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- Jatorrizko ikastegiekin, harremanak bultzatu behar dira, bai eta informazioa eta
dokumentazioa elkarrekin trukatu ere, baldin eta eskolatzea normalizaturik
badago.

- Fitxa edo ziurtagiri pertsonalak prestatu behar dira, hurrengo urteetan ere
zentroen arteko kontrola errazteko.

- Irakasleen heziketa berezia ahalbidetu behar da. Irakasleok, halaber, behar
besteko 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
behar dira, adingabeen oinarrizko beharrizanak kontuan hartuta (gizarte-abilezia,
trebetasun tekniko-instrumentalak…).

- Eskoletan izandako esku-hartzeak koordinatu behar dira, horien bitartez eskolatik
kanpoko gizarte- nahiz hezkuntza-programak garatzen diren neurrian. Oinarrizko
helburuak iristeko orduan, elkar sendotzea bilatu behar da.

- 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
bertan izatea (portugesa dakitenak edo jatorrizko kulturetakoak direnak…).

15. Gizarte-hezkuntzako programei eutsi behar zaie, eta horiek
zabaldu egin behar dira

Azken urteotan, gizarte-hezkuntzako programa bereziak burutu dira. Programa horiek
Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizate Sailaren diru-laguntza jaso dute, eta elkarte
desberdinak arduratu dira haiek kudeatzeaz. Esperientzia hori guztiontzat ona izan da,
kasuan kasuko helburuak erdiesteko eta hezkuntzako 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
horietan 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.

GIZARTEA SENTSIBILIZATZEA ETA SASOIKAKO LANGILEAK
GIZARTERATZEA

Talde baten baldintzak hemen azaldutakoak direnean, argi dago talde hori gizartetik
baztertuta dagoela edo, behintzat, arrisku hori hur-hurrekoa dela. Berriro ere azpimarratu
nahi dugu “baldintzak” (lan-baldintzak, ostatu-baldintzak…) direla erabakigarri, ez, ordea,
taldearen berezitasunak. “Baldintzek” erraztu edo oztopatzen dute taldea gizarteratzea,
eta baldintzen gainean egin behar da lan. Izan ere, aurreneurriak hartu behar dira
bazterketa-arriskuak saihesteko eta gizarteratzea bultzatzeko. Eta, horretarako,
ezinbestekoa da bizi-baldintzak hobetzea. Bide horretan lagungarri izan daiteke gizartea
sentsibilizatzea eta informazioa zabaltzea. Bi bide horiek jadanik erabili izan dira neurri
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handiagoan edo txikiagoan, baina orain berriro ere azpimarratu nahi dira. Horregatik,
honako proposamen hauek egiten dira:

16. Gizartea sentsibilizatzeko programak eta jarduerak gauzatu behar
dira

Azken urteotan, jarduera zehatzak sustatu dira, sasoikako langileen arazoei buruz
harrerako biztanleak sentsibilizatzeko. Batzuetan, erakunde edo zerbitzu publikoek
burutu dituzte jarduera horiek. Beste batzuetan, aldiz, gunean guneko elkarteek
(esate baterako, Cáristasek) bereganatu dute eginkizun hori. Eta, askotan,
sentsibilizazio-jarduerak burutu dira kanpaina-datetatik hurbil.

Ekimen horien ondorioak balioestea ez da batere erraza. Beste modu batera esanda,
oso zaila da jakitea ekimen horiek zenbaterainoko eragina izan duten,
pentsamoldeak alda daitezen eta sasoikako langileen bizi-baldintzak benetan alda
daitezen. Edozein kasutan ere, errealitatea arakatu eta gero, badirudi komeni dela
ekimenoi eustea. Horrekin batera, erraztu egin behar da gunean guneko pertsona
edo talde antolatuek ekimen horietan parte-hartze aktiboa izatea (boluntario-taldeek,
gurasoen elkarteek…).

Ikuspuntu horretatik, beharrezkoa da udal agintariek inplikazio handiagoa izatea,
haiek baitute erantzukizuna hurbileko administrazioaren gainean, eta zuzeneko
harremanak baitituzte biztanleriarekin eta horren arazoekin.

17. Sasoikako langileei argibideak eman behar zaizkie, euren
eskubideei buruz, euren betebeharrei buruz, bai eta eskura
dituzten zerbitzuei buruz ere

Egiatan, harrerako biztanleei informazioa eman behar zaie eta sentsibilizatu egin
behar dira. Baina ez eurei eta eurak bakarrik. Eskubideak gauzatzeko, betebeharrak
betetzeko edota gizarte-zerbitzuak erabiltzeko, askotan jakin egin behar da halakoak
daudela eta jakin egin behar da, berebat, zer-nolako baldintzak bete behar diren
horiek eskuratzeko.

Orokorrean, eta zerbitzu bereziak (adibidez, aterpetxeak) alde batera utzita,
argibideak ahoz ematen dira. Ahozko argibide horiek ematen dituzte, besteak
beste, gizarte-langileek, esku-hartzeko programak dituzten hezitzaileek eta
bulegoetako langileek. Horrek badu abantailarik, zuzeneko harremanak garatzen
dituelako. Nolanahi den ere, on izango litzateke lagun horiek eta bestelako gizarte-
agenteek idatzizko materialak eta material instituzionalak izatea, horiek oso
lagungarri gerta baitaitezke. Material horietan, labur-labur jaso daitezke oinarrizko
arazo batzuk, esate baterako, jarraikoak:

- eskura dauden zerbitzuen helbideak eta telefono-zenbakiak (gizarte-zerbitzuak,
Ertzaintza, argibideetarako bulegoak…);

- sasoikako langileen eskubideak, horiek arriskuan izan baitaitezke; eta, halaber,
arazorik izanez gero, langileok nora jo dezaketen;

- seme-alabak eskolara eramateko betebeharra;
- zerbitzu jakin batzuk erabiltzeko ordutegiak edo zerbitzuok eskuratzeko baldintzak

(aterpetxeak, dutxak, anbulatorioa...).
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Beharbada, idatzizko argibideak ez dira erabilgarriak izango subjektu jakin
batzuentzat. Edozein kasutan ere, beste bide bat da, eta bide horrek, argigarri
izateaz gain, erakundeen konpromisoa azalaraz dezake eta informazioaren
zabalkuntza susta dezake.

Bide beretik, komenigarri izan daiteke informazio gehiago izatea, atzemandako
beharrizanei buruz, bai eta sasoikako langileek eurek egindako eskari, kexa edo
proposamenei buruz ere. Datu horiek guztiak modu antolatuan bil daitezke, beste
sektore batzuen iritziekin egin den bezala.


