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Irakurtzen nauzunean, 
bota edukiontzi urdinera. 
Mila esker.
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Iñigo Lamarca - Arartekoa
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Oraingo hau Ararteko erakundearen urteko txostena harrotasunez aurkezten dudan 
bederatzigarren aldia da. Horren bidez, 2012. urtean zehar erakunde honek burutu dituen 
jardueren berri ematen dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan giza eskubideen egoera 
orokorrari buruzko ikuspegia gaineratuz.

Txostenaren hari gidaria eragina da. Gure jardueren berri ematerakoan, modu kritikoan 
hausnartu dugu honen inguruan: gure lanak azken urtean zehar Ararteko erakundera 
laguntza edo aholku eske jo zuten pertsonen bizitzan eduki duen inpaktu positiboa. Gure 
lanaren eragina herri administrazioekin bideratzen dugun elkarrizketa argi eta konstruktibo 
baten fruitu da. Horregatik hain zuzen ere, administrazio batek gure informazio eskaerei behar 
bezala erantzuten ez dien bakoitzean, herritarrak dira benetako kalteak pairatzen dituztenak, 
ez Ararteko erakundea bera. Zerbitzu publikoak etengabe hobetzeko xedearekin, aurten 
ere administrazio guztiei eskatu nahi diet lankidetza estua gauzatu dezagun gizartearen 
onerako, gure gizarteko pertsona eta kolektiborik zaurgarrienak bereziki aintzat hartuz.

2012. urtean zehar krisiaren eraginak handitu egin dira, bai intentsitateari bai hedapenari 
dagokienez. Beharrak ugaritu eta horiei aurre egiteko baliabideak murriztu direla ikusita, 
gogoratu beharra dago eskubide ekonomiko eta sozialak giza eskubideak direla 
eta, ondorioz, botere publikoen jarduera guztiak bideratu behar dituzte. Eskubide horiek 
unibertsalak dira baina herri-administrazioek arreta berezia eskaini behar diete zaurkortasun 
egoera larrian dauden edo gizarte bazterkeria pairatzeko arriskua duten pertsonei. Gizarteak 
laguntza-dei horri erantzun behar dio eta, horren arabera, bere barne kohesio eta politikoen 
buruzagitza maila zehaztuko da. Krisi ekonomikoaren garai honetan egiaztatu daiteke giza 
eskubideekiko konpromisoa benetan zintzoa den edo oparoaldi ekonomikoko garaietan 
erabiltzen diren hitzak besterik ez diren. Azken finean, azken kasu horretan, hitz horiek 
bizkarra erakutsi orduko haizeak eraman ahal ditu. Ararteko erakundetik errepikatu nahi dugu 
giza eskubiderik gabe beldurra, basakeria eta bidegabekeria besterik ez dela geratzen.

Iñigo Lamarca Iturbe

Arartekoa

AURKEzpEnA

editoriala



DATU OROKORRAK
2012. urtean zehar guztira 8.758 kontsultari erantzun 
diogu. Horietatik, 1.757 telefono bidezko kontsultak 
izan dira eta 7.001 pertsona izan direla arreta zuzeneko 
hiru bulegoetako batera joan direnak, informazioa eta 
aholkularitza eskatuz. Horrek esan nahi du, 2011. 
urtearekin alderatuz, %66,70 igo dela. Jasotako bisita 
guztietatik 1.657 kexa bihurtu dira, hau da, % 26,33. 
Beraz, agerian geratu da aurretiaz lan garrantzitsua 
egiten dela zuzeneko arreta emateko bulegoetan; izan 
ere, hainbat arrazoi direla-eta zenbait erreklamazio ez 
dira onartzen Ararteko erakundeak ezingo dituelako 
ikertu. 

2012. urtean, herritarrek guztira 2.943 erreklamazio 
aurkeztu dituzte Ararteko erakundean (2.347 izan ziren 
2011. urtean) eta ofiziozko 69 espediente izapidetzen 
hasi gara. Horietatik 2.529 izapidetzeko onartu dira, 
Ararteko erakundeak aztertu eta iker ditzan. 2010ean 
dagoeneko aurreko urtearekin alderatuz % 26ko igoera 
egon zela kontuan hartzen badugu, azken bi urteetan 
erreklamazioak gutxi gorabehera %50 igo direla 
azpimarratu behar dugu, bereziki, izaera ekonomikoko 
gizarte-prestazioei lotutako kexen igoera izugarriaren 
ondorioz. 

2012. urtean zehar, 1.810 kexa-espediente ebatzi 
dira. Administrazioaren jarduna ebaluatu ostean, 
aztertutako kexen %55ean jarduera okerren bat 
antzeman da. Gehienetan (%85,78) eragindako 
administrazioak erreklamazioa eragin zuen jarduna 
zuzendu eta aldatu du. Halaber, kasu gehienetan 
administrazioak Ararteko erakundeak helarazi dion 
planteamendua onartu dezala ez da gomendio formalik 
beharrezkoa izan.

Aurkeztutako kexek hizpide duten gai-arloaren arabera 
2012an gizarte bazterkeriaren aurka borrokatzeko 
bitartekoei loturiko erreklamazioak izugarri igo 
direla antzeman dugu: 1.010, 2011ko 329 kexen eta 
2010eko 32 kexen aurrean. Kexa horiek hirukoiztu 
baino gehiago egin dira aurreko urtearekin alderatuz eta 
%3.056ko igoera izan dute bi urtetan. 1.010 kexetatik 
875 (hau da, ia %90) Lanbideren funtzionamendu 
txarrarekin loturiko hainbat arazori buruzkoak eta 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria kudeatzerakoan izandako jarduerei 
buruzkoak dira.

Kexen %65 gizarte estatuaren exijentzien ondoriozko 
prestazioei, baliabideei eta politika publikoei buruzkoak 
dira.
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Kexa bilakatutako bisitak

GUZTIRA 1.657

% 45,74 % 40,86

% 13,40

758

Vitoria-Gasteiz

677

 Bilbao

222

 Donostia-San Sebastián

Herritarrei laguntzearekin lotutako Ararteko 
erakundearen jarduerak

Jasotako kexen kopuruaren bilakaera 
(2000 -2012)*
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Ararteko erakundearen jarduera, zenbakitan

Administrazio bakoitzari eragiten dioten kexen 
proportzioaren gaineko datuen arabera, joan den 
urtean bezala, Eusko Jaurlaritzaren aurka zuzendu 
dira erreklamazio gehienak (%65,83), euskal udalen 
jarduerei buruzkoak gutxitu diren bitartean (%20,02).

Edozelan ere, espedienteetan inplikatutako admi-
nistrazioak ikertzeak ez du esan nahi jarduera okerrak 
burutu dituztenik, bai, ordea, kexak haren jardueraren 
bat hizpide izan duela.

ASEBETETzE MAILA
Duela zenbait urte herritarrengana hurbiltzeko bideari 
ekin genion, Ararteko erakundearen esku-hartzea 
eskatu duten pertsonen iritzia ezagutzeko eta eskaintzen 
dugun zerbitzua hobetzen saiatzeko. Horregatik, kexa-
espediente baten izapideak amaitzen ditugunean, 
kexagileari galdera sorta bidali ohi zaio, nahi izanez 
gero eta izena ipini barik, galdera batzuei erantzuteko 
eskatuz. Horrela, emandako zerbitzuaren gainean 
egiten duen balorazioaren berri eduki dezakegu.

Erantzunak aintzat hartuta, ondorioztatu daiteke 
erreklamazioren bat aurkeztu duen herritarren 
%87,50ek (betiere, erreklamazioaren izapidetzea 
amaitu bada) uste du “jasotako informazioa ona edo 
oso ona” izan dela. Erreklamatzaileen proportzio berak 
Ararteko erakundeak bere kexari lotuta eman duen 
ebazpena onartu du.

%75ek Ararteko erakundera jotzeko gomendioa 
emango luke administrazioarekin edozein arazo izanez 
gero.
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Oro har, zer iruditu zaizu Arartekoaren lana? 
(Hau da, azaldu duen interesa, laguntzeko prest 
egotea, egindako gestioak...)

% 87,50
oso egokia

% 6,25
oso desegokia

% 6,25
nahiko egokia

Zuzenean bideratutako kexen banaketa, 
eragindako administrazioen arabera

GUZTIRA 2.417

Eusko Jaurlaritza 1.591 % 65,83

Tokiko administrazioa 484 % 20,02

Foru administrazioa 271 % 11,21

Erakunde publikoak 21 % 0,87

Erakunde pribatuak 20 % 0,83

Justizia 18 % 0,74

Estatuko administrazioa 11 % 0,46

Eusko Legebiltzarra 1 % 0,04
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ARAzO TEKnIKOAK 
TELELAGUnTzA EKIpOEKIn

Arabako landa eremuan bizi zen familia batek Ararteko 
erakundearen esku-hartzea eskatu zuen telelaguntza 
ekipo baten erabileragatik ordaindutako zenbatekoa 
itzul ziezaioten; izan ere, arazo teknikoen ondorioz ez 
zuen inoiz ondo funtzionatu. BetiON telelaguntza 
zerbitzuak aitortu zuen ez ziola behar bezalako 
erantzuna eman familia horri euren ekipoak eta Wi-Max 
linea ez zirelako bateragarriak. Arazoa konpontzeko 
asmoz, behin baino gehiagotan etxebizitzara joan ziren 
frogak egite aldera baina ezin izan zuten konponbide 
bat aurkitu. NEOS eta LLCONECT ekipoak ezin dira 
Euskalteleko Wi-Max linearen bidez instalatu eta horixe 
zen eragindako familiak etxebizitzan zuen interneteko 
konexioa. Ararteko erakundearen kudeaketen ostean, 
zerbitzuak ordaindutako kuotak itzultzea erabaki 
zuen, ez baitzuten telelaguntza sistema baliatu. 
Alderdi hori behin konponduta, BetiON telelaguntza 
zerbitzuak familia horri zerbitzua emateko aukera 
teknologiko posibleak ikertzen jarraitzen du.

ADMInISTRAzIO 
ESpEDIEnTEAK IKUSTEKO 
AUKERA
Egiaztatu ahal izan dugu zenbait administraziok 
zuzeneko interesa frogatzeko eskatzen dietela 
administrazio espedienteak ikusi eta kontsultatu nahi 
duten pertsonei ekintza publikoa barne hartzen duten 
alorretan, hala nola, hirigintza, ingurumena edo kultura 
ondarea. Pertsona batek Ararteko erakundeari jakinarazi 
zion Bilboko Udalak ez ziola erantzunik eman hirigintzari 
buruzko informazio eskaera bati. Informazioak ikastetxe 
bat egokitzeko obren lizentziaren gaineko espedientea 
zuen hizpide. Udalak, dokumentazioa ikusi ahal 
izateko, zuzeneko interesa egiaztatzeko eskatu zion 
baina erakunde honetatik udalari gomendatu genion 
espedientea ikusteko aukera eman ziezaion inolako 
interes zehatzik egiaztatzeko beharrik gabe; izan ere, 
lurzoruari eta hirigintzari buruzko legean jasotako 
artikulu baten arabera, eskatzen duen edozein 
pertsona interesduntzat joko da ekintza publikoa 
gauzatze aldera. Bilboko Udalak gomendioa onartu 
egin zuen eta eskatzaileari espedientea ikusteko 
aukera eman zion.

ARARTEKOAK 
HERRITARREI EMATEn 
DIEn AHOLKULARITzA
Langabeziagatiko diru-laguntza iraungitzeagatik 
eragindako zenbait pertsonek (horrez gain, zenbateko 
jakin batzuk itzuli behar izan zituzten) euren arazoa 
konpondu dute Ararteko erakundearen laguntzari 
esker, euren burua behar bezala defendatzeko 
aholkuak eman baitzizkien. Administrazio bidea agortu 
arte baliatzeko moduaren inguruan iradokizunak 
eman zitzaizkien eta, ondoren, doako justizia erabiliz 
auzibidera jotzeko gomendatu zitzaien. Pertsona 
horiek langabeziagatiko diru-laguntza jasotzen 
zuten (estatu mailako prestazioa) eta diru-sarrerak 
bermatzeko errentarekin osatzen zuten. Halaber, 
etxebizitza alokatzeko laguntza bat ere jasotzen zuten 
(etxebizitzarako prestazio osagarria). Azken bi prestazio 
horiek EAEkoak dira eta familia unitateari zuzenduta 
daude. Hori gorabehera, Estatuko Enpleguaren 
Zerbitzu Publikoak (EEZP) diru-sarrera horiek 
subsidioaren titularrari bakarrik esleitzen zizkion eta, 
ondorioz, kobratu ahal izateko ezarrita dagoen diru-
sarreren muga gainditu ohi zuen. Hortaz, subsidioa 
bertan behera utzi zuen atzeraeraginezko ondorioekin 
eta horrek kopuru batzuk itzuli behar izatea eragin 
zuen. Ararteko erakundea ez dator bat irizpide horrekin 
eta gomendio batean halaxe adierazi zuen. Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ere hala 
ulertu zuen eta auzitegiek arrazoia herritarrei eman zien.
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HERRITAR BATEnTzAKO 
On DO RIOAK HIGIEzIn 
BATEn TITULARTASUnEAn 
EGOnDAKO AKATSA DELA 
ETA
Herritar batek Getxoko Udalak eragin zion 
nahasmenaren eta desadostasunaren berri eman 
zigun, tokiko erakunde horrek bere kontu korrontea 
bahitu egin baitzuen ez zituelako ordaindu, 
borondatezko epean, garaje baten Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergari (OHZ) lotutako zenbait ordainagiri. 
Kontua da interesdunak ez zuela eduki inoiz inolako 
harreman juridikorik garaje horrekin. Ararteko 
erakundeak zenbait kudeaketa burutu zituen ondasun 
higiezinaren gaineko datuak zuzendu zitzaten. Horri 
erantzunez, udalak jakinarazi zigun erreklamatzaileari 
igorritako likidazioak bertan behera utzi zituztela, bere 
kontu korrontetik bahitutako zenbatekoak itzultzea 
erabaki zela eta, azkenik, preskribatu ez diren urtetako 
likidazioak higiezinaren benetako titularrari igorri 
zizkiotela.

AUTOKO ARGIAK Ez 
pIzTEAGATIK zIGORTUA
Pertsona baten erreklamazio bat aurkeztu zuen 
Ararteko erakundearen aurrean Ertzaintzak zigorra 
ezarri ziolako “argi nahikoa duen tunel batean argi 
motzak ez pizteagatik”.  Kexan azaldutakoaren arabera, 
salaketa jarri zioten tokian ez dago tunelik. Helarazi 
zigun informazioari jarraiki, ez zuen zigor-prozeduraren 
berririk eduki etxean ordainketaren errekerimendua 
jaso zuen arte. Prozedura horren berri eduki bezain 
laster, idazki bat aurkeztu zuen, alde batetik, salaketak 
dioen tokian tunelik ez dagoela argudiatuz eta, 
bestetik, salaketa jakinarazi ez ziotela aldarrikatuz. 
Horrez gain, azaldu zigun ez zuela idazkiaren inolako 
erantzunik jaso. Herrizaingo Sailari espedientearen 
balorazioa eta kopia eskatu genion eta jakinarazi zigun 
zigortzeko ebazpena bertan behera uzteko ofizioa 
abian zela.

jarduerak

KOSTUA ITzULTzEA 
OSASUn ARRETA pRIBATUA 
JASO IzAnAGATIK

Bere ezaugarriak ikusita, sistema publikoan 
pertsona bati premiazko diagnosi-proba bat 
egiteko agindu zioten. Aurreikusitako itxaronaldia 
3 hilabetetakoa zenez, aurreratu zezaten eskatu 
zuen baina ez zen posible izan. Inguruabar horiek 
guztiak aintzat hartuta, zentro pribatu batera jotzea 
erabaki zuen. Ondoren, Osasun Sailari probaren 
kostua ordain ziezaion eskatu zion. Eskaera 
hori gaitzetsi egin zutenez kexa bat aurkeztu 
zuen Ararteko erakundean. Administrazioaren 
eskutik informazioa jaso ostean eta pertsona 
horrek emandakoarekin egiaztatu ostean, 
ondorioztatu genuen, ikuspuntu juridiko batetik 
abiatuta, zenbait zantzu zeudela pertsona horrek 
medikuntza pribatura jotzeko arrazoiak izan 
zituela pentsarazten dutenak. Beraz, Osasun 
eta Kontsumo Sailari eskatu genion espedientea 
berrikus zezan. Osasun Sailak iradokizuna 
onartu zuen eta pertsona horri zentro pribatura 
joateak eragin zion gastua ordaindu zion.
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BERE ETXEBIzITzAREn 
ALDAMEnEAn zABORREz 
BETETA DAGOEn LURSAILA 
DAGO 
Iruña Okako auzotar batek Ararteko erakundeari 
bere etxebizitzaren aldamenean dagoen lursailaren 
osasungarritasun egoeraