 

dituzten 
kasuak

Araba
Publ. 5 3 17 14 11 3
Prib. 8 7 18 6 11 5

Biz kaia
Publ. 25 18 37 18 20 10
Prib. 20 11 19 11 15 9

Gipuz koa
Publ. 37 29 11 6 13 7
Prib. 11 4 12 7 7 6

EAE

Publ. 67 50 65 38 44 20
Prib. 39 22 49 24 33 20

Guztira 
(%) 106 72

(%68) 114 62
(%54) 77 40

(%52)

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila – 2007, 2008 eta 2009ko jarraipen espedienteak / Guk egindakoa.

Ikasturte bakoitzeko informazioa aldagai ezberdinak gorabehera xehatuta dator. Funtsean: 
hez kuntza sarea; mutilak edo neskak diren; eskolatze maila; tratu txar mota eta hartutako 
neurriak. Horrela, esate baterako, az ken ikasturteari dagokionez, datuak jarraian datozen bi 
tauletan laburbil daitez ke:

3.11.2. taula. berdinen arteko tratu txarrak 2008-2009 ikasturtean. 
Hez kuntza ikuskaritzak erregistratutako kasu kopurua 
(lurraldearen, sarearen eta eskolatze mailen arabera)

araba biz kaia gipuz koa EaE

Publ. Prib. Publ. Prib. Publ. Prib. Publ. Prib. guztira

Erregistratutako kasu kop. (tratu 
txartzat hartu ez direnak barne) 11 11 20 15 13 7 44 33 77

Tratu txar kopurua,  
ikuskatzailearen iritziz 3 5 10 9 7 6 20 20 40

Eskolatze mailaren arabera erregistratutako kasuen %a:
 Haur Hez kuntza 1 0 1 0 1 0 3 0 3
 Lehen Hez kuntza 3 5 11 7 1 0 15 12 27
 DBH 7 5 8 8 10 7 25 20 45
 Batxilergoa 0 1 0 0 1 0 1 1 2
 Prestakuntza Zikloak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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araba biz kaia gipuz koa EaE

Publ. Prib. Publ. Prib. Publ. Prib. Publ. Prib. guztira

Tratu txarren kasu kop., eskolatze mailaren arabera:
 Haur Hez kuntza 0 0 0 0 1 0 1 0 1
 Lehen Hez kuntza 0 1 4 4 0 0 4 5 9
 DBH 3 3 6 5 5 6 14 14 28
 Batxilergoa 0 1 0 0 1 0 1 1 2
 Prestakuntza Zikloak 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. / Esp.: 26/2009/09 / Guk egindakoa.

3.11.3. taula. berdinen arteko tratu txar motak eta 2008-2009 ikasturtean 
hartutako neurriak (ikuskaritzaren esku-hartzea eduki duten kasuak)

araba biz kaia gipuz koa EaE

Publ. Prib. Publ. Prib. Publ. Prib. Publ. Prib. guztira

Tratu txar motak:
 Gizartebazterkeria 0 1 1 0 0 2 1 3 4
 Hitzez ko erasoak 1 0 0 3 2 2 3 5 8
 Zeharkako eraso fisikoak 0 0 1 0 0 0 1 0 1
 Zuzeneko eraso fisikoak 0 2 5 2 4 1 9 5 14
  Beldurraraztea / Mehatxuak / 

Xantaia 2 2 2 2 1 1 5 5 10

 Sexu jazarpena / abusua 0 0 1 2 0 0 1 2 3
Kautelaz ko neurriak eta bestelako neurriak:
 Zaintza neurriak areagotzea 3 5 9 5 7 6 19 16 35
 Ikasgelaz aldatzea 0 0 1 3 0 0 1 3 4
 Berariaz ko langileen haz kundea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bestelako neurriak 0 0 0 1 1 0 1 1 2
 Diziplinaz ko espedientea ireki da 0 1 7 3 4 1 11 5 16
  Salaketa badago poliziaren 

aurrean 1 1 5 0 0 0 6 1 7

 Txosten medikoa badago 0 0 4 4 0 0 4 4 8
  Ikuskatzaileak Fiskaltzari egin

dako proposamena 0 0 0 2 0 0 0 2 2

Iturria: Hez kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. / Esp.: 26/2009/09 / Guk egindakoa.

Mugak edukita ere, datuek aukera ematen dute jada zenbait joera igartzeko. Adibidez:

– Kasuak, batez ere, DBHn pilatzea eta, neurri txikiagoan, baita Lehen Hez kuntzan 
ere.

– “Zuzeneko eraso fisikoak” azaltzea aintzat hartutako kasuen multzo adierazgarri 
batean.
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– Ikuskapeneko neurriak areagotzea izatea gehien egiten den edo gehien zabaldu 
den neurria.

Deigarriak dira ere lurralde edo sare ezberdinen arabera edota lurralde berdinean egon 
arren maila batetik bestera igartzen diren aldeak.

Datu orokorrek, lehen begiratu batean ikus daitekeen bezala, eboluzio positiboa agertzen 
dute. Sailak berak balorazio positiboa egiten du horien gainean (ez dira kasuak areagotu, 
ikastetxeen aldetik esku-hartze handiagoa egoten ari da...), eta azpimarratu egiten du Ikas-
leen eskubideei eta betebeharrei buruz ko az ken dekretuak eragina eduki dezakeela feno-
menoaren bilakaeran.

Datu hauek, ordea, alderatu eta osatu egin beharko lirateke, gutxienez tratu txarren kexen 
edo ustez ko egoeren aurrean esku hartzen duten beste bi erakundeekin: Adingabeen Fis-
kaltza eta Ararteko Erakundea bera, eta, zenbait kasutan, baita Ertzaintzarekin edo beste 
polizia batzuekin ere. Orain arte ez da alderaketa horiek egiteko aukerarik egon, beraz, ikus-
pegiak partzialak dira eta ezin da multzo osoaren gaineko ikuspegirik eskaini.

argi-itzalak erakundeen erantzunean

Eskolako bizikidetza, eta baita askoz ere zehatzagoa den zerbait, hain zuzen ere prebentzioa 
eta ikasleen arteko tratu txarrekiko erantzuna, lehentasuna bihurtu dira erakundeentzat az-
ken urteotan.

Horren adibide gisa, ekimen ezberdinak adierazi ditzakegu: Hez kuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailaren lehentasunez ko jarduera ildoen artean sartu izana; ikastetxe bakoitzean 
bizikidetza planak bultzatzea; irakasleei prestakuntza ematea eta lan horri uztartutako pro-
fesional batzuk sortzea, bai laguntzako programa eta zerbitzuetan, bai zentroetan bertan; 
Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretua aldaraztea; tratu txarren salaketen gaineko 
jarraipena; protokolo edo Gida batzuk onestea egoera jakin batzuetan jarduteko; ikastetxee-
tako bizikidetzari buruz ko Behatokiak bultzatzea...

Hez kuntza sistema bezain konplexua eta sakabanatua den sistema batean, zaila da jakitea 
zein izan den ekimen horien eragin maila eta noraino balio izan duten ikastetxeetako giroa 
hobetzeko eta egoera gataz katsuak hobeki kudeatzeko. Eskura dauden datuek erakusten 
dutenaren arabera, salaketa edo kexa kopuruak behintzat behera egin du pixkanaka. Badirudi 
horrek esan nahi duela arazoak urritu egin direla edo, hala ez izatekotan, jorratu eta konpondu 
ahal izan direla ikastetxeetan bertan, beste erakunde batzuetara jo beharrik izan gabe.

Hala eta guztiz ere, aurreko epigrafeetan ikusi ahal izan den moduan, eskura ditugun jarrai-
peneko datuek muga handiak ageri dituzte, eta, ondorioz, zalantzagarria da horiek balio-
duntzat hartzeko aukera bilakaeraren adierazle izateko.

Beharrez koa litzateke, halaber, aldiz kako datu serieak edukitzea, ikerkuntza serioetan eta 
antzeko irizpide, tresna eta laginak erabiltzen dituztenetan eskuratutakoak. Horrela, aurretik 
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egin ahal izan diren azterlanekin alderatzea erraztuko da. IVEI-ISEIk az ken urteotan egin-
dako ikerkuntza ezberdinak horri buruz koak dira, eta jazarpen edo botere-abusuko egoeren 
agerpen adierazgarria erakusten dute (“Ikaskideen arteko tratu txarrak Euskadin” izeneko 
txostena, 2005eko, 2008ko eta 2009ko datuekin landutakoa).

kexen ikuspegia

Az ken urteetan, asko izan dira erakunde honetan jazarpen egoeren edo bestelako tratu txar 
moten inguruan jaso ditugun deiak, kontsultak, bisitak eta kexak, formalak zein informalak. 
Gehienak beren seme-alabei eragiten dieten gertakariek estututako gurasoen aldetik heldu 
zaiz kigu. Gertakari horien aurrean, beren ustez, ez zen ezer egiten ari, edo oker jarduten ari 
ziren, ez behar bezala. Beste batzuetan, arazoak konpontzen ez zirela edota okerrera egiten 
zutela ikusita, gurasoek beren seme-alaba ikastetxez aldatzea erabakitzen zuten eta, hala 
ere, hori lortzeko zailtasunak topatzen zituzten.

Hain ohikoa izan ez arren, jazarle izan diren ikasleen gurasoen deiak eta kexak ere jaso di-
tugu, jazarle izateagatik jasotako zehapena gehiegiz kotzat jotzeagatik. Aurrez adierazi izan 
dugun bezala, problematika konplexua da, zalantzarik gabe, eta ez da batere erraza jarrera 
orekatuei eta, aldi berean, eraginkorrei eustea.

Hala ere, atentzioa ematen dute, askotan, jazarpen egoerak direla eta erakunde honetara 
jotzen duten pertsonek helarazten duten estutasunak eta kez kak; beren ustez, aurrez izan 
diren instantzietan ez diete merezi adinako garrantzirik ematen bere kexei, edo inolaz ere 
nahikoak ez diren erantzunak ematen diz kiete, edo ez dute ezer egiten arazoaren aurrean.

Kasu horietan guztietan, erantzun pertsonalizatua eta arazoarekiko proportzionala ematen 
saiatu gara beti, kasuak erakunde egokienetara bideratu nahian: oso kasu larriren batean, 
baita sistema judizialera ere; baina, gehien-gehienetan, hez kuntza sistemara bertara eta 
baliabideetara (ikastetxea; ikuskaritza; laguntza zerbitzuak; berariaz ko Bizikidetza programa, 
etab.), horrelako arazoei erantzun egokienak eman diezaz kieketenak eta eman behar diz-
kietenak horiek direlakoan.

Aitzitik, kasu bakoitzean behar izan diren esku-hartze zehatzetatik harago, agian komeniga-
rria da jasotako kexa askotan ageri izan diren lau ezaugarriak azpimarratzea hemen:

– Lehenik eta behin, horietako asko ez dira kexa formal bezala izapidetu. Ararte-
koaren esku-hartzea entzutean, arreta ematean eta harengana jotzen zuten pertso-
nei orientazioa ematean oinarritu da.

– Bigarrenik, ikerkuntzek erakutsi ohi dutena erakutsita ere, kexa gehienak nesken 
arteko ustez ko jazarpen kasuei buruz koak izaten dira (eta ez mutilen artekoak).

– Hirugarrenik, jazarpeneko modu edo bideen artean, geroz eta gehiago ageri da te-
knologia berrien erabilera (adibidez, Internet edo telefono mugikorrak).

– Eta, laugarrenik, kasu askotan, eta arrakasta gutxiko hainbat saiakera egiten urteak 
eman eta gero, ikastetxez aldatzea erabakitzen da, eta ia beti biktima izaten da 
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ikastetxez aldatzen dena (ez erasotzailea edo erasotzaileak). Edonola ere, erabaki 
horrek ez du beti balio izaten jazarpenarekin bukatzeko.

adibide adierazgarriren bat

Jazarpen egoeren aurrean az ken urteotan jasotako kexak eta kontsultak hain ugariak izan 
dira, hemen adibide adierazgarri ugari jarri ahalko genukeela.

Aurreko epigrafean esku hartu dugun kasuetako askotan ageri diren elementu batzuk azpi-
marratu ditugu. Oso alderdi komunak izan dira. Kasu bakoitza, ordea, ezberdina da, eta hori 
ageri diren gertaerak edo jokabideak berdinak edo oso antzekoak badira ere. Horrela, bada, 
interesgarria iruditzen zaigu goian aipatutako ezaugarriak osatzea dimentsio pertsonalago 
honekin. Izan ere, tratu txarrak forma berdina hartzen badu ere, horrek eduki ditzakeen 
ondorioak erabat ezberdinak izan daitez ke faktore pertsonalen eta jarreraren arabera eta 
arazoan funtsez ko agente direnen esku-hartzearen edo jaramonik ez egitearen arabera. 
Funtsez ko agente horien artean egongo lirateke lagunak, familia, irakasleak edo ikastetxeko 
zuzendaritza.

Egoera pertsonal gogorrenak edo hondatzaileenak –jasotako kexen arabera– kaltetutako 
pertsonak kanpoko babesik topatzen ez duenean (edo horrelakorik ia ez duenean) gertatu 
ohi dira: lagun gutxi ditu; ikastetxeko zuzendaritza arazoa ez kutatzen saiatzen da edo horrek 
ikastetxearen irudian eraginik ez izaten saiatzen da; familiak ez daki nola jardun... Horrelako 
kasuetan maiz gertatzen dira depresioak edo laguntza psikologikoa behar izatea. Are mai-
zago ikusten da ikastetxera joateko erresistentzia edo ezez koa edo ikastetxe aldaketa bera.

Jada adierazi dugun moduan, Ararteko Erakundean jasotako kexa edo kontsulta ia guztiak 
jazarpena jasotzen duten ikasleen gurasoek adierazi dituzte. Aitzitik, jarraibide hori jarraitu 
ez duten salbuespeneko kasu batzuk ere izan dira: horrela, adibidez, hainbat ikastetxetan 
jazarpeneko urte ugari jasandako gazte batek Erakundera jo zuen zuzenean 18 urte bete 
zituenean, gurasoen zalantzak gaindituta; edo beste kasu batean, hainbat pertsonak, hel-
duak ere, ikasle garaian jasandako tratu txarraren berri eman zuen, baina ez ikertua izan 
zedin, baizik eta lasaitua hartzeko modu bezala ia eta gertatutakoa berriro errepika ez zedin.

Ikastetxeetako tratu txarrek utz ditzaketen ondorio edo arrasto larrien adibide adierazgarriak 
dira.

adingabeen euren ikuspegia

Adingabeek eurek hemen jorratzen ari garen gaiaren gainean duten ikuspegia ez dugu beti 
eskura izaten. Kasu zehatz honetan alderantziz gertatu da. Gutxienez hiru agiri ditugu, eta 
horietan, une ezberdinetan eta metodologia ezberdinarekin, ikasleen hausnarketa eta pro-
posamenak laburbildu dira indarkeriari, ikastetxeetako bizikidetzari, tratu txarren moduei, 
eta abarri dagokienez. Zehaz ki, hurrengoei buruz ari gara:
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- Bizikidetza eta gataz kak Ikastetxeetan izeneko gure txosteneko 4.2.1. idatz-zatia 
(Txosteneko 149. orrialdetik 155.era). Bertan, hamar ikastetxetan egindako 20 ezta-
baida talderen ekarpenak bildu dira.

- Adingabekoei balioak transmititzea izeneko gure Txosteneko hirugarren zatiko 4. 
idatz-zatia (334. orrialdetik 339.era). Bertan, eztabaida talde ezberdinen jarrerak la-
burbildu ziren.

- “Ikastetxeetako bizitza eta elkarbizitza: gizarteko ongizatea” izeneko Adierazpena, 
2006ko martxoaren 13an onetsia Eusko Legebiltzarrean gazteekin eta “ikasgele-
tako bizikidetzari” buruz egindako osoko bilkura batean. Hamabi ikastetxetako gele-
tan egindako hausnarketa lanaren amaiera gisa egin zen.

Txosten honen bertsio digitalean, esteken bitartez, aipatutako hiru agiri horietara iristerik 
dago. Hemen, idatziz ko bertsio honetan, behin eta berriro errepikatu ahal izan den ideiaren 
bat jaso edo gogoraraziko dugu, paragrafo adierazgarriren bat hain zuzen, horietako bakoi-
tzaren adibide gisa:

– Gure Erkidegoko hamar ikastetxetako DBHko 1. eta 2. etapetako ikasleekin egindako 
20 eztabaida taldeetan, adibidez, hurrengo alderdiak ikusi ahal izan dira:

• Neurri bateko balorazio kritikoa, aintzat hartutako gataz ka bakoitzean ageri ziren ka-
suen arabera (gelako martxa etetea, berdinen arteko tratu txarra, bandalismoa...).

• Iseken zabalkunde handia hitzez ko eraso modu gisa, oso balorazio ezberdinekin (ise-
kak baino “txantxetan ibiltzea” uste dutenetatik hasi eta zera aitortzen duten horie-
tarako iritsita: “Niri min handiagoa egiten dit isekak, ostiko batek baino”).

• Tratu txarra, beraz, ez da oso ohikoa izaten: “Kasu gehienak puntualak dira. Ez dira 
konturatzen jazarpena egiten ari direla eta ez dituzte jazarpeneko jarrera horiek bullyin-
garekin erlazionatzen”.

• Borrokak eta bandak (halakorik egonez gero) ikastetxeetako eremutik kanpo kokatzen 
dituzte batez ere.

• Ziberbullying -a ez zaie oso maiz gertatzen denik iruditzen (gogoratu taldeko saiook 
2005. urtean egin zirela).

• Ez zaie iruditzen neska edo mutila izatea faktore adierazgarria denik.

• Tratu txarraren aurrean sentimendu kontraesankorrak ikusten dira: jazarpena jasaten 
duen pertsonarekiko solidaritatea agertzen dutenetatik hasi, eta eraso egiten due-
naren jarrera justifikatzen duten horietaraino iritsiz. “Merezi duela” uste duenik ere 
bada. Eta abar.

– Harremanetako “indarkeria” eztabaida taldeetan nerabeekin eztabaidatu zen bost 
gaietako bat izan zen. Eztabaida talde hauek pare bat urte beranduago egin ziren, ba-

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_244_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1703_1.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_oharrak/667.pdf
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lioak transmititzeari buruz egindako txostena lantzen ari zelako. Hausnarketa batzuk 
errepikatu egiten ziren. Beste batzuk, ideia berriak edo azalpen berriak erakusten 
zituzten. Hala:

• Askok gabezia afektiboak betetzeko beharrarekin lotzen zituzten indarkeriaz ko jarre-
rak:

* “Sekulakoa dela uste izateko”.
* “Gainerakoen gainetik dagoela sentitzeko; zu oso gizona bazara, integratu egiten 

zara”.
* “Eta taldekide sentitzeko”.
* “Nik ere uste dut pertsona horiei zerbait falta zaiela. Kasu askotan norberaren 

buruarengan segurtasunik ez dute; orduan, segurtasun hori bilatzeko, bada, horre-
la jarduten dute”.

* “Nik uste dut atentzioa erakartzeagatik ere badela, haiei zerbait ere falta zaielako. 
Esate baterako, etxean agian ez diete jada jaramonik egiten eta, orduan, jaramonik 
egiten ez dietenez, atentzioa erakartzen saiatzen dira, nonbaiten garrantzitsu direla 
sentitu ahal izateko”.

• Gazteenen artean indarkeria erabiltzeko gehien azpimarratzen den beste motibazio 
bat estimulu berrien bilaketa da, asperkeriaren aurrean:

* “Ni, adibidez, ez naiz nire gelako mutilekin irteten, baina larunbatetan ikusi egiten 
ditut. Eta, adibidez, esaten dute: ‘ba, aspertu egiten gara, goazen borroka bila’, eta 
harrapatzen duten lehenengoarengana doaz eta hari joka hasten dira, eta ez du 
ezer egin, baina berdin dio, borroka bilatzea gustuko dutelako eta az kenean mundu 
guztia jotzen amaitzen dute, eta guztia borrokak dira eta... Eta hori ere ez da ongi 
pasatzeko modu bat”.

• Gehienek, edonola ere, muga gabeziaren eta neurriz gaineko babesaren ondorio 
gisa azaltzen dute, eta indarkeriaz ko portaerei aurre egiteko garaian sumatzen du-
ten babesgabetasuna ere adierazten dute. Hala eta guztiz ere, egoera larrienetarako 
behintzat, hitz egitea proposatzen dute, pertsona arduratsuak bilatzea, egoeratik al-
dentzea... Adibide gisa, ikasle baten aipamen hau jasoko dugu:

* “Egoeraren eta arazoaren larritasunaren arabera. Ikaskide batek zaplazteko bat 
ematen badizu iseka egin diozulako edo ongi iruditu ez zaion zerbait esan dio-
zulako, zuk beste zaplazteko batekin erantzun diezaiokezu ere, edo zartako bat 
emanez, edo, besterik gabe, berriro erantzunez, iseka eginez edo min eginez. Bai-
no hortik bestelakoetara igarotzen bada, adibidez iseka egiten badizu edo eragoz-
pena sortzen badizu edozein unetan eta gogoak ematen diolako, hori jada ezin 
duzu konpondu ez joka, ezta harekin hitz eginez ere, ez dizulako entzungo, ez eta 
jaramonik egingo ere. Pertsona horrek, gainera, zentzu izpirik ere ez du hasteko. 
Kasu horretan gurasoengana jo beharko zenuke lehenik eta behin, eta, ondoren, 
ikastetxeko irakasleengana”.
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– Ikastetxeetako bizikidetzari buruz ko Adierazpenari dagokionez, Legebiltzarreko gazte 
bilkuran onetsitakoa 2006ko martxoan, azterketak, proposamenak, konpromisoak, es-
kaerak ikastetxeei, familiei, erakundeei, eta abarri biltzen dira. Txosten honen edizio 
digitalean testu osoa eskaintzen dugu. Hemen, lagin modura, zioen azalpeneko bost 
paragrafo besterik ez ditugu jasoko, hain zuzen ere “errealitatearen gaineko azterketari” 
buruz koak, haiek ikusten duten moduan:

 “Irainak gero eta gehiagotan gertatzen dira eta bortitzagoak izaten dira. Gure egu-
neroko bizitzan gero eta arruntagoak dira. Ikasle arteko mehatxuak ere izaten dira. 
Lagunik gabeko pertsonak mehatxatzen dira, defentsarik ez dutelako. Zaila da hori 
detektatzea, ez dutelako irakasleen aurrean egiten.

 Gero eta bullying egoera gehiago gertatzen dira egunero. Oso kez kagarria izan arren, 
esan beharra dago zerbait larria gertatu arte askotan ez garela mugitzen eta arazo 
horien aurrean ikasleak isilik egoten garela.

 Zugandik espero dena egin behar duzu, eta bestela, baztertu egiten zaituzte. Garran-
tzitsuena taldea da eta ez gizabanakoa. Gehiago zapaltzen da jende ahula, zapaltzai-
lea ere ahula delako eta zapaltzean indartsuago sentitzen delako.

 Badago beste diskriminazio mota bat: besteei gauzak puskatzea eta kentzea. Baina 
diskriminazio motarik mingarriena kasurik ez egitea da. Hori ikasleen artean eta ikas-
le/irakasleen artean gertatzen da.

 Egoera horiek sorrarazten dituzten kasuen inguruan hausnartu ondoren, ERRESPE-
TUA aldarrikatzen dugu bizikidetasun-eredurako oinarri legez. Errespetuan oinarritzen 
baitira tolerantzia, konfiantza, adiskidetasuna, maitasuna eta antzeko beste balio 
batzuk”.

gomendioak

Orain arte bideratutako jarduera guztiak ikusita, eta egindako jarraipenaren arabera, uste 
dugu Ararteko Erakundeak hez kuntza sistemari egin behar diz kion gomendioak, ikaste-
txeetako bizikidetza hobetze aldera hain zuzen, hurrengo alderdietara zuzendu behar di-
rela:

1. Ahalik eta gehien bultzatzea ikasleen parte-hartze eskubidea, zentroko dinamikan 
esku hartzen dutela bultzatzea (bizikidetza arauak landu, onetsi eta aplikatzerakoan; 
bizikidetzako batzorde edo behatokietan; bitartekari gisa esku hartuz gataz ketan...).

2. Familiekiko harremana eta lankidetza hobetzea.
3. Bizikidetzaren gaian praktika onak aitortu eta barreiatzea (gataz kak prebenitu eta 

kudeatzeko gaitasunagatik, ikastetxeen antolamenduan duen islagatik...).
4. Bizikidetza planak eta erabilera orokorreko beste tresna batzuk burokrazia bihurtzea 

saihestea.
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5. Ikasleen eskubide eta betebeharrei buruz ko dekretuaren aplikazioaren gainean ja-
rraipen sistematikoa egitea.

6. Badauden edo behar diren protokoloak berrikustea eta horien aplikazioaren gainean 
jarraipena egitea (protokoloa bullying egoerarako, protokoloa ziberbullying egoere-
tarako, protokoloa irakasleen eta ikasleen arteko eraso kasuetarako...).

Berariaz ko sei gomendio horiek dira txosten honetako 5. kapituluan egiten direnak (36.etik 
41.era bitarteko Gomendioak, ikastetxeetako bizikidetzari buruz koak).
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BIZIKIDETZARAKO, BAKERAKO ETA GIZA ESKUBIDEETARAKO HEZTEA.
2007-2010 aldirako ekintzak

(Hez kuntza Sailak emandako informazioa)

Adierazi bezala, 2007. urte amaieran, lehenengo informazio eskaera egin zitzaion Sailari, 
gomendioak betetzearen gaineko jarraipena egiten hasteko.

Arartekoaren txostenak 28 gomendio egiten ditu, eta horiek betetzeko, gehienetan, Sai-
lak aktiboki esku hartu behar du. Hala ere, alde batetik, igarotako denbora (ia urtebete) 
eta gomendioen zabaltasuna eta, beste alde batetik, gai honen inguruan Sailak eginiko 
jarduketa eta ekimenak kontuan hartuta, hobeto iruditu zaigu, oraingoz, informazio glo-
balaren eskaera irekia egitea, 28 hobekuntza-proposamenetako bakoitza zehaztu gabe. 
Horrela, gomendioen eta abian diren programa eta ekimenen argitan, Sailak berak espe-
dientearen xederako beharrez kotzat jotzen zuen informazio zehatza helaraz ziezagun utzi 
genuen.

Sailaren erantzuna, 2008ko urtarrilaren 28an jasotakoa, “Bizikidetzarako, Bakerako eta Giza 
Eskubideetarako heztea” izenburua duen dokumentu zabalean datza. Izenburuak berak 
aditzera ematen duen bezala, ikastetxeetako bizikidetzarekin eta gataz kekin lotura estua 
dutenak baino askoz ere gai zabalagoak biltzen ditu. Hain zuzen ere, lehenengo zati osoan, 
2007-2010erako Sailaren esparru globala eta hez kuntza-politika eskaintzen ditu; bertan 
kokatzen dira hainbat helburu eta lehentasunez ko jarduteko ildo, programak eta ekintzak.

Besterik gabe, hemen jaso ditugu adierazitako hiru printzipio eta ardatzak:

– Inklusibitatea (denentzako eskola bat)
– Kalitatea (eskola hobea)
– Etorkizuneko ikuspegia (XXI. mendeko gizarteko eskola)

Hain zuzen ere, bigarren ardatzean (“eskola hobea”) ezartzen da lehentasunez ko ildo gisa 
“Bizikidetza eta hez kuntza-erkidegoa” eta “Bizikidetzarako, bakerako eta giza eskubideeta-
rako heztea” programa.

Ildo horretan, “ikastetxeetan eskubideetan eta betebeharretan eta pertsona guztien duin-
tasunaren errespetuan, jokabide prosozialak eta gataz ken eraldaketa etikoa sustatzen di-
tuzten irizpide hezitzaile eta barneratzaileetan oinarritzen diren harremanak eraikitzea” da 
ezarritako helburua.

Hortik abiatuta, bost helburu orokor eta, horietako bakoitzerako, ekintza (15) eta adierazle 
(22) batzuk jartzen dira.

Dokumentuaren amaierako zatian (“Bizikidetzarako, Bakerako eta Giza Eskubideetarako 
heztea programako 2007/2008 ekintzak eta Arartekoaren gomendioekin duten lotura”), 
Sailak bere egiten ditu Arartekoaren txosteneko hobekuntza-asmoak edo gomendioak. 
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2000. urteaz geroztik bizikidetza hobetzeko lanean ari dira esplizituki, programa zehatzen 
bidez; beharrez kotzat jotzen du Sailaren lehentasunez ko informazio Adinga beak 391 bi-
deak berrikusi eta optimizatzea; bizikidetzaren hobekuntzan arrakastaz lan egitea lortzen ari 
diren ikastetxeen ekimenei berriz heltzearen garrantzia nabarmentzen du, ezagutarazteko 
eta sektore guztietatik sustatzeko; eta, az kenik, ondorengo taulak ematen ditu, helburuak 
eta gure txosteneko gomendioekin aurreikusitako ekintzak zerrendatuta:

1. HELBURUA ETA BIZIKIDETZA,  
BAKE ETA GIZA

ESKUBIDEETARAKO HEZTEA PROGRAMAKO EKINTZAK 
ARARTEKOAREN TXOSTENEKO GOMENDIOAK

ARARTEKOAREN  
TXOSTENEKO GOMENDIOAK

1. helburua:  Ikastetxean Bizikidetzako Behato-
kia sortzea eta Urteko Bizikidetza 
Plana lantzea.

Ekintzak:
1.1. Urteko Bizikidetza Plana (UBP) egiteko gida 

bat lantzea eta Bizikidetzako Behatokia 
sortzea.
• Gidaren behin betiko diseinua.
• Argitalpena eta hedapena.

1.2. Ikastetxean Bizikidetzako Behatokiaren so-
rrera bultzatu eta errazteko orientabideak 
ematea.
• Proposamen dokumentua.
• Estatuko Behatokian parte hartzea.

1.3. Prozesuoi ekiten dieten ikastetxeei jarraipe-
na egitea eta laguntza ematea.
• Ordu kreditua ematea (irak. erdia) 107 

ikastetxeetarako.
• Etengabeko laguntza eta heziketa Be-

rritzeguneko mintegietatik, monogra-
fikoak.

• Garatu heziketa-eskaintza.

1. Ikastetxeek bizikidetza hobetzeko programa 
eta planetan parte har dezaten sustatzea. 
Praktika onak hedatzea, esku hartzeko pro-
gramak zabaltzea, behin horiek ebaluatuta 
eta eraginkortasuna egiaztatuta.

2. Ikastetxeei laguntzea baliabide, aholku, 
irakasleen heziketa eta tresna espezifikoen 
bidez, bizikidetzako planak aplikatzen lagun 
diezaieten.

12. Bizikidetzako batzordeen funtzio eta paperak 
areagotzea. Sektore guztien parte-hartzea 
bermatzea.
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2. HELBURUA ETA BIZIKIDETZA,  
BAKE ETA GIZA ESKUBIDEETARAKO HEZTEA  

PROGRAMAKO EKINTZAK

ARARTEKOAREN  
TXOSTENEKO GOMENDIOAK

2. helburua:  Indarkeria-adierazpen guztiak 
aurkitzea eta ikasleengan gizar-
tearen aldeko jarreren garapena 
bultzatzen lagunduko duten hez-
kuntza-irizpideekin jokatzea.

Ekintzak:
2.1. ROFak berrikustea eta ikastetxearen an-

tolakuntza zein arautegia eta zigorrak hez-
kuntza-irizpide hertsietara egokitzea. Ho-
rretarako ikastetxeek orientabideak izango 
dituzte ROF berrikusteko. Bere aldetik Ikus-
karitzaren lana izango da ROFak hez kuntza-
irizpidetan oinarriturik daudela egiaztatzea.
• Oinarriz ko dokumentu bat egitea orien-

tabideekin geroago eztabaidatzeko xe-
dez.

2.2. Jarduteko protokoloak aplikatzea berdinen 
arteko edo komunitateko kideen arteko in-
darkeria-egoerei aurre egiteko. Horretarako 
ikastetxeek protokoloak izango dituzte eta, 
urtero, protokoloaren erabilera eta balioes-
penari buruz ko txostena egingo dute.
• Jarduteko protokoloak hedatzea.
• Berdinen arteko tratu txarrak salatzeko 

ikasleentzat jarri den “Ikasle” buzoiaren 
jarraipena egitea.

2.2. Estrategiak diseinatu eta praktikan jartzea 
gizartearen aldeko jarrerak garatzeko. Ikas-
tetxeek tresna, estrategia eta erremintak 
izango dituzte:
• Dauden tresnak bildu eta hedatzea.
• Multimedia tresna berrien zirriborroa egi-

tea.

5. Dauden jarduteko protokoloak berrikustea 
eta beste berri batzuk garatzea indarkeria-
egoerarik hedatu edo larrienei aurre egiteko.

6. Bizikidetza hobetzea eta edozein tra-
tu txar errefusatzea ikastetxe guztien 
lehentasunez ko helburu gisa.

15. Ikastetxeetan diziplinarik ezari buruz hitz 
egitea.

17. Sektore guztiak elkarren errespetuaren ga-
rrantziaz eta harremanetan edozein indarke-
ria-mota baztertzeaz kontzientziatzea.

18. Edonoiz biktimari laguntza, babesa eta se-
gurtasuna bermatzea.

19. Erasotzaileekin berehala esku hartzea, edo-
zein erasori tolerantzia zeroko mezu garden 
bat helaraziz.

20. Bideak erraztea ikasleek tutore eta ikaste-
txeko arduradunei informazioa helarazi ahal 
izan diezaieten.

21. Egoerari buruz ko segimendu jarraitu bat egi-
tea eta ikertzeko edo zigortzeko prozedurak 
ez luzatzea.

22. Berdinen arteko jazarpena edo tratu txarrrak 
antzematen diren egoeren aurrean jardute-
ko dauden aukera ezberdinen inguruko in-
formazioa eta orientazioa ematea.
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3. HELBURUA ETA BIZIKIDETZA,  
BAKE ETA GIZA ESKUBIDEETARAKO HEZTEA  

PROGRAMAKO EKINTZAK

ARARTEKOAREN  
TXOSTENEKO GOMENDIOAK

3. helburua:  Gataz kak konpontzeko bidetik in-
darkeria kentzea eta menperatzea/ 
men egitea harreman eredu gisa 
ezabatzea, bakerako eta indarkeria-
rik ezeko kultura sustatzeko xedez.

Ekintzak:
3.1. Ikastetxean bertan “Vivir y convivir saluda-

blemente” 10 orduko moduluan trebatzea 
eta/edo bizikidetzari buruz ko eta gataz-
kei aurre egiteko beste ekintza hezitzai-
le batzuk garatzea. Hiru urteren buruan 
ikastetxeen erdiek bizikidetzako heziketa-
ekintzak egin izatea nahi genuke.
• Ikastetxean bertan “Vivir y convivir sa-

ludablemente” 10 orduko moduluan tre-
batzea, dagokion Berritzeguneko aholku-
laritzaren bidez.

• Hurrengo ikasturterako modulua eta es-
kaintza berrikustea.

3.2. Ikastetxean eta ikasgeletan, gataz kei 
elkarriz ketaren bidez aurre egiteko estrate-
giak era sistematikoan abiaraztea.
• Berritzeguneetan, gaiari buruz ko tresnak 

eta esperientziak partekatzen dituzten 
mintegiak eta lantaldeak osatzea.

• Saileko informazioa eta materialak 
trukatzeko plataforma digitalen jarraipena 
eta mantentze lanak egitea.

• Garatu heziketa-ikastaroa.
3.3. Ikasgeletan lankidetzako metodologiak 

sartzea.
• Laguntza-zerbitzue praktika onen jarrai-

pena eta balioespena egitea.
• Garatu heziketa-ikastaroa.

1. Ikastetxeek bizikidetza hobetzeko programa 
eta planetan parte har dezaten sustatzea. 
Praktika onak hedatzea, esku hartzeko pro-
gramak zabaltzea, behin horiek ebaluatuta 
eta eraginkortasuna egiaztatuta.

8. Banakako tutoretzen praktika hedatzea.
9. Taldeko tutoretzetan gizartearen aldeko tre-

beziak era sistematikoan lantzea.
10. Gela-talde bakoitzean parte hartzen duten 

irakasleen kopurua murrizten eta turoretze-
tan egonkortasun handiagoa lortzen uzten 
duen antolakuntza ezartzea.

11. Ez ikasteko denbora eta guneak hez-
kuntzaren aldetik ikusi eta gainbegiratuko 
direla bermatzea.

13. Curriculuma eta metodologia bizikidetza 
ikasteko oinarriz ko osagai gisa egokitu eta 
erabiltzea.
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4. HELBURUA ETA BIZIKIDETZA,  
BAKE ETA GIZAESKUBIDEETARAKO
HEZTEA PROGRAMAKO EKINTZAK

ARARTEKOAREN 
TXOSTENEKO GOMENDIOAK

4. helburua:  Giza eskubideak errespeta tzean eta 
gizarte zuzen eta soli da rioa go bat erai-
ki tzean aurrera egiten uzten duten 
balio, jarrera eta praktikak susta tzea.

Ekintzak:
4.1. Bigarren Hez kuntzako ikasleentzat gure 

herrialdeko egoera soziopolitikoari buruz ko 
unitate didaktikoak lantzea.
• “Una sociedad que construye la paz” uni-

tate didaktikoak lantzea.
4.2. Ikasleen parte-hartzea sustatzeko estrate-

gia eta erremintak lantzea.
• Irailaren 21erako (Nazioarteko Bake eta 

Bizikidetzaren Egunerako) unitate di-
daktikoak, web eta blogen bidez.

• Kartel, Logo eta Laburren II. Lehiaketa: 
“Personas diferentes, bellezas diversas”.

• 2008ko irailaren 21erako ekintzen propo-
samena diseinatu eta aurreikustea.

• Martxoaren 11ko erakusketaren dinami-
zazioa.

4.3. Gazteek Eusko Legebiltzarreko Gazteen 
Osoko Batzarrean parte hartzeko progra-
mazio eta dinamizazioa, gizarteko gai ga-
rrantzitsu eta adierazgarriak hizpide dituzte-
la, Bigarren Hez kuntzako ikasleentzat.
• Lehen gaia: “La juventud construyendo la 

paz en nuestra sociedad”.
• Bigarren gaia: zehaztu gabe.

7. Ikasleek zenbait gataz ka kudeatzeko inplika-
zioa sustatzea.

14. Ikasle eta familien parte-hartzea areagotzea 
bizikidetasun arauak landu, aplikatu eta be-
rrikustean.
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5. HELBURUA ETA BIZIKIDETZA,  
BAKE ETA GIZAESKUBIDEETARAKO
HEZTEA PROGRAMAKO EKINTZAK  

ARARTEKOAREN TXOSTENEKO GOMENDIOAK

ARARTEKOAREN  
TXOSTENEKO GOMENDIOAK

5. helburua:  Bizikidetzako proiektu integralen 
es perimentazioa sustatzea.

Ekintzak:
5.1. Hez kuntza-komunitate osoa barne hartuko 

duen udal edo auzuneko plan integral bat 
esperimentatzea, beste gataz ka batzueta-
rako estrapolagarria izan litekeena.
• Zamakola LHIko eta Ibaizabal Institutuko 

“La Peña, un barrio educa” proiektua.
5.2. Erakundeen arteko lankidetza-proiektuok 

sustatu eta ebaluatzea.
• Zamakola LHIko eta Ibaizabal Institutuko 

“La Peña, un barrio que educa” proiek-
tuaren koordinazioa eta ebaluazioa.

5.3. Hez kuntza-komunitatea ohartaraztea ikas-
tetxeak baliabide pertsonal eta materialak 
erabili behar dituela bizikidetza positiboa 
bultzatzeko xedez.
• Zamakola LHIko eta Ibaizabal Institutuko 

“La Peña, un barrio que educa” proiektua 
eta emaitzak hedatzea.

1. Ikastetxeek bizikidetza hobetzeko programa 
eta planetan parte har dezaten sustatzea. 
Praktika onak hedatzea, esku hartzeko pro-
gramak zabaltzea, behin horiek ebaluatuta 
eta eraginkortasuna egiaztatuta.

2. Ikastetxeei laguntzea baliabide, aholku, 
irakasleen heziketa eta tresna espezifikoen 
bidez, bizikidetzako planak aplikatzen lagun 
diezaieten.

3. Bereiz keta saihestea, heterogeneotasuna 
babestea eta laguntza berezia eta baliabi-
deak eskaintzea arazoak batzen direneko 
ikastetxeei edo hori gehien paira dezaketen 
sektore ahulenei.

16. Informazioa jagotea, familientzako heziketa-
ekintzak sustatzea, eta familia-eskola lanki-
detza sendotzea.

26. Aldian aldiko jarraipena egiten uzten duten 
errealitatearen bilakaerari buruz ko azterke-
tak.

27. Esku hartzeko programen eraginkortasunari 
buruz ko azterketak.
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3.12.  Joera homosexuala (lesbianak edo gayak) edo bisexuala edo genero nortasun 
transexual edo transgeneroa duten adingabeak

Erakunde hau kez katzen duen problematiketako bat gazte homosexualena (lesbianak eta 
gayak), transexualena eta bisexualena da (aurrerantzean lgtb). Joera afektibo eta sexualen 
aniztasuna nahiz nortasun transexuala eta transgeneroa ez daude behar bezala onartuta, 
eta oraindik ez dute normaltasun mailarik gure gizartean. Horrek eragin egiten du lgtb ne-
rabe ugari egunero beren errealitatea onartzen ez duten egoeretan bizi behar izatea, eta 
beren familietan, eskolako ingurunean eta aisiakoan gutxiespen irekia ere bizi behar izaten 
dute.

Arartekoak hainbatetan azpimarratu du beharrez koa dela politika publikoak martxan jartzea 
eta horien bitartez baldintza egokiak sortzea lgtb nerabeek behar bezain babestuak edu-
kitzeko beren oinarriz ko eskubide hauek: duintasuna, osotasun fisikoa eta morala, norta-
sunaren garapen askea, askatasuna eta tratu berdintasuna, eta segurtasunerako eskubidea 
eta etsaitasunez koa ez den giro batean egotekoa.

Erakunde honek gaiari buruz bideratu dituen jarduerak hainbat izan dira. Besteak beste, 
Hausnartzeko eta herritarrek parte hartzeko V. Foroa azpimarratu nahi genuke, 2008ko 
irailean antolaturikoa gai honen inguruan: Nerabe eta gazte lesbiana, gay, transexual eta 
bisexualak: trabak eta gaitzespenak beren garapen pertsonalean, harremanetan eta sozia-
lizazioan. Foro horretan esperientziak, kez kak eta profesional ezberdinen proposamenak 
trukatu ziren gai ezberdinen inguruan, esate baterako, nerabeek sexu aniztasunaren au-
rrean dituzten jarreren, lgtb nerabe eta gazteen problematikaren aurrean gurasoek duten 
ikuspegiaren, bullying homofobikoaren, hez kuntza sistemako heziketa afektibo eta sexua-
laren, eta abarren inguruan. V. Foro horretako esku-hartzeak eta emaitzak orain dela gutxi 
argitaratu dira.

Bestalde, 2009. urtean, Transgeneroen eta transexualen egoera Euskadin izeneko txos-
ten berezia aurkeztu zen. Bertan, zaurgarritasun gehiagoko egoeran dauden transgeneroa 
duten pertsonen eta transexualen profil batzuk erakusten ziren. Horien artetik haurrak eta 
nerabeak azpimarratu ziren. Haurtzaroan eta nerabezaroan adierazle eta diagnostiko egoki-
rik ez egoteak eta adingabe horiek tratamendu hormonal eta kirurgikoetatik kanpo uzteak 
zaurgarri bihurtzen ditu, izan ere, kasu gehienetan, sufrimendua murriztuko dien jarraipena 
edo arreta eskuratzeko aukeratik kanpo geratzen dira. Txostenean egindako gomendioe-
tako batzuk hez kuntzaren esparruari zuzenduta daude, eta heldu egiten diete prebentzioko 
berariaz ko neurriak garatzeari, indarkeriako edo bazterkeriako edozein egoeraren aurrean, 
transgeneroa duten eta transexual diren ikasleei babesa eta laguntza emateari, nahiz me-
kanismoak jartzeari transexualak diren eta transgeneroa duten ikasleei beren sexu psikolo-
gikoaren araberako izena eman diezaieten.

Urte horretan bertan, argitara eman zen ere Adingabekoei balioak transmititzea izeneko 
txosten berezia. Azterlan horretan adin ezberdineko (8 urtetik hasi eta 16 urte arte) 1.800 
ikasle baino gehiagoren lagin baten jarrerak, portaerak eta aurreiritziak aztertu ziren. Az-
terketa hori Deustu Fundazioko ikerketa talde batek egin zuen, Javier Elzo irakaslearen 
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zuzendaritzapean. Jorratutako gai nagusietako bat, hain zuzen ere, ikasleen jarrerena zen 
sexu joera ezberdinen aurrean.

Ikus ditzagun txosten horretatik eskuratutako datu batzuk. Horietan, haur eta nerabeen 
intolerantzia, gutxiespen eta homofobia maila zein den ikus daiteke.

DBHko ikasleen %23,2 ados dago baieztapen honekin: “Ez litzaidake batere gustatuko 
nire irakaslea homosexuala izatea”. %19,9, bestalde, adostasunaren eta adostasun ezaren 
arteko jarrera zehaztugabean egongo litzateke. Ikus ditzagun beste baieztapen batzuen 
kasuan emandako erantzunak: “Lotsa emango lidake nire neba/ahizpa bere sexu bereko 
norbaitekin ez kontzeak”: %29 ados dago eta %22,7k ez du jarrerarik adierazten. “Inoiz ez 
nintzateke pertsona homosexual baten laguna izango”: ideia horrekin bat dator gazteen 
%14,1 eta %15,6k ez du gaitzesten. “Homosexualei ez litzaieke seme-alabak haztea onartu 
behar”. %16,7 ados dago eta %17,3 adostasunaren eta adostasun ezaren artean. “Homo-
sexualitatea gaixotasun bat da”. %12,8k ideia horrekiko atxikipena du eta %12,6k ez du 
gaitzesten. “Homosexualitatea ez da normala eta amaitu egin beharko litzateke”. %13,8 
alde dago eta %16,7 ez dago aurka. Eta iritzi horren ondorio modura: “Homosexualen al-
deko manifestazioak debekatu egin beharko lirateke” ideiarekin bat dator %20,7 eta ez du 
gaitzesten %22,9k.

Erantzundako galdeketetako beste galdera batzuk (hurrenez hurren, Lehen Hez kuntzako 2. 
eta 3. mailetako eta DBHko ikasleentzat hiru ezberdin egin ziren) antzeko erantzun eta da-
tuak eskaintzen dituzte. Pertsona homosexualekiko –eta transexualekiko– gutxiespen mai-
la oso kez kagarria da ikastetxeetako ikasleen artean. Horrek esan nahi du jarrera erasoko-
rrak, estigmatizaziokoak edo gutxiespenekoak daudela joera homosexualeko edo nortasun 
transexualeko nerabe edo irakasleen aurka (eta hori hitzez ko erasoak edo eraso fisikoak ez 
daudenean). Pertsona hauei nork ematen die babesa? Duintasunerako, osotasun fisiko eta 
moralerako, nortasunaren garapen librerako edo berdintasunerako oinarriz ko eskubideak 
nola zaintzen zaiz kie?

Gaiaren egoera testuinguru egokian kokatze aldera, aintzat hartu behar dugu orain hogei 
urte besterik ez, hain zuzen ere 1990eko maiatzaren 17an, Osasunaren Mundu Erakundeak 
homosexualitatea kendu zuela buruko gaixotasunen bere zerrendatik. Gaur egun oraindik 
ere gutxi gora behera laurogei herrialdetan kriminalizatu egiten dute eta horietatik zazpitan 
heriotza zigorra dago kasu horretan. Horren muturreko adierazpenak izan ez arren, guta-
riko edozeinek aurki ditzake, oraindik ere, indarkeria eta sufrimendua sorrarazten dituzten 
egunerokotasunez ko adierazpen homofoboak. Horren guztiaren ondorioz, are enfasi ge-
hiago jarri behar da politika publiko proaktiboak eta eraginkorrak antola daitezen, horien bi-
tartez gizarteak ahalik eta lasterren egin dezan normalizazioaren bidea eta haur eta nerabe 
homosexual eta transexualen oinarriz ko eskubideen bermearen bidea.

* * * *

Egokia da txosten honetan jasotzea lehen aipatutako nerabe homosexual eta transexualei 
buruz ko Foroko alderdi eta ondorio adierazgarrienak.
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bereiz keria eta ezagutza falta orokorra. Bi hitz horiek izan ziren gehien erabili zirenak 
Foroan, lgtb nerabe eta gazteen errealitatea deskribatzeko. Ez dute bakarrik Euskadiren 
edo Espainiaren egunerokoa islatzen, baizik eta, baita ere, herrialde demokratiko guztie-
na, neurri handiago edo txikiagoan. Horren aurrean, presaz koa da aniztasun afektibo eta 
sexualarekiko errespetua lantzen duten eta homofobia deuseztatuko duten programak eta 
baliabideak jartzea, izan ere, errespetu falta eta homofobia horiek ondorio larriak dakartza 
lgtb gazteen bizitzara. Beharrez koa da, halaber, Foroan adierazi zenaren arabera, informa-
zio eta prestakuntza gehiago edukitzea, gizarte osoak esku hartzea, zehapenak jartzea 
sexu joeren eta aniztasunaren gaiko pluraltasuna bermatzeko jartzen diren betebeharrak 
betetzen ez direnerako, eta abar. Horiek hausnartutako lan lerroetako batzuk besterik ez 
dira. Lehentasunez ko gai bezala azpimarratu egin zen beharrez koa zela haurtzarotik ber-
tatik heziketa afektibo eta sexuala bultzatzea, bai ikastetxean, bai etxean. Beste era ba-
tera esatearren, lgtb pertsonak ikasgai edo arlo guztietan eta egunerokotasunaren alderdi 
guztietan sartu beharko lirateke, zeharka. Edonola ere, gazteei zuzendutako hez kuntza oro 
eskasa bihurtzen da telebista eta Internet bezalako baliabideak erabiltzen ez badira.

Suedian, legeak ikastetxeak behartzen ditu sexu eskubide eta askatasunei buruz ko politika 
proaktiboak edukitzera, eta urtero berrikusten dira. Hori dela eta, ikastetxeak jabetzen dira 
zehapena jaso dezaketela eta ikasleari kalte-ordaina ordaindu diezaioketela, ikerketa bat 
egonez gero eta epaileek ongi jardun ez dutela erabakiz gero. Aipatutako herrialde horretan 
hirurogeiko hamarkadan hasi baziren ere aniztasun sexualarekiko irakaskuntza positiboa 
bultzatzen, egun lgtb nerabeen artean dauden erasoen kopuruak eta beren buruaz bes-
te egiten dutenenak altuak dira oraindik. Hans Ytterberg-entzat, alegia, joera sexualaga-
tiko bereiz keriaren kontra jarduteko ombudsman ohiarentzat, arrazoia ikasgeletan heziketa 
sexuala jorratzeko duten modua da: “asko aldatzen da batetik bestera eta irakaslearen men-
dekoa da”. Gainera, “irakasleen prestakuntza oso kaskarra da”. Herrialde eskandinavia-
rrean jabetzen dira, Ytterberg-en arabera, egiteko asko dagoela honako helburu hau erabat 
bermatzen den arte: lgtb pertsonak naturaltasunez sartzen ez dituen ikasgairik ez egotea. 
Naturaltasuna matematiketan ere bai: “Zergatik ez eman emakumeen bikote baten adibi-
dea eta beren etxearen maileguagatik ordaindu behar duten portzentajea kalkulatu?”.

Eraso homofobikoen kasuen aurrean, Suedian ere gabeziak antzematen dira politika pu-
blikoetan. “Fokua erasoa jasan duen pertsonaren gainean jartzen da eta hura ikastetxez 
aldatzen, jazarlearen gainean jardun ordez”. Hala eta guztiz ere, Ytterberg-ek dioenaren 
arabera, badirudi jokaera aldaketa bat igartzen ari dela. Ikastetxe batzuek ordaindu behar 
izandako kalte-ordainei emandako publizitateak eragina eduki du hainbat ikastetxetan. “Be-
ren plan proaktiboen kalitatearen hobekuntzan eragina eduki du”.

Heziketa afektibo eta sexuala, oraindik konpontzeko dagoen arazoa

Foroan, gai honi dagokionez dagoen gabezia itzela ikusi ahal izan zen. Hez kuntzaren alo-
rrean aditu den Belen Molinuevok argi eta garbi adierazi zuen: “Sexu heziketa Espainian 
ezereza da, eta ez da Institutura arte hasten”. Iritzi orokorraren arabera, bai ikasleek, bai 
irakasleek programak eta prestakuntza behar dituzte. “Irakasleak oso galduta daude” go-
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goratu zuen “Hitz egin dezagun Homosexualitateaz” (HdH) Programaren arduradun den 
Jose Enrike Brosak. Programa hori Gehitu elkarteak eskaintzen die Gipuz koako ikastetxeei. 
“Homofobiagatiko bullying kasuen aurrean ez dakite norengana jo”, erantsi zuen.

Foroan parte hartu zuten adituen aho bateko iritziaren arabera, programa afektibo eta 
sexual onak eskaintzeko beharrez koa da zeharkakotasunaren aukerari heltzea, hau da, lgtb 
aldagaia ikasgai edo arlo guztietan sartzea. “Guztia harrapatu behar du; bestela, ez du ez 
sakontasunik, ez ibilbiderik edukiko” zioen haietako batek. Beste batentzat, gaia “ezin da 
irakaslearen borondate onaren mendeko izan”.

Beste hezitzaile batek iritzi hau zuen: “Heziketa afektibo eta sexuala guztion eskuetan 
utziz gero, az kenean ez du inork jorratuko”. Argi dago heziketa afektibo eta sexualak pres-
takuntza handia behar duela irakasleen partetik, eta irakasleak ez direla ausartzen ikuspen 
eta kontzientziazio programekin ikastetxeetara joaten diren lgtb elkarteetako kideen tokia 
hartzera. Horregatik, mendetasun egoeran dauden irakasle izaten jarraituko dute. Argi ge-
ratu zen beharrez koa zela oraindik ere lgtb elkarteek gai honetan laguntzen jarraitzea, beren 
ezagutzak eta esperientziak eskainiz ikastetxeetan.

Berriro ere eskola zaharra aldatzeko ideia azpimarratu behar da, irakasleak esku harraraziz 
ikasleekin hitz egin dezaten eta ulermeneko eremuak lortu ditzaten. Alderdi hori funtsez koa 
da EDEX Fundazioko Roberto Floresentzat –haurren arloan aditua–: “Az ken batean, irakas-
lea da az ken hitza duena”. Lan nekeza bihurtzen da honakoa ikasleek burua hedabideetan 
dutenean eta ikastetxean gorputza besterik ez dutenean.

Premiaz koak diren jarduera batzuk

Foroan, berehala egin beharko liratekeen jarduera proposamen batzuk jarri ziren mahai gai-
nean.

– Ekintza planen, hitzaldien, azterlanen eta baliabideen beharra, horietan lgtb aldagaia 
aintzat hartuta. Zehaz kiago, Hez kuntza-administrazioak Berdintasun plan bat eduki 
beharko luke gazte homosexual eta transexualentzat eta homofobia deuseztatzeko, 
eta, halaber, ikastetxe guztietan planak onesten eta horien gaineko jarraipena egi-
ten dela bultzatu beharko luke.

– Hez kuntza-administrazioak, halaber, bermatu egin beharko luke ikastetxe guztietan 
ipuinak eta gida didaktikoak egongo direla, horietan aniztasun sexuala eta fami-
liakoa islatuz. Halaber, tutoretza orduetan horiek erabili beharko lirateke, berdinta-
sun planetan xedatutakoari jarraiki.

– Ikastetxeetan irisgarritasun handiagoa egon behar da informazio afektibo eta 
sexuala barreiatzeko (programak, hitzaldiak...) eta gazteen eta, batez ere, lgtb -en 
bizitza eta pentsamendu afektibo-sexuala ezagutzea ahalbidetuko duten azterlanak 
egiteko.
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– “Beste maskulinitate” baten eraikuntzan lan egitea. Egungo maskulinitateak mas-
kulinitate matxista zaharraren hondarrak eta arrastoak ditu oraindik. Bertan, indar-
keriaren erabilerari heltzea eta homosexualitatea, bisexualitatea edo gizonez koen 
paperari jarri zaiz kion ereduei zorroz ki erantzuten ez dieten nortasun eta portaerak 
biziki gutxiestea berez ko elementu dira maskulinitate hori eraikitzerakoan.

– Diru publikoa eskuratzen duten enpresei sexu joeragatiko eta genero nortasunaga-
tiko bereiz keriaren aurka borrokatzeko programa bat eskatzea, eta diruz lagundu-
tako taldeei bereiz keriaren aurkako jarrerari berariaz ko aipamena egitea eskatzea 
beren estatutuetan.

– Hez kuntzara zuzendutako material guztietan aniztasuna ikusgarri bihurtzea: joera 
sexualen eta genero nortasunen aniztasuna, sexu berdineko bikoteak nahiz guraso 
bakarreko familiak.

– Erreferentziako irakasleak jartzea (orientatzaileak edota tutoreak), lgtb nerabeak 
orientatzeko eta laguntzeko, eta aniztasun afektibo eta sexuala zaintzeko.

– Suedian arrakastatsua izan den lan metodo bat aplikatzea: lgtb nerabeen segur-
tasunaren babesean eta haien eskubideen zaintzan eraginen bat izan dezaketen 
gizarteko agente guztiak identifikatzea (irakasleak, astialdiko begiraleak edo kirol 
jardueretakoak, guraso elkarteak, hez kuntza-administrazioa, ikastetxeetako zuzen-
daritzak, gizarte zerbitzuak, irakasleen sindikatuak, ikastetxeetako enpresaburuak, 
lanbide heziketako zentroak, hedabideak, argitaletxeak, bideojokoen ekoizleak, 
fiskaltzak eta epaileak, polizia, eta abar), eta bakoitzaren erantzukizun esparrua 
finkatzea. Haiekin eseri eta, lgtb taldeek egindako ekarpenekin batera, garatu beha-
rreko ekintza planak zehaztu.

– Elkarte eta erakundeek esparru egokiak ematea eta horietan egiaz ko informa-
zioa eta informazio segurua eskaintzea Sarean: web orrialde batzuetan elementu 
homofobikoak daude, eta homosexualei eta transexualei berariaz zuzendutako 
horietan informazio interesgarria falta da askotan lgtb nerabeen garapenerako eta 
babeserako.

Transexualitatea, baztertuak baztertuen artean

Transexualitatearen gainean dagoen ezagutza falta handia azpimarratzen da, eta, ondo-
rioz, baita haren gutxiespena ere. Foroan bat etorri ziren diagnostikoan, eta hurrengoak 
bezalako baieztapenak errepikatu ziren: “Gazteei gutxiespen handiagoa sorrarazten diete 
transexualek homosexualek baino”, “Ezezagun handiak dira”, “Haien inguruko guztiak mor-
boa du”, “Gutxiespena ikaragarria da”... Geletan bildutako ezagutza enpirikoak, hain zuzen 
ere Belen Molinuevo antropologoak eta HdH programaren arduradun den Jose Enrike Bro-
sak emandakoa, egiaztatu egiten ditu baieztapen horiek.
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Ondorio modura

Gaur egun gizartean nagusi diren arau eta balioei dagokienez, sexuaren eta afektibitatea-
ren joera homosexualak eta bisexualak, edota identitate transexuala edo transgeneroa ez 
daude behar bezala onartuta, eta ez dira normaltasunaren mailara iristen. Horren harira, 
nerabe eta gazte lesbiana, gay, transexual eta bisexual askok haien autoestimurako, haien 
garapen pertsonalerako eta arazorik gabeko sozializaziorako kaltegarriak diren egoerak ja-
san behar izaten dituzte. Gainera, bere horretan diraute gorroto, gaitzespen eta beldurrean 
oinarritzen diren homosexualitatearekiko eta transexualitatearekiko ideia eta jokabideek. 
Horiek ahoz ko eta fisikoki egindako irain bihurtzen dira izaera homofobiko edo transfobikoa 
duten jazarpen edo bullying egoeretan. Adierazitako egoerak jazotzen ez badira ere, nerabe 
eta gazte lgtb askok onarpen eza erakusten duten jarrera edo ideiak jasaten dituzte, edo 
argi eta garbi adierazitako baztertzea ere beraien familiaren baitan, lagun edo gelakideekin, 
kirol ekintzetan edo aisialdiko ekintzetan.

