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Aurreko kapituluetan, sasoikako langileen arazoak aztertu dira, eskura ditugun datuen
arabera eta ikuspuntu desberdinetatik abiatuz. Zenbait kasutan, hobetzeko proposamenak
jaso dira testuan zehar. Kapitulu honetan, berriz, proposamen horiek sakondu nahi
ditugu, eta, horretarako, bost talde osatu dira, hemen sistematikarekin bat etorriz aztertuko
baitira bost gai interesgarri hauek:

- Erakunde eta zerbitzuen parte-hartzea.
- Kontratazio-baldintzak kontrolatu eta hobetzea.
- Ostatu-baldintzak hobetzea.
- Sasoikako langileen familiei dagokienez, hobekuntzak egitea adingabeak

eskolatzeko eta horiei laguntza emateko.
- Gizartea sentsibilizatzea eta sasoikako langileak gizarteratzea.

ERAKUNDE ETA ZERBITZUEN PARTE-HARTZEARI BURUZKO
GOMENDIOAK

Aurretiaz adierazi dugun bezala, sasoikako langileen arazoak aztertu eta horiei aurre egin
nahi zaienean, zailtasun edo baldintza garrantzitsua da eskumenak sakabanatuta egotea,
administrazio eta zerbitzu desberdinen artean (udalarenak, foru-erakundeenak, autonomia-
erkidegoarenak, estatuarenak…). Txosten honen 6. kapituluan, luze eta zabal aztertu da
zenbaterainoko parte-hartzea duten administrazio eta zerbitzu horiek, eta nolako
mekanismoak erabiltzen dituzten, koordinazioa lortzeko eta informazioa elkarrekin banatzeko.
Mekanismo horiek hobetzeko, honako gomendio eta proposamen hauek egiten dira:

  1. Sasoikako lanaren Mahaiaren –edota antzeko tresna baten–
zeregina indartu behar da, erakundeen arteko koordinazio-
mekanismo gisa

Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizate Sailak Sasoikako lanaren Mahaia sustatu
zuen. Mahai horren jardunbidea txosten honen 6.1 atalean aztertu da jadanik.
Beharbada, eztabaidagarria izan daiteke mahai horren izena edo atxikipena, baina
arazo hori alde batera utzita, badirudi nahitaezkoa dela eztabaida-leku bat izatea.
Eztabaida-leku horretara bil daitezke sasoikako langileen arazoetan eskumena duten
erakunde guztiak; horrela, eztabaida-lekuak ahalbidetu eta erraztu egingo du
erakundeak bertan izatea, informazioa elkarrekin trukatzea, eta, hala behar denean,
euren jarduna koordinatzea. Hori guztia dela medio, eta azken urteotako
eskarmentua gogoan izanik, hurrengo proposamena egiten da:
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- Mahaiak azken urteotan izan duen dinamika balioetsiko da, horrek koordinazio-
tresna gisa izan dituen lorpenak eta gabeziak aztertuz. Horrekin batera,
beharrezkoak diren aldaketak edo hobekuntzak egingo dira, mahai horren osaera
eta jardunbidean.

- Orain arte, sail batzuek (adibidez, Herrizaingo Sailak –Ertzaintzak– eta Gizarte
Gaietarako eta Etxebizitzarako Sailak) ez dute ordezkaririk izan mahai horretan,
eta gerora begira bertara –edo antzeko eztabaida-leku batera– bildu beharko
lirateke.

  2. Ukitutako administrazio guztien erakundeek hartu behar dute
parte arazo honetan

Txostenak argiro-argiro erakusten du administrazioen parte-hartzea ez dela neurri
berekoa izan. Bide horretatik, eta euskal administrazioei dagokienez,
azpimarratzekoa da udal agintarien parte-hartze urria, udalerri jakin batzuetan
bederen. Era berean, Arabako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza-
sailek ez dute ekimenik bideratu, nahiz eta horretarako eskudun izan. Beharrezkoa
da, beraz, hutsune horiek konpontzea.

  3. Zerbitzu jakin batzuen erantzun-gaitasuna gehitu behar da aldi
baterako behintzat, arazoa duten guneetan

Sasoikako langileen kopuruak, udalerri zehatz batzuetan, bikoiztu egiten du ohiko
langileen kopurua. Sasoikako langileak bertan izateak, zentzuzkoa denez, areagotu
egiten ditu beharrizanak; horregatik, zerbitzu jakin batzuek (hezkuntza-zerbitzuek,
osasun-zerbitzuek, oinarrizko gizarte-zerbitzuek, polizia-zerbitzuek…) gehitu egin
behar dute euren erantzun-gaitasuna.

Zenbait kasutan (esate baterako, hezkuntza-zerbitzuen edo polizia-zerbitzuen
kasuan), aurrerapauso garrantzitsuak eman dira zerbitzu horiek indartzeko:
laguntzeko irakasleak bidali dira gune horietako ikastegietara, langile gehiago
kontratatu dira gizarte-hezkuntzako programak sendotzeko… Beste kasu batzuetan,
berriz, zerbitzuek lan handiagoa bereganatu behar izan dute, nahiz eta baliabideak
ohikoak izan (Ertzain-etxearen ohiko langileria edo gune horretako osasun-ekipoak).

Arartekoaren proposamena, beraz, hauxe da: administrazioek zerbitzu desberdinen
gaineko erantzukizuna dutenez gero, kontuan izan behar dute langileriaren aldi
baterako gehikuntza, baliabideak planifikatu eta aurreikusteko orduan. Horren
ondorioz, zerbitzuak indartu behar dituzte, hori beharrezkoa den neurrian.

KONTRATAZIO-BALDINTZAK KONTROLATU ETA HOBETZEA

Txosten honen 2. kapituluan, sasoikako langileak kontratatzeko sistemak aztertu dira.
Horrekin batera, eguneroko zenbait gertaera azaldu dira –besteak beste, azpikontratazioa–,
biztanlerik ahulenentzat horiek dituzten ondorio larriak azpimarratuz. Bestalde, zenbait
ekimenen berri eman da, ekimen horien helburua baita arrisku-egoerak saihestea edota
nekazari kontratatzaileen eta langile kontratatuen arteko zuzeneko harremanak erraztea.
Arazo horiei begira, honako gomendio eta proposamen hauek egiten dira:


