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ARARTEKOAK 2005eko OHIKO TXOSTENA AURKEZTEN DIO GIZA 
ESKUBIDEEN ETA HERRITARREN ESKAEREN BATZORDEARI  
 
 

Lehendakari jauna, legebiltzarkideok, ohore handiz agertzen naiz Giza 
Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzorde honen aurrean, Ararteko erakundearen 
urteroko txostena ezagutarazteko. Alboan ditut Julia Hernández arartekoaren ondokoa 
eta Faustino López de Foronda idazkari nagusia. 
 

Nire azalpenean EAEko bi hizkuntza ofizialak erabiliko ditut, euskara eta 
gaztelania, edukia errepikatu gabe. 

 
Batzorde honen aurrean txostena aurkezteak garrantzi berezia du, izan ere, horri 

esker, Arartekoak aukera izaten du, legebiltzarraren goi ordezkari gisa, bere jarduera 
Legebiltzarrari ezagutarazteko eta legebiltzar taldeek horren edukiaz egin ditzaketen 
galderei erantzuteko. 
 

Urteko txostenaren berri emateko asmoz, Legebiltzarraren araudiak osoko 
bilkuraren aurrean arartekoaren bigarren agerraldia aurreikusten du. Horregatik, ohikoa 
den bezala, azken agerraldi horretan azalduko dut gizakien eskubideak zein egoeratan 
dauden Euskadin. Azalpen horretarako, oinarritzat hartuko dut erakunde honek 2005ean 
egin duen lana beren eskubideak gauzatzeko orduan ahultasun edo arrisku egoerazko 
gertakariren bat bizi duten pertsona-taldeei dagozkien alorretan. Zuen aurrean egiten ari 
naizen agerraldian labur-labur azalduko dut, ezinbestean, txostenaren edukia, eta zuen 
esanetara jartzen naiz nire azalpenaren ondoren edo beste edozein momentutan egin 
nahi dizkidazuen galderei edo eskaerei erantzuteko. 
 
 Dakizuenez, Arartekoaren Legeak 32. artikuluan agintzen du txostenaren 
edukiak nolakoa izan behar duen. Agindu hori zorrozki betetzeak eragiten du, 
ezinbestean, txostena hain lodia izatea. Hala ere, txostena egituratzeko ahaleginak egin 
ditugu, ahalik eta erabilerrazena izan dadin: bi aurkibide ditu, orokorra eta alorren 
araberakoa, ezagutu nahi diren txosteneko atal zehatz batzuetarako bidea errazteko. 
 
 Oro har, aurreko txostenetako egiturari eutsi diogu, nahiz eta berrikuntza batzuk 
egin ditugun, txostena hobetzeko eta sistematikoago bihurtzeko. 
 
 Ikusiko duzue aurten ez dugula beste liburukirik argitaratu txosten honi 
erantsirik, 2005. urtean egindako gomendioekin, baizik eta kexa-espedienteei dagozkien 
gomendioen zerrenda hori txostenean bertan sartu dugula, II. Atalean. Atal bereko 
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puntu batean, Arartekoaren gomendioak zenbateraino bete diren islatzen da. Berrikuntza 
horrek, gure ustez, indartu egiten du urteko txostenak izan behar duen batasuna. 
 
 Bigarren berrikuntza metodologikoa, berriz, hauxe da: erakundeak txosten 
berezietan egindako gomendioak betetzen diren ala ez jakiteko kontrol jarduerak islatu 
dira txostenean. Aurreko txostenetan, txosten berezien kontrol jarduera horiek 
berariazko atal batean erakusten ziren, bertan kontrolpean jarritako txosten berezi 
bakoitzaren inguruan burututako jarduerak xehatzen zirela. 
 
 Kasu askotan, aukera metodologiko horrek atal honetan agertutako informazioa 
txosteneko beste zati batzuetan agertzea ere bazekarren, hala nola arlo materialei edo 
taldeen problematikaren berariazko arretaren arloei buruzko zatietan edo Ondorio, 
Eskubide eta Askatasunei buruzko amaierako zatian. Txostenaren edukia sinplifikatzeko 
asmoz, ekitaldi honetatik aurrera jarraipen jarduerak arlo materialetan sartuko dira, edo 
hala denean, lehentasunezko arretako taldeei buruzko arloetan. 
 
 Hirugarren berrikuntza, berriz, lehentasunezko arreta behar duten taldeen arazoei 
ematen zaien berariazko arreta sustatzea da. Sustapen-lan horrek islatzen du erakunde 
honen jardueraren helburu garrantzitsuenetako bat. Ararteko erakundea arautu zuen 
legeak, berau Konstituzioko I. idazpuruan bildutako eskubideak babesteko organo gisa 
eratu zuenez, jarduerak egitera behartzen gaitu, kexak bideratzeaz gain. Jarduera horiek 
bi helburu dituzte: batetik, eskubideak gauzatzea oztopatzen edo eragozten duten 
elementu guztiak kentzea, modu egokian eta herritar guztientzat berdin; eta, bestetik, 
aldi berean, eskubideen eguneroko erabilera hobetzea, demokrazia etengabe hobetzen 
duen ikuspegi dinamikotik begiratuta. Beraz, ombudsman aurreratuenek gauzatzen 
duten lana erreferentziatzat harturik, indartu eta sakondu egin nahi dut erakunde hau 
aspaldidanik beharrik handieneko pertsona eta taldeei buruzko alorretan egiten ari den 
lana, egoera behatu eta aztertuz, diagnostikoak eginez, politika publikoak bultzatuz, 
administrazio eskudunei proposamenak eginez eta gizartea sentiberago bihurtuz. 
 

Talde horienganako berariazko arretarako alor horiek, urteko txostenean haien 
arazoen berri bilatzeko lana errazteaz gainera, taldeok dituzten arazo eta beharrizanei 
beren beregi erantzuteko jardueren esparruak sortu nahi izan dituzte. 

 
Alde horretatik eta Ararteko erakundeak pertsona guztien eskubide guztiak 

bermatu behar dituela uste izanda, beharrezkotzat jo da beren eskubideak burutzean 
kalteren bat izan dezaketen talde batzuekin lehentasunez jardutea, beren eskubideak 
benetan urratzen ari direlako edo ahultasun handiagoko egoeran egon daitezkeelako. 
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Talde horiekiko lehentasunezko esku-hartze horiei eman nahi zaien garrantziak 
justifikatzen du Urteko txostenean atal propio batean islatuta agertzea, haien eskubideen 
gaineko berme-lan garrantzitsu hori bistara dadin. 

 
Atal honetan bost zatitan biltzen dira lehentasunezko arretako hurrengo taldeen 

inguruan burutu diren jarduerak: 
 

• emakumeak 
• adinekoak 
• adingabeak 
• atzerritarrak eta gutxiengo etnikoak 
• ezgaitasunen bat duten pertsonak 

 
Gainera, lehentasunezko arreta behar duten taldeei buruzko beste bost arlo 

osatzea erabaki da formalki. Aspalditik hasi ginen arlo horiek jorratzen, baina egokitzat 
jo da ondo planifikatutako etengabeko jarduera-ildoak ezartzea. 
 

Lehentasunezko arretako taldeei buruzko arlo berri horiek ondokoak dira: 
 
• Terrorismoaren biktimak 
• Gayak, lesbianak eta transexualak 
• Osasunari eragiten dion gaixotasun kronikoa duten pertsonak edo buru-gaixoak 
• Espetxeratuak 
• Gizartean bazterturik edo pobrezian bizi diren pertsonak 

 
 
I. KEXAK BIDERATZEA 
 
 Arartekoaren jarduera nagusia, jakina denez, euskal administrazio publikoren 
baten jardueren edo jarduerarik ezaren kontrako kexa-espedienteak izapidetzea da, 
kexok herritarren erreklamazioek eraginak izan edota geuk ofizioz sustaturikoak. 
Txostenaren lehen atalean, Arartekoan alor horretan diharduten pertsonen lana islatzen 
da, 14 alor materialetan antolatuta. Halaber, bigarren atalean, kexa-espediente 
zehatzekin zerikusia duten gomendioak sartu ditugu, 21 guztira. Gomendio horiek 
hainbat administraziori egin dizkiogu, kexaren biderapenean zehar, kasuan kasuko 
administrazioak ez dituenean aintzat hartu kexa eragin zuen administrazio-jarduera 
aldatzeko eskatzen zuten argudioak. 
 

Orain dela gutxi Legebiltzarreko lehendakari andreari urteko txosten hau eman 
nionean eta gero hedabideen aurrean aurkeztu nuenean, zenbait datu kuantitatibo aipatu 
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nituen, nire ustez, azpimarratu beharrekoak ziren eta. Dakizuenez, txostenean 
berariazko atal bat aurkituko duzue, zazpigarrena, “Ararteko erakundearen jarduera 
kopurutan” izenburuarekin., II. eranskinarekin batera. Eranskin horrek “grafikoak” 
izenburua du eta bertan agertzen dira datu kuantitatibo horiek irudikatzeko 
beharrezkoak diren diagrama guztiak. 
 

Jarraian, kopuruen ikuspuntutik begiratuta, hiru alderdi hauek azpimarratuko 
ditugu: erakundeak eskaintzen dituen arreta eta informazioari esker, haren eta 
herritarren artean sortzen den harremana; erakundearen eraginkortasun-maila; eta 
erreklamaziogileek Arartekoaren esku-hartzeaz egiten duten balorazioa. 

 
● 2005. urtean 4.065 kontsultari erantzun zitzaien hiru hiriburuetako bulegoetan, 

hala telefonoz nola bulego horietara bertaratu diren pertsonenak. Arartekoaren 
arreta zuzeneko hiru bulegoetan 2.419 bisita egin dira. Jasotako bisita guztietatik 
640 kexa burutu dira, hau da, % 26,46. Horrek agerian uzten du arreta zuzeneko 
bulegoetan aurretiaz egiten den lana oso garrantzitsua dela, izan ere, herritarren 
kexaren bat eskumenik ez dugulako bideratzerik ez badaukagu, herritarrari 
informazioa eta orientazioa ematen saiatzen gara, zer egin edo nora jo jakin 
dezan. Gainera, Internet herritarrek erreklamazioak jartzeko duten bide gisa 
sendotu da eta erakundearen web orriaren bidez aurkeztutako erreklamazioen 
kopurua hazten doa urterik urtera (www.ararteko.net). 2005. urtean, 
erreklamazioen % 28,86 erakundearen web orriaren bitartez heldu zaizkigu. 

 
Kexen kopuruari dagokionez, 2005ean, herritarrek guztira 1.459 erreklamazio 
aurkeztu dizkiote Arartekoari, kexak egiteko eskura jarri diren bideetako bat 
erabiliz: herritarrei arreta eskaintzeko bulegoetako batean, internet bidez edo 
postaz. Kexa batzuek hainbat sinaduraren babesa izan dute. Kexen % 10,42 
kolektiboren batek aurkeztu ditu. Gainera, ofiziozko 42 espedienteri eman zaie 
hasiera. 
 

● 2005. urtean bertan erabat tramitatu diren kexei dagokienez, erakunde honi 
jarduera bidegabea edo desegokia burutu dela iruditu zaio 409 kasutan, hau da, 
aztertu diren banakako edo taldekako kexen % 37,39tan. Eragindako 
administrazioak, % 95,96tan, kexa sortarazi zuen jarduera zuzendu du 
irregulartasunen bat, utzikeria edo agintekeria antzeman denean, edo pertsonen 
eskubideak zaintzeko administrazioak beste era batera jokatu behar zuela uste 
izan denean. Gainera, kasu gehienetan (% 95,79) ez zen beharrezkoa izan 
gomendiorik egitea. Hortaz, erakundearen eraginkortasun-maila oso ona dela 
ikus daiteke. 
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● Erakunde honen jarduera baloratzeari dagokionez, borondatez betetzekoak eta 
anonimoak diren inkesten emaitzek agertzen duten bezala, Arartekoaren esku-
hartzea oso edo nahiko positibotzat jotzen da (galdera-sorta erantzuten dutenen 
% 87,92ren ustez). Euren arazoa konponduta ikusterik ezin izan duten edo 
aurkako emaitza jaso dutenen pertsonek ere balorazio oso positiboa egin dute (% 
79,41). Erakunde honetara jo duten pertsona gehienek, % 92,76k, adierazi 
dutenez, beste pertsona batzuei ere Arartekora jotzeko gomendatuko liekete 
administrazioarekin arazoren bat izanez gero. 

 
Arreta zuzeneko bulegoetan egiten den aurretiazko lanaren garrantzia azpimarratu dugu, 
bulegootan ez direlako onartzen hainbat arrazoirengatik Arartekoak ikertu ezin dituen 
kasuak. Horregatik, 2004ko urtarriletik gure bulegoetara bertaratzen diren pertsonei 
eskatzen diegu erakundera egindako bisitan jaso dituzten arreta eta informazioari 
buruzko balorazioa eta iradokizunak helarazteko, beren borondatez eta izena agertu 
gabe. Betetako galdetegietako datuak laburbilduz, herritarren % 95,83k bisitan 
eskuratutako informazioa ona edo oso ona izan dela uste dutela ikusi dugu. 

 
 

II. TXOSTEN BEREZIAK, LEHENTASUNEZKO ARRETA BEHAR DUTEN 
TALDEEKIN ZERIKUSIA DUTEN JARDUERAK ETA GIZA ESKUBIDEAK 
SUSTATZEKO EKINTZAK 

 
Lehen ere adierazi dugu Ararteko erakundearen jarduerak ez direla kexak 

bideratzera mugatu behar. Txosten bereziak prestatzea ere badagokio, gizakien 
eskubideak zaintzearekin eta ondo administratzearekin −hau da, herri-administrazioei 
exiji dakiekeen jarduera egokiarekin− zerikusia duten gaiei buruz. Orobat, Arartekoa 
Eusko Legebiltzarraren goi ordezkaria da, herritarren eskubideak babesteko sortua, 
batez ere herritarrok babesik gabe baldin badaude, beren eskubideak gauzatzerakoan 
oztopoak aurkitzen badituzte edo ahultasun edo arrisku egoeran badaude. Beraz, 
Arartekoa Adingabeen, Emakumeen, Adinekoen, Ahalmen Urrituen, Etorkinen, 
Transexualen eta abarren legebiltzar defendatzailea da, eta lan egin behar du pertsona 
guztiak −norberaren aferak edozein izanik ere− lehen mailako herritarrak izan daitezen 
eta beraien eskubideak behar bezala zain daitezen. Txostenaren laugarren atalean 
aurkituko duzue iaz landu genituen txosten berezi guztien berri. Bosgarrenean, 
“lehentasunezko arreta behar duten taldeak” deritzegunen inguruan burutu ditugun 
jarduerak azaltzen dira, eta seigarrenean, berriz, giza eskubideak errespetatzeko kultura 
suspertzeko asmoz egin ditugun jardueren berri ematen da. 
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Txosten bereziak paratzea eta gero jarraipen-lana egitea funtsezko tresna da 
erakunde honi dagokion eskubideak bermatzeko zeregina betetzeko. Kexaren banakako 
kasu gainditzea ahalbidetzen du, eta, hortaz, txostenetan gai horiek oro har tratatzea. 

 
* * * * * 

 
EAEko adinekoak artatzeko sistemari buruzko txostena 2004an bukatu zen 

arren, Txosten hori ematea 2005eko uztailaren 28ra arte atzeratu zen, hauteskunde 
autonomikoak deitu zirelako eta Legebiltzar berria osatzeko beharrezko tramiteak egin 
behar izan zirelako, eta urte bereko azaroaren 3an aurkeztu zitzaion. Giza Eskubideen 
eta Herritarren Eskaeren Batzordeari. 

 
Txosten horrek Euskal Autonomia Erkidegoan pertsona nagusiei eman zaien 

zuzeneko arreta-sistemari buruzko zerbitzu nagusiak aztertzen ditu -etxeko laguntza 
zerbitzua, egoitza-zerbitzuak eta eguneko zentroak-, sektorearen egungo egoera 
ezagutzeko helburuarekin; izan ere, azken urteotan atzemandako hazkunde 
garrantzitsuaren ondorioz, egoitzako arretaren formula berriak agertu dira, eguneko 
zentroak modu nabarian garatu dira eta erakunde pribatuen esku-hartzea gehitu egin da.  

 
Xede hori aintzat hartuta, alde batetik, aplikatzeko moduko esparru juridikoa, 

zerbitzuak eskuratzeko sistema eta finantzaketa-eredua deskribatu ditu; eta, beste 
aldetik, sektore horren garapena alderatu du 1991 eta 2001. urteen bitartean Gizarte 
zerbitzuen Estatistikak, Erakundeek eta Zentroek emandako informazioarekin; 
ondorenez, antzeman daiteke zer nolako ezberdintasuna dagoen gaur egungo egoeraren 
eta Arartekoak Legebiltzarrari gai honen txostena eratu zion unearen artean –Euskal 
Autonomia Erkidegoan dauden adinekoen etxeei buruzko aparteko txostena eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan adinekoei ematen ez zaion egoitza-laguntzari buruzko aparteko 
txostena−. Txostena, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden egoitza-zentroek eta 
eguneko zentroek dituzten ezaugarri material eta horien funtzionamenduaren ezaugarri 
garrantzitsuenen azterketarekin osatzen da, 2002. eta 2003. urteei dagokienez. 

 
Horren guztiaren azken helburua zera da: sistemaren alderdi positiboak 

azpimarratzeari kalterik egin gabe, beraren gabeziak edo disfuntzioak antzeman eta 
etorkizunean jarduteko jarraibideak proposatzea.  

 
* * * * * 

 
Urte horretan beste txosten berezi bat ere eman zitzaion, irailaren 7an, 

Legebiltzarreko lehendakari andreari, hain zuzen,EAEn bakarrik dauden adingabeen 
egoerari buruzkoa. Txosten hori batzorde honen aurrean aurkeztu eta azaldu zen 
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azaroaren 16an. Gizarteko sektore hori oso egoera ahulean dago, pertsona horiek 
arriskutsutzat jo genitzakeen ezaugarrietatik gutxienez hiru dituztelako: adingabeak 
dira, atzerritarrak eta ez dute beren familien hurbileko laguntzarik. 

 
Txostenak bost gai nagusi erantzun edo aztertu nahi ditu: 

 
– Legeak zer exijitzen duen adin txikiko horiei dagokienez, eta nori dagokion adin 

txikiko horiei arreta egiteko ardura betetzea. 
– Adin txikiko horiek zenbat eta nor diren, zein ezaugarri, premia eta itxaropen 

dituzten. 
– Lurralde edota harrera-zentro bakoitzean zer-nolako erantzuna ematen ari zaien 

adingabe horiei. 
– Erakundeen erantzunean, zein diren antzeman diren arazo nagusiak (erakundeen 

erantzuna, legeak ezartzen duena eta adin txikikoek behar dutena alderatzearren).  
– Arartekoak zein gomendio ematen dien administrazioei antzemandako arazo horiek 

konpontzeko 
 

* * * * * * 
 

Gainera, 2005ean beste hiru txosten berezitan lan egin da, eta beste bi txostenen 
gaiak ebatzi dira, zeintzuk urte honetan hasiko diren lantzen. 

 
Etxerik gabe eta bazterkeria larrian dauden pertsonen premiei emandako 

erantzunari buruzko txostenak, bestalde, bazterkeria-egoerak eta ikusten diren profil 
berriak aztertzen ditu, eta zehazki aipatzen ditu gaur egun gure erkidegoan pertsona 
horiek artatzeko dauden bitartekoak. Txosten hau laster emango dugu. 

 
Etxerik gabeko pertsonek guztiz ahula den herritar sektorea osatzen dute, ez 

baitauzkate aseta oinarrizko beharrizanak. Gainera, sarri askotan, pertsonaren eta egoera 
horretan daraman denboraren arabera larriagoak izan daitezkeen ezintasunak edota 
gaixotasunak jasan behar izaten dituzte euren egoerarekin batera (gaitz fisikoak, 
mentalak, alkoholarekiko edo sustantzia estupefazienteekiko zaletasuna...).  

 
 Horren guztiaren ondorioz, Arartekoak, ezohiko txosten honen bitartez, lehen 
hurbilketa egin du pertsona horiei berariaz bideratutako edo hein handi batean eurek 
erabilitako baliabide eta zerbitzuen gaur egungo sarea ezagutu, deskribatu eta 
aztertzeko. Baita ere, adinaren, generoaren, ezintasunaren, buruko gaixotasunaren eta 
abarren arabera baliabideek eta araudiak duten egokitasunari buruz elkarteek, 
erakundeek eta erabiltzaileek eurek egiten duten balorazioa ezagutzeko. Txostena 
baliagarria izango da era berean, sistemaren gabeziak, ase gabeko beharrizanak, 
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laguntzarik gabeko sektoreak eta hobetzea behar duten funtsezko alderdiak 
antzemateko, eta ematen ari den erantzuna hobetu eta eskuragarri dauden baliabideek 
ahalik eta emaitzarik onena eman dezaten jardun eremuak proposatzeko. 

 
* * * * * 

 
Gazteei zuzendutako etxebizitza-politika publikoei buruzko txosten bereziaren 

idazketa bukatzen ari gara eta Legebiltzarrean entregatuko dugu gehienez ere bi 
hilabeteko epean. Txosten horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-
administrazioek, euren eskumenen arloan, gazteei zuzendutako etxebizitza politika 
publikoak aztertzen dira; izan ere, lehenbiziko etxebizitza eskatzen duten talde nagusi 
direnez gero, bazterturiko beste talde batzuekin batera (guraso bakarreko familiak, 
ezintasun fisikoak edo psitikoak dituzten pertsonak, adineko pertsonak edo etorkinak, 
besteak beste), eurek jasaten dute gehien etxebizitzaren arazoa, horrek eragina dauka 
euren bizitzako erabaki oso garrantzitsuetan, esate baterako, familiarengandik 
emantzipatzeko orduan. 
  

* * * * * 
 

 Azkenik, ikastetxeetako ikasleen arteko bizikidetasuna eta aurkakotasuna 
lantzen dituen txosten berezia aipatu behar dugu. Ararteko erakundea kezkatuta dago 
hainbat adin txikikori eragiten dion arazo horren aurrean, eta horren isla dira hemen 
aipatu ditugun ekimena eta txostena. Izan ere, arazo horrek oinarrizko eskubideak 
urratzen ditu, horren gainean gizartean dagoen kontzientziazioa gero eta handiagoa izan 
arren. Nolanahi ere, ikusiko denez, prestatzen ari den txostenak “bullying” edo ikasleen 
arteko gehiegikeriaren arazoa baino harago joan nahi du, eta ikastetxeetako elkarbizitza- 
eta indarkeria-eren azterketa zabaldu nahi du. 

 
Txosten horren analisi kuantitatiboa iaz egiten hasi zen, aurtengo ikasturtea hasi 

eta gero, eta dagoeneko bukatuta dago. Orain azterketa kualitatiboa egiten ari gara, gero 
txostena idazteko. Ziur aski txosten hori urrian entregatuko dugu. 

 
* * * * * 

 
Erakunde honek beti kezka berezia erakutsi du EAEko presoen egoerarekiko. 

1996. urtean txosten berezi bat prestatu genuen Euskal Herriko kartzelen egoeraren 
gainean. Espetxeak Estatuko administrazioaren menpe daudenez gero, ezin ditugu 
bideratu presoek egindako kexak. Hori hala izanik ere, beti uste izan dugu Euskadin 
kokaturiko espetxeetako presoen bizi-baldintzez eta eskubideen egoeraz arduratu behar 
dugula, bertan ari baitira bizitzen preso horiek, alegia Euskadin kokatutako egoitzetan. 
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Arlo horretan honako tresna hauek erabiltzen ditugu: gaiaren diagnostiko eguneratua 
edukitzen dugu, administrazio eskudunei proposamenak egiten dizkiegu eta gizartea 
sentiberago bihurtzeko eta kontzientzia harrarazteko lan egiten dugu. Gai honi merezi 
duen garrantzia emateko asmoa dut Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean agertzen 
naizenean. Beraz, agerraldi honetan laburpen estu bat egitera noa. 

 
Ikustaldiak egin dira erkidegoko hiru espetxeetara (Langraitz, Martutene eta 

Basaurira). Ikustaldi horietan, bilerak egin ditugu, bai zuzendariekin eta beren 
laguntzaileekin, bai preso batzuekin ere. Gainera, presoen aldeko elkarteekin ere egin 
ditugu bilerak hiru hiriburuetan. Baita ere Espetxeetako Zuzendaritza Nagusiarekin, 
Arabako fiskal buruarekin eta Eusko Jaurlaritzako Justizia Kontseilaritzarekin. 

 
Espetxeetako arazo askoren jatorria zigorrak gero eta zorrotzagoak izatea da, hau 

da, askatasun kota jakinak (baimenak, erregimen irekia,…) eskuratzeko itxaropena 
ezabatzen duten betetze-moduak ezartzea. Presoek itxaropena galtzen dute, eta horrek 
larriagotu egiten ditu espetxe barruko tentsioak; gainera, bizikidetza narriatu eta 
gatazkak areagotzen ditu. Horregatik, beharrezkoa dirudi azken lege-erreformez berriro 
hausnartzea (batik bat, segurtasun aldiaz, hirugarren gradurako baldintzez, 
baldintzapeko askatasunaz, etab.), baita espetxe zigorrak gogortzearen gainean egin 
diren aldaketez ere. 

 
Horri dagokionez, ezinbestekoa iruditzen zaigu askatasunaz gabetzen ez duten 

zigorrak sustatzea, horiek martxan jartzeko behar diren neurri guztiak hartuz (batik bat, 
aurrekontu mailako neurriak). 

 
* * * * * 

 
Familiaren babesik ez duten haur eta nerabeen gaineko jardueren artean, 

adingabe batzuk zuzenean kaltea jasan dute beren amek tratu txarrak pairatu 
dituztelako. Arartekoak batik bat adingabe horiei ematen zaien arreta aztertu du 
2005ean. Administrazioak berak adierazi du indarkeriaren biktima diren emakumeei 
arreta emateko bitartekoetan beretan, hainbat profesional jartzea komeni dela, ahalik eta 
bizkorren antzeman ahal izateko emakume horien seme-alabek noiz behar duten 
laguntza eta esku-hartzea. 

 
Foru aldundiek honako alderdi hauetan zorroztu beharko lituzkete, gure ustez, 

beren politikak: 
 

- Amei eta adingabeei laguntzeko prebentzio lana. 
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- Kasuetan inplikatutako gizarte eragile eta zerbitzu desberdinen arteko 
koordinazioa optimizatzea. 

- Prebentzioko eta sentsibilizazioko sare komunitarioak sendotzea. 
- Esku hartzen duten profesionalen espezializazioa hobetzea. 
- Arazoaren ondorioak arintzeko berariazko egitarauak ezartzea... 

 
* * * * * 

 
Adingabe lege-hausleen egoeraren bilakaera aztertzeari dagokionez, 

nabarmentzekoak dira, alde batetik, neurrien kopuru osoa egonkortu dela, eta bestetik, 
erkidegoaren mesederako prestazioek garrantzi handia lortu dutela. 

 
Zenbakizko datuak ez dira, ordea, nahikoa zenbait errealitate kezkagarri 

ikusteko. Honako hauek, adibidez: 
 

- Barneratzeen kopurua mantentzen bada ere, egonaldia luzatzen da (denbora 
luzeagoa barneratuta; dauden plazak luzaroago egoten dira hartuta). 

- Gero eta gehiago dira beren gurasoen kontra indarkeriazko delituak egiten 
dituzten neska-mutilak, baita patologia psikiko larriak dituzten nerabe edo 
gazteak ere. 

- Lehen aldiz, eskolako jazarpenagatik… ezarritako neurriak betearazi dira. 
 

* * * * * 
 
Hezkuntza-premia bereziei emandako erantzunaz txostenean egindako jarraipen-

lana dela-eta, txosten horietan egin ziren gomendioak bete direla egiaztatu dugu. 
 

 Ararteko erakundeari beti interes handikoa iruditu zaio egoera txarrenean dauden 
ikasleak goiz hezteari lehentasuna ematea. Hezkuntza Sailak dioenez, “ikastetxeak 
baimentzeko orduan ez da kontuan hartzen egoera txarreko aldeei arreta ematen dieten 
ala ez, baizik eta ea betetzen dituzten araudian exijitzen diren instalazio eta titulazio 
baldintzak”. Horren ondorioz, hainbat elementu kezkagarri sortzen dira: 
 

- Haurreskolak partzuergoan libre dauden plaza gehienak lehentasun gutxiko 
tokiei dagozkie. 

- Adin-tarte horretako hezkuntza-eskaintzan, izugarrizko aldea dago sektore 
publiko eta pribatuaren artean. 
 

* * * * * 
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Bestalde, urtero bezalaxe, atxiloketa-zentroen egoera zertan den aztertu da, 
oraingoan Gasteiz eta Barakaldoko udaletako zaintza-gelak ikustera joanez. 

 
Gasteizko atxikoketa-zentroan pozik egiaztatu dugu gure aurreko ikustaldian 

proposaturiko hobekuntza batzuk egin direla. Ontzat jo ditugu honako gaiotan hartutako 
neurriak: irisgarritasuna, atxilotuei informazioa emateko aktak edo indarkeria jasan 
duten emakumeei emandako tratua. Instalazioei dagozkien hobekuntza batzuk oraindik 
egiteko daude, eta adingabeen berariazko erregistroa izan behar dute, arauz 
aurreikusitakoa. 

 
Barakaldoko atxiloketa-zentrora egindako ikustaldian, berriz, instalazioak 

hobetu direla egiaztatu genuen: arkitektura-oztopoak kendu dira edo berogailua ziegen 
aldera hedatu da. Beste gomendio batzuk ez dira bete, adibidez, ziegen neurriei, 
janariari edo atxiloketa-liburuei dagozkienak. 

 
Gainera, jarraipen-lanak egin ditugu sasoikako langileen familien egoeraz; 

erkidegoan buruko gaitzari ematen zaion arretaz −haurrekin eta nerabeekin lotuta−; 
adinekoentzako egoitzez eta egoitzaz kanpoko laguntzaz; ahalmen urrituak lanean 
integratzeaz eta erabilera publikoko eraikinen irisgarritasunaz; edo emakumeen 
kontrako indarkeriaz. 

 
Bosgarren atalari dagokionez −hor zenbait talderi buruz  2005ean burutu ditugun 

jarduerak biltzen dira, lehen adierazi dugunez −, txosten berezien jarraipen-lanarekin 
zerikusia duten jarduerak bakarrik aipatuko ditugu agerraldi honetan. Arestian esan 
bezala, esku-hartzeak ez bikoteko, Legebiltzarraren osoko bilkurari azalduko diogu alor 
horretan alor horrekin lotutako lana, termometro zehatza baita Euskadin giza 
eskubideak osasuntsu dauden diagnostikatzeko. 

 
* * * * * 

 
Epe honetan jarduera ugari ere gauzatu dugu giza-eskubideak errespetatzeko 

kultura sortzen laguntzeko. 
 
Erakunde honentzat bereziki garrantzitsuak dira gizarte zibilarekiko harremanak 

eta, zehazkiago, antolatutako gizarte zibilarekikoak. Horregatik, bilerak eta harremanak 
izaten ditugu elkarteekin eta gizarte eragileekin. 

 
Ikerketa-bekak eta ikerketa aplikatukoak iragartzen jarraitu dugu. Horrela, 

2005ean bi ikerketa-beka amaitu dira: bata, Europako Batasuneko Konstituzio itunaren 
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proiektuko oinarrizko eskubideei buruzkoa, eta bestea, erkidegoaren mesederako lanen 
zigorrei buruzkoa. Biak argitaratze-fasean daude eta datozen asteetan aurkeztuko dira. 

 
Era berean, 2005ean beste beka bat bukatu zen, euskal hezkuntza sisteman −hain 

zuzen, Araba Lurralde Historikoan− ikasle etorkinak integratzearen gainean. Beka 
horrek argitalpen-bilduma berri bat hasi du eta “Juan San Martín” izena eman diogu, 
tamalez zendu zen lehen arartekoaren izenean. Dagoeneko aurkeztu dugu, euskal 
ikastetxe guztiei banatu zaie eta oso harrera ona izan du. 

 
* * * * * 

 
2005. urtean udako jardunaldi bat egin genuen EHUko ikastaroetan, honako gai 

hau hizpide hartuta: “Familia berriak eta berdintasunaren printzipioa. Eztabaida irekia”. 
Ikastaro horretan gizarte errealitate berri bat aztertu zen: hain zuzen, bizitza osorako 
harremana eta seme-alaba kopuru zehaztugabea zituzten amak eta aitak osaturiko 
familia tradizionalaren ereduak bizikidetasun-modu berriei eman diela bide. 

 
2005-2006 ikasturte honetan, herriz herriko erakusketa bat egin zen, Haurren 

Legea izenburupean. Jatorrizko 35 argazki erakutsi ziren, Save the Children nazioarteko 
erakundeak utzitakoak, haurren eskubideen egoeraren gainekoak.Erakusketaren 
inguruko material didaktikoak jada argitaratu dira eta erkidegoko lehen eta bigarren 
hezkuntzako ikastetxe guztietan banatu dira. 

 
Bestalde, herri-defendatzaile autonomikook aldizkari berri bat atera dugu, 

Derechos Ciudadanos izenburuarekin. Hasieran, Derechos Ciudadanos urtean behin 
aterako da eta zenbaki bakoitzean monografia moduan eta sakonki aztertuko da 
defendatzea dagokigun eskubideei neurri handi batean eragiten dien arazo bat. Ez da 
zaila izan lehen zenbaki honen gaia aukeratzea. Guztiok jabetzen gara inmigrazioa dela 
gure gizarteak gaur egun aurre egin beharreko erronka handienetako bat, giza 
eskubideetan eragin izugarria duen erronka baita. 

 
 

III. ADMINISTRAZIOAREN SAIL BATZUEK ARGIBIDEAK EPE BARRUAN 
EZ EMATEARI EUSTEA 

 
Lege antolamenduak Ararteko erakundearen modukoei esleitzen dizkien kontrol 

eginkizunak betetzeko, ezinbestekoa da erakunde horien jarduera esparruetan sartzen 
diren herri administrazioen laguntza. Izan ere, administrazio horiek izapidetzen diren 
espedienteen ebazpen oinarritua lortzeko behar den informazio guztia eman behar dute 
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eta, gainera, ezarritako epeetan egin behar dute hori, ikerketa eta kontroleko lanek 
gutxieneko eragingarritasuna izan dezaten nahi bada behintzat. 

 
Urteko txosten honen VIII. atalean xeheki adierazita aurkituko duzue nolako 

jarrera izan duten herri-administrazioek, emandako epean lagundu ez dutenak berariaz 
aipatzen direla. 

 
2005. urtean, laguntzen ez baziguten, delitu penala egin zezaketela ohartarazi 

behar izan diegu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 
sailetako kabinete zuzendariei, bi bider, eta Herrizaingo Saileko kabinete zuzendariari, 
sei bider. 

 
Orobat, ohartarazpenak bidali behar izan dizkiegu honako udal eta administrazio 

batzarrei: Leza eta Hereñakoei, Araban; Alonsotegi, Atxondo (bi aldiz), Bermeo, 
Berriatua, Bilbo (lau aldiz), Galdakao, Getxo eta Mungiakoei, Bizkaian; eta Donostia 
(bi aldiz), Hondarribia eta Oriokoei, Gipuzkoan. 

 
Ohartarazpen horiek egin arren, txosten hau ixteko unean artean eskatutako 

informazioa bidali gabe jarraitzen zuten Herrizaingo Saileko kabinete zuzendariak, 
Hereñako Administrazio Batzordeko presidenteak eta Bilboko alkateak. 

 
Txostena batzorde honen aurrean aurkezten ari naizen une honetan, berariazko 

aipamen hori gorabehera, adierazi behar dizuet erantzun gabe jarraitzen dutela 
Herrizaingo Saileko kabinete zuzendariak eta Hereñako Administrazio Batzordeko 
presidenteak. 

 
 

IV. GOMENDIO OROKORRAK 
 
Azkenik, txosten honetan egindako gomendio orokorrak laburki azalduko ditut. 

Izenak adierazten duen bezala, gomendio orokorren bidez herritarren kopuru 
zehaztugabe batek duen arazoari heldu nahi diogu, banakako kasuak zehazki ebaztea 
gaindituz, beraz. Aurten egindako gomendioak txosten honen laugarren atalean 
aurkituko dituzue eta gaiok jorratzen dituzte: 

 
1. Eremu sozialean lan egiten duten elkarteetarako erakunde laguntzako bideak 

eta prozedurak hobetu beharra. 
 

Badira irabazi-asmorik gabeko elkarte eta erakundeak eremu sozialean lanean, 
beren bazkideen ekarpenei edo boluntarioei esker aurrera ateratzen direnak. baina, 
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egia esan, elkarte horietatik askok erakundeetara jotzen dute diru-laguntza eske, 
guztiz beharrezkoak baitituzte beren helburuak betetzeko. Laguntzok, sarritan, 
urtero egiten diren deialdi berezien arabera banatzen dira. 

 
Elkarteak kexu dira laguntzen deialdiak atzeratu egiten direlako, baita horien 
ebazpenak ere; laguntzak berandu jasotzen dituztelako; laguntzak izaten jarraituko 
duten edo zenbat jasoko duten ziur ez dakitelako… 

 
Ziur aski, hemen adierazitako arazoetako asko elkartegintzaren elkarrizketa eta 
partaidetza handiagoaren bidez konponduko lirateke, administrazioaren alde 
bakarreko jokabideak edota elkartasun-elkarteen beharrizanak eta ikuspegiak behar 
bezala aintzakotzat hartzen ez dituztenak alde batera utziz. Beste arazo batzuk 
konpontzeko, erakundeen arteko koordinazio handiagoa beharko litzateke, 
zalantzarik gabe, eta ziur aski, mota horretako deialdietarako hausnartu ez baziren 
ere, laguntzen esleipen, kudeaketa eta gastuen justifikazioaren prozedura osoa 
baldintzatzen duten araudi orokorrak berrikustea.  

 
2. Gure autonomia erkidegoan txakur gidarien edo laguntzeko txakurren 

kontzeptua berriz definitu beharra. 
 

Itsu txakurren azaroaren 21eko 17/1997 Legea aldatzeko aukera proposatzen da. 
Arau horrek txakur gidari batekin honako lekuetara sartzeko eskubidea bermatzen 
die ikusmen-ezgaitasunen bat duten pertsonei: Euskal Autonomia Erkidegoko leku, 
zerbitzu eta garraio publikoetara edo erabilera publikoa dutenetara. Horrela, itsu  
edo laguntzeko txakurren kontzeptua berriro definitzen da, horien erabilera 
urritasun ezberdinak dituzten pertsonetara zabalduz. 

 
3. Udalek Europako Erkidegokoak ez diren atzerritarren erroldako izen-ematea 

eta iraungipena erabakitzeko eta datuak beste administrazio publiko batzuei 
uzteko erabiltzen duten prozedurari buruzko zenbait gogoeta. 

 
Gomendio orokor honekin atzerritarren erroldatzearen esparrua eta esanahi 
praktikoa zehaztu nahi dira, 14/2003 Lege Organikotik datorren toki araubidearen 
oinarriak arautzen dituen Legea aldatu eta gero. 14/2003 Legeak berritasunak 
jasotzen ditu erroldan izena emateari dagokionez, betebehar berriak ezartzen ditu 
errolda mantentzeko eta administrazio publikoen artean atzerritarrei buruzko datuak 
uzteko aukera jasotzen du. 

 
Biztanle guztien eskubideak bermatzearren, honako gomendio hauek egiten dira: 
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Errolda oinarrizko baliabidea da atzerritarrak gure udalerrietan integratzeko eta 
eskubideez baliatzeko; beraz, erroldaren izaera eta helburuaren arabera, udalei 
gomendatzen zaie atzerritarren nortasuna eta udalerrian duten bizilekua 
egiaztatzeko behar den guztia egiteko, atzerritarrek duten betebeharra bete dezaten, 
hau da, benetan bizi diren udalerriko erroldan izena ematea.   
 
Erroldako izen-ematea iraungi dela adierazteak, interesdunari aldez aurretik 
jakinarazi gabe, atzerritarren eskubideak mugatzen ditu; beraz, udalei gomendatzen 
zaie atzerritarrei toki eta une egokian jakinaraztea errolda berritu behar dutela, eta, 
horrez gain, erroldan baja eman baino lehen, jakinaraz diezaietela errolda ez 
berritzeak dituen ondorioak; eta hori guztia hizkera ulerterrazean, alarmarik sortu 
gabe, eta udalerrian atzerritarrek hitz egiten duten hizkuntzetara itzulita.  

 
4. Atzerritarren egoera juridikoa normalizatzeko prozesuan, udalek errolda-

ziurtagiriak egiteari buruzko zenbait gogoeta. 
 

2005eko otsailaren 7an, normalizatze prozesurako eskaerak aurkezteko epea hasi 
zen, araudian ezarritakoren arabera. 
 
Erakunde honi beharrezkoa iruditu zitzaion normalizatze prozesurako errolda-
inskripzioko ziurtagiria eman behar duten udalei zera gomendatzea: atzerritarrei 
informazio zehatza eman diezaietela, bai apirilaren 14ko Erabakian berariaz 
adierazitako agiriak aurkeztearren gainean −horrek arautzen baitu gai hau−, bai 
2004ko abuztuaren 8a baino lehenagotik udalerrian bizi direla frogatzen duten 
bestelako agirien gainean ere. 
 
Gainera, saihestu egin behar dira babesik ez sor dezaketen ahozko ukapenak. 

 
5.   Herritarrentzako informazioa eta parte-hartzea toki eremuan. 

 
Herritarrek, gero eta maizago, informazioa eskuratzeko eskatzen dute. Azken 
batean, gero eta hobeto ezagutzen dituzte beren eskubideak, eta horregatik, herri 
administrazioen eginkizunen gardentasun handiagoa eskatzen dute, bai berariazko 
prozedura batean interesdunak izanda zuzenean eragiten dieten erabakiei buruz, bai 
beren ustez eragiten dieten beste jarduera batzuei buruz. 
 
Gainera, pertsonek gero eta maizago eskatzen dute informazio hori argia, 
garrantzitsua eta eskuratzeko erraza izan dadin. Hori dela eta, administrazioek uste 
osoz lan egin behar dute informazioaren kudeaketa eraginkorragoaren alde. 
Kudeaketa horrek herri erakundeetan nagusitu den ohiko opakutasuna desagerrarazi 
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behar du, erakunde horiek herritarrek beren eskuetan dauden informazioa eta 
dokumentazioa eskuratzea mugatu dutela. 

 
Uste dugu toki administrazioek informazio osoko zerbitzu bat diseinatu eta ezartzen 
aurrera egin behar dutela, erakunde osorako gidaria den politika koherentea izanda 
eta horretarako eskura dituzten tresna guztiak erabilita. Politika horrek 
informaziorako eskubidea eraginkorra izan eta herritarren arrazoizko eskaerari 
erantzuteko bidea eman behar du. 
 
Informazio zerbitzu osoa emateko, nahitaezkoa da ezarritako prozedura 
administratiboen eta izapideen hobekuntzan sakontzea, informazio osoa eskuratzea 
zatitu eta eragozten duten atalkako banaketa arruntak deseginez kudeaketa 
herritarren beharrizanetara bideratzeko moduan.  
 
Udal jardueraren oinarri diren printzipio eta balioak eta informaziorako eskubidea 
bermatuko duten antolaketa gidalerroak erabili behar dira, herritarrentzako 
zerbitzuaren benetako izaera duen administrazio gardenagoa eta eraginkorragoa 
lortzeko testuinguruan. 

 
6. Eraikuntza iraunkorra. Eraikinen energia eraginkortasun handiagorantz. 

 
Eraikinek ingurumenean duten eragina arintzen saiatzeko eta energia-gastua gutxitu 
eta haren eraginkortasuna handitzeko, ikusi genuen agintaritza publikoek 
−Europakoek, estatukoek, autonomia erkidegokoek eta udalerrietakoek– tresna 
batzuk −arauak eta xedapenak− jaso dituztela, eraikuntzako eragileen gida izan 
daitezen. Tresna horiek eraikuntza iraunkorreko irizpideak aplikatzeko sortu dira, 
kontsumitutako energia gutxitzeko, bestelako energia berriztagarriak bilatuta, 
esaterako, eguzki-energia, edo kontsumitutako baliabideak eraginkorrago egiten 
dituzten eraikitzeko moduak erabilita. 
 
Euskal Legebiltzarrak berak legez besteko proposamen bat onartu zuen 2002ko 
otsailaren 28an, eta bertan Gobernuari neurriak har zitzala eskatu zion, bai energiaren 
eraginkortasunaren gainean, bai eraikuntzan eta eraikinak berritzean energia 
berriztagarriak aprobetxatzearen gainean. 
 

Gomendio orokorrean hauxe adierazi genuen, besteak beste: herri-agintari eskudunek 
eraikuntzarako eta eraikinak berriztatzeko benetan behar diren baldintzak zehaztuko 
dituen jarduera-programa argi bat idatzi beharko luketela. Eusko Jaurlaritzak 
energiaren eraginkortasuneko ziurtagiria arautu behar du, eta eguzki panelen 
instalazioen buruzko araudi teknikoa ezarri. 
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* * * * * * 

 
Bukatzeko, zuen aurrean nire esker ona adierazi nahi diet orain Ararteko 

erakundean nire ardurapean lanean dabiltzan 45 pertsonei, arartekoari zuzenean 
laguntzen, alor desberdinak koordinatzen, kexak bideratzeko lan tekniko-juridikoa 
egiten, administrazio zerbitzuetan eta kontularitza eta aurrekontu kudeaketako 
zerbitzuan, herritarren arretarako bulegoetan, liburutegi eta dokumentazioan, 
itzulpengintzan edo informatikan edo, azkenik, atezaintzan eta parke mobilean. Horien 
guztien lan gartsua izan ezean, Ararteko erakundeak ezingo luke, kopuruz eta kalitatez, 
egiten duen moduan lan egin. Eta zuei guztioi biziki eskertu nahi dizuet zure jarrera, 
beti harkorra eta ona, Ararteko erakundearekiko eta nirekiko, baita agerraldi luze samar 
honetan eskaini didazuen arreta ere. 
 

Beharrezkoak iruditzen zaizkizuen argibideak emateko prest naukazue. 
 

Eskerrik asko. 