Beharrez koa da horrek guztiak sozializazioan nahiz garapen pertsonalean eragiten dituen 
ondorioei heltzea. Era berean, askatasunaren, duintasunaren, osotasun fisiko eta mora-
laren, berdintasunaren eta norberaren nortasuna askatasunez garatzearen oinarriz ko es-
kubideak baliatzean horrek guztiak zein ondorio dakartzan aztertu beharko litzateke. Aldi 
berean, aurkeztu diren gaiekin lotura duten politika publikoak aztertu nahi dira eta jada 
martxan diren politikak hobetu eta berriak ekarriko dituzten proposamenak bideratu.

Aipatutako Foroan, argi geratu zen beharrez koa zela ikerketa bultzatzea eta ikerketa horrek 
datu alderatuak ematea planteatutako arazoen neurriaren gainean eta prebentzio progra-
mak ebaluatzea ahalbidetzea. Programa horietan, heziketa afektibo eta sexuala zeharkako 
ikuspuntutik emateko dagoen beharra nabarmendu zen. Era berean, administrazioen, lgtb 
elkarteen, komunikabideen, eta, oro har, eragile sozial eta kultural guztien lankidetza zein 
garrantzitsua den azpimarratu da, eta, arreta berezia jarri da Interneten, gazte eta nera-
beengandik oso gertu baitago. Pentsamoldea eta kultura aldatzeko erronka handia dugu 
aurrean, eta, aldaketa horren baitan, dibertsitate sexuala eguneroko arlo guztietan normal-
tasunez islatu beharko litzateke eta ez litzateke bazterkeriarik onartu beharko. Hori bereziki 
transexualekin zaindu behar da, ezezagun handiak baitira eta ezberdintasunaren aurkako 
borrokan ahaztutako kolektiboa izan baita.

Laburpen modura, etorkizuneko proposamen nagusi bezala definitu daitez ke hurrengo biak:

1. Joera sexual ezberdineko gazteek haien duintasuna, eta osotasun fisiko nahiz mo-
rala, haien nortasuna libreki garatzeko eskubidea, askatasun eskubidea, laburbil-
duz, tratu berdina izateko eskubidea babestuta izan dezaten baldintzak sortzen la-
guntzen duten politika publikoak gaitzea behar-beharrez koa da.

2. Beharrez koa da indarkeria homofobikoa eta transfobikoa prebenitzeko protokoloak 
bultzatzea, eta arreta berezia jarri behar da irakasleen eta ikasleen trebakuntza eta 
heziketan.
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3.13. beste zaurgarritasun-egoera batzuk

Aurreko idatz-zatietan haur eta nerabe batzuen problematika jorratu dugu, zaurgarritasun-
egoera berezia edukitzeagatik erakunde honen arreta jarraituaren eta sistematikoaren xede 
izan badira. Sektore hauez gain, az ken urteetan, eta oso ekimen desberdinen bidez, Ararte-
koak arreta berezia eskaini die beste egoera batzuei edo bereziki zaurgarriak diren taldeei. 
Horiei helduko diegu datozen orrialdeetan.

Aurreko kapituluetan erabili dugun egitura apurtuko dugu hemen, funtsean bi arrazoi direla-
eta. Batetik, aztertuko ditugun gaiak, modu batera edo bestera beste txosten edo jarduera 
batzuetan jorratu badira ere, ez dira txosten berezi baten edo hausnarketa foro baten xede 
izan berariaz, eta, beraz, ez dugu informazio zehatz eta alderaturik. Bestetik, problematika 
hauen bilakaeraren sintesi bat egin baino, hemen aurrerantz begiratu behar da eta lan ildoak 
finkatu etorkizunera begira.

Jarraian ikusiko den moduan, gaien garapena ez da berdina kasu guztietan. Arrazoia, neurri 
handi batean, az kenaldian gai batzuei edo besteei eman ahal izan zaien arreta maila da.

adingabeak eta pobrezia

Az ken urteotan, bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei zuzendutako pro-
gramak edo baliabideak kudeatzen dituzten erakunde ezberdinekin Arartekoak duen ha-
rremanaren esparruan normalean, baina, baita ere, herritarrek adierazietako kexa batzuen 
bitartez, errealitate kez kagarri batzuk ezagutu ditugu pobrezia egoeran bizi diren haur eta 
nerabeei dagokienez (bizitokirik gabeko familietan bizi diren adingabeak; emakume atze-
rritarrak, baliabiderik gabekoak, seme-alaba jaioberriak dituztenak eta bizitokirik gabeko 
pertsonei gaueko harrera emateko jarri diren bizitokiez gain bestelako bizitokirik ez dutenak; 
gutxieneko baldintzak biltzen ez dituzten etxebizitza edo lokaletan bizi diren adingabeak; lan 
bila mugitzen diren sasoikako langile familietako adingabeak...).

Herrialde aberatsetan haurren pobreziaren gaia jorratzen duten azterlanak eta ikerketak ba-
daude nazioarte mailan (adibidez UNICEFen Innocenti Ikerketa Zentroak argitaratutakoak). 
Halaber, zenbaitetan alderaketak egitea ahalbidetzen duten datu estatistikoak, Caritasek 
edo beste erakunderen batek bultzatutako azterlanak... badaude. Orokorrean, ordea, gure 
ingurunean gehiegi landu eta ikertu ez den errealitate bat da. Euskadin haurren pobrezia 
tasa beste toki batzuetakoa baino txikiagoa izan daitekeen arren, zenbatetsi diren kopuruak 
kez kagarriak dira benetan, izan ere, biztanleriaren sektore garrantzitsu bati eragiten diote 
eta krisi garaian bost adingabetik bati eragin diezaioke (lautik bat Espainia osoarentzat, Ca-
ritasek argitaratu duen az keneko txostenaren arabera).

Honakoa errealitate konplexua da, eta, dudarik gabe, arreta berezia eta jarraitua eskaini 
beharko zaio datozen urteetan.
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Sexu abusua

Sexu abusuen biktima diren haur eta nerabeen egoera ere izan da kez kagarri Arartekoaren-
tzat. Gai honetan izan dugun esku-hartzea lankidetzarena izan da zenbait erakunderekin 
–batez ere Save the Childrenekin–, eta baita babesa eta partaidetza ere az ken urteotan 
bideratu diren ekimen ezberdinetan.

Besteak beste, “Haurren sexu abusuko kasuetan jardun bateratua bideratzeko protokoloen 
sustapena” gaiari buruz egindako lan mintegi batean izandako parte-hartzea azpimarra-
tu nahi genuke. Bertan, praktika egokietarako proposamenak eta irizpideak jorratu ziren, 
teknologia berriekin uztartuta abusuen biktima diren adingabeak identifikatzeari buruz ko 
adituen nazioarteko topaketa batean, adingabeen salerosketari buruz ko topaketa batean... 
Horiek guztiak aipatu den erakundeak antolatu zituen.

Haurrekiko abusua eta sexu esplotazioa dira haurren eskubideen urradura larrienetako bat, 
eta inpaktu eta ondorio larriak ditu haurraren oreka emozionalean eta bere garapenean.

Babes sistemek, gizarte zerbitzuek, poliziaren zerbitzuek, epaileek edo eskubideen ber-
matzaile diren erakundeek –gurea, kasu– beti izan dituzte zailtasunak horrelako egoerak 
antzeman eta horietan esku hartzeko. Neurri batean, horietako asko eremu pribatuetan, 
opakoetan, iristea zaila den horietan, gertatzen zirelako –eta egun ere horietan gertatzen 
direlako–, eta horrek egoeraren berri edukitzea eta hura ikertzea zailtzen du.

Az ken urteotan, teknologia berriak erabiltzeak erraztu egin du, batetik, abusu modu jakin 
batzuk hedatzea, beste abusu modu berri batzuk sortzea, horiek barreiatzea eta antzemateko 
zailtasunak areagotzea eta, bestetik, anonimotasuna eta zigorrik gabe geratzea etorri dira.

Biktimen babesa eta horiei eman beharreko arreta lehentasuna izan behar da, eta botere 
eta erakunde guztien aldetiko konpromisoa eduki behar du. Sexu abusuen biktimak adin-
gabeak dira, zenbaitetan oso gazteak, eta, beraz, ez dira gai beren buruak defendatzeko, 
beren egoera aztertzeko edo hartatik irten ahal izateko erabaki autonomoak hartzeko. Ja-
sandako sexu abusuak biktimengan dituen ondorioei buruz ez dakigu asko, baina badakigu 
zenbaitetan urte asko behar izaten dituztela gertatutakoa onartzeko eta hitzez adierazteko.

Errealitate hau jorratzeko beharrez koa da baliabideak, ikerketak, profesional ezberdinen 
berariaz ko prestakuntza, gizarte sentsibilizazioa, biktimei babesa ematekoa, zerbitzu eta 
erakunde ezberdinen arteko koordinazioa... edukitzea. Horretarako, beharrez koa da politika-
ren eta erakundeen aldetiko babesa izatea.

indarkeriaren biktima diren adingabeak

Edozein motatako indarkeriaren biktima diren haur eta nerabeen egoera ere izan da kez-
kagarri Arartekoarentzat. Gure parte-hartzea eduki duten ekimenak eta jarduerak oso 
anitzak izan dira, eta indarkeriaz ko egoera ezberdinei heltzen diete:
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– adingabeen aurka familiaren baitan egindako indarkeria;
– indarkeria edo jazarpena ikastetxeetan (txosten honen 3.11 idatz-zatian berariaz jo-

rraturikoa);
– adingabeei eragiten dien genero indarkeria (foru aldundiek gai horri emandako arre-

ta Arartekoaren jarraipenaren xede izan da);
– indarkeria terrorista (terrorismoaren biktimei buruz ko txosten berri baten xede)...

Zorionez, geroz eta sentsibilizazio handiagoa dago haurren aurkako edozein tratu txar sai-
hesteko beharraren gainean. Zentzu horretan, prestakuntza eta hausnarketa jardueretan la-
gundu eta parte hartu dugu, horiek haurren aurkako tratu txarra prebenitzeko beste erakun-
de batzuk antolatu dituztenean.

Edonola ere, balioei buruz ko gure txostenean orain dela gutxi egiaztatu ahal izan dugun 
bezala, egia da oraindik neurri bateko gizarte onarpena dagoela indarkeriaren aurrean –baita 
indarkeria fisikoaren aurrean ere, zaplaztekoaren aurrean adibidez–, hura haurren jokabide 
jakin batzuk zuzendu edo zigortzeko erabiltzen bada. Adingabeen jokabideei mugak jartzea 
beharrez koa da erabat haiek hezi eta behar bezala gara daitezen. Muga horiek errespe-
tatzea lortzeko modua, ordea, egokia izan daiteke zein ez. Indarkeria ez da inoiz egokia, eta, 
beraz, saihestu egin behar da, haurrengan sortzen duen kalteagatik.

Haurrei eta nerabeei buruz ko informazioari emandako tratamendua

Herritarrek Arartekoari kez ka agertu diote beste gai baten inguruan, hain zuzen ere haur eta 
nerabeei buruz ko informazioak hedabideetan duen barreiapenarenari buruz ko kez ka. Gai 
honi buruz aurkeztutako kexetako batzuk adingabeen irudi edo datu pertsonalen erabilerari 
heltzen diote (izena, ikastetxea...), izan ere, horrek haien intimitaterako eskubidea zaurtzen 
du eta kalte larria eragin diezaieke.

Informaziorako eskubideak, adierazpen askatasunerako eskubideak nahiz hedabideen jar-
dunak errespetatu egin behar dituzte haurren eskubideak eta, horien artean, baita intimita-
terako, ohorerako eta haurren eta nerabeen euren irudirako eskubidea ere. Horrela, aintzat 
hartu behar da zaurgarritasun egoera berezian daudela eta, kasu guztietan, adingabearen 
interes gorenaren printzipioa da aplikatu behar dena.

Zentzu horretan, gai batzuk azpimarratzen aritu gara, adibidez beharrez koa dela haurraren 
edo nerabearen izaerari lehentasuna ematea bestelako inguruabarren aurretik (bakarrik 
dagoen atzerritarra, ustez ko jazarlea, biktima...), aintzat hartu behar dela haurraren edo 
nerabearen interes gorena eduki bat barreiatzea erabaki aurretik (baloratu nola eragin 
diezaiokeen horrek orain eta etorkizunean), ez direla irudiak edo informazioa barreiatu 
behar horrek adingabearen izen ona hondatzea, duintasuna urratzea edo bere interesen 
aurkakoa izatea badakar (adibidez, adingabe bat arau-hausle gisa edo delitu baten bikti-
ma bezala identifikatzea, edo osasunaren alorreko datuak edo txosten psikologikoak ba-
rreiatzea), eta abar.
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Gai honi arreta berezia eman beharko zaio, are gehiago aintzat hartuz gero teknologia be-
rriek eta hedabideek bilakaera az karra izaten dutela.

adingabeak, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak

Az ken urteotan hainbat jarduera eskuratu dituen gaietako beste bat informazioaren eta 
komunikazioaren teknologia berrien erabilerarena da. Internet, posta elektronikoa, txatak, 
foroak, bat-bateko mezuak, gizarte sareak... aukera ugari eskaintzen dituzten tresnak dira, 
adibidez informazioa eskuratzeko eta pertsonen arteko komunikazioa egoteko (informazio 
ugari, harremanak eratzeko modu berriak, urruneko errealitateen berri edukitzeko aukera...).

Internet, telefonia mugikorrarekin eta bideojokoekin batera, guztiok erabiltzen dugun zerbait 
da, geroz eta zabalduago dago gure adingabeen artean eta egunero mugitzen diren ingu-
rune bat eratzen du. Askotan, gurasoak eta hezitzaileak baino trebetasun eta prestakuntza 
tekniko handiagoarekin mugitzen dira unibertso digitalean. Teknologia berriek eremu guz-
tietan agerpen handia duten gizarte batean jaio eta hazten ari den belaunaldi batekoak dira.

Internetek, eta, orokorrean, teknologia berriek hez kuntzarako dituzten aukerak ezin dira 
zalantzan jarri. Aitzitik, horien erabilera okerrak haur eta nerabeentzat eduki dezakeen arris-
kuan ere adostasuna dago.

Adingabeek aurre egin behar diete arrisku batzuei, eta horietarako helduok ezin izan ditugu 
haiek prestatu –beste hainbat esparrutan ez bezala–. Izan ere, gutako askok ez ditu eza-
gutzen sozializazioko esparru berri honetako berez ko arauak, eta iritsi berriak gara mundu 
digital honetara.

Ziberbullying -ari buruz, teknologia berrien erabilera desegokiaren arriskuei buruz eta horiek 
segurtasun handiagoarekin erabiltzeko irizpide edo aholkuei buruz, Ararteko Erakundeak 
bi material didaktiko editatu eta banatu ditu EAE osoko ikastetxeetan. Bertan, adingabe-
entzako jolasak eta hezitzaileentzako gidak bildu dira: Ziberbullying-a. Teknologia berrien 
bidez ko jazarpenari aurrea hartzeko material didaktikoa eta Leihoak. Abentura erreala mun-
du birtualean. Gozatu Internetez… Sarean erori gabe. Pantallas Amigas ekimenak diseinatu 
ditu. Material hauek interesgarri suertatu dira beste erakunde batzuentzat, besteak beste, 
Herriaren beste Defentsa erakunde batzuentzat nahiz Eusko Jaurlaritzaren Hez kuntza, Uni-
bertsitate eta Ikerketa Sailarentzat. Az ken horrek proposatu egin dio Arartekoari Lehen 
Hez kuntzako ikastetxeentzako 2.0 programan sartzea.

Arartekoaren Adingabekoei balioak transmititzea izeneko txosten berezian, 2009an argi-
taratutakoa, aztertu egin zen ea noraino barneratzen dituzten edo barneratzen ez dituzten 
oinarriz ko balio batzuk gure Autonomia Erkidegoko adingabeek, eta horrekin batera baita 
balio horien transmisioan gizarteko agente ezberdinek (familiaren inguruneak, ikastetxeak, 
berdinen taldeak…) dituzten eraginak zeintzuk diren ere. Balioen transmisioan geroz eta 
indar gehiago duen sozializazioko edo transmisioko agenteetako bat hedabideak eta tekno-
logia berriak dira, eta, beraz, modu horretara ere aztertu ziren bi horiek.
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Arrisku bereziko sektoreak eta egoerak

Azterlan berri horretan gai honi dagokionez igarritako arazo nagusietako batzuk hauek dira:

– Teknologia berriak behar baino denbora luzeagoz erabiltzea.

– Gurasoen aldetik kontrol eskasa egotea telebistan ikusten duten horren gainean eta 
sarera nola konektatzen diren edo hartan nola jarduten duten gaiari buruz. Gauzak 
horrela, adibidez, gure autonomia erkidegoan Internet erabiltzen duen 8 eta 10 urte 
arteko hamar haurretik ia lauk heldu bat ondoan eduki gabe egiten dute. Kontrol fal-
ta hori ez da beren bizitzen beste eremu batzuetan gertatzen. Gurasoen tutoretzak 
behera egiten du adinarekin.

– Arriskuko jardunbide ugariren agerpena: benetako informazioa eta informazio 
pertsonala ematea (helbidea, ikastetxea...), sarean ezagututako pertsonekin ge-
ratzeari baiez koa ematea, sarean jazartzea edo jazarria izatea... Gauzak horrela, 12-
13 urteko nerabeen %40k benetako informazioa eta informazio pertsonala ematen 
du txatean. Bereziki kez kagarria da, gainera, benetako bizitzan monitorearen beste 
aldeko ezezagunekin geratzen diren horien kasua (%20). Kopuru hori beherantz 
doa, hazten doazen heinean.

– Indarkeriaz ko bideojokoak edo bideojoko sexistak kontsumitzea (torturaren apolo-
gia, arrazakeriarena, emakumeekiko bereiz keriarena...). Estereotipoen transmisioa.

Balioei buruz ko azterlanean islatutakoetatik aparte igarri diren beste arazo batzuk zerikusia 
dute haurrei zuzendutako orrialdeetan eduki erotikoko edo pornografikoko eduki helduen 
nahasketa bereizi gabe azaltzearekin (bat-batean sortzen diren leihoak...) edo haurren fo-
roetan elkarrekintzan aritu ahal izateko adina egiaztatzeko prozedurarik ez egotea, adibidez.

Prebentzioa, familiatik hasita funtsean, badirudi teknologia berrien arriskuen aurkako babes 
faktore nagusietako bat dela.

Balioen transmisioari buruz ko txosten horretan erakunde honek egindako gomendioetako 
batzuk hedabideei eta teknologia berriei heltzen diete. Zehaz ki, honakoa gomendatzen da:

– Gurasoen prestakuntza sustatzea. Gurasoei babes-tresnak eskuratzea. Belaunal-
dien artean gertatzen ari den “eten digitala” murriztea. Tresna baliagarriak esku-
ratzea (edukiak iragazteko programak, adibidez).

– Adingabeek teknologia berriak nola erabiltzen dituzten hobeto ezagutzea. Itxura 
guztien arabera, teknologia berrien erabilera geroz eta gehiago zabaltzen ari da, 
Intentsitate handiagoz, eta era gehiagotan. Horrek eskatzen du jarraipen eta azter-
keta xeheagoa egin dadila adingabeen artean teknologia berrien erabilerek duten 
bilakaeraz.

– Alderdi jakin batzuk arautzea adingabeen eskubideak babesteko. Teknologia horiek 
unibertsalak izateak zaildu egiten du arautzea eta kontrolatzea. Hala eta guztiz ere, 
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badaude, ordea, hurbilagoko eremu batean arau daitez keen alderdi batzuk. Adibi-
dez: telebistako edukiak eta haien kontrola; adingabeek ziberkafetegiak erabiltzea; 
adingabeei eduki kaltegarriak dituzten bideojokoak saltzea; produktuak modu zuze-
nean etiketatzea, eta abar.

– Programazioa bereziki zaintzea haurrentzako ordutegian. Ararteko Erakundeari da-
gokion jardun eremua kontuan harturik, gomendatzen da, haurrak bereziki babes-
teko ordu tarteei dagokienez, EiTBren programazioak eta publizitaterako irizpideak 
aldian behin berrazter daitezen, irizpide horiekin bat, eta eduki guztiak egokitu dai-
tezen.

– Telebistako produktuen kalitatea eta haietan transmititzen diren balioak sustatzea. 
Erakunde honen aburuz, hedabideek –titulartasun publikokoa dutenek, bereziki– 
haurrentzat eduki desegokiak saihestu ez ezik, telebistako produktuen kalitatea era 
aktiboan sustatu ere egin behar dute. Horrela, sexuen arteko berdintasuna, aldeen 
onarpena (jatorrikoak, etniakoak, sexu-joerak...) eta horiekiko errespetua, indarke-
riaren erabileraren gaitzespena, ingurumenaren babesa, eta abar bezalako balioak 
bultzatuko dira. Iritzi berdinekoa da Haurraren Eskubideen Batzordea, orain dela gu-
txi egindako adierazpenen arabera. Adierazpen horiek Espainian haurrek bizi duten 
egoerari buruz ko aldiz kako txostenari egindako oharretan jaso dira.

Gai hauek kez karen xede dira Arartekoak azterketak eta proposamenak partekatu dituen 
erakunde askorentzat. Horrela, adibidez, Arartekoak hurrengoak bezalako jardueretan par-
te hartu du: Herriaren Defentsa-erakundeen XX. Koordinazio Jardunaldietan, eta bertan 
errealitate teknologiko eta mediatiko berriei buruz ko agiri bat onetsi zen; Komunikazioaren 
Teknologien Institutu Nazionalak (INTECO) sustatutako lan batean; Industria, Turismo eta 
Merkataritza Ministerioak autonomia erkidegoetako Herriaren Defendatzaileekin eta adin-
gabearen defendatzaileekin adingabeek teknologia berriak segurtasunez eta arduraz era-
biltzeari buruz sustatutako elkarriz keta mahai batean, edo Hiritartasun Digitalari buruz ko 
Nazioarteko I. Batzarrean, 2010. urtean egindakoa.
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Diagnostikoa. Arazo komunak

Honaino, aurreko atalean, urrakortasun bereziko egoera edo sektore bakoitzaren arazoak az-
tertu ditugu, banaka-banaka. Hala jarduteko moduak, txostenaren lehen lerroetatik adierazi 
bezala, bere abantailak eta oztopoak ditu. Egoera bakoitza detaile edo zehaztasun handia-
goz aztertzeko aukera ematen du, baina ez du egoera ezberdinen artean dauden erlazioak, 
euren artean tarteka gertatzen den jarraitutasuna, eta gutxiago edo gehiago partekatzen 
dituzten arazoak ikusarazi eta nabarmentzeko ikuspegi globalik ahalbidetzen. Az ken hori da 
atal berri honetan bilatzen duguna.

Erantzun nahi dugun gaia hau da: Ba ote da arazo komunik, egoera batean eta bestean erre-
pikatzen denik? Aztertutako sektore guztiei edo askori eragiten dieten zeharkako elementu 
sorta gisako bat, euren beharrizanei ematen zaien erantzuna baldintzatzen dutenak.

Beraz, hemen behin eta berriz behatutako alderdi batzuk azpimarratuko ditugu, batik bat 
urrakortasun bereziko egoeren aurrean erakundeen ekintzei eragiten dietenak; errepikatzen 
diren elementu kez kagarriak dira, gure iritziz, eta egoera horietan dauden adingabeen esku-
hartzeen izendatzaile komunen gisako zerbait dira; elementu kez kagarriak dira ikuspegi ber-
matzaile batetik, hobekuntzak behar dituztenak eta benetako erronkak direnak, bai pertso-
na hauen eskubideen defentsan, bai esku-hartze eraginkorragoa lortu nahi baldin badugu.

Urrakortasun bereziko egoeran dauden adingabeen beharren erantzunaren ahuleziak dira, 
gure ekintzetan identifikatu ahal izan ditugunak. Errealitate zehatz baten azterketan oina-
rritzen da, Euskadikoan, baina ziurrenik beste egoera eta leku batzuetara estrapolatu litez ke 
horietariko asko.

Arartekoaren erakundearen ezaugarri eta funtzioei jarraiki, azterketa, ikusiko denez, adinga-
been arretan gure “sistemek” zuzenean dituzten muga, arazo eta ahulezietan oinarritzen 
da: Umeak babesteko sistemak; hez kuntza sistema; gazte-justiziaren sistema; osasun 
sistema… Ikuspegi horrek bigarren maila batean uzten ditu beste elementu garrantzitsu 
batzuk: familia giroa –aztertutako hainbat egoeratan gakoa dena– edo zenbait egituraz ko 
faktore, askotan, urrakortasun egoeren erroan daudenak.

Bestela esanda: egia da urrakortasun bereziko egoerei emandako erantzunetan gertatzen 
diren arazoen zati bat gure sistemaren ahuleziei egotzi ahal zaiela –eta horietan zentra-
tuko ginateke hemen, horietan baitugu eskumena–, baina ez dugu ahaztu behar, sarritan, 
egoera horiek sortzea ez dela izaten euren ondorio, ezpada “kanpoko” kausena.

Horrela, adibidez, adingabeen eskubideentzako arrisku-egoeren zati on baten jatorria hau 
da, dudarik gabe: eskubideok bermatu behar dituztenek (familiak, adibidez) ez dute funtzio 
hori betetzen edo ez behintzat behar bezala, edozein direla horretarako motiboak. Beste 
batzuetan, adingabearen edo bere eskubideen arrisku egoeraren jatorria –berehalako ja-
torria bai behintzat– adingabearen beraren ekintzetan (kontzienteak zein ez) aurki daiteke. 
(Izan bitartez horren adibide nerabeen droga-kontsumoaren praktika arriskutsuak.)

Oso garrantzitsua da mota horretako kausak aintzat hartzea, batik bat urrakortasun be-
reziko egoerak prebenitu edo saihetsi nahi direnean; eta ez haien erantzutea, behin gertatu 
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ondoren. Hemen, halere, erantzunen akatsetan zentratuko gara eta, bereziki, erakundeen 
erantzunetan sumatu ohi diren akats, arazo edo mugetan.

Azaldutako egoeren jarraipenean urte hauetako gure esperientziari jarraiki, eta ikuspegi ho-
rretatik, hamaika ahulezi azpimarratuko ditugu hemen, bereziki esanguratsutzat jotzeagatik:

1. Zerbitzu espezializatuen eta ohiko artapen-sareen artean erantzukizuna hartze-
ko eta erlazionatzeko arazoak

Urrakortasun bereziko edo arrisku egoera askoren aurrean, batzuetan legearen eskakizu-
nez, erakundeen erantzuna askotan zerbitzu espezializatu jakin batean zehazten da. Horren 
adibide dira babesgabetasun edo arrisku larriko egoeran dauden adingabeen egoitza-harre-
rarako etxebizitza edo zentroak, edo nerabe arau-hausleentzako barnetegiak...

Askotan, zerbitzu espezializatu horien existentziak ohiko sareen esku-hartzea gutxitzen du, 
edo sarearen inplikazioa edo erantzuna murrizteko aitzakia gisa erabiltzen da. Ohiko hez-
kuntza sarearen, osasun-sarearen, oinarriz ko gizarte zerbitzuen sarearen eta bestelako sa-
reen erantzunaz ari gara. Ematen du aitzakia erraz bat badela: Zerbitzu espezializatuak badi-
renez gero, haiek artatu ditzatela adingabe hauek. Arreta deitu beharra dago, hori gertatzen 
denean, instituzionalizazioarekin lotutako arriskuak areagotu egiten dira (beharrizan guztiak 
zentro espezializatuaren baliabideekin bete behar direlako), adingabeen normalizazioa eta 
gizarteratze aukerak gutxitzen diren aldi berean.

Adibidez, aipa dezagun Justiziarekin arazoak dituzten nerabeen kasua. Argia eta funtsez koa 
da zerbitzu ezberdinek (hez kuntzak, osasun-sistemak, gizarte zerbitzuek, poliziak…) egin 
dezaketen prebentzio lana adingabe horiei eta euren familiei buruz, bai delitua egin aurreko 
denbora-tartean, bai neurri judizialak ezarri aurretik eta ondoren. Eta argi dago ere ohiko 
sareen inplikazioa, barnetegiratzea bezalako neurri zorrotzak aplikatzeko denboran zehar, 
abantaila handikoa dela.

Antzeko zerbait gertatzen da, kasu askotan, bakarrik dauden atzerriko adingabeekin –euren 
hez kuntza beharrizanei ez zaienean erantzuten inguruko ohiko zentroetan edo Hez kuntza 
pertsonalarekin, ezpada harrera-baliabideetan bertan edo eurek kontratatutako pertsonala-
rekin–, edo, ziurrenik maila apalagoan, hez kuntza beharrizan bereziei erantzuteko pertsonal 
edo gela espezifikoak izanez gero, edo adimen-osasuneko edo portaera-arazo larriak dituz-
ten nerabeak artatzeko arreta psikiatrikoko zerbitzuak kontratatzen direnean, ohiko osasun-
sistemak eskaini dezakeen erantzunaren aldean... Asko dira jar ditzakegun adibideak.

Oro har, borondate onenarekin aurrera eramandako ekimenak dira eta, zehaz ki, betetzen ez 
diren edo atzeratzen diren beharrizanen erantzunak bestela lortzeko. Dudarik gabe, hobe 
da beharrizanei erantzutea ez erantzutea baino. Baina kez kagarria da zerbitzuetan eragin 
dezakeen inplikazio falta edo inhibizioa, sistemaren antolaketari jarraiki, dagokien arreta 
emateko ardura zerbitzuena izanik.
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Arartekoaren erakundeari dagokion ikuspegiaren arabera, premiaz koa da arrisku horiek 
saihestea eta ohiko zerbitzuen inplikazioa hobetzen laguntzea, erresistentziak garaitzea, 
egotekotan, eta oinarriz ko eskubideekin lotutako irizpideei irmotasunez eustea, hala nola, 
hamasei urtera bitartean denak derrigorrez eskolaratzeko beharra, adingabearen egoera 
zehatza edozein dela ere.

2. Administrazio eta sail ezberdinetako erakunde eta zerbitzuen arteko koordina-
zio-arazoak

Ia beti, urrakortasun handiko egoerei erantzuteak, konplexuak izanik, instantzia eta zerbitzu 
ezberdinen esku-hartzea exijitzen du, batzuetan denboraldi luzeetan. Zerbitzu horiek, asko-
tan administrazio (izan estatuko, autonomiko, lurraldeko, tokiko…) edo sail ezberdinetakoak 
dira: Gizarte ongizatea, hez kuntza, osasuna… Beraz, esku-hartze koordinatuak behar dituz-
te, sektore ezberdinetako profesionalen arteko informazio-elkartrukeak, ibilbideen jarraitu-
tasuna, prozesu osoan zehar erreferentzia izan daitez keen pertsonak...

Askotan, sail edo administrazio (tokiko, probintziako, autonomiko zein estatuko) ezberdi-
netakoak izatea lan profesionalari erantsi beharreko zailtasun bihurtzen da; zailtasun hori, 
kasurik onenean, aldeen borondate onari eta ahalegin osagarriei esker gainditzen da.

Horren adibide da osasun-gizartea delako espazioa artikulatzeko zailtasuna (erakunde ho-
nek berriki argitaratutako ezohiko txosten batean aztertua), edo babes-sisteman izanik neu-
rri judizialak betetzen ari diren nerabeekiko esku-hartzeak eta ibilbideak koordinatzeko edo 
koherentzia handiagoz hornitzeko izandako arazoak; kasu askotan gertatzen diren egoerak.

Instantzia eta administrazio anitzen beharrez ko esku-hartzeei buruz ko datu bereziki esan-
guratsu bat bakarrik dauden atzerriko adingabeena da: adingabeen fiskaltzek, Gobernuaren 
azpidelegazioek, foru aldundietako ume-zerbitzuek, polizia ezberdinek (tokikoek, autono-
mikoek eta estatukoek), osasun-zerbitzuek, hez kuntza-zerbitzuek, udal zerbitzuek eta aba-
rrek esku hartzen dute. Horrek batera jarduteko protokolo ezberdinak garatzea exijitu du.

Koordinaziorik gabe jardutearen ondorioak argiak dira: esku-hartze ezberdinen arteko jarrai-
tutasunik eza edo deskonexioa, hutsuneak, bikoiztasunak, koipe emateak, irizpide bateratu-
rik eza..., eta horiek guztiek ondorio txarrak dakartzate bai zerbitzuentzat (eraginkortasunik 
eza edo energia eta baliabideen xahutzea), bai adingabeentzat eurentzat (arretarik eza edo 
arreta inkoherenteak).

Huts eta zailtasun horien aurrean, topagunea ematen du, desideratum gisa, sareko lanaz 
hitz egiteak. Tamalez, gure artean ez dira asko sareko laneko esperientziak, bereziki he-
men aztertutako umezaroko urrakortasun bereziko egoeretan. Edozein kasutan, norabide 
horretan aurrera egin bitartean, berehala aplika daitez keen neurri ez anbiziotsuak badira 
ere, hobekuntza esanguratsuak ekar litzaketenak: koordinazio mekanismoak, esku-hartze 
protokolo bateratuak, erreferentetzat dauden bi pertsona profesionaletako bakarrak egin-
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dako ibilbide osoaren tutoretzak eta jarraipena, sistema informatikoen aprobetxamendua, 
praktika onen gidak...

3. Baliabideek bete behar dituzten baldintzak edo prozedurak ezarri eta elementu 
esku-hartzaile guztien erantzukizunak argitasunez zehaztuko dituzten arau-
esparruen hutsa edo aski-eza

Erabat sendotutako tradizio handiko zerbitzuetan (izan hez kuntza-sistema, izan osasun-
sistema...) egoera ezberdinen araudi bat izan arren (batzuetan oso zorrotzak), baita kontrol, 
ikuskapen eta ebaluaziorako mekanismoen garapen ikusgarria ere, beste jarduera-esparru 
batzuetan ez da gauza bera gertatzen (adibidez, adingabeen babesari dagokionez).

Bestalde, urrakortasun egoera bereziko ume eta nerabeen arretari dagokionez, sarritan 
gertatzen da zerbitzu jakin baten prestazioa elkarte, bilgune edo pertsona-multzo jakin bati 
delegatzea; entitate horiek zuzenean kudeatzen dute zerbitzu hori eta kantitate ekonomiko 
bat jasotzen dute horren trukean, bai hitzarmen bidez, bai beste formula baten bitartez 
(laguntza, kontzertua, kontratua...). Egoera hori, gehiago edo gutxiago, gure inguruko admi-
nistrazio guztietan gertatzen da. Zehaz ki, sektore batzuetan besteetan baino gehiago, eta 
lurralde batzuetan besteetan baino gehiago. Baina oso egoera hedatua da.

Eredu ezberdinek izan ditzaketen abantaila eta desabantailen gaineko eztabaidan sartu 
gabe (pertsonal funtzionarioa duten titulartasun publikoko zerbitzuak, zerbitzu kontratatuak 
edo hitzartuak; hirugarren sektorearen ekimenez sortutako zerbitzuak…), behatutako errea-
litateak, gutxienez, oinarriz koak iruditzen zaiz kigun bi gai azpimarratu nahi ditugu:

1) Urrakortasun bereziko egoeran edo arriskuan dauden adingabeenganako arre-
taren az ken erantzukizuna, alde guztietatik, kasu bakoitzean eskumena duen 
administrazioari dagokio eta ezin da delegatua izan. Baliabide baten kudeaketa 
delegatu daiteke, ez ordea eskainitako zerbitzuaren erantzukizuna. Umearen es-
kubideen Konbentzioari jarraiki, umeen eskubideak betetzea eta bermatzea “Es-
tatu kideen” erantzukizuna da beti. Eta administrazio bakoitzaren erantzukizuna 
edo eskumena legeak zehazten du (Gizarte zerbitzuen Legeak; umeen arretarako 
legeak…).

2) Elkarteek baliabideak kudeatzeak are beharrez koagoa egiten du jarduera-eremuak 
argitzea: lokalen gutxieneko baldintzak, pertsonalaren kualifikazioa eta trebakuntza, 
aldeen eskubideak eta betebeharrak, funtzionamendu-araudiaren eta bizikidetza-
arauen existentzia eta gainbegiraketa, hitzarmenen definizioa eta berrikuspena, 
kontrola, aholkularitza, kanpoko ikuskaritza eta ebaluazioa…

Aztertutako errealitate batzuen arabera, kasu batzuetan, beharrez ko kontrolerako meka-
nismorik eta araudirik eza hain da nabarmena, edo hain izan da nabarmena, non, erakunde 
honen iritziz, eskumena duen Administrazioaren erantzukizunen uztea dakarren.
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Arau-esparru baten existentziak ez du arazorik konpontzen berez, baina erantzukizunak ar-
gitzen ditu, gutxieneko exijentziak ezartzen ditu, berme-esparru bat eskaintzen du profe-
sionalentzat eurentzat eta, horren arabera, eskubideen exijentzian pertsona guztien –baita 
adingabeen– segurtasun juridikoa hobetzea ahalbidetzen du Era berean, eskubideak ber-
matzeko erakundeen jarduna ahalbidetzen du, baita Arartekoarena berarena ere.

Baina, gainera, erantzukizunen mugen zehaztasunik ezak elkarteei, administrazioei eta 
arriskuan dauden adingabeen familiei eurei ere eragin dakieke. Askotan euren arteko lan-
kidetza hobetzeak beharrez koa eta posiblea ematen du. Familia-ereduetan gertatzen ari 
diren aldaketak aztertu arren, gaur egun oraindik ere, gure artean, familia gakoa da adin-
gabearen ongizatea eta eskubideak bermatzerakoan. Izaera gako hori erakundeek babestu 
behar dute lankidetza-bideak indartuz, posible den neurrian, beti ere.

Aurreko ataletan adierazi izan den bezala, Arartekoan adingabeen inguruan jasotzen di-
ren kexa gehienak gurasoek edo adingabearen tutoreek egiten dituzte, zerbitzu batek edo 
besteak hartutako erabaki batetiko desadostasun adierazteko xedez. Alde horretatik, oso 
garrantzitsua da arau-esparruak aurreikustea edo ezartzea zehaztasunez egoera horiek 
konpontzeko prozedurak (kexa-bideak…).

4. Planifikaziorik eza eta, batez ere, esku-hartzeen eraginkortasuna balioesteko 
aukera emango duten ebaluazio publikorik eza

Askotan, erakundeen esku-hartzeak adingabeen kolektibo jakin bati dagokionez edo 
urrakortasun bereziko edo arriskuko egoera bati erantzuteko asmoz –batzuetan esku-
hartzearen larritasunarengatik berarengatik– esparrurik gabeko planetan garatzen dira eta, 
beraz, ez dago horiek ebaluatzeko aukerarik. Denbora tarte jakin batean eskuratu nahi den 
lehentasunak eta helburuak ezartzeko plan bat, eskura jartzen diren baliabideak, jarraipe-
nerako mekanismoak, alde bakoitzaren erantzukizunak eta mugak, ebaluazio sistemak eta 
adierazleak, epeak…

Plan edo konpromiso publikorik ezak Administrazioaren jardueren gaineko kontrol sozia-
lerako aukerak murrizten ditu eta horretarako dauden entitateen eskubideen kontrol eta 
defentsarako esku-hartzeak zailtzen ditu.

Halere, onartu beharra dago az ken urteetan gure artean ume eta nerabeen arretarako plan 
sektorialak egiteko joera gero eta nabarmenagoa dela; plan horiek urrakortasun bereziko 
edo arriskuko egoeren prebentzioa eta erantzunak planteatzen dituzte, eta beraz, bide one-
rako urrats egokia dira.

Berez, egiaztatu ahal izan den bezala, guk geuk ere, txosten honetan, erreferentzia edo 
analisi esparru gisa erabili ditugu horietariko plan batzuk.

Ezin dugu gauza bera esan ebaluazioen inguruan, gure iritziz, parte hartzaileak, sistema-
tikoak, publikoak eta erabakiak hartzeko oinarri egokiena izan beharko bailirateke.
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Horretan oraindik bide luzea gelditzen da. Oraindik ohikoa da martxan jarritako programa 
edo zerbitzuak denboran mantentzea, edozein direla ere euren emaitzak. Oraindik asko 
gelditzen zaigu onartzeko helburuak betetzen ez dituen plan, programa, erakunde, zerbitzu 
edo abarrak berraztertuak, aldatuak edo ezabatuak izan behar direla. Are gehiago horrela 
aurkezteko iritzi publikoaren aurrean.

5. Hazten ari diren edo az kar hazten diren beharrizanei erantzun egokiak emateko 
zailtasunak

Batzuetan urrakortasun bereziko egoerak edo beharrizan berriak planteatzen dira, edo espe-
ro gabeko dimentsio bat hartzen dutenak: bakarrik dauden atzerriko adingabeen kolektibo 
garrantzitsuen presentzia, portaera arazo larriak dituzten harrerako nerabeen haz kundea, 
euren gurasoei eraso egiten dieten nerabeak, ziberbullyingaren hedapena…

Urrakortasun egoera “berrien” agerpenari dagokionez, lehenik eta behin, esan beharra 
dago beti ez direla halakoak izaten. Batzuetan zehaz ki izaten dira une jakin batean argitara 
ateratzen diren errealitate ez kutu edo ez oso ezagunak, edo espero ez den dimentsio bat 
hartzen dutenak (ziurrenik, berdinen arteko jazarpena edo tratu txarrak honen adibide on 
bat dira).

Edozein kasutan, gure esperientziari jarraiki, hazten ari diren beharrizan batzuk detekta 
ditzakegu edo bai behintzat, aztarna guztien arabera, gure artean areagotzen ari direnak: 
bakarrik dauden atzerriko adingabeen kolektibo garrantzitsuen presentzia; adimen-gaixota-
sunek eragindako arazo larriak, drogen kontsumoarekin lotutako arazo larriak edo portaera 
arazo larriak dituzten harrerako nerabeen haz kundea; euren gurasoei eraso egiten dieten 
nerabeak; berdinen arteko jazarpen edo tratu txarren kasuetan teknologia berriak erabil-
tzea; familiek erakundeei egindako eskaerak haien seme-alaben kargu egin daitezen, ez 
direlako gai sentitzen haiek kontrolatzeko edo euren funtzioak betetzeko; banaketa gataz-
katsuetako kasuetan bikotearen beste kide baten aurka erabiltzea umeak…

Agian eztabaida sozial handiagoa eragin duen adibide esanguratsuena, gutxienez gure in-
guruan, bakarrik dauden atzerriko adingabeei dagokienez, horietariko asko marokoarrak, 
gure txostenetako askoren aztergaia, baita honetan ere. Baina, gehiago ala gutxiago, berdin 
nabarmendu daitez keen ezaugarriak edo zailtasunak aurkezten dituzten seinalatutako bes-
te egoera guztiek (drogen kontsumoko praktika arriskutsuak, adimen-gaixotasuna, portae-
ra arazo larriak…).

Kasu horietan, sarrietan, gertatzen dena izaten da aldez aurretik dauden baliabideak ez di-
rela egokitzen beharrizan horietara: harrera-guneetan ez dago, adibidez, harrerako atzerriko 
adingabeen kulturak ezagutzen dituzten edo arabieraz dakien profesionalik; edo mendeko-
tasuna gainditzeko programek adingabeak salbuesten dituzte eta boluntariotasunean oina-
rritzen dira; adimen-osasuneko zerbitzuek ume eta nerabeen populazioaren beharrizanei 
ematen dieten erantzuna ez da nahikoa; Internet bezalako tresna indartsu batean dauden 
modu argian delituz koak diren edukiak kontrolatzeko lege edo mekanismo eraginkorrik eza; 
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edo banaketa gataz katsuen kasuetan ez dago adingabearen arriskuak arintzeko bitarteka-
ritza zerbitzu edo topagune nahikorik…

Kasu hauetan, gainera, zailtasunak pilatu egiten dira: zaila da beharrizanak aurretiaz ikustea 
eta, ondorioz, planifikatzea eta aurrea hartzea; izan liteke ez izatea aldeko kontzientzia sozia-
lik edo, are gehiago, arazotsutzat jotako sektoreei laguntzeko ekintzen aurkako gaitzespen 
soziala suma liteke; talde profesionalak ez dira behar bezala trebatuta sentitzen; dauden 
programek, urtetako ahaleginarekin martxan jarritakoek, ez diete behar bezala erantzuten 
kolektibo horien berehalako beharrizanei… Eta, halere, erantzunak premiaz koak dira.

Errealitate hauen azterketa berez interesgarria da, hobeto ezagutzeko edo eskaintzeko, ho-
rrela, erantzun hobe bat emateko horietariko bakoitzari. Baina, era berean, interesatzen 
zaigu horrela detektatu ditzakegulako sistemaren hutsak edo mugak. Izan ere, sarritan, 
errealitate “berriek”, arazo edo beharrizan berriak sortu baino, lehendik existitzen ziren 
baina oharkabean pasatzen ziren kontraesan zaharrak ikusarazi edo agerian jartzen dituzte.

Etorkinen eskolaratzeak, adibide bat jartzearren, hez kuntza zentro batzuetan ikasleak 
onartzeko dituzten irizpideak zalantzan jartzen dituzte; teorikoki debaldekoak diren ikas-
kuntza-tarteetan kuota edo kontzeptu ekonomikoen existentzia, gizarteratze sistema, zen-
tro ezberdinen artean baliabideak berdintasunez banatzea… Argi denez, ez dira immigra-
zioak planteatutako gai berriak; erdi ez kutuan zeuden kontraesan zaharrak azpimarratu edo 
argitara emango ditu.

Edozein kasutan, ez du ematen behin-behineko egoerak direnik edo epe laburrera desager-
tuko direnik. Izatekotan, kontrakoa. Beraz, beharrez koa dirudi ekintzak berraztertzeak eta 
baliabideak, irizpideak eta programak, luze gabe, egokitzea. Eta, era berean, beharrez koa 
da eskubideen defentsarako erakundeek, Arartekoarena kasu, egoera horiei lehentasunez-
ko arreta eskaintzea, horietariko asko nerabezaroari lotuta, konplexutasun eta zailtasun be-
reziengatik.

6. Konpentsazioz ko neurriak (berdintasuna bilatzekoak) zein prebentzioz koak 
(ghettoak agertzea edo irmotzea saihestekoak) hartzeko erresistentziak

Administrazioak, oro har, printzipioz denentzako berdina diren oinarriz ko prestazio exijiga-
rrien multzo bat ezartzen du bere ohiko zerbitzuetarako. Kasu batzuetan, sistemak berak 
aldaketak ezartzen ditu beharrizan bereziei erantzun bereziak emateko; horren adibide da 
eskola sisteman ezarritako aldaketen kasua, heziketa beharrizan bereziei edo beharrizan es-
pezifiko jakinei erantzun hobea emateko, aurreko atalean ikusi dugun bezala. Baina eremu 
askotan erantzun bereiziak ematearen aurkako erresistentzia dago: ez dira erantzun berdi-
nak, ezpada konpentsazioz koak; parekidetasuna bilatzen dute, ez berdintasuna.

Adibide gisa har dezagun ume eta nerabeen adimenerako osasun-arreta, aurreko atala-
ren 3.9 azpiatalean zehaztasunez aztertua. Gure artean bada osasun-zerbitzu publikoak 
eremu honetan eskaintzen duen prestazioaren ez-nahikotasunaren gaineko adostasun 
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orokor samarra. Ematen du osasun-zerbitzuak bera baino ez datorrela bat balorazio ho-
rrekin. Eta bada ere arrisku bereziko egoeran edo erakundeek harreran hartutako adin-
gabeen zati handi baten arreta psikologiko edo/eta psikiatrikoaren beharrizan gorakorren 
gaineko adostasuna. Defenditu ote liteke kasu horietan itxaron-gela aldatzea edo arre-
ta intentsiboagoa eskaintzea…, horrek irizpideen izaera orokorra berraztertzea ekarriko 
lukee la jakinda? Guk baietz uste dugu. Eta gainera defendatzen dugu posible dela tra-
taera bereizia justifikatzeko prozedura bermatzaileak eta irizpide malguak ezartzea, hori 
posible den kasuetan.

Antzeko zerbait gertatzen da ghettoen sorkuntza edo bazterkeria saihestera jotzen duten 
neurriekin. Aurreko atalean eskola-sistemari modu berezian dagokion gai hau jorratu dugu: 
egoera bereziki ahulean dagoen eskola populazioa zentro jakin batzuetan biltzeko arriskua, 
haien gizarteratzea zaildu edo bideraezin bihurtzeraino.

Baina arrisku hori beste egoera batzuetara zabal daiteke, bereziki arazotsutzat jotzen diren 
nerabeak edo adingabeak hartzeko zentroen kasura, esaterako. Hau bezalako taldekatzeak, 
askotan, adingabe batzuen gaineko estereotipoen irudi sozial ez korra indartzen du, haien 
gizarteratzea are zailagoa eginez.

Tamalez, bazterketa soziala edo ghettoak sendotzeko arriskua ez dira gure gizartetik 
kanpoko gaiak, eta, gainditzeak eskatzen du askotan alde batetik prebentzioz ko neurriak 
hartzea eta bestetik konpentsazioz ko politikak bultzatzea. Ez dira kontraesanez ko neu-
rriak, ezpada euren arteko osagarriak, zirkunstantzia bakoitzaren arabera aplikatu behar 
direnak.

7. Detekzio eta arreta goiztiarraren arazoak

Agian hau izango da ahulezia nabarmenenak eta adingabearentzako ondorio larrienak ageri 
diren eremua.

Askotan, urrakortasun bereziko edo arrisku egoeran dagoen adingabe baten eskubideak 
bermatzeko erakundeen esku-hartzea termino hauetan laburtu daitekeen prozesu kronolo-
giko bati jarraitzen dio: Prebentzioa – arazoen detekzioa – esku hartzeko erabakia – arreta 
edo esku-hartzea – jarraipena – “irteeren” bilaketa. Hau oso argia da, adibidez, babesgabe-
tasun edo arrisku handiko egoeren erantzunen kasuan, baina aplika dakioke ere eskolako 
jazarpenari emandako erantzunari, edo heziketa beharrizan bereziei, drogamenpekotasun 
arazoei, justiziarekiko arazoei, etab.

Esan genezake gure sistemek bereziki garatu dituztela intentsiboagoak diren arreta edo 
esku hartzeko formulak (harrera-zentro edo etxebizitza sarea, barnetegiak, ospitaleratze 
unitateak…), baina zailtasun handiak aurkitzen ditu prebentzioan (esku hartzeko globalagoak 
eskatzen baititu), erantzunaren detekzioaren eta az kartasunaren hobekuntzan (kontzientzia 
sozial handiago eskatzen baitu, baita oinarriz ko zerbitzuak sendotzea edo hez kuntza, gizarte 
edo osasun zerbitzu ezberdinen koordinazioa ere…), prozesuen jarraipenean eta ebaluazio-
an, “erkidegoko” erantzunetan…
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Guk geuk, askotan, denbora-tarte jakin batean adingabeari eskainitako erantzunaren kalita-
tea kontu handiz behatzen eta aztertzen dugu: harrera denbora, barnetegiratze denbora… 
Hau da, gure ahaleginen parte handiena eskaintzen diogu denbora-tarte jakin bateko arreta, 
esku-hartzea eta erantzuna aztertzeari. Baina oso posiblea da arazo larrienak ez gertatzea 
hor, fase horretan, ezpada lehenago (arazoa eratzean, esku-hartzeen detekzio edo eraba-
kien aurretik) edo ondoren (adin nagusitasunarengatik emantzipazio prozesu bat abiaraztea 
edo familiaren testuingurura itzultzea…).

Arazoak denboraz prebenitzeko edo arazook larritzea saihesteko zailtasunak gainditzea, 
goiz detektatzeko, az kartasunez erantzuteko esku hartzeko aukerak oraindik ez direnean 
latzak, urrakortasun bereziko egoeran edo arriskuan dauden adingabeen gure arreta-siste-
men erronkarik handienetako bat da ziurrenik. Zailtasun horiek urrakortasun egoeran dau-
den ume eta nerabeei eragiten dieten arazo askoren sorburuan daude, eta horretarako on-
dorio bereziki larriak izaten dituzte, kasurik larrienetan heriotzan edo konponbiderik gabeko 
egoeretan amaitzen dutenak.

Horrek kasu askotan familia giroan lan egin beharra eskatzen du. Agian hemen datu estatis-
tiko bat gogoratu beharko genuke, oso garrantzitsua izanagatik, askotan oharkabean pasa-
tzen dena: gure inguruan, ohikoena da adingabeen %99 “euren” familian bizitzea, edozein 
dela ere familia-eredua (familia biologikoa, harrera-familia, adopzio-familia, luzapenez ko fa-
milia, guraso bakarreko familia…). Bestela esanda: babeserako erakunde batean harreran 
hartutako adingabeak ez dira ehuneko osoaren %1era iristen (adingabe instituzionalizazio-
ak), bakarrik dauden atzerriko adingabeek barne hartuta ere ez.

Argi dago familia guztiek (edozein dela ere adingabea bizi den familia-eredua) ez dituztela 
euren zaintza eta babes funtzioak behar bezala betetzeko beharrez ko baliabide, gaitasun 
eta eskumen guztiak. Arrazoiak oso ezberdinak dira. Eta ematen du arrazoi horiek hemen 
azaldutako urrakortasun bereziko edo arrisku egoera askoren jatorrian daude.

Baina horietariko familia asko, arrazoi asko tarteko, ez dira gai euren funtzioa behar bezala 
betetzeko, beharrez ko laguntza eta babesekin egin ahal izango balute ere: babes teknikoa, 
trebakuntza, ezinbesteko baliabideak, aholkularitza, denbora-tarte bateratuak errazteko uz-
tarketa neurriak, laguntza… Batzuetan zailtasun handiak daude familiei helarazteko ume-
zerbitzuetatik egiten den lana.

Eremu honetan, dudarik gabe, lan eta hobekuntza aukerak oso handiak dira eta balio izango 
lukete, batik bat, prebenitzeko, eta, esperientziak erakusten digun bezala, behin gertatu on-
doren adingabearen garapenean ondorio larriak (gerora konpontzeko zailak diren) dituzten 
arrisku larriko egoerak saihesteko.

8. Irteera eta emantzipazio programen ahulezia

Auzi hau, denboran esku-hartzearen bukaeran kokatzen bada ere, aurreko puntuan hasie-
rako faseentzat adierazitakoaren alderdi komun asko erakusten ditu. Kasu bietan, ahulezia-
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ren azalpena edo oinarria hau da, behintzat zati batean: “itxiak” edo “trinkoak” dei ge-
nitzakeen programen eta zerbitzuen arteko proportzioaren aldea izugarria (baliabideetan 
eta programetan) da, baita bitarteko aukerena eta esparru irekiko erkidegoko lanarena.

Horrela, “irteera”, esku-hartze jarraituko hainbat urteren ondoren normalean, une gakoa 
izaten da, arriskuz betetako tarte kritikoa, dena pikutara bota dezakeena, denbora-tarte 
luzean egindako lana alferrikakoa izatea eragin dezakeena; gutxieneko jarraipen edo jarraitu-
tasunarengatik; erreferentziaz ko heldu edo laguntzarik ezarengatik; baliabide espezifikorik 
ez izateagatik…

Gizarteratzeko ibilbide guztiz argiak dauden bezala (familia egituratua – eskolaratze arrakas-
tatsua – profesionalen trebakuntza – lanerako edo familia-bizitza baterako sarbidea…), gure 
gizartean badira ere benetako bazterketa ibilbideak: Familiarik eza edo familia desegituratua 
– eskolaratze arazotsua edo eskola-porrota – instituzionalizazioa – delinkuentzia – instituzio-
nalizazio berria – berrerortzea…

Horra hor esku-hartzeak 18 urte bete ondoren ere luzatzeko garrantzia edo, gutxienez, 
egindako lanaren arrakasta edo porrotaren maila egiaztatzeko jarraipena egin beharra.

Urte hauetako esperientziak argi erakusten du adingabeen esku jartzen direnean euren be-
harrizanetara egokitutako emantzipazio-baliabideak edo programak, lortzen den “arrakas-
ta” maila laneratzean, gizarteratzean edo autonomian oso altua da. Bestalde, baliabiderik 
eza edo eskuratzeko ezintasuna (exijitutako baldintzak ez betetzeagatik) nerabe edo gaz-
teen aldetik, zailtasun gaindiezinak izaten dira euretariko askorentzat.

Beraz, beharrez koa ematen du programa horiek garatzeak, eta honakoak lortzeko baliabi-
deak ahalbidetzea: emantzipazio progresiboa, gizarteratzea, edo esku-hartze zorrotza be-
hartu zuten baldintza hobetuta adingabeak familiara edo jatorriz ko testuingurura itzultzea. 
Finean, gizarteratze eta laneratzeko az ken faseak hobetzea da kontua, berriz ere ez erortze-
ko arrisku egoera batean.

Ahulezi hori, babesgabetasun egoeretarako hemen modu berezian adibidez emana, txos-
ten honetan ikertutako beste egoera batzuei aplika dakieke berdin-berdin: barnetegiratze 
neurriak bete ondoren nerabe arau-hausleen “irteera”, edo, eskolaratze-aldia amaitu ondo-
ren, hez kuntza beharrizan bereziak dituzten ikasleen enplegurako sarbidea.

9. Informazioaren tratamenduan konfidentzialtasuna bermatzeko mekanismo eta 
irizpide argirik eza

Beti ez dira izaten arrisku egoeran dauden adingabeei edo euren familiei zuzendutako in-
formazioa lantzeko irizpide argi eta zuzenak: zer datu bildu (eta zer ez), nola jaso doku-
mentuetan edo nola gorde informazioa, nork duen sarbidea espediente pertsonaletara edo 
fitxategietara, zer egin espedienteekin zerbitzu baten esku-hartzea bukatutzat eman daite-
keenean… Argi denez, adingabearen edo bere familiaren intimitatea jagotea da kontua eta, 
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horretarako, konfidentzialtasun irizpideak aplikatu eta errespetatu behar dira. Baina beti ez 
da erraza, eta, izan litez ke elkarrekin talka egiten duten irizpideak edo interesak.

Arazo hauek agerikoagoak izaten dira –gutxienez, gure esperientziaren arabera– egoera 
gataz katsuetan, auzi bidez ko banaketen kasuetan, poliziaren agenteek esku hartzen dute-
nean, hedabideek informazioa eskuratzeko interesa azaldu eta horretarako iturri ezberdine-
tara jotzen dutenean…

Hedabideek adingabeen inguruko informazioari ematen dioten tratamenduari dagokionez, 
ez da erraza errespetuz ko irizpide deontologiko batzuk haien eskubideekin uztartzen, na-
hiz eta uztarketa beharrez koa izan eta zenbait arlo eta gaitan jadanik lortu den, behintzat 
teorikoki. Halere, exijigarria eta nolabait erraza eman lezake adingabeekin lan egiten duten 
talde eta profesional guztiek gaiaren inguruko irizpide argiak izateak.

Baina irizpide horiek existitutakoan ere (eta ez da beti hori izaten kasua), beharrez koa ema-
ten du behar bezala betetzen dela ziurtatzeko kontrola egiteak. Horretarako, hainbat baliabi-
de erabil daitez ke: Espediente pertsonalen azterketa, fitxategien segurtasuna eta sarbidea 
egiaztatzea, gertakari eta oharren koadernoen azterketa, hedabideetan agertzen diren adin-
gabeei buruz ko albisteen eta haien iturrien jarraipena…

10. Populazio osoari zabaldutako umeen eskubideen kultura baten hutsunea

Adingabeentzako gizarte-arretaren esparruan, bada oraindik ongintzarekin lotutako men-
talitate jakin bat. Kasu askotan ez da eskubide exijigarrien aurrean egoteko kontzientzia 
sozialik, ezpada doako prestazioen aurrean egotekoa; prestaziook baliabideen eskuragarri-
tasunaren edo borondate oneko ekimenen arabera izaten dira…

Mentalitate sozial horretatik ondorioztatzen dira adingabekoentzat oro har oso txarrak 
diren ondorioak, bereziki urrakortasun bereziko egoeran edo arrisku egoeran dauden 
adingabekoentzat. Adibidez, pertsona askok oso inplikazio urria dute arrisku edo babes-
gabetasun egoeran dauden pertsonen egoerak salatzeko, hori egiteko betebehar mo-
ral eta legala izan arren. Baina ondorio txarrak badira eskumena duten erakundeentzat 
ere, errezeloak eta erresistentziak gainditzera beharturik. Horrela, kez kagarria da ikustea 
zer zailtasun aurkitzen diren, batzuetan, leku baten edo bestean “arazotsutzat” jotako 
adingabeentzako baliabide bat ireki nahi denean: Auzokideen gaitzespena, presioak, udal 
agintarien lankidetzarik eza… Az ken urteetan, tamalez, horien guztien adibide ugari izan 
ditugu.

Umeen eskubideen Konbentzioak ez du soilik eskubideen katalogo bat zehazten: adingabe 
oro (ume zein nerabe) “eskubidedun subjektu” gisa definitzen du, eskubidedun herritar 
gisa. Kontzeptu hori gure kultura sozialean txertatzea, baita gure eremu profesionalean 
bertan ere, eraginkor egitea eguneroko praktikan, mentalitate aldaketa bat da, denbora, eta 
zabalkunde eta sentsibilizazio ahaleginak eskatzen dituena.
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Dudarik gabe, gizarte osoari dagokion zeregin da, bere kide guztiei, baina erakundeei dago-
kie populazioa sentsibilizatzea –beste gai batzuen inguruan egiten den bezalaxe–, eta pro-
zesuen buru izatea, babes soziala bilatuz eta talde jakin batzuek azal lezaketen gaitzespena 
edo presioa, baldin baleude, indargabetuz.

Ikuspegi horretatik, beharrez koa da ume eta nerabeen partaidetza zuzenerako aukerak 
areagotzea (Konbentzioaren 12. artikuluan jasotako eskubidea), eta eskubideen ikuspegia 
txertatzea zerbitzu guztietan. Hemen jasota uzten dugu, baina aukera handiko ekintza-ildoa 
iruditzen zaigu –exijentzia ugarikoa– urrakortasun bereziko egoeran edo arriskuan dauden 
adingabeekin lan egiten duen edonorentzat.

11. Adingabeen eskubideen defentsa eta bermerako egungo tresnen mugak

Planifikazioa aipatu da jadanik, umeei laguntzeko politiken kontrol soziala ahalbidetzen du-
ten elementuetako bat izanik. Badira hori bezain garrantzitsuak diren beste tresna batzuk 
eta azpimarratu nahi genituz ke. Horrela, adibidez:

– Adingabeentzako zerbitzuen bizitza arautzen duten antolaketa eta funtzionamendu 
araudiak edo bizikidetza arauek eskubideak eta betebeharrak xedatzen dituzte, edo 
prozedurak finkatu.

– Adingabe bakoitzaren gainean hartutako erabakien edo adingabea inplikatutako 
gertakarien konstantzia uzteko erregistroak.

– Kexa eta erreklamazioak egiteko formula edo mekanismo egokien existentzia…

Argi dago erakunde edo zerbitzuek artatutako urrakortasun bereziko egoeran edo arrisku 
egoeran dauden adingabeen eskubideak errazago bermatzen direla hau bezalako tresnak 
existitzen direnean, alde guztientzako baliagarriak izanik:

– Adingabeentzat edo euren familientzat, arauen garapenean zuzenean parte hartzen 
dutenez, euren kexak bideratzeko esparru argi bat behar dute.

– Profesionalentzat, aldez aurretik ezarritako esparru baten araberako erabakiak 
hartzea ahalbidetzen duten irizpideak eta prozedurak izan baititzakete horrela.

– Eskumena duten administrazio edo entitateentzat, horrela kontrolerako mekanis-
moak baitituzte.

– Erakunde bermatzaileentzat, pertsonen eskubideen defentsa funtzio baitute, Arar-
tekoaren erakundea kasu…

Kasu horietan guztietan gainditu beharreko mugak ikusten dira.

* * * *

Hemen adierazitako kausa edo ahulezien azterketa baliagarria bada, urrakortasun bereziko 
egoeretako adingabeen artapena hobetzeko arazo horiek konpondu beharko dira. Hau da:
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– Egoera horien jatorrian dauden kausak errotik konpondu beharko dira (beraz, pre-
bentzioa hobetu behar da).

– Zerbitzu espezializatuen eta ohiko sistema edo sareen arteko lankidetza hobetu 
beharko da.

– Honelako egoeretan esku hartzen duten administrazio eta zerbitzu ezberdinen arte-
ko deskoordinazioa saihestu beharko da.

– Esku-hartzeak planifikatu beharko dira, sistematikoki ebaluatu beharko dira eta, 
emaitzen arabera, beharrez ko aldaketak egin beharko dira.

– Egoera “berriei” ematen zaien erantzunaren az kartasuna eta egokitzapena hobetu 
beharko da.

– Egoera kaltetuenentzako konpentsazioz ko neurriak hartu beharko dira.
– Datuen tratamenduko konfidentzialtasuna bermatu beharko da.
– Urrakortasun bereziko egoeretako umeekin esku hartzeko fase guztiak hobetu 

beharko dira, batik bat hasierako faseetan (detekzioan, neurriak hartzerakoan) eta 
bukaerako faseetan, gizarteratzea eta emantzipazioa sustatzen baitute.

– Urrakortasun bereziko egoeretako adingabeekin esku hartzen dutenen erantzukizu-
nak eta ekintza-esparruak argitu beharko dira, profesionalen lan-baldintzak hobetuz.

– Umeen eskubideen gaineko kontzientzia sozial eta sentsibilizazio handiagoa lortu 
beharko da.

– Adingabe hauen eskubideen defentsa eta berme tresna eraginkorragoak izan be-
harko dira…

Hurrengo atalean egiten ditugun gomendioen zati handi batek aurreko ekintza-ildoak garatu 
eta zehaztu nahi ditu.
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Hemen jorratutako umezaroko sektore edo gaien gainean Arartekoak egindako ezohiko 
txostenak soilik kontuan hartuta (hau da, gai horien inguruko izaera orokor zein bereiziko 
beste proposamen batzuk kontuan hartu gabe), umezarorik babesgabeenarekiko artape-
nean berrehun hobekuntza-gomendio zenbatu ditugu, besteak beste. Horietariko zenbait 
gomendio, normala denez gero, jadanik guztiz beteta daude. Bereziki zenbait oso jakinak 
direnak, izaera arautzailea dutenak (adibidez, ikasleen eskubide eta betebeharren dekretu 
berri bat egiteko gomendioa –abenduaren 2ko 201/2008 Dekretua onartzean betetakoa–, 
edo gure Erkidegoaren babes eta erreforma zentro guztientzako esparru arautzaile batera-
tua onartzekoa –uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua eta apirilaren 21eko 80/2009 Dekretua 
onartzean betetakoa–).

Berrehun gomendioen beste zati bati dagokionez, esan genezake erdiz ka bete direla gutxie-
nez. Kontuan izan beharra dago gure proposamen guztiek ez dutela zehaztasun maila bera 
eta, beraz, kasu batzuetan ia ezinez koa da erabateko ziurtasunez adieraztea gomendioa 
betetzat eman daitekeen ala ez; maila edo ponderazio kontua da, eta guk ez dugu hemen 
hori egiteko asmorik.

Guretzat agerikoa dena da orain arte egindako gomendio gehienak indarrean daudela orain-
dik, gutxienez parte batean, eta beharrez koak eta baliagarriak dira adingabeen eskubideak 
eta artapena hobetzeko. Eginda daude; 3. atalburuko ataletako bakoitzean gogorarazi ditu-
gu, eta, gure ustez, ez da beharrez koa hemen berriz azaltzea.

Atal hau artikulatzeko –Arartekoaren edozein txostenetan funtsez koa dena–, komenigarria-
goa eta eraginkorragoa iruditu zaigu gomendio berriak egitea, az ken urteetako jarraipena 
kontuan hartuta, hobekuntza premia larrienak dituzten gai horietara mugatuz eta horietan 
sakonduz. Edozein kasutan, gomendio “berriei” buruz baino, aurreko gomendioen egune-
ratzeaz edo birformulazioaz hitz egin genezake.

Horretaz gabiltzanean, normalean, bi arrazoi osagarri daude: bere garaian egindako go-
mendioa bete ez delako –edo, gutxienez, ez nahikotasunez–; eta, aztertutako errealitatea 
ikusita, uste dugulako gomendio hori errealitate hori hobetzeko gakoa dela, eta zenbait 
kasutan, gomendioa egin genuen garaian baino beharrez ko edo premiaz koagoa da orain. 
Hemen, ordea, zeharka edo era ez-zuzenean behintzat, aurreko gomendio batzuen be-
tetze-mailaren balioespena egiten dugu, lortutako eraginei dagokienez; gainera, gomendio 
batzuen lehenespena edo ponderazioa egiten dugu, berriki aztertutako egoeren eta egin-
dako jarraipenaren arabera.

“Antolatzeko” moduari dagokionez, multzo handietan bildu ditugu, eskumendun administra-
zioen arabera kasik. Multzoka antolatzeko formulak abantailak ditu (argi adierazten du zein 
Adminstrazio edo Saili dago(z)kio/en), baina baditu eragozpenak ere (beste administrazio edo 
instantzia batzuen erantzukizuna diluitu dezake, nahiz eta ez izan erantzule nagusiak).

Sektore edo eremu (babesa/gazteen arloko justizia/hez kuntza/osasuna) bakoitzaren go-
mendioez gain, izaera globaleko gomendioen lehen multzora bideratu nahi dugu arreta 
osoa, gomendiook “zeharkakoak” direla esan genezake, edo ez dagoz kiola sektore jakin 
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bati soilik. Horien bitartez, txosten honetan aztertutako arazo komunak ez urrakortasun 
berezia duten sektoreen artean izugarri hedatutako arazoak gainditzeko neurriak proposa-
tu nahi ditugu. Kasu askotan, egiazta daitekeenez, aurreko atalean adierazi ditugun izaera 
orokorreko ahulgune edo arazoen beste aurpegia dira, diagnostikorako balio dutenak.

a) iZaEra glObalEkO gOMEndiOak, aZTErTuTakO SEkTOrE guZTiETarakO 
EdO dEnETarakO baliagarriak

1. Umeen eskubideen gaineko kontzientzia soziala berrindartu eta zabaltzea

Sarritan entzuten dira adingabeek eskubide ugari eta betebehar gutxi dituztela aditzera 
ematen duten kez kaz eta kritikaz beteriko iritziak. Gure uste apalean, eztabaida faltsua da 
oso. Eskubideak eta betebeharrak txanpon beraren bi aurpegiak baino ez dira. Eta, era 
berean, ez dugu uste praktikan umeen eskubideen gaineko kontzientzia sozial handiegirik 
dagoenik.

Adingabekoen eskubideak, zeharka, helduentzako betebeharrak dira. Babeserako eskubi-
dearen arabera, adibidez, arrisku egoera –moral zein legal– baten berri duen pertsonak 
eskumendun agintariei jakinarazi behar die berehala.

Era berean, umezaroaren eskubideek eta adingabearen interes goreneko printzipioak 
beharrez koa egiten dute hez kuntza ikuspegi bat hartzea eta adingabe batekiko esku-hartze 
oro bide hartzeko lehentasunak ezartzea, baita sistema zuzentzaileen esku-hartzea ere: 
gazteentzako justizia (hez kuntza neurriak –baina ez adibide-emaileak–, adingabeak bere 
jarreren erantzukizuna hartzea bilatzen duten defentsarako ekintzak –ez ondorioetatik li-
bratzea inolako preziorik ordaindu gabe–).

Ziurrenik, adingabeen eskubideen gaineko kontzientzia soziala handiagoa da orain duela 
urte batzuk baino, eta poztu eta alaitu beharra dugu horrengatik. Baina oraindik asko egin 
beharra dago, bai maila orokorrean (eskubideen zabalkundea), baina egoera jakin batzuen 
gaineko kontzientziazioan (zigor fisikoak, tratu txarrak, sexu jazarpena, etab.).

Gomendio honek berori azpimarratu nahi du eta administrazio guztiei eskatu nahi die umeen 
eskubideen babeserako sentsibilizazio sozialerako ekimenekin jarraitzea eta berrindartzea.

2. Entzuna izateko, parte hartzeko eskubidea praktikan jartzea

Umeen eskubideen Konbentzioak, 12, 13, 15 artikuluetan, informazioa emateko eta jaso-
tzeko, biltzeko, iritzia emateko eskubideak azaltzen ditu… 12. artikuluak, zehaz ki, honela 
dio: “Umeak eragiten dioten gai guztien gaineko iritzia emateko eskubidea du, eta kontuan 
hartu beharko da haren iritzia”. Eragiten dioten gai guztien gainean.

Argi dago eskubide honen aplikazio zehatza adinak edo iritzia emateko gaitasuna beza-
lako faktoreek baldintzatzen dutela. Baina, txosten honetan aztertutako egoerak aztertzen 
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baditugu, adibidez, asko dira eragiten diz kieten gaiak eta, beraz, asko dira iritzia emateko 
eskubidearentzako lekua dutenak eta kontuan hartu behar direnak (nahiz eta horrek ez duen 
esan nahi bete behar direnik):

– Familiarengandik bereiztea dakarren babeserako neurri bat hartzea.
– Gune jakin batean edo bestean sartzea.
– Jaioterrira itzultzeko prozedura baten aplikazioa.
– Osasun probak egitea, adibidez, adina zehazteko.
– Neurri zuzentzaile bat edo beste bat hartzea.
– Gela bateko edo besteko hez kuntza artapena edo bilera.
– Osasun tratamendu jakin bat jarraitzea edo medikazio jakin baten aplikazioa.
– Etab.

Bereziki egokia iruditzen zaigu azpimarratzea adingabekoen partaidetza bermatzearen ga-
rrantzia, parte hartzen duten gela, talde, zerbitzu eta zentroen elkarbizitzaren arauen gara-
pen, onarpen eta aplikazioan. Horrek benetako partaidetzarako bideak egotea eskatzen du, 
horretara bideratutako epeak, kexa eta iradokizun mekanismoak…

3. Familiei laguntza ematea adingabeekiko funtzioen garapen egokia lor dezaten

Arartekoaren esku-hartzea hemen aipatutako gaietan bereziki ume eta nerabeen artapen 
“instituzionalizatuan” oinarritu da, legeak ematen diz kion eskumen eta funtzioei jarraiki. 
Horrek azaltzen du zergatik duen hainbesteko pisua gure txostenetan –baita honetan ere– 
harrera-zentroen, barnetegien, eskolen, hez kuntza eta terapiarako unitateen eta abarren 
egoeraren azterketa.

Hala egiten dugu lege eskakizunez, baina horrek ez du esan nahi ez ditugula ondo eza-
gutzen instituzionalizazioaren erantzunek izaten dituzten mugak; bereziki honakoei dago-
kienez: lotura afektiboak, bizitzan zeharreko erlazioaren jarraipena, erreferentzia eta babes 
iraunkor gisa balia daitez keen helduen disponibilitatea…

Arrisku handiko eta urrakortasuneko egoeretan ere, familia existitzen ez denean edo be-
tetzen ez dituenean oinarriz ko funtzioak eta instituzio batek hartzen duenean adingabearen 
tutoretza, baita kasu horietan ere, lotura afektiboa beharrez koa izaten da bere segurtasun 
eta garapen osorako.

Bestalde, badago errealitate estatistikoa ere, batzuetan ahaztua: gure erkidegoko adinga-
been %99 ia-ia, “euren” familietan bizi dira, izan biologikoak, adopzioz koak, harrerakoak, 
hedapenekoak, guraso bakarrak, sexu bereko gurasodunak…

Argi dago familia guztiek (edozein dela ere adingabea bizi den familia-eredua) ez dituztela 
beharrez ko baliabide, gaitasun eta eskumenak euren babes eta zaintzarako funtzioak behar 
bezala betetzeko. Oso arrazoi ezberdinengatik. Eta ematen du arrazoi hori hemen aipatu-
tako arrisku-egoera ugariren jatorrian dagoela.
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Baina euren lana behar bezala betetzeko gai ez diren horietako familia askok –arrazoi ugari 
tarteko–, beharrez ko laguntzekin egin ahal izango lukete: laguntza teknikoa, trebakuntza, 
ezinbesteko baliabideak, aholkularitza, denbora komunak errazteko bateratze-neurriak, la-
guntza…

Eremu honetan, dudarik gabe, lan eta hobekuntza aukerak izugarriak dira eta, batik bat, 
arrisku larriko egoerak saihesteko edo prebenitzeko balioko lukete, esperientziak erakusten 
digunez, behin gertatu ondoren adingabearen garapenean ondorio larriak baititu eta oso 
zailak da horiek berbideratzea.

Familien laguntzarekin bat, oro har, edo familia edo lan arloko bizitza uztartzeko beharrez ko 
neurriekin bat, orain arte gure artean gutxi esperimentatutako formulak potentziatzeko bizi-
kidetza aipatu beharko litzateke hemen ere, adibidez, profesionalizatutako harrera-familien 
existentzia.

EAEko familiei laguntzeko instituzioen arteko planen existentziak balio beharko luke hemen 
proposatutako ekintza-ildoen antzekoak bultzatzeko eta esperimentatutako aurrerapausoak 
balioesteko.

4. Instituzioen erantzukizuna eta umeen artapenean Hirugarren sektorearen zeregina 
hobeto argitzea

Aztergai hartzen dugun kolektiboa edo gaia edozein dela ere, aldatu egiten da Hiruga-
rren sektoreak elementu gako gisa duen pisua, eskura dituen baliabide eta programen ku-
deatzaile gisa. Kasu guztietan, halere, erabakigarria da. Eta batzuetan (adingabeen harrera-
guneen sarea adibide), bere pisua, ia erabatekoa da. Ia baliabide guztiak (salbuespen gutxi 
batzuk kenduta) Hirugarren sektoreko elkarte eta antolakundeek kudeatzen dituzte.

Sarritan, alde bakoitzaren betebehar eta konpromisoak zehazten dituen tresna formal baka-
rra urteko hitzarmena da, eskumendun Administrazioaren eta aztergai den entitatearen 
artean sinatua. Zehaztasun gehiago edo gutxiagoko hitzarmena.

Gomendio honen bitartez alde guztien artean egoera hau berraztertzeko beharra plantea-
tu nahi dugu, eremu sendo eta iraunkorragoak izateko aukerak aztertzekoa (urte anitzeko 
hitzarmenak edo kontzertuak), aplikazioa hedatzekoa, eta, edozein kasutan, Hirugarren sek-
toreak burututako lan handia duintzekoa, profesionalizazioa potentziatzekoa eta ebaluazio 
eta kontrolerako elementuak hobetzekoa, beti Administrazioari baitagoz kio, Administrazioa 
baita adingabeen eskubideak bermatzeko az ken erantzulea.

5. Beharrez ko baliabideen sorkuntza eta babeserako lidergo instituzionala

2001. urtean jadanik, “arazotsutzat” jotako populazio taldeentzako baliabide eta zentro ja-
kin batzuen kokapenak eragindako protesta eta gaitzespen erreakzioak ikusita, erakunde 
honek gomendio orokor bat egin zuen “urrakortasun bereziko egoeran dauden kolektiboen-
tzako zerbitzuak sortzeko erakundeen lidergoa” delakoari buruz.
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Gataz ka askotan esku hartu ondoren, Arartekoaren erakundeak gogoratzen zuen orduan 
zerbitzu baten sorkuntza, bere ezaugarriei jarraiki, araudi jakin bati lotzen zaiola eta, beraz, 
prozedura arautu bat jarraitzen du (lanen baimena, irekitzeko baimena…). Kasu hauetan, 
eskumena duen administrazioak lege-esparrua aplikatzea besterik ez du, ezarritako pro-
zedura fidelki jarraituz eta puntualki erabakiak hartuz, zerbitzua baimenduz edo ezetsiz. 
Zehaz ki, ez dago dudarik, halako prozeduren oinarriz ko funtzioetako bat alde guztiei se-
gurtasun juridikoa eskaintzea, bai zerbitzua sortzea eskatzen eta sustatzen dutenei, bai 
proiektuaren eragina izan lezaketenei. Beraz, beharrez koa da prozedura betetzeko beharra 
azpimarratzea, baita honek eskaintzen dituen aukera guztien aprobetxamenduan ere, alde 
guztiek alegazioak egiteko eta euren jarrerak azaltzeko aukera izan dezaten, aldez eta epez.

Arazo edo hutsuneak aztertzen ditu ere, batzuetan, horiek nabarmentzen baitituzte au-
zokideen erreakzioek. Oinarriz ko alderdiak zalantzan jartzea sumarazten duten aurkako 
erreakzioak, sozialki gutxi landutakoak batzuetan. Hortaz:

– Politika jakin batzuekiko desadostasuna azaltzen da. 
– Zonalde jakin batzuetako zerbitzu jakin batzuen kontzentrazioa zalantzan jartzen da.
– Planifikaziorik eta baliabideen banaketa orekaturik eza zalantzan jartzen dira.
– Informazio eta partaidetza-bideen hutsunearen aurrean protesta egiten da…

Az ken urteetan zehar, asko izan dira arazotsutzat jotako nerabeentzako baliaibide hauen 
irekierek eragindako era honetako adierazpenak.

Kontua ez da balioestea argudioak egokiak diren ala ez, ezta kritikoki onartzea ere, ezpada 
zer oinarriz ko gaik elikatu ditzaketen horrelako jarrerak. Zerbitzu jakin batzuen planifikazio 
publiko bat balego, adibidez, akaso errazagoa litzateke defendatzea, zonalde bateko auzoko 
ordez karien aurrean, baliabide jakin bat zonalde jakin batean kokatzeko beharrizana, antze-
ko batzuk beste zonalde batzuetan kokatzen diren bezala –edo kokatuko dira, planifikazioari 
jarraiki–.

Arazo horiek prebenitzeko eta saihesteko beharrez koa da sentsibilizazio soziala. Alde horre-
tatik, urrakortasun bereziko edo baztertzeko arriskuan dauden adingabeentzako zerbitzuak 
sortzeari dagokionez, Arartekoaren erakundearen ustez, beharrez koak da eskumena duten 
administrazioek lidergoa eta jarrera aktiboa izatea kasu guztietan, helburu hauek lortzeko:

– Baztertzeko arriskuan dauden adingabeentzako zerbitzuen beharra eta ontasuna-
ren gaineko sentsibilizazio soziala lortzea; horrek, gutxienez, bazterketaren aurkako 
erantzun sozialaren programa, politika eta apustuen gaineko informazio sistemiko 
eta argia eskatzen du.

– Artapen beharrizanak aztertzea eta, ondorioz, erantzunak planifikatzea eta lurraldean 
banatzea, gehiegiz ko kontzentrazioak eta ghettoak sortzeko arriskua saihestuz.

– Informazio eta proposamenen elkartrukaketa ahalbidetuko duten partaidetza me-
kanismoen erabileraren existentzia erraztea eta sustatzea, eragile sozial antolatuen 
(elkarteen…) zein proiektuaren fase guztietan nolabaiteko eragina izandako auzoki-
deen presentzia aktiboa bermatuz.
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– Inplikatutako sail edo administrazioen arteko posizio komunak koordinatzea eta 
moldatzea (izan tokian-tokian, lurraldean edo erkidegoan).

– Zerbitzuek ondo funtzionatzeko beharrez ko bermeak eskaintzea. Profesionalen eta/
edo programen laguntza, kontrol, ebaluazio, jarraitutasun eta abarrei eragiten die-
ten bermeak, batik bat baliabide baten kudeaketa beste entitate bati ematen zaio-
nean eta ekimen sozialetik datorrenean.

– Bereziki urrakorrak diren populazio sektoreen estigmatizazioari ekarpenak egiten 
diz kioten kargu publikoen hitzaldi eta manifestazioak saihestea, eurei zuzendutako 
baliabideen kokapena gaitzespen posiblea prebenitzeko neurri gisa.

– Gataz ka posibleak saihestea eta, sortuko balira, lehenbailehen konpontzeko ekar-
penak egitea.

– Programen jarraipena egitea, beharrez ko moldaketa sartzeko eta praktika onak za-
baltzeko.

Horrengatik guztiarengatik, Arartekoaren erakundearen arabera, ezinbestekoa da erakun-
deen arduradunek proiektu hauek bultzatzea eta bideratzea, sentsibilizazio soziala, herrita-
rren partaidetza, beharrizanen araberako erantzunen planifikazioa, administrazioen arteko 
koordinazioa, elkartasunez ko ekimen sozialen laguntza eta errekonozimendua, eragile so-
zial konprometituenekiko lankidetza arrisku egoera larrienetan dauden haurren defentsan, 
eta zerbitzuen funtzionamendu zuzenaren bermea.

6. Jasotako emaitzen ebaluazio sistematikoa eta publikoa

Aurreko atalean adierazi dugun bezala, az ken urteetan urte anitzeko ekintza-planak ones-
teko praktika zabaldu da gure artean, bai izaera orokorrari dagokionez (lurralde edo udalerri 
jakin baterako umezaro-planak), bai hemen landutako sektore edo gai batean oinarritua 
(immigrazioa, herri ijitoa, eskolako bizikidetza, adimen-osasuna, aldi baterakotasuna, droga-
mendetasuna…).

Plan horien existentzia aurrerapausotzat jo beharra dago, gizartearen aurreko konpromiso 
publiko argia baita. Baina konpromiso hori, gure iritziz, plan horiek praktikan jartzerakoan 
lortutako emaitzen ebaluazioari luzatu behar zaio ere, nahiz eta hori ez den beti gertatzen.

Onartutako planetako askok badituzte ebaluazio adierazleak ere; hau da, jarraitutako hel-
buruen lorpena ebaluatzeko oinarria izan behar duten datu, emaitza eta informazioak au-
rreikusten dituzte. Eta, gai jakin batzuetan, badira dagoeneko plan batzuk: I Plana; II Plana…

Ematen du beharrez koa dela azpimarratzea Plan guztiak ebaluatzeko garrantzia, gutxie-
nez indarraldiaren amaiera aldera. Ebaluazio hori ahalik eta objektiboena izan behar da, 
era parte-hartzailean burutu behar da, publiko egin behar da eta oinarriz ko elementua 
izan behar da neurri zuzentzaileak hartzeko eta, beharrez koa balitz, plan berrien garapena 
bideratzeko.

Jarduteko modu horrek ez du aparteko ezer izan behar, ezpada onartutako plan guztiei 
modu sistematikoan aplikatzen zaien praktika ona.
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7. Zerbitzu eta profesional ezberdinen arteko koordinazioa hobetzea, adingabeekiko esku-
hartzeetan koherentzia handiagoa bermatzeko neurri eraginkor gisa

Txosten honen 3. eta 4. atalean ikusi ahal izan den bezala, baita aurreko txosten mono-
grafikoetan ere, zerbitzuen arteko koordinazioaren arazoak eta zailtasunak adingabeekiko 
lanean etengabe azaltzen dira.

Oso faktore eta kausa ezberdinengatik: zerbitzu bakoitzak Administrazio ezberdin bat baitu 
(tokikoa, lurraldekoa, autonomikoa…); zerbitzu bakoitzak sail ezberdinen lotura du, Adminis-
trazio berekoak badira ere (Hez kuntza Sailekoak, Osasun Sailekoak, Justizia Sailekoak…); 
ekintza komuneko protokoloentzako eta informazioa transmititzeko antolatutako bideen 
existentzia ezarengatik; kultura profesionalengatik eta profesional batzuen eta besteen es-
tatus ezberdinengatik…

Eta, halere, ohikoa, normala, izaten da urrakortasun bereziko egoeran dagoen adingabe 
bakoitzaren kasuan profesional askok parte hartu behar izatea, eta denbora luzez egin be-
har izatea.

Koordinazioa, beraz, ez da soilik desiragarria, ez da soilik komenigarria, ezpada guztiz 
beharrez koa koherentzia –eta eraginkortasuna– emateko esku-hartze profesional ezberdi-
nei.

Hurrengo gomendioetan era zehatzagoan adieraziko den bezala, koordinazio beharra na-
barmena da eremu edo egoera jakin batzuetan: Tokiko eta lurraldeko zerbitzuen arteko 
babesari dagokionez; babes eta justizia zerbitzuen artekoari dagokionez; osasun zerbitzu 
eta hemen aztertutako gainerako zerbitzuen artean…

Bestalde, koordinazioa ezin da gelditu profesionalen euren borondate onaren eskuetan; le-
hentasuntzat jo beharra dago eta zerbitzuon buru den administrazioak berak bermatu behar 
ditu. Alde horretatik, gure erakundeen “arkitekturak”, askotan, laguntza baino eragozpena 
da, zailtasun erantsia.

8. Konpentsazio politikak segregazioaren edo estigmatizazioaren aurkako neurriekin uz-
tartzea

Neurriz kanpokoa edo leku ez hain garatuetakoa eman lezakeen arren, badira bazterketa 
egoerak eta segregazio eta estigmatizazio mekanismoak ere, tamalez.

Horrela, gehienetan arrakastatsuak diren gizarteratze-ibilbideen existentzia argitasunez az-
pimarra dezakegun arren (familia egituratu bateko kidea izan  eskolaratze probetxugarriaz 
gozatu  kualifikazio profesionala lortu  familia-bizitza, bizimodu autonomo edo enple-
gua lortu…) bazterketa ibilbideen existentzia antzeman dezakegu ere: Familiaren hutsunea 
edo desegituratua  eskolaratze arazotsua edo eskola porrota  instituzionalizazioa  
delinkuentzia  instituzionalizazio berria  erreinzidentzia…
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Hori dela eta, askotan, gaur egun harrera-etxe batean aurkitzen dugun nerabea, edo esko-
laratze prozesutik kanpo ikusten duguna, bihar-etzi barnetegi batean aurkituko dugu, eta 
berriz aurkituko dugu, hilabete batzuen ondoren, arrisku bereziko egoeraren batean.

Erakunde honen ustez, horrek eskatzen du ustez kontrakoak diren bi ekintza mota modu 
egokian uztartzea:

1) Alde batetik, egoera urrakorrenean edo arrisku larrian dauden umeei zerbitzuen 
aldeko konpentsazio politikoak aplikatzea, baliabide eta laguntza gehiago emanez, 
beste zentro edo baliabide batzuei baino.

2) Aldi berean, umeen populazioaren, bere estigmatizazio sozialaren, ghettizazioaren, 
bazterketaren eta segregazioaren arriskuak ahalik eta gehien saihesteko neurriak 
hartzea eta aplikatzea.

Gomendio orokor honek badu zehaztasuna, adibidez, 28. eta 33. gomendioetan, hez kuntza 
sistemari aplikatutakoetan eta, zehaz ki, urrakorragoan egiten dituzten heziketa beharrizan 
berezietako edo bereizietako eskolako populazio jakinei zuzenduak.

b) babES-SiSTEMEkin ZErikuSia duTEn gOMEndiO ESPEZifikOak

Multzo honetan bildu ditugu adingabeen, bertakoak zein atzerritarrak, babesgabezia eta 
arrisku-egoerari gure Erkidegoan eskaintzen zaion artapena hobetzeko egun beharrez koak 
diren gomendioak.

9. Instituzionalizazioaren formula alternatiboak potentziatzea

Hirugarren gomendioan aurreratu dugun bezala, instituzionalizazioaren mugak ikusita, adin-
gabearen babes eta berme elementu gisa familiaren (edozein familia motaren) potentzia-
litateak ikusita, eta programa batzuek eta besteek lortutako garapenaren gradua ikusita, 
beharrez koa ematen du instituzionalizazioaren formula alternatiboak modu berezian bul-
tzatzeak eta indartzeak.

Bere gabeziak gainditu eta bere funtzioekin behar bezala betetzeko beharrez koak diren 
trebakuntza eta baliabideak emateko familiari lagundu nahi dioten programa guztiak zabal-
tzea eta sustatzea beharrez koa da; prebentziorako ekintzen bitartez zein tokian-tokian edo 
lehen mailako artapenean egindako berrindartzeko ekintzetan, zein umeak hartzen dituz-
ten harrera-familiekin bigarren mailako artapen zentro edo baliabideetatik egin daitez keen 
ekintzetan.

Bestalde, badira hedatu edo zabaldu beharreko formulak edo zerbitzuak; adibidez:

– profesionalizatutako familien harrera;
– familia gataz ken egoeretarako bitartekaritza-baliabideak;
– topaguneak…
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10. Lehen mailako zerbitzuen eta bigarren mailakoen arteko koordinazioa hobetzea adinga-
been babesaren arloan

Gure zazpigarren gomendioaren zehaztapena da, ekintza-eremu batean aplikatuz, non to-
kiko gizarte zerbitzuen esku-hartzeak zein lurraldeko zerbitzu espezializatuenak gakoak izan 
daitez keen zeregin batzuk betetzen dituzten. Batzuk prebentzioan, detekzioan, eratorpe-
nean, arrisku larrikotzat jotzen ez diren egoeren artapenean, laguntza ekintzen garapenean 
eta familia inguruaren berrindartzean. Besteak, babesgabezia edo arrisku larriko egoeren 
aurrean egindako esku-hartzean.

Txosten honen 3.1 atalean jasotakoari jarraiki, bi zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzea 
planteatutako eskaera nagusietako bat da, tokiko zerbitzuen edo lehen mailako artapenaren 
partetik batik bat.

Martxan dauden zenbait ekimen, balioespenerako tresna komunen erabilera, adibidez, la-
gungarri gerta daiteke horretarako.

Baina koordinazio hori hobetzeko beharra ez zaio lotu behar balioespen edo erabakiak hartze-
ko hasierako uneari, ezpada informazioen elkartrukaketako esku-hartzearen ibilbide osoari; 
eremu batean edo bestean burututako ekintza ezberdinen koherentzia erabakigarria da.

11. Erreferentzia tutoreari entitatea ematea eta orokortzea

Adingabe bakoitzak konfiantza lotura bat izateko erreferente heldu bat izateko komenientzia 
pertsona ororen –kasu honetan adingabe ororen– oinarriz ko beharrizanetik dator: fidatzeko 
norbait izateko beharra, eta ibilbide luzeetan esku hartzen duten pertsona bat, bi eta ugari-
ren hez kuntza-funtzioak.

Zentro edo zerbitzu askotan bada jadanik figura hori eta bere erabilgarritasuna argi azaldu 
izan da. Kontua, beraz, arautzea, indartzea eta entitate handiagoa ematea litzateke: hala 
aitortzea eta balioestea; adingabearen iritzia haren erreferentziaz ko tutorea nor izango den 
erabakitzerakoan kontuan hartzea bermatzea; prozeduraren une jakinetan esku hartzeko 
gaitasuna edo funtzioak zehaztea; bere existentziaren berri nork izan behar duen eta zer 
informazio eman behar den ezartzea…

Izatez, ibilbidearen zenbait zatitan jadanik martxan dauden praktika onak aprobetxatzea eta 
orokortzea izango litzateke kontua.

12. Adingabeen inguruko informazio sozialen edukia berraztertzea eta bere garapen eta 
zabalkunderako kontuan izan beharreko irizpideak ezartzea

Egungo txosten sozialek, askotan, eragin handia izaten dute. Adibidez, funtsez koak dira 
adingabea familia nukleoarengandik bereizteko, aldian-aldian bere egoera berraztertzeko, 
zentroa aldatzeko, neurri bat edo bestea hartzeko, etab. Batzuetan, are gehiago, txosten 
bakarra izaten da, onerako eta txarrerako.



Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak. 
Arartekoaren txosten berezia

396

5

396

Beraz, beharrez koa da hainbesteko eragina izan dezakeen txosten batek bere objektibota-
suna, konfidentzialtasuna, errekurritzeko aukera edo bigarren txosten bat eskatzeko aukera 
izatea… Beste prozedura batzuetan (prozedura judizialetan, adibidez) existitzen diren neu-
rriak.

Gero eta ohikoagoa da Arartekoak jasotzea babesaren arloko txostenen egokitzapenaren 
eta profesionalen jardueraren gaineko kexak. Alde horretatik, babesgabetasun arazoak su-
matzen dira, adingabe edo haien familiei ez ezik, inplikatutako profesionalei ere eragiten 
dietenak.

Indefinizioa eta babesgabetasun egoera, berez, kasu askotan gertatzen da, neurri osaga-
rrien bitartez gaindi baliteke ere. txostenen edukia arautzea, zer bildu behar duten eta inola 
ere azaldu behar ez dutena; haien konfidentzialtasuna bermatzeko irizpideak eta proze-
durak ezartzea, baita nork eskura ditzakeen; txostengileen trebakuntza zaintzea; edukia 
zalantzan jartzeko errekurtso-bideak arautzea edo aurreikustea; praktika onak zabaltzea eta 
aplikatzea… Arau baten, dekalogo baten, kode deontologiko baten forma har dezaketen 
auziak…

Edozein kasutan, adingabearen defentsaren ikuspegitik, txosteneko edukietan adingabea-
ren estigmatizazio oro saihestu beharra dago, haien partaidetza bermatu behar da txoste-
naren idaz kuntzan eta ezagutzan, eta beharrez ko bermeak ezarri haien erabilera beti adin-
gabeen onurarako izan dadin.

13. Egoitzetako harrerarako baliabideak arautzen dituen 131/2008 Dekretuaren garapena 
eta aplikazioa az kartzea

Babesgabetasun egoeran dauden ume eta nerabeentzako egoitzetako harrera-zentroen 
gaineko dekretuak funtsez ko alderdi oso zehatzak arautzen ditu, besteak beste:

– programetako eta egoitzetako egituren tipologia;
– ume, nerabe eta artatzen dituzten profesionalen eskubideak eta betebeharrak;
– baliabideen funtzionamendu onerako baldintza material, funtzional eta pertsonal 

beharrez koak…

Sorkuntza berriko egoitza-baliabideak araudi horri atxiki behar zaiz kio, eta, gainera, lau urte-
ko epea zehazten da egungo egoitzek euren aurreikuspen eta baldintzak indarrean jarritako 
dekretuari egokitzeko. Jadanik bi urte baino gehiago igaro da eta, aurrerapauso txikiak eman 
badira ere (harrera-sareen pentsioen ezabaketa, adibidez), gure ustez ez dira aski izan. Be-
raz, ematen du beharrez koa dela eskumena duten administrazioei gogoraraztea epe hori 
betetzea eta arloan aurrerapauso esanguratsuak ematea garrantzitsua dela. Lehentasunez-
koa iruditzen zaigu honelako alderdiak azpimarratzea:

– Osasun zerbitzuen (bereziki adimenarekin zerikusia dutenen), ezgaitasunen bat du-
ten pertsonak artatzeko zerbitzuen, gizarteratze zerbitzuen, gazteentzako justizia 
zerbitzuen, gizarte zerbitzuen, gazte, kultura eta kirol zerbitzuen eta umeak babes-
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teko zerbitzu espezializatuen arteko lankidetza eta koordinazio protokoloen ezarpe-
na.

– Laguntzarik gabeko atzerriko adingabeei larrialdiko harrera egiteko protokolo komun 
bat eta aurrerago aipatuko ditugun ihesaldi edo baimendu gabeko hutsen kasuetan 
jarduteko protokolo komun bat garatzea.

– Ekipamenduak exijitutako baldintzetara egokitzea (zentroen gaitasuna, irisgarrita-
suna, profesionalen formazioa…).

– Araudian proposatutako tresnen aplikazio erreala (hez kuntza-zentro proiektua, bar-
ne araudia, fitxak…), hez kuntza-gizarte zeregina egituratuko duten elementu gisa…

14. Harrera-guneetako gorputz-miaketak arautzea eta baimendu gabeko hutsentzako eta 
botikak erabiltzeko protokoloak erabiltzea

Az ken urteetan jarrera, adimen-osasun, droga-mendetasun eta abarretan arazo larriak di-
tuzten nerabeak artatzeko zentro espezializatuen kopurua nabarmen hazi da; horrek egunez 
eguneko kudeaketa edo bizikidetza zaildu egiten du.

Erakunde honek egindako jarraipenari dagokionez, gutxienez hiru egoera daude non 
lehentasunez ko artapena beharrez koa den eta non arautzea premiaz koa den:

1) Gorputz miaketen praktika.
2) Ihesaldi edo baimendu gabeko hutsetako esku hartzea.
3) Botiken erabilera.

Lehen kasuan (gorputz-miaketak) gazteen justiziarako zentroetarako jadanik existitzen den 
araudia erreferentzia izan daiteke. Deigarria da zentro hauek araudi zehatz bat izatea eta, 
beraz, harrera-guneetakoak baino berme handiagoak dituzte, guneotan ez baita askatasuna 
mugatzeko esku hartze judizialik.

Bigarren kasuan, babesgabetasun sozialeko egoeran dauden ume eta nerabeentzako egoi-
tzetako harrera-baliabideak arautzen dituen 131/2008 dekretuak berak urte beteko epea 
ezartzen zuen protokolo komun bat garatzea ostatu hartutako harrera-guneetako baliabi-
deetatik adingabeek baimenik gabe egindako hutsen kasuetarako.

Asko dira zentroetan egon beharko luketen orduetan adingabeak guneotatik kanpo dabil-
tzala ( edota kanpoan egunak igarotzen dituztenak) dakiten adingabeon senide eta gura-
soengandik jasotzen ditugun kexak. Familiek euren kez kak eta kexak jakinarazten diz kigute, 
Babeserako Erakundearen aldetik adingabeari arreta desegokia eskaintzen zaiola salatuz. 
Garrantzitsua da gogoratzea adingabeen gaineko erantzukizuna Babeserako Erakundeare-
na dela, haien tutorea baita. Baimendu gabeko hutsen aurrean abiarazten diren ekintzak 
hauek dira: Ertzaintzari jakinarazi adingabea ez dela Zentrora itzuli, eta ondoren, noiz iritsi 
den jakinarazteko beste komunikazio bat.

Huts horiek eragiten duten ezinegona martxan jarri diren neurriak aztertzea beharrez koa 
egiten du, baita adingabearen hoberako intereseko beste neurri batzuk hartzea egokia 
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litzatekeen eta, aurreikusitako protokoloaren eremuan, beste eragile publiko batzuen esku 
hartzea beharrez koa den balioestea ere.

Protokolo hori zein Zentrotik alde egitean adingabeak jasaten duen arriskua kontuan izango 
duten artapen-urrats egokiagoak garrantzitsuak dira atzerriko adingabeen hutsei dagokie-
nez; horrengatik, kontuan hartu beharko litzateke atzerriko adingabeak artatzen dituzten 
zentroen bereizitasuna eta kolektibo horri eragiten dion arazoetako bat: beste Autonomia 
Erkidegoetara lekualdatzea.

Hirugarren gaia (botiken erabilera) txosten honen 27. zenbakia duen gomendioan jorratzen 
dugu bereziki eta, han gazteentzako justizia zentroetan aplikatzen badugu ere, babeserako 
zentroetarako ere baliagarria iruditzen zaigu.

15. Zentroen baimena, erregistroa eta ikuskaritza. Kudeaketarako baldintzak

Gaur egun, gure Erkidegoan, babesgabetasunean dauden adingabeak artatzeko bereziki 
sortutako ehun bat etxebizitza eta zentro daude jadanik. Horietako gehienak (Biz kaiko IFA-
Sen zenbait etxebizitza kenduta) entitate ezberdinek kudeatzen dituzte (elkarteek, funda-
zioek, bilguneek, kooperatibek..).

Legearen aurreikuspenak kontuan izan arren, oraindik ez da zentro hauen zentralizatutako 
erregistrorik, ez da aurrerapausorik eman euren baimentzean, eta administrazio erantzu-
leen aldeko ikuskapena ez da beti bermatzen.

Bestalde, txosten honen 4. Gomendioan adierazi den bezala, askotan, alde bakoitzaren 
betebeharrak eta konpromisoak formalizatzeko tresna bakarra kasuan kasuko entitatearen 
eta Administrazioaren artean sinatutako urteko hitzarmena da. Zehaztasun gehiagoko edo 
gutxiagoko hitzarmena, kasuaren arabera.

Azterketa hori bereziki baliagarria da sektoreren batentzat, babesaren sektorea, hain zuzen, 
non hamarnaka entitatek eta ehunka profesionalek lan egiten duten, gastu pertsonal handia 
eragiten duten balditzetan, eta beharrez ko arau-esparrurik eta aitorpen sozialik gabe.

Egungo egoera gainditzea eta alde esku hartzaile guztiei segurtasun juridiko hobea eta ber-
me hobeak lortzeko sistemari oinarriz ko elementu batzuk (zentroen baimentzea eta erre-
gistroa, zerbitzuaren kontratazio-baldintzak) ematea da gomendio honen asmoa: entitateei 
eurei, Administrazioari, profesionalen taldeei, familiei, eta, az kenik, artatutako adingabeei 
eurei.

16. Prozedurak egoera “berrietara” egokitzea

Oro har, adingabeak babesteko prozedurak egoera orokorretarako pentsatu izan dira eta 
horren arabera egokitu dira, baina ez dute aurreikusi edo kostatzen zaie gero eta ugariagoak 
diren egoera “berrietara” egokitzea. Honi buruz gabiltza, adibidez:
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– Familiarekin komunikazio gutxi edo bat ere ez duten laguntzarik gabeko atzerriko 
adingabeen egoera.

– Bikotean banaketa konplikatuko kasuek eragindako adingabeen egoera; kasu horre-
tan komunikazioa ez da bakarrarekin, ezpada askorekin, askotan erabakien aurrean 
jarrera ezberdinak dituztenak, bereziki adingabearen jagoletza eta zaintza gurasoe-
tako batek baino ez baldin badu.

– Bizikidetzari eta familiako bizitzari (pentsa bedi, adibidez, etnia ijitoko familia erru-
maniarren kasuan) eragiten dioten gaietan alde kultural handiak dituzten beste 
herrialde batzuetatik etorritako familia edo etnia txikietatik etorritako adingabeen 
egoera, zerbitzu sozialekin izan dezaketen erlazioaren kasuan…

17. Egungo zentro ereduak eta kasu bakoitzera aplikatutako eratorketa-irizpideak berraz-
tertzea, zentro “espezializatuei” arreta berezia eskainiz

Gure Erkidegoko harrera-zentroetan az ken urteetan izandako bilakaera aztertzerakoan, 
agian daturik deigarriena ez da baliabideen haz kundea –nabarmena izan bada ere–, ezpada 
adingabe jakin batzuk –normalean nerabeak– artatzeko zentro espezializatuen ugalketa; ja-
torriaren (laguntzarik gabeko atzerriko adingabeentzako zentroak) edo arazo motaren (por-
taera; drogen kontsumo arazotsua; adimen-osasun arazoak) arabera sailkatzen dira.

131/2008 Dekretuak berak, babesgabetasun sozialeko egoeran dauden ume eta nerabeak 
egoitzetan artatzeko baliabideak arautzen dituenak, honelako zentroen izatea aurreikusi eta 
arautzen du.

Hemen planteatzen dena da, alde batetik, Dekretuaren aurreikuspenak betetzen diren eba-
luatzeko beharra: eraginkortasuna eta emaitzak berraztertzea eta batzuetan kudeaketarekin 
bat datozen arazo eta arriskuei arreta bereizi eta egokia ematea.

Baina bada beste alderdi bat, aurrekoa bezain garrantzitsua, edo gehiago. Une jakin batean 
hartzen den erabakiari buruz ari gara, adingabea zentro batera edo bestera bideratzen due-
na.

Argi denez, eskumena duen Administrazioaren erabaki diskrezionala da. Baina diskreziona-
la izateak ez du esan nahi irizpide batzuen araberakoa izan behar ez denik; irizpide horietan, 
legearen eskakizunez, beti lehenetsi behar da adingabearen aldeko interesa, oso zaila dena 
praktikara eramatea.

Beharrez koa da erabaki honi berme handiagoak ematea; horrek, ziurrenik, prozedura 
hobetzea exijituko du. Prozedura horren kasu bakoitzean, argi utzi beharra dago:

– Zer pauso edo prozedura jarraitu diren.
– Nork hartu duen erabakia.
– Zentro edo baliabide jakin bat hautatzeko erabilitako irizpideak.
– Adingabearen iritzia kontuan izan den eta zein izan den iritzi hori…
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Erakunde honen iritziz, eta bermeak hobetze aldera, horiek eta beste zenbait gauza espe-
diente bakoitzean idatziz utzi behar dira eta aldian-aldian berraztertu behar dira, Dekretuak 
berak ezartzen duenari jarraiki.

18. Laguntzarik gabeko atzerriko adingabeen harrerari dagokionez administrazio guztien 
arteko oinarriz ko akordio baten beharraz

Erakunde honek gutxienez bost urte daramatza babesaren esparruan eskumenak di-
tuzten Estatuko administrazioen arteko oinarriz ko akordio bat lortzeko beharra azpima-
rratzen, laguntzarik gabeko atzerriko adingabeen harreraren arloko gutxienekoak adoste-
ko bada ere.

Alde horretatik, guztiz baliagarriak iruditzen zaiz kigu Bakarrik dauden adin txikiko atzerrita-
rren egoera EAEn (“Autonomia Erkidego ezberdinen arteko ekintzarako irizpide komunak”) 
gure txosteneko lehen gomendioa eta, Herri Defentsarien Bulego guztien arteko Akordioa 
(“Herriaren Defentsarako Erakundeen Adierazpena, Herri Administrazioek Bakarrik Dauden 
Adin Txikikoekiko Duten Erantzukizunari Buruz koa”).

Beraz, gauza ez da esandakoa hemen errepikatzea, ezpada bere beharra eta premia azpi-
marratzea berriz, akordio horren hutsak administrazio bakoitzaren erantzun-gaitasuna bal-
dintzatzen baitu; gure kasu zehatzean, foru aldundietako bakoitzaren erantzun-gaitasunaz 
ari gara.

Gainera, ez da lortu inolako oinarriz ko akordiorik, eta are okerragoa dena, proposamenak 
maila politikoko desadostasun handiak eragin ditu, egoera okertuz.

19. Bakarrik dauden atzerriko adingabeen harrerarako protokolo komun bat izatea gure Er-
kidegoko hiru lurralde historikoetarako

Bakarrik dauden atzerriko adingabeak adingabekoen babeserako baliabideetan kokatzeak 
eta artatzeak herri-administrazio eta erakunde ezberdinen esku-hartzea behar du; hori dela 
eta, beharrez koa da Administrazioak egin beharreko ekintzak islatu dituen ekintza protoko-
lo bat egitea, eta adingabeen eskubideak eta aplika litekeen araudiaren aurreikuspenak 
errespetatzea. Lurraldeetako bakoitzak protokolo bat egin du eta bakoitzak jarduera eta 
jarraipen gradu ezberdinak ditu. Egoitzetako harrera-baliabideak arautzen dituen 131/2008 
Dekretuak EAEko protokolo komun bat egitea aurreikusten du.

Atzerritarrei eragiten dien araudia asko aldatzen da, baita baliabideen antolakuntza ere, edo 
atzerriko adingabeen artapena edo artapena helarazteko modua bera. Zentroak irekitzen 
eta ixten dira, kudeaketa eta araudi aldaketak daude, diru-sarrerek gora edo behera egiten 
dute… Horrek protokoloak etengabe eguneratzea beharrez koa egiten du, nahiz eta egiten 
ez den dagokion az kartasunarekin.

Protokolo bateratu bat egiteak, Lurralde Historietan aplikatzeko beharrez koak diren aldae-
rak kontuan hartuta, adingabeen eskubideak errespetatuko direla bermatzeko balio be-

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_303_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_303_1.pdf
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har du, edo gutxienez, alde guztien erantzukizunak argi uzteko. Protokolo horrek burutu 
beharreko ekintzen konplexutasuna eta aldakortasuna bildu behar ditu, baita adingabeen 
eskubideak betetzeko beharrez ko bermeak ezartzea ere. Gogoratu beharra dago adinga-
beak bizi ditzakeen egoera guztiak babeserako zerbitzuen esku izan arte: leku egoki batean 
atxilotzetik (ez dezagun ahaztu askatasun eskubidearen debekua dela) adina erabakitzeko 
osasun probak egitera. Garrantzitsua da gogoratzea informatua izateko, oniritzia emateko, 
eta gerora garatuko dugun babeserako eskubidea.

Hauetako ekintzetako batzuek Estatuko Administrazio Orokorrari eragiten diote: Adinga-
been Erregistroaren kudeaketari, edo Fiskaltzari, adina ezartzeko eskumena baitu. Halere, 
esan bezala, esku-hartze askok administrazio ugariri eragiten diete; horrela, proba erradio-
logikoak osasun-zerbitzu ugaritan egiten dira eta Lege Medikuntzaren Euskal Institutuko 
pertsonal fakultatiboak balioesten ditu.

Institutu horretako irizpideen homogeneizazioa, hiru Lurralde Historikoetarako protokoloe-
kin; berme handienak (karpoaren, matrailezurraren edo, behar balitz, klabikularen proba) 
erradiologikoa izateko beharrez ko probak egiteko aukera, beraz, Eusko Jaurlaritzari dagokio 
(Lege Medikuntzako Euskal Institutuari). Baita txostenek idaz kera bat edo bestea izatea 
ere. Garrantzitsua da auzitegiko medikuaren txostenak tarte jakin bat adieraztea, eta ez 
“inguru” edo “gutxi gorabehera” bezalako terminoak, izan ere, “18 urte inguru” bezalako 
esaldiak erabiltzean, errakuntza-tartea adingabearen interesarekin bateraezina da.

Garrantzitsua da azpimarratzea adina zehazteko ekintzek arreta berezia eskatzen dutela, 
ondorio garrantzitsuak baititu gazte bat adingabeko edo adinez gorakotzat jotzeak; hori 
dela eta, bermatu beharra dago informatua izateko, oniritzia emateko eta eskubideok 
praktikatzeko ezez koaren ondorioen berri izateko eskubide eta probak.

Ez zaigu praktika egokia iruditzen bakarrik dagoen atzerritar adingabe bat aurkitzen den kasu 
guztietan proba hauek egitea. Proba hauek izaera arineko gorputz-miaketak dira, ezinbeste-
ko kasuetan baino egin behar ez direnak; beraz, gaztea nabarmenki adin gabea denean edo 
bestela, adibidez, dokumentazioaren bitartez edo aurretik egindako beste adin-zehaztapen 
proben bitartez, egiazta daitekeenean haren adina, probok ez lirateke errepikatu behar. Be-
raz, garrantzitsua da pasaporteak iruzur edo faltsutasun zantzuak agertzen dituenean, edo 
adingabeak duen beste edozein dokumentuk, datuen egiaz kotasuna ziurtatzeko beste me-
kanismo batzuk abiaraztea, adibidez, behar bezala legeztatutako dokumentazio-eskaera bat 
egitea jatorriz ko herrialdearen Kontsulatuari.Era berean, garrantzitsua da proba erradiolo-
gikoak egiteko erabakia hartu aurretik adingabeen Erregistroan kontsulta egitea, adingabea 
identifikatzeko datuak izan bailitzake. Proba erradiologikoen errepikapena soilik egin daiteke 
horretarako arrazoi justifikatuak daudenean.

Az kenik, protokoloak kontuan izan behar du atzerriko adingabe batekin ari dela, eta, beraz, 
hiz kuntza ofizialaren edo ofizialen ezagutza izatea zaila izango da. Interpretazio zerbitzu 
egoki bat aurreikusi beharko da, zirkunstantziak kontuan izango dituena bere funtzioa be-
tetzeko, hau da: adingabeko baten ulermenera egokitu dezala mintzaira eta desberdintasun 
kulturalak kontuan izan ditzala.
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20. Babes juridikorako eskubidearen erabilera zuzena ahalbidetzea

Adingabeen babeserako eskubidea ordenamendu juridikoak aitortu du, baina ez ditu bere 
erabilera ahalbidetzeko neurriak martxan jarri. Beharrizan hori nabarmenagoa da kasu 
batzuetan, Administrazioa tutorea denean edo bakarrik dauden atzerriko adingabeen ka-
suan. Adingabe hauen erlazioak Babeserako Erakunde hauekin interes-gataz kak eragiten 
ari dira, adingabeen eskubideak era independentean eta bereziki zaintzen dituen abokatu 
baten presentzia beharrez koa egiten dutenak, eta ez soilik prozesu judizialetan, non babes-
le judizial bat izenda daitekeen.

Administrazioaren jardunbidea arautzen duen printzipioa adingabearen interes gorena da. 
Babeserako Erakundeek adingabearen heziketa eta garapena ahalbidetu behar dituzte. 
Adingabearen interes gorenerako funtzioak behar bezala betetzeak, ziurrenik, ez luke hain 
beharrez koa egingo lege aholkulari independente baten funtzioa. Halere, gataz ka ugari 
sortzen dira babeserako erakundeen erabakien eta adingabeen interesen artean. Erabaki 
horiek zuzenki eragiten diete adingabeen bizitzari eta haien interes pertsonal, familiar eta 
sozialei, besteak beste: atzerriko adingabeen kasuetako egoitza-baimenerako eskaeretako 
atzerapenak, euren oniritzirik gabe egoitza-zentro batera lekualdatzeko erabakia, jatorriz ko 
herrialdera itzularazteko erabakia, adinaren zehaztapena… Finean, interes-gataz ken exis-
tentziak babeserako erakundeen eta babesgabetasun egoeran dauden adingabeen artean 
beharrez koa egiten du, gure ustez, laguntza juridiko independente bat aurreikustea.

C) gaZTE-JuSTiZiarEn SiSTEMarEkikO gOMEndiO ESPEZifikOak

21. Esku-hartzeen jarraipena eta jarraitutasuna hobetzea

Gomendio hau 7. zenbakikoaren zehaztapena da, kasu honetan gazte-justiziaren sistemari 
aplikatua.

Arreta adingabe arau-hausleekiko esku-hartzearen alderdi batzuetara bideratu nahi du; gure 
ustez garrantzi berezia dute eta nabarmen hobetu litez ke, izan emantzipaziorako aukerak, 
ezarritako neurria bete ondoren, izan adingabearen familiarekiko lana.

Alde batetik, kontua da adingabea familiara itzultzea edo familiarekin bizitzea baldintza 
hobeetan egitea, berrerortzea saihestea eta familiari laguntzea bere oinarriz ko funtzioak 
behar bezala bete ahal izan ditzan (adibidez, areagotzen ari den gurasoen eta seme-alaben 
indarkeria egoeren aurrean esku hartzeko garrantzitsua da).

22. 3/2005 Legeak eta 80/2009 Dekretuak ezarritako arau-eremua bere esparru osoan 
aplikatzea

Ume eta Nerabeen Arreta eta Babeserako 3/2005 Legearen arabera, babeserako zentroe-
tan gertatzen den bezala, gazte-justiziako zentroen baldintza material, funtzional eta pertso-
nalak barnetegi-neurriak betetzeko arau bidez ezarri behar dira (askatasuna murrizteko neu-
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rriak betetzeko hez kuntza-zentroei buruz ko apirilaren 21eko 80/2009 Dekretuaren bitartez 
egin zen).

Arreta deitu nahi genuke araudiaren zenbait alderdiren gainean, izan bere garrantzi berezia-
rengatik, izan behatutako aplikazio-maila aski-ezagatik.

– Neurri judizialak betetzeko heziketa-zentroek osasun, hirigintza eta beste hainbat 
arlotako indarreko legediak bete behar dituzte… Erakunde honek arreta berezia es-
kaintzen dio irisgarritasun arloko araudia betetzeari.

– Zentro guztiek adingabe arau-hauslearen eta biktimaren arteko bitartekaritza fun-
tzioak betetzeko programa eta pertsonal egokiak izan behar dituzte.

– Zentro guztietan atzerriko adingabeekin euren hiz kuntzan komunikatzeko pertsonal 
edo baliabide egokiak izan behar dira posible den neurrian.

– Urtero zentro bakoitzaren funtzionamenduari buruz ko txostenak eta oroitidaz kiak 
egin behar dira.

– Sarearen zentro batean gutxienez, adimen-osasuneko arazoak edo droga-mende-
tasun arazo larriak dituzten adingabeentzako artapen psikoterapeutikorako unitate 
berezi bat egon behar da (pertsonal espezializatuarekin).

– Hez kuntza-zentro bakoitzaren informazio-materialak egin behar dira, adingabeen-
tzat eta euren familientzat…

23. Adingabeentzako erregistro espezifikoak eta polizia-bulegoak ezartzea

Ohiko samarra da poliziaren esku hartzea delituren bat egin duten nerabeekin, bai identi-
fikatzeko edo detektatzeko, bai lekualdatzeko.

Adingabearen erantzukizun penalari buruz ko urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoak dio 
adingabeak, poliziaren zaintzapean dauden bitartean, bulego egokian egon behar dutela, 
helduak atxilotzeko erabiltzen direnetatik bereizita. Arartekoaren erakundeak az ken urtee-
tan gogorarazi eta azpimarratu duenari jarraiki, egindako bisitei jarraiki, gure Erkidegoaren 
komisariek, oro har, ez dituzte adingabeak atxilotzeko kokagune bereziak, ezta Errege De-
kretuak (uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretua) xedatutako adingabeentzako atxi-
loketa-erregistro liburu espezifikorik.

24. Ofizioz ko abokatuen txandak eskainitako babes-zerbitzua eta formazio espezifikoa 
hobetzea

Justiziarekin arazoak dituzten nerabe eta gazteen parte zati batek ofizioz ko txandaren 
abokatuek emandako defentsa izaten du, Administrazioaren eskariz kontratatu eta ordain-
dutako Abokatuen Elkargoaren zerbitzu publikoa izanik.

Adingabeekiko esku hartze profesionalak, argi denez, adingabekoen erantzukizun penala-
ren arloko espezializazio maila jakin bat eskatzen du, baita arlo honetako ezaugarri jakinen 
ondorioak kontuan izatea eta horren arabera jardutea ere. Izan ere, adingabekoen esku 
hartze judizialean, aplikatzen diren ekintza eta neurri guztiek izaera hezitzailea izan behar 
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dute; horrek adingabea bere ekintza eta ondorioen gaineko erantzukizuna izateko lan egitea 
eta berori bultzatzea –ez ezestea edo diluitzea– dakar.

Gomendio honen bitartez, Abokatuen Elkargoari eta Justizia Sailari eskatzen zaie eman-
dako zerbitzua ebaluatzea, adingabekoekin lan egiten duten ofizioz ko txandaren profesio-
nalen formazio espezifikoa erraztea, eta adingabeko bakoitzaren erantzukizunaren eta ba-
besaren egikaritzan gerta litez keen kontraesan posibleak jorratzea eta saihesten saiatzea.

25. Babes-zerbitzuekiko erlazioa indartzea, lehen mailako arreta zerbitzuak barne

Az ken urteetan, babeserako sistemetatik etorritako neurri judizialak betetzen zituzten adin-
gabeen proportzioa nabarmena izan da (maila orokorrean, inguru irekiko neurrien zenbateko 
osoaren herena eta bi heren askatasuna murrizteko neurrien kasuan: barneratzeak).

Datu hori bera hausnarketarako datua izan beha da: Zein dira horretarako arrazoiak? Bai-
na, gainera, gazte-justiziaren sistemen eta babes-sistemen arteko erlazioak eta lankidetza 
zaintzeko beharra indartzen du, izan lurralde mailan (neurri judizialak dituzten nerabeetako 
askoren jatorri diren harrera-zentroetako erantzuleak, esku hartu behar dutenak, neurriak 
betetzeko zein neurrion betetze-epea amaitzeko), izan tokian-tokian (familiekiko lanean, 
emantzipazio programetan eta abarretan zuzenean inplikatutakoak).

26. Osasun-zerbitzuekiko lankidetza hobea lortzea

Neurri judizialak betetzen dituzten nerabeen zati handi baten soslaia eta beharrizanak kon-
tuan hartuta, espezializatutako osasun-zerbitzuen inplikazio eta lankidetza hobea lortzea 
garrantzitsua da, bereziki adimen-osasuna edo drogen kontsumo arazotsua bezalako alder-
diei dagokienez.

27. Botiken erabilera kontrolatzea eta, posible den heinean, saihestea

Neurri batean, gomendio hau aurrekoaren zehaztapentzat jo daiteke, eta 45. artikuluan pro-
posatzen dugunarekin osatu beharra dago: “Adingabeen oniritzi informatua bermatzea”.

Erakunde honen iritziz, instituzionalizatutako adingabeekin botikak erabiltzeak berme mota 
ugari izan behar ditu: preskripzio eta osasun-kontrola; hartzeen konstantzia idatzia; botikak 
gordetzen diren gunerako sarbide itxia; txanda aldaketetan hezitzaileen arteko beharrez-
ko informazioaren transmisioa; familiarrei edo erreferentziaz ko tutoreei eman beharreko 
informazioa… Hori da gure aldian aldiko zentroetarako bisitetan bereziki behatzen dugun 
alderdietako bat, eta ez ditugu beti aurkitzen beharrez ko baldintzak eta bermeak.

Bestalde, botikak ematera jotzea, batzuetan, beste baliabide edo programa alternatiboen 
hutsak dakar, eta horiek potentziatu behar dira: terapia alternatiboak, familia ingurukoekiko 
lana, etab.



405

Aurkibidea

5

405

Arartekoaren gomendioak

d) HEZ kunTZa SiSTEMarEn gainEkO gOMEndiO ESPEZifikOak

1. Heziketa beharrizan berezi eta espezifikoekiko erantzunari dagokionez

28. Egoera baztertzaileak edo bazterketa sustatzen dutenak saihestea

Heziketa beharrizan bereziak eta espezifikoak dituzten ikasleak zentro jakin batzuetan bil-
tzeak arriskua eta zailtasuna dakartza gizarte kohesionatu baten eskola sistema inklusibo 
bat lortzeko.

Administrazioaren erantzukizuna da dituen baliabideak erabiltzea (matrikulazio arauak adibi-
dez) parekidea ez den edo baztertzailea izan daitekeen egoera oro saihesteko. Eta ez arra-
zoi pedagogikoengatik –esperientziak erakusten du ezaugarri horiek dituzten zentroetako 
batzuek euren ikasleei beharrizanei heziketa-erantzun egokia ematea lortzen dutela–, ezpa-
da izaera sozialeko arrazoiengatik: zentro edo sektore jakin batzuen ghettizazioa edo estig-
matizazioa saihestea eta gizarteratzea sustatzea.

Kontuan izan jatorri bereko edo antzeko egoeran dauden ikasleekiko erlazio bakar edo ia 
bakarrak tokiko lagunekin harremanak izateko aukerak zailtzen dituela, euren gizarteratzean 
aurrera egiteko funtsez koa izanik.

Alde horretatik, Arartekoaren erakundeak berriz azpimarratzen du heziketa beharrizan be-
rezien gaineko txostenaren 3. gomendioan iradokitako neurriak hartzeko beharra: “Hezike-
ta beharrizan bereziak dituzten ikasleen banaketa orekatua bermatzeko eta eskoletako 
ghettoak saihesteko neurriak hartzea”.

29. Arazo handienak dituzten zentroentzako konpentsazioz ko politikak eta diskriminazio po-
sitiborako neurriak indartzea

Aurrekoaren gomendio osagarri bat da. Berorrekin egoera baztertzaileak saihestu nahi zi-
ren; honekin, desberdintasunak konpentsatu nahi dira.

Badira konpentsazioz ko irizpideen arabera ezartzen diren baliabide zehatzak edo 
konpentsazioz ko programak: Eskolen laguntza osagarria, esku hartze espezifikoko proie-
ktuak, eskolako laguntza-programak... Hemen neurri eta programa horiek sendotzea es-
katzen da, populazio gutxietsi edo urrakorrari artapen berezia eskaintzen dieten zentro 
guztietara zabaltzea euren aplikazioa, betiere baliabide osagarri horiek euren heziketa beha-
rrizanen erantzunaren hobekuntza esanguratsu batean oinarritzen badira.

30. Detekzioa hobetzea eta beharrizan bereziko egoeretan esku hartze goiztiarra erraztea

Gomendio honek zero eta hiru urte bitarteko heziketa-tartean du aplikazio-esparrua be-
reziki. Az ken urteetan eskolaratzeko aukeren haz kundea garrantzitsua gertatu da tarte 
horretan, baina beti ez zaiz kio aplikatzen ikasle gutxietsien egoerei lehentasuna emateko 
irizpideak.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_586_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_586_1.pdf
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Beharrizan mota horien detekzioaren hobekuntzak, bestalde, heziketa sistemaren koordi-
nazio mekanismoak osasun-gizartearen esparruan esku hartzen duten eragile instituziona-
lekin (pediatria zerbitzuak, larrialdietako zerbitzuak, oinarriz ko gizarte zerbitzuak…) garatzea 
dakar.

31. Familien eta elkartze-munduaren arteko lankidetza sustatzea

Familiekiko lankidetza funtsez koa baldin bada hez kuntzarako edozein egoeratan, are 
beharrez koagoa izaten da heziketa beharrizan berezi edo espezifikoei erantzuteko egoere-
tan. Horrek bateratze neurriak sustatzea eskatzen du, baita hez kuntza zentroetatik ere 
(adibidez, ordutegiari dagokionez), edo familien elkarteekiko lankidetza sustatzea.

32. Planen eta baliabideen ebaluazioa

Heziketa beharrizan berezi eta espezifikoen artapenean, txosten honetan adierazi den be-
zala, baliabide espezifiko sorta bat erantsi zaio (profesional berriak, adibidez) sistemari eta 
plan sorta bat onartu da.

Hemen planteatzen dena –6. gomendioaren zehaztapen gisa– da plan horiek sistematikoki 
ebaluatzeko beharra, lortutako emaitzak edo sistemaren eskura jarritako baliabideen era-
ginkortasuna, behar den neurrian berraztertu eta, ondorioz, hartzeko jarritako helburuak 
lortzeko egokienak eta onenak diren neurriak.

Hemen ebaluazio horiek izan behar dituzten ezaugarriak, jadanik aipatuak, azpimarratu be-
har ditugu: Publikoak, parte hartzaileak, sistematikoak, erabakiak hartzeko asmoei bidera-
tuak…

33. Bereziki urrakorrak diren sektoreekin lortutako eskola-emaitzen jarraipena egitea

Txosten honen aurreko ataletan egiaztatu ahal izan den bezala, erakunde honek, egindako 
jarraipenetan, datuak eta informazioa bildu nahi izan ditu, jakiteko gure hez kuntza sistema 
zenbateraino zuzentzen edo gainditzen ari den hasieratik bereziki kaltetutako edo ahultasun 
bereziko egoeran dauden eskola-populazioari eragiten dioten ezberdintasunak.

Ia beti, arrakasta eskasarekin, hez kuntza arloko Administrazioak ez dituelako honelako az-
terketak egiten, edo, ez dituelako emaitzak argitara ematen.

Egia esan, egiteko moduaren arabera, jadanik urrakorrak diren talde edo sektoreak are ge-
hiago estigmatizatzeko arriskua areagotu lezakete. Baina egia da ere badirela arrisku horiek 
aurreikusteko formula eraginkorrak eta horrela sistemaren eraginkortasunaren berri izate-
ko ezinbesteko informazioa lortu liteke, baliabide ezberdinei buruz eta desberdintasunak 
konpentsatzeko gaitasun errealari buruz. Horrek erantzun ez hain eraginkorrak baztertzea 
edo zuzentzea ekarriko luke alde batetik, eta bestetik balio erantsi handia ematen duten 
eta emaitza konparatibo hobeak lortzen dituzten praktikak nabarmentzea, bultzatzea eta 
zabaltzea.
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34. Dibertsitatea sustatzea profesionalen taldeetan ere

Aurreko gomendioetako batzuen xedea da zentroak (zentro guztiak) dibertsitate sozialaren 
isla zintzoa izatea, eta bere inguruan berez gertatzen diren urrakortasun bereziko egoerak 
behar den neurrian artatzea.

Hemen proposatzen da dibertsitatea profesionalen taldeetan sustatzea ere, orain arte gutxi 
aztertutako profilak dituzten pertsonen taldeetako kontratazioari, lankidetzari edo integra-
zioari begirako neurriak hartzea edo aplikatzeaz gain: ezgaitasunen bat duten pertsonak, 
adibidez (Legeak aurreikusten duen bezala eta Erakunde honen gomendio askoren gai izan 
dena), edo beste hiz kuntza eta kulturen ezagutzak dituzten pertsonak, eta hori pauso bat 
gehiago litzateke multikulturaltasuna lortzeko bidean. Edozein kasutan, profilak zehaztu be-
harko lirateke, kontratazio formulak definitu eta enplegu publikoetarako sarbidea izan beha-
rreko berdintasun, meritu eta gaitasun printzipioak gorde.

35. Hesi arkitektoniko guztiak ezabatzeko tarte zehatz bat ezartzea

Hez kuntza sistema guztiz inklusibo bat lortzeko helburuak, hemen aipatzen denak, beste 
neurri batzuen artean, eragozpen diren hesi guztiak ezabatzea dakar.

Hala adierazten du ezgaitasunen bat duten pertsonen eskubideen gaineko Hitzarmena 
berresteko tresnaren bederatzigarren artikuluak, 2006ko abenduaren 13an New Yorken 
aditzera emanak:

“1. Pertsona desgaituak modu independentean bizi daitezen eta bizitzako arlo guz-
tietan bete-betean parte har dezaten, estatu alderdiek neurri egokiak hartuko dituz-
te pertsona desgaituei ziurtatzeko eskuragarri izatea, gainerako pertsonen baldintza 
berberetan, ingurune fisikoa, garraioa, informazioa eta komunikazioak, barnean direla 
informazioaren eta komunikazioen sistemak eta teknologiak, eta jendaurreko edo era-
bilera publikoko beste zerbitzu eta instalazio batzuk, hiriguneetan nahiz nekazaritza-
guneetan. Neurri horiek, eskuragarritasunerako trabak eta oztopoak identifikatu eta 
ezabatzea barne hartuko dutenak, aplikatuko dira, besteak beste, hurrengoei begira:

a) Eraikinak, bide publikoak, garraioa eta barruko nahiz kanpoko beste ins-
talazio batzuk, hala nola, eskolak, etxebizitzak, mediku-instalazioak eta lan egiteko 
lekuak; (…)”

Ikuspegi global hau bistatik galdu gabe, beste hesi batzuen existentziak edo teknologia 
berrien aplikazioak eskaintzen dituen aukera handiak, hemen, urte askotan egindako jarrai-
penarekin bat, zentro batzuetan oraindik existitzen diren oztopo arkitektonikoak kentzeko 
beharra eta premia azpimarratu nahi dugu, ikasleen, irakasleen eta bestelako ezintasunak 
dituzten langileen integrazio egokia zailtzen baitute.

“Irisgarritasun mapa” eguneratu baten existentziak oztopo guztiak kentzeko beharrez ko 
ekintzak eta baliabideak zehaztasunez planifikatzea ahalbidetu behar du.
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2. Eskolako bizikidetzari dagokionez

36. Bizikidetza arauen garapenean eta aplikazioan partaidetza sustatzea

Hez kuntza komunitateetan, bizikidetza kide guztiei eragiten dien neurri-sorta baten bitartez 
arautzen da. Halere, kideon inplikazioa ez da beti orekatua edo bera izaten, eskolaren anto-
laketan duten funtzio edo estatusaren arabera asko aldatzen baita.

Txosten honetan hartutako ikuspegitik eta adingabeek eragiten dieten gaietan parte hartze-
ko duten eskubidearen aplikazioan, hemen azpimarratu beharra dago ikasleek bizikidetza-
rako arauekin zerikusia duten fase guztietan parte har dezatela ahalik eta gehien: garape-
nean; onarpenean; aplikazioan; berrazterketan…

37. Ikasleen familiekiko lankidetza hobetzea

Zentroetako bizikidetzarekin lotuta erakunde honetan jasotako kexek (ia denak ikasleen gu-
rasoek planteatutakoak) zein egindako ikerketek eta txostenek larritzat jotzen dugun arazo 
bat erakusten dute: Familia batzuk ez daude ados eta jarrera oso kritikoa dute heziketa-
zentroaren ekintzen (edo inhibizioen) aurrean edo, zehatzago, irakasle edo talde zuzentzai-
leen aurrean.

Kexa edo ezinegona, argitara ematen denean, gai ugaritara hedatzen da: Erabakiak hartzeko 
ematen zaion parte hartze maila; jasotzen duen informazioaren maila; arauen aplikazioaren 
irizpideen aldakortasuna parte hartzen duten kasuen eta pertsonen arabera; zentroaren 
zuzendaritzak sarritan hartzen duen, haien ustez, jarrera defentsiboa; ikuskaritza bezalako 
beste eragile batzuen esku hartzea…

Argi denez, familiak ados ez egotea eta profesionalek euren seme-alabekin izan duten jar-
dunbidea kritikatzeak ez du esan nahi haiek erratzen direnik eta gurasoak zuzen dabiltzanik. 
Auzia ez da hori. Baina aitortu beharra dago familiaren garrantzia gai honetan eta beste 
batzuetan eta, ondorioz, euren seme-alabei dagokien partaidetza eta lankidetza ahalik eta 
gehien sustatu behar dira.

38. Praktika onen aitorpena eta zabalkundea

Az ken urteetan eskolako bizikidetzari emandako lehentasunez ko artapenari eta araudiaren 
garapenari esker, gaur asko dira zentroko bizikidetzaren kliman hobekuntza esanguratsuak 
eragin dituzten ekintzak eta gataz kak jorratzeko eta kudeatzeko moduetan.

Gure Erkidegoko hez kuntza zentro guztiek, derrigorrez, arau edo tresna sorta bana dute 
(bizikidetza planak; arauak onartzen dituzten eta gataz kak aztertzen dituzten batzorde edo 
organoak; arau idatziak…), baina zentro guztietan ez dituzte maila berean balioesten edo 
erabiltzen baliabide horiek.
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Hemen proposatzen dena da eskolako bizikidetzan bereziki erabilgarri edo arrakastatsutzat 
jotako praktikan aitortzea eta zabaltzea (lortutako partaidetza mailengatik; gataz kak prebe-
nitzeko eta kudeatzeko gaitasunengatik; beren kideentzako eskumenen formazio eta gara-
penarengatik; eskolako antolaketan izandako islarengatik; tresna baliotsu eta gutxi erabiliak 
erabiltzeagatik, izan berdinen arteko bitartekaritza, kontratuak, etab.).

39. Bizikidetza planen eta beste tresna orokortuen burokratizazioa saihestea

Bizikidetza planen moduko tresna jakin batzuen luzapen orokortuak, izan derrigorrez koak 
zein errepikatuak, urtez urte, posible den neurrian saihestu beharreko burokratizazio arris-
kua dakar.

Horrela, garrantzitsua ez da izango jakitea zentro bakoitzak “Bizikidetza plana” izeneko –
edo antzeko izena duen– dokumentu idatzi bat duen, ezpada ikertzea eta balioestea zer 
puntutaraino den benetako tresna bat, demokratikoki onartua, sistematikoki aplikatua, al-
dian-aldian aztertua, emaitzen arabera ebaluatua…

Kontua ez da bermatzea araudiak eskatzen dituen dokumentuen existentzia; kontua da ber-
matzea tresna horiek beharrez ko baldintza guztiak betetzen dituztela, modu eraginkorrean 
erabiltzen direla eta zentroko bizikidetza hobetzeko balio dutela benetan.

40. Ikasleen eskubide eta betebeharren Dekretuaren aplikazioaren jarraipen sistematikoa 
egitea

Urte askotan zehar, erakunde honek ikasleen eskubide eta betebeharren dekretu berri bat 
izateko beharrizana azpimarratu izan du, baldin eta aurreko dekretuak aditzera emandako 
mugak gainditzen bazituen (partaidetzan, az kartasunean, zehapenen izaera hezitzailean…). 
201/2008 Dekretuaren onarpenak erantzun nahi izan zion egoera horri.

Jokoan dauden gaien garrantzia ikusita (adingabeen eskubideak), hez kuntza sistemaren 
sakabanaketa eta dibertsitatea, eta zentroen bizitzan dekretuaren aplikazioa eta intziden-
tzia-maila, arau horren aplikazioaren jarraipen sistematikoa egiteak ezinbestekoa dirudi, 
bere erabilgarritasuna, egokitasuna, eta prozeduren bermeak balioesteko.

41. Indarrean dauden protokoloen aplikazioaren jarraipen sistematikoa egitea

Ikasleen eskubide eta betebeharren Dekretuaren kasuan bezala, az ken urteetan gida, iriz-
pide eta protokolo espezifikoen sorta bat onartu izan da, egoera jakin batzuei aurre egiteari 
buruz: botere jazarpen edo bullying arrazoiengatik berdinen arteko tratu txarrak; ikasleek 
irakasleei egindako agresioak; berdinen arteko jazarpenerako teknologia berrien erabilera; 
edo ciberbullyinga…

Egoera horietariko batzuen aurreko esku hartzea prebenitu eta bideratzeko, Arartekoaren 
erakundeak berak ekintza-gida eta material sorta bat zabaldu ditu zentroetan.
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Protokoloen aplikazioaren gainean orain arte egindako jarraipenak (txosten honen 3.11 ata-
lean laburtuak) hez kuntzako ikuskaritzak kasu honetan eskuratu, bildu eta jasotako datuek 
aurkezten dituzten mugak nabarmentzen ditu.

Beraz, protokolo hauen aplikazioaren gaineko jarraipena hobetzeak beharrez koa ematen du, 
ez soilik aplikatu diren kasuetako datuen bilketa sistematikoaren bitartez, ezpada horietan 
parte hartu duten pertsonek egindako erabilgarritasunaren balioespenaren bitartez, horrek 
berrazterketa erraztuko bailuke.

Ildo berean, bullyinga bezalako fenomeno jakin batzuen bilakaera hobeto ezagutzeko eta 
jarraipen elementu gisa, interes handikoa da IVEI-ISEIk aldian-aldian ematen dituen datu-
sorta eta ikerketez baliatu ahal izatea (Berdinen arteko tratu txarra Euskadin, 2005, 2008 
eta 2010).

3. Lgtb adingabeen eta dibertsitate sexualaren defentsa eta babesari dagokienez

42. Dibertsitate afektibo-sexualari buruz ko Plan bat egitea hez kuntza-zentroetan ume eta 
nerabe homosexual, bisexual edo transexualen oinarriz ko eskubideak eta babesa ber-
matzeko

Genero-identitate edo sexu orientazio ezberdineko adingabeentzako baldintza egokiak 
sortzeko politika publikoak ezartzeko beharra nabarmena da, adingabeok euren duintasuna 
eta integritate fisiko eta moralerako, pertsonalitatearen garapen askerako, askatasunerako 
eta, finean, tratu berdintasunerako oinarriz ko eskubideak babestuta ikus ditzaten.

Horretarako, balioen hez kuntzaren esparruan, beharrez koa da dibertsitate afektibo-sexua-
larekin zerikusia duen oro jorratzea, arlo honetako dibertsitatearen inguruko bisibilizazioa 
eta sentsibilizazioa sustatzeko helburu bikoitzarekin; era berean, beharrez koa da honakoak 
babestea: duintasuna, pertsonalitatearen garapen askea, integritate fisiko eta morala eta 
ume eta nerabe homosexual (gay eta lesbianen) edo bisexualen berdintasunerako, baita 
identitate transexual edo transgeneroari dagokienez ere.

Plan hori zentro bakoitzak espezifikoki egindako planek osatu beharko lukete; zentro bakoi-
tzak zehaztu beharko lituz ke zer ekintza zehatz egingo dituen lgtb eskubideen arloan, edo, 
bestela, aurreikuspen horiek beste berdintasun plan batzuei gehitu beharko litzaiz kieke, 
bestelako bazterketa kausei buruz zentroek egindakoekin, hain zuzen ere (sexua, erlijioa, 
jatorria, gizartea, etab.).

43. Eskola esparruan ekintza zehatzak sustatzea dibertsitate afektibo-sexuala ikusarazteko 
eta bermatzeko, homofobia erauzteko eta umezarotik genero-identitatearen eta sexu-
orientazioaren dibertsitatea erabat onartzeko eta errespetuz ko kultura herritarra zabal-
tzeko

Aurreko gomendioan aipatutako planek lgtb (lesbianak, gayak, transexualak eta bisexualak) 
adingabeen aurkako hitzez ko oldarkeria eta indarkeria fisikoa erauztearen gaia jorratu be-
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harko lukete, bullying homofobiko eta transfobikoaren arloan eraginkorrak diren prebentzio 
eta esku hartze protokoloak ezarriz.

Era berean, antolatu beharko lituz kete lgtb elkarte edo pertsonen partaidetza duten hitzal-
diak edo ekintzak, diferentziarekiko eta dibertsitate afektibo-sexualarekiko errespetua sus-
tatzeko asmoz.

Hez kuntza administrazioak bermatu beharko luke ere eskola guztietan dibertsitate sexual 
eta familiarra islatuko duten ipuin eta gida didaktikoak egotea, tutoretza-orduetan horien 
erabilera bultzatuz, berdintasun planetan adierazitakoari jarraiki. Bestalde, beharrez koa da 
dibertsitatea ikusgarri egitea Hez kuntza asmoetara zuzendutako material guztietan: Genero 
identitatearen eta orientazio sexualen pluraltasuna, sexu bereko bikoteak eta sexu bereko 
gurasoen familiak.

Aipatutako guztiaren bideragarritasuna eta eraginkortasuna lortze aldera, beharrez koa da 
irakasleak trebatzea eta gida didaktiko gisa erabil litez keen materialak editatzea.

44. Lgtb adingabeentzako tutoreak

Komenigarritzat jotzen da hez kuntza-zentro bakoitzean egotea orientazio homosexual, bi-
sexuala edo transgenero identitatea edo orientazio transexuala duten ume eta nerabeen 
tutoretza lana egingo duten irakasleak (zentroko orientatzaileak izan daitez keenak, edo tu-
toretza zehatz bat burutzen duen norbait, edo erreferentziaz ko tutoreak, beharrez ko tre-
bakuntzarekin), adingabeok izan litzaketen arazoak eta beharrizanak detektatzeko laguntza 
emateko asmoz, eta, hortik aurrera, aurreko gomendioetan definitutako helburuak betetze-
ko beharrez koak diren ekimen, esku hartze tresna edo programa guztien ezarpena bultzatu 
beharko dute ere. 

E) OSaSun-SiSTEMarEn gainEkO gOMEndiOak

45. Adingabeen oniritzi informatua bermatzea

Adingabeek euren gaixotasunen berri izateko eskubidea dute, euren heldutasunari eta uler-
men-mailari dagokien neurrian. Gainera, euren oniritzia beharrez koa da, hamasei urte be-
tetzen dituztenetik aurrera, ezinbestekoak diren ebakuntza klinikoak egiteko, ezgaitasunik 
ez duten edo ezgaituta ez dauden kasuetan (azaroaren 14ko 41/2002 Legea, informazio eta 
dokumentazio klinikoari buruz ko eskubide eta betebeharren eta gaixoaren autonomiaren 
oinarriz ko araudia). Araudiak ere xedatzen du adingabearen iritzia jakin beharra dagoela 
hamabi urte betetzen dituenetik aurrera.

Informatua izateko eta dagoz kion erabakietan parte hartzeko eskubidea –osasun arazo bati 
erantzuteko osasun-tratamendu ezberdin artean hautatzeko aukera, botiken erabilera ego-
kia, tratamendu eta terapia ezberdinen artean aukeratzeko eskubidea eta informazioa– ba-
liabide egokiekin bermatu beharra dago. Horretarako, beharrez koa da adingabeei egiten 
zaiz kien audientziak espedientean eranstea eta kontrastatuak izan ahal izatea.
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46. Umeen arreta eta prebentzio eta detekzio goiztiarrak lehenestea

Txosten honetan, behin baino gehiagotan azpimarratu da prebentzio eta detekzio goiztiarra-
ren garrantzia, bereziki umeei eragiten dieten urrakortasun bereziko egoeretan.

Alde horretatik, umeen populazioari eskainitako arretak lehentasun handiena izan beharko 
luke osasun sistemaren barruan; lehentasun hori agerikoa egingo litzateke, adibidez, profe-
sionalen espezializazioan edo euren eskura jarritako baliabideetan.

Urrakortasun bereziko edo arrisku egoeretako prebentzio edo detekzio goiztiarrari dagokio-
nez, garrantzitsua da azpimarratzea pediatrek duten zeregin zentrala eta, kasu batzuetan, 
anbulatorio edo ospitaleko unitateek edo larrialdietako zerbitzuek izan dezaketena.

Detekzio eta ekintzarako protokoloen existentzia adingabeen tratu txarren egoera posi-
bleen aurrean aztergai dugunaren adibide on bat izan daiteke. Osasun-zerbitzuek lortutako 
informazioa da, beharrez ko kontuarekin, beste sistema batzuen esku hartzeko egokirako 
interes handikoa izan daitekeena (zerbitzu sozialentzat, hez kuntza zerbitzuentzat, polizia 
zerbitzuentzat…).

47. Osasun-adierazleen erabilera jarraipen-elementu gisa

Nazioarte mailan, osasun-adierazle jakin batzuk erabiltzeko praktika hedatzen joan da, adin-
gabeen osasunerako eskubidearen aplikazioaren maila “neurtzeko” tresna gisa eta era-
biltzen da konparatzeko, adibidez, urte eta herrialde ezberdinen arteko egoera. Adibidez, 
lehen urteko bizi-itxaropenarekin, obesitatearekin, drogen gehiegikeriarekin, haurdunaldi 
goiztiarrekin eta abarrekin erlazionatutako adierazleak.

Datu horiek eskuratzen dituena edo eskura dituena, gure kasuan, osasun-sistema da. Go-
mendio honetan eskatzen dena da adierazle jakin batzuen erabilera sistematiko eta publikoa, 
umeen populazioaren osasun-egoeraren gaineko jarraipena egiteko modu egoki gisa.

48. Osasun-sistemaren koordinazioa beste sistema batzuekin eta osasun-gizartearen gu-
nearen garapena

Txosten honetan zehar, urrakortasunaren egoera jakinetan oinarritutako 3. atalean, zein ara-
zo komunak nabarmentzen dituen 4. atalean, gomendioen atal honetan bezala, umeen po-
pulazioarekin lan egiten duten sistema ezberdinen arteko koordinazioa hobetzeko beharra 
azpimarratu dugu behin eta berriz.

Az ken urte hauetan jasotako balorazioei jarraiki, sistema baten koordinazioa lortzea zaila 
bada, halaxe gertatzen da osasun-sistemarekin, ziurrenik arrazoi asko tartean daudela.

Izan ere, Arartekoaren erakundeak osasun-gizartearen esparrua garatzeko beharraren gaine-
ko ezohiko txosten bat aurkeztu zuen. Behar hura txosten hartan azaltzen zen maila oroko-
rrean; hemen azpimarratu nahi dugu haren garrantzia, zehaz ki, umeei eragiten dien neurrian.
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Hemen aztertutako sistema edo zerbitzu guztiak (babes-sistema, gazte-justiziaren siste-
ma, hez kuntza-sistema…) bat datoz adieraztean osasun-sistemak eskaintzen dien lanki-
detza erabat aski-eza eta beharrez koa dela.

49. Ume eta gazteen adimen-osasun arreta hobetzea

Osasun esku hartzeen ez-nahikotasunaren balorazioa, aurreko paragrafoan adierazia, adin-
gabeen adimen-osasunaren arretari dagokionez bereziki nabarmena egiten da.

Hemen, adibidez, umeen psikiatriako profesional nahikoren espezializazioaren falta suma-
tzen da, adingabeekin eta euren familiekin esku hartzeko plan integralen existentzia, esku 
hartzeen jarraitutasunik edo denbora nahikorik eza, bitartekaritzaren terapia alternatiboen 
erabilera, arazo larriak dituzten nerabeen barnetegi eta babes-zentroetako adimen-osasun 
zerbitzuen inplikazio handiagoa…

f) JarraiPEnarEn bEHarriZanEn gainEkO aZ kEn gOMEndiOa

50. Urrakortasun egoera ezberdinen eta bilakaeraren aldian aldiko azterketa

Urrakortasun bereziko egoera, normal denez, etengabe aldatzen da, onerako eta txarre-
rako. Bere bilakaera ezagutzea beharrez koa da, baina ez nahikoa errealitatean zehaztasun 
handiagoz eta kausa-ezagutzaz eragiteko.

Arartekoaren erakundeak, bere funtzio eta baliabideei jarraiki, egoera jakin batzuen jarrai-
pena egin du urteetan zehar, txosten honetan adierazitako aukera eta mugekin. Aukera eta 
muga horiek ondo aztertutako urrakortasun egoeren (ez denen) kantitateak eragin ditu, 
baita erabilitako baliabideek eurek ere: baliabideetarako bisitak; ofizioz ko espedienteak; 
kexak; ikerketa monografikoak… Arartekoaren asmoa da eskura dauden bideak erabiltzea 
eta jarraipenarekin aurrera egitea, bere aukeren barruan. Bestalde, urrakortasunaren beste 
faktore batzuk jorratu nahi ditu, pobrezia edo gaixotasunak, besteak beste, orain arte gutxi 
landu izan baitira. Baina hemen azpimarratu nahi dugu horrelako jarraipenak eskumena 
duten administrazioek egin behar dituztela modu berezian.

Alde horretatik, bereziki egokia iruditzen zaigu aldian aldiko ikerketak egitea, helburu, iriz-
pide eta metodologia antzekoak erabilita; horrek aukera emango du datu konparagarriak 
izateko eta erabakiak horien arabera egokitu eta hartzeko. Jarduteko modu hori –hemen 
jorratutako gai batzuetan aplikatzen dena jadanik, eskola esparruan berdinen arteko tratu 
txarren kasuak bezala– urrakortasun bereziko egoera guztietara zabaldu behar da.

Beste gauza bat litzateke arazoen ikuspegi globalago bat lortzea, ikertutako egoeretako 
bakoitzak aintzat hartuko lukeena, baina aztertuz euren artean erlazionatuta eta ikuspegi 
orokorrago batetik.
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26 Iturri zerrenda honetan oso irizpide hertsatzailea jarraitu da. Txostenean bertan erabili edota aipatu diren 
iturri idatziak bakarrik sartu dira, eta kanpoan utzi, aldiz, araudi aipamen guztiak (konbentzioak, legeak, 
dekretuak...), horiek testuan aipaturik agertzen badira ere.
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6.0. iTurri OrOkOrrak

ESTATISTIKAKO INSTITUTU NAZIONALA. Demografiari eta Biztanleriari buruz ko datuak. 
www.ine.es.

HEZKUNTZA, GIZARTE POLITIKA ETA KIROL MINISTERIOA. Umeen Eskubideei buruz-
ko Konbentzioa Espainian aplikatzeari buruz ko III. eta IV. txostenak. 2008.

HEZKUNTZA, GIZARTE POLITIKA ETA KIROL MINISTERIOA. Espainiako Erresumako Gi-
zarteratzeko Plan Nazionala 2008-2010.

LAN ETA GIZARTE GAIETAKO MINISTERIOA, HAURREN BEHATOKIA. Haurren eta Ne-
rabeen Sexu Esplotazioaren Aurka Jarduteko II. Ekintza Plana. 2006-2009.

LAN ETA GIZARTE GAIETAKO MINISTERIOA, HAURREN BEHATOKIA. Haurren eta nera-
been arloko plan estrategiko nazionala. 2006-2009. Madril, 2007.

NAZIO BATUAK. Umearen Eskubideen Batzordeak Espainiari egindako amaierako oharrak. 
2010. (crc/c/esp/co/3-4).

HAURREN ARLOKO ERAKUNDEEN PLATAFORMA (POI). Espainiak Nazio Batuen Erakun-
deko Umearen Eskubideen Batzordeari aurkeztutako bigarren txostenari egindako txosten 
osagarria, Umearen eskubideei buruz ko Konbentzioa aplikatzeari buruz koa. 2001.

HAURREN ARLOKO ERAKUNDEEN PLATAFORMA (POI). Umeen Eskubideei buruz ko Kon-
bentzioa Espainian aplikatzeari buruz ko III. eta IV. txostenei egindako txosten osagarria. 2010.

UNICEF. Propuesta de un sistema de indicadores sobre bienestar infantil en España. 2010.

6.1. babESik gabE daudEn EdO arriSku HOri duTEn adingabEak

6.1.1. ararTEkOa

a. Txostenak

EUSKADI, ARARTEKOA. Babesik gabeko haur eta nerabeentzako laguntza zerbitzuak. Vi-
toria-Gasteiz, 1997. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostena. 1999. urtetik 2009.era. 
www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

http://www.ine.es
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
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b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Batez ere az ken urteotakoak:
– 30/2009/09O, 34/2007/09O, 28/2007/09O espedienteak, Arabako Foru Aldundiko 

Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailari datuak eskatzekoak.
– 32/2009/09O, 35/2007/09O, 29/2007/09O espedienteak, Biz kaiko Foru Aldundiko 

Gizarte Ekintza Sailari datuak eskatzekoak.
– 29/2009/09O, 36/2007/09O, 30/2007/09O espedienteak, Gipuz koako Foru Aldun-

diko Gizarte Ekintzako Departamentuari datuak eskatzekoak.

6.1.2. bESTE iTurri baTZuk

HERRIAREN DEFENDATZAILEA. Informe sobre centros de protección de menores con 
trastornos de conducta y en situación de dificultad social. 2009.

FORU ALDUNDIAK. Haurrei buruz ko urte anitzeko planak eta urte ezberdinetako memoriak.

EUSKADI, ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA. Instrumento para la valoración de 
la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales municipales 
y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autó-
noma Vasca. 2009ko martxoa (argitaratu gabeko agiria).

EUSKADI, ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA. El acogimiento familiar, una 
opción normalizadora e integradora. Gizarte Zerbitzuei eta Gizarte Esku-hartzeari buruz ko 
Dokumentazio Aldiz karia. 2007ko martxoa.

VITORIA-GASTEIZ. Estudio-diagnóstico de la situación de la infancia y adolescencia en 
Vitoria-Gasteiz. 2006.

VITORIA-GASTEIZ. Haur eta nerabeentzako udal plana. Vitoria-Gasteiz ko Udala. HANUP. 
Udal Gaien Bilduma. 2009.

6.2. bakarrik daudEn adingabE aTZErriTarrak

6.2.1. ararTEkOa

a. Txostenak eta argitalpenak

EUSKADI, ARARTEKOA. EAEn bakarrik dauden adingabe atzerritarren egoera. Vitoria-Gas-
teiz, 2005. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. GOZALO, A., JIMÉNEZ, E. eta VOZMEDIANO, L. Adingabeak 
edo atzerritarrak? Esku hartzeko politiken azterketa, lagundu gabeko adingabe atzerritarren 
gainekoa. Vitoria-Gasteiz, 2010. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
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EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostenak. 1998. urtetik 2009.era. 
www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Batez ere az ken urteotakoak:
– 2007. urtekoak: 25/2007/09O, 26/2007/09O, 27/2007/09O espedienteak.
– 2008. urtekoak: 231/2008/09O, 276/2008/09O, 277/2008/09O, 278/2008/09O 

espedienteak.
– 2009. urtekoak: 23/2009/09O, 27/2009/09O, 28/2009/09O espedienteak.

Ofizioz ko espediente ugari (adina finkatzeko probak, adingabeen lekualdaketak autonomia 
erkidegoen artean, tutoretza gain hartzeko betebeharra urratzea, bakarrik dauden adingabe 
atzerritarrek disolbatzailea kontsumitzea...).

6.2.2. bESTE iTurri baTZuk

a. bibliografia

BIZKAIA, FORU ALDUNDIA. GIZARTE EKINTZA SAILA. Gizarte ekintza espezializatuari 
eta gizarteratzeari buruz ko koadernoak. Mundutik Mundura. Bilbo, 2007.

EUSKADI, ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA. Droga-mendetasuna inoren kar-
gura ez dauden adingabe atzerritarrengan (IKEDAA): kalitatez ko hez kuntzarako eta osasune-
rako eskubidea. Vitoria-Gasteiz, 2009.

EUSKADI, ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA. Sakelako ametsak. Inoren kargura 
ez dauden adingabe migratzaileak Euskal Autonomia Erkidegoan. Vitoria-Gasteiz, 2009.

SAVE THE CHILDREN. Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak. Informe sobre la situación 
de los menores no acompañados en España. (2002-2003).

SAVE THE CHILDREN; ACNUR. Programa de Menores no acompañados en Europa. De-
claración de buenas prácticas. Hirugarren edizioa, 2004.

SAVE THE CHILDREN; ACNUR; UNICEF. Declaración de buenas prácticas. 2009.

UNICEF; ABOKATUTZA ESPAINIARRAREN KONTSEILU NAGUSIA; BANESTO. Ni ilega-
les ni invisibles. Realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España. 2009ko 
txostena.

EUROPAR BATASUNA. 1997ko uztailaren 19ko Ebazpena (97/C/221/03 Ebazpena).

http://www.ararteko.net
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b. beste agiri batzuk

GIZA ESKUBIDEEN BATZORDEA. Grupos e individuos específicos: trabajadores migran-
tes. Gabriela Rodriguez Pizarro kontalari bereziak aurkeztutako txostena, Giza Eskubideen 
Batzordearen 2003/46 Ebazpenari jarraiki. 2004ko urtarrilaren 14a.

ABOKATUTZA ESPAINIARRAREN KONTSEILU NAGUSIA. 4/2007 Zirkularra. Propuesta 
de recomendación sobre asistencia jurídica a menores no acompañados.

Declaración de las Defensorías del Pueblo sobre las responsabilidades de las admi-
nistraciones públicas respecto a los menores no acompañados. 2006ko urria.

EUROPAR BATASUNEKO ALDIZKARI OFIZIALA. Eskualdeetako Lantaldearen Irizpena gai 
honi buruz: “Bakarrik dauden adingabeen egoera migrazio prozesuan: tokiko eta eskualdeko 
erakundeen papera eta iradokizunak”. 2007.

ESTATUKO FISKALTZA NAGUSIA. 2/2006 zirkularra. Bakarrik dauden adingabe atzerrita-
rrei buruz ko ondorioak.

HEMEN. Gazteak hemen. Bilbo, 2009.

AUZITEGI MEDIKUNTZAKO EUSKAL ERAKUNDEA. Gipuz koako zuzendariordetza. Baka-
rrik dauden adingabe atzerritarren adina finkatzeko jarduna 2009. urtean zehar, auzitegiko 
klinika zerbitzuan.

MIGRINTER. Nazioarteko Solasaldia. La migración de menores no acompañados en Euro-
pa. Poitiers, 2007.

Bakarrik dauden adingabe atzerritarrekin jarduteko protokoloak (urte eta lurralde ez-
berdinetakoak).

6.3. adingabE arau-HauSlEak

6.3.1. ararTEkOa

a. Txostenak

EUSKADI, ARARTEKOA. Adin txikiko lege-hausleekiko esku-hartzea. Vitoria-Gasteiz, 1998. 
www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los 
derechos humanos. Vitoria-Gasteiz, 2001. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostenak. 1999. urtetik 2009.era. 
www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
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b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Batez ere az ken urteotakoak: 42/2005/09O, 53/2006/09O, 
24/2007/09O, 279/2008/09O eta 24/2009/09O espedienteak.

6.3.2. bESTE iTurri baTZuk

a. bibliografia

IBABE, Izaskun; JAUREGIZAR, Joana; DÍAZ, Óscar. Violencia filio-parental: conductas vio-
lentas de jóvenes hacia sus padres. Vitoria-Gasteiz, 2007. Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan 
eta Gizarte Segurantza Saila.

SAN JUAN, César; OCÁRIZ, Estefanía. Evaluación de la intervención educativa y análisis 
de las reincidencia en la Justicia de Menores en la EAE. Vitoria-Gasteiz, 2009. Eusko Jaur-
laritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

b. beste agiri batzuk

EUROPA, EKONOMIA ETA GIZARTE LANTALDE EUROPARRA. La prevención de la delin-
cuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia 
del menor en la Unión Europea gaiari buruz ko irizpena. Europar Batasunaren Aldiz kari Ofi-
ziala, 2006/C 110/13. Brusela, 2006.

EUSKADI, JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA. Euskal Autonomia Erki-
degoko III. Gazte Justizia Plana. 2008-2012.

EUSKADI, JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA. Memoria del Servicio 
de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco. Análisis de la ejecución en la EAE durante el año 2006 de las medidas impuestas 
por los Juzgados de Menores. Vitoria-Gasteiz, 2007.

ESTATUKO FISKALTZA NAGUSIA. Memoriak.

GAZTE JUSTIZIAKO NAZIOARTEKO BEHATOKIA. Documento final de la Jornada de tra-
bajo, reflexión y análisis sobre el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Murtzia, 2005.
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6.4. HEZkunTZa-PrEMia bErEZiak diTuZTEn ikaSlEak

6.4.1. ararTEkOa

a. Txostenak

EUSKADI, ARARTEKOA. EAEko hez kuntza-premia bereziei emandako erantzuna. Vitoria-
Gasteiz, 2001. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Pertsona ezgaituen lanerako aukerak EAEn. Vitoria-Gasteiz, 
2003. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostenak. Vitoria-Gasteiz, 2002. ur-
tetik 2009.era. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Batez ere az ken urteotakoak: 56/2006/09O, 281/2008/09O, 
31/2009/09O, 39/2009/09O espedienteak.

6.4.2. bESTE iTurri baTZuk

EUSKADI. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. Ikastetxe publikoen az-
piegiturak hobetzeko ezohiko plana 2008-2010.

EUSKADI, JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA. Plan para la incorpora-
ción de personas con discapacidad al mercado laboral ordinario de la EAE (2004-2006).

NAZIO BATUAK. Ezgaituen eskubideei buruz ko Konbentzioa Berresteko Tresna. 2006.

EUROPAKO PARLAMENTUA. Declaración sobre la discriminación y la exclusión social de 
los niños con disfunciones. 2007.

6.5. giZarTE EgOEra aHulEan daudEn ikaSlEak

6.5.1. ararTEkOa

a. Txostenak

EUSKADI, ARARTEKOA. EAEko hez kuntza-premia bereziei emandako erantzuna. Vitoria-
Gasteiz, 2001. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostenak. Vitoria-Gasteiz, 2002. ur-
tetik 2009.era. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
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b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Az ken urtekoa: 38/2009/09O espedientea.

6.6. ikaSlE iJiTOak

6.6.1. ararTEkOa

a. Txostenak

EAEko hez kuntza-premia bereziei emandako erantzuna. Vitoria-Gasteiz, 2001. www.ararte-
ko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostenak. Vitoria-Gasteiz, 2003. ur-
tetik 2009.era. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Batez ere az ken urteotakoak: 272/2008/09O, 37/2009/09O 
espedienteak.

6.6.2. bESTE iTurri baTZuk

EUROPAKO ERKIDEGOEN ALDIZKARI OFIZIALA. Kontseiluaren 2000/43/EE Zuzentaraua, 
2000ko ekainaren 29koa, pertsonen artean tratu berdintasunaren printzipioa aplikatzeari 
buruz koa, haien arrazaren edo etniaren jatorria edozein dela ere.

EUSKADI. HEZKUNTZA SAILA. Hez kuntza Sailak emandako az ken Agindu eta Ebazpenak, 
irabazteko xederik gabeko erakundeei laguntzak emateari buruz eskola eremuan ikasle iji-
toei zuzendutako hez kuntza jarduerak egiteko.

EUSKADI, ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA. Ijito herriaren erabateko susta-
penerako eta partaidetza sozialerako EAEko Plana. Vitoria-Gasteiz, 2005.

EUSKADI, ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA. Ijito herriaren erabateko sustape-
nerako eta partaidetza sozialerako EAEko II. Plana. Vitoria-Gasteiz, 2009.

EUSKADI. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. Kohesio sozialerako ikerketa taldea. 
Euskal ijitoak eta etorkinak nerabezaroan. Inguruneko gizarte-hez kuntzako plan baterantz. 
2006. Bilbo, 2006.

EUSKADI. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. Kohesio sozialerako ikerketa taldea. 
Euskal ijitoak eta etorkinak nerabezaroan. Diagnosi esanguratsu bat. Bilbo, 2006.

http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
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SECRETARIADO GENERAL GITANO FUNDAZIOA. Evaluación de la Normalización Educa-
tiva del Alumnado Gitano en Educación Primaria. Madril, 2002.

SECRETARIADO GENERAL GITANO FUNDAZIOA. Hacia la equidad en salud. Disminuir 
las desigualdades en una generación en la comunidad gitana. Madril, 2009.

SECRETARIADO GENERAL GITANO FUNDAZIOA. Población gitana y empleo. Un estudio 
comparado. 2005.

IKUSBIDE. La situación del Pueblo Gitano en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe diagnóstico. 2006ko azaroa. Argitaratu gabe.

KALE DOR KAYIKO. El pueblo gitano en los materiales curriculares.

HAINBAT EGILE. Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako 
Kontseiluaren Osoko Bilkuran aurkeztutako ebaluazio erako txostenaren zirriborroa. 2008ko 
ekainaren 19an aurkeztua.

HAINBAT EGILE. Documento Base para la elaboración de un programa de mejora de la 
escolarización del alumnado gitano en la EAE (IX. bertsioan). 2008.

6.7. SaSOikakO langilEEn faMiliETakO ikaSlEak

6.7.1. ararTEkOa

a. Txostenak

EUSKADI, ARARTEKOA. Sasoikako langileen egoera Araban. Vitoria-Gasteiz, 2002. www.
ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostenak. Vitoria-Gasteiz, 1995. ur-
tetik 2009.era. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Batez ere az ken urteotakoak: 275/2008/09O, 25/2009/09O 
espedienteak.

6.7.2. bESTE iTurri baTZuk

ARABA. FORU ALDUNDIA. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA. 2005eko 
deskripzio memoria. Nekazaritzako Sasoiko Langileen Programa.

http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
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ARABA. FORU ALDUNDIA. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA. 2007ko 
deskripzio memoria. Nekazaritzako Sasoiko Langileen Programa.

ARABA. FORU ALDUNDIA. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA. 2009ko 
deskripzio memoria. Nekazaritzako Sasoiko Langileen Programa.

EUSKADI. NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA SAILA. Sasoiko Lanaren Arreta-
rako Plan Integrala (2004-2007).

EUSKADI. NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA SAILA. II. Sasoiko Lanaren 
Arretarako Plan Integrala (2008-2010).

6.8. ikaSlE ETOrkinak

6.8.1. ararTEkOa

a. Txostenak eta argitalpenak

EUSKADI, ARARTEKOA. SEPTIÉN, J.M. Mugarik gabeko eskola. Ikasle etorkinen irakas-
kuntza Araban. Vitoria-Gasteiz, 2006. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostenak. Vitoria-Gasteiz, 2003. ur-
tetik 2009.era. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Batez ere az ken urteotakoak: 273/2008/09O, 40/2009/09O 
espedienteak.

6.8.2. bESTE iTurri baTZuk

EUROPAKO BATZORDEA. Justizia, Askatasun eta Segurtasuneko Zuzendaritza Nagusia. 
Manual sobre la integración para responsables de la formulación de políticas y profesiona-
les. Hirugarren edizioa. 2010eko apirila.

DEFENTSA ERAKUNDEAK. Derechos Ciudadanos aldiz karia. 0 z k. Inmigración. 2005.

EUSKADI, ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA. Immigrazioari buruz ko EAEko 
II. Plana (2007-2009).

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA. La segregació escolar a Catalunya. Txosten be-
rezia. 2007ko maiatza.

http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
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6.9. Haur ETa gaZTEEn burukO OSaSuna

6.9.1. ararTEkOa

a. Txostenak

EUSKADI, ARARTEKOA. Buruko gaitzaren trataera ospitaletik kanpo. Vitoria-Gasteiz, 2000. 
www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostenak. Vitoria-Gasteiz, 2002. ur-
tetik 2009.era. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Batez ere az ken urteotakoak: 39/2007/09O, 44/2007/09O, 
45/2007/09O, 280/2008/09O, 336/2008/09O, 41/2009/09O, 42/2009/09O espedienteak.

6.9.2. bESTE iTurri baTZuk

HERRIAREN DEFENDATZAILEA. Informe sobre centros de protección de menores con 
trastornos de conducta y en situación de dificultad social. 2009.

EUSKADI, OSASUN SAILA. Asistentzia Psikiatrikoa eta Osasun Mentala. Plan Estrate-
gikoa 2004/2008.

EUSKADI, OSASUN ETA KONTSUMO SAILA. Nerabezaroko portaera asalduen ospitaleko 
eta ospitaletik kanpoko abordatzea. Vitoria-Gasteiz, 2010.

EUSKADI, OSASUN ETA KONTSUMO SAILA. EAEko osasun mentaleko estrategia doku-
mentua. Euskadiko Osasun Mentalari buruz ko Aholku Batzordea. Vitoria-Gasteiz, 2010.

6.10. drOga kOnTSuMO araZOTSuak diTuZTEn adingabEak

6.10.1. ararTEkOa

a. Txostenak

EUSKADI, ARARTEKOA. Euskal erakundeek nerabeen droga kontsumoarekin lotuta dauka-
ten zeregina. Vitoria-Gasteiz, 2010. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
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6.10.2. bESTE iTurri baTZuk

BIZKAIA, FORU ALDUNDIA. GIZARTE EKINTZA SAILA. Liza: Droga mendetasuna du-
ten pertsonekin egindako gizarte esku-hartzea, Gizarte ekintza espezializatuari eta gizarte-
ratzeari buruz ko koadernoetan. Bilbo, 2007.

ELZO, J. eta BESTE BATZUK. Drogak eta Eskola VII. Droga Mendetasunen Deustuko Ins-
titutua. Deustuko Unibertsitatea. Bilbo, 2008.

ELZO, J. (zuz.), LAESPADA, M.T., PALLARÉS, J. Más allá del botellón: análisis socioantro-
pológico del consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes. Drogen aurkako agentzia. 
Madrilgo Erkidegoa. Osasun Saila. Madril, 2003.

GIZAKIA FUNDAZIOA. 2008 eta 2009ko memoriak.

MARKEZ, I., PASTOR, F. Droga-mendetasuna inoren kargura ez dauden adingabe atzerrita-
rrengan (IKEDAA): kalitatez ko hez kuntzarako eta osasunerako eskubidea. Eusko Jaurlaritza-
ren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Vitoria-Gasteiz, 2009.

NORBERA. Nerabeei laguntzeko programa. 2007ko memoria.

6.11. ESkOlakO JaZarPEna

6.11.1. ararTEkOa

a. Txostenak eta argitalpenak

EUSKADI, ARARTEKOA. Ikastetxeetako bizikidetza eta gataz kak. Vitoria-Gasteiz, 2006. 
www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eskolako bizikidetasuna eta gataz kak. Vitoria-Gasteiz, 2008. 
www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Nerabe eta gazte lesbiana, gay, transexual eta bisexualak: trabak 
eta gaitzespenak beren garapen pertsonalean, harremanetan eta sozializazioan. Vitoria-
Gasteiz, 2008. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Eusko Legebiltzarrarentzako Txostenak. Vitoria-Gasteiz, 2007. ur-
tetik 2009.era. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

b. Espedienteak

Jarraipen espediente ugari. Batez ere az ken urteotakoak: 274/2008/09O, 26/2009/09O 
espedienteak.

http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
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6.11.2. bESTE iTurri baTZuk

BARRIO, C. del, MARTÍN, E., ALMEIDA, A. eta BARRIOS, A. Del maltrato y otros con-
ceptos relacionados con la agresión entre escolares, y su estudio psicológico. Infancia y 
Aprendizaje, 26 (1), 9-24. 2003.

HERRIAREN DEFENDATZAILEA. Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la Educa-
ción Secundaria Obligatoria gaiari buruz ko txostena. Madril, 2000.

HERRIAREN DEFENDATZAILEA. Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la Educa-
ción Secundaria Obligatoria 1999-2006 gaiari buruz ko txostena. Madril, 2007.

EUSKADI, HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. Ikastetxeetan berdinen 
arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida. Vitoria-Gasteiz, 2007.

EUSKADI, HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. Ikastetxe publikoetako 
langileenganako eraso kasuetan jarduteko gida. Vitoria-Gasteiz, 2007.

EUSKADI, HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. IVEI-ISEI. Tratu txarra 
berdinen artean: “Bullying-a” Euskadin. Vitoria-Gasteiz, 2005.

EUSKADI, HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. IVEI-ISEI. Ikaskideen 
arteko tratu txarrak Euskadin. Vitoria-Gasteiz, 2008.

EUSKADI, HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. IVEI-ISEI. Ikaskideen 
arteko tratu txarrak Euskadin. Vitoria-Gasteiz, 2010.

ESTATUKO FISKALTZA NAGUSIA. 10/2005 Instrukzioa, gazte justiziaren sistematik esko-
lako jazarpena tratatzeko moduari buruz.

PANTALLAS AMIGAS. Teknologia berrien bidez ko jazarpenari aurrea hartzeko material di-
daktikoa. Ziberbullying-a. 2007.

GAZTEEN OSOKO BILKURA EUSKO LEGEBILTZARREAN. Adierazpena: Ikastetxeetako 
bizitza eta elkarbizitza: gizarteko ongizatea. 2006.

VALLE, A. I. del eta USATEGUI, E. Escuela y Valores. La escuela sola. Voces del profeso-
rado. Vitoria-Gasteiz, 2007.
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6.12.  JOEra HOMOSEXuala (lESbianak EdO gaYak) EdO biSEXuala 
EdO gEnErO nOrTaSun TranSEXual EdO TranSgEnErOa duTEn 
adingabEak

6.12.1. ararTEkOa (txostenak eta argitalpenak)

EUSKADI, ARARTEKOA. Adingabekoei balioak transmititzea. Vitoria-Gasteiz, 2009. www.
ararteko.net helbidean eskuragarri.

EUSKADI, ARARTEKOA. Nerabe eta gazte lesbiana, gay, transexual eta bisexualak: trabak 
eta gaitzespenak beren garapen pertsonalean, harremanetan eta sozializazioan. Vitoria-
Gasteiz, 2008. www.ararteko.net helbidean eskuragarri.

6.12.2. BESTE ITURRI BATZUK

ALONSO ELIZO, J., BRUGOS SALAS, V. eta BESTE BATZUK. Homosexualidad y lesbia-
nismo en el aula. El respeto a la diferencia por orientación sexual. Xente Gai Astur argita-
letxea. Xega, 2004.

COGAM-EKO HEZKUNTZA BATZORDEA, Hainbat egile. “Homofobia en el sistema edu-
cativo”. 2005.

COGAM-EKO HEZKUNTZA BATZORDEA. Argitaratzaileak eta koordinatzaileak: Jesús Ge-
nerelo, José Ignacio Pichardo, Guillém Galofré. Laguntzailea: Madrilgo Unibertsitate Auto-
nomoko Gizarte Antropologia Saila. Adolescencia y sexualidades minoritarias: voces desde 
la exclusión. 2006.

PÉREZ SANCHO, B. Homosexualidad: secreto de familia. Egales argitaletxea. Madril, 
2005.

RIESENFELD, R. Papá, mamá, soy gay. Grijalbo argitaletxea. 2000.

SORIANO RUBIO, S. Cómo se vive la homosexualidad y el lesbianismo. Amarú Ediciones. 
Colección Estudios de Sexología. Salamanca, 1999.

http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net
http://www.felgtb.org/files/docs/9bc717d122fb.doc
http://www.felgtb.org/files/docs/9bc717d122fb.doc
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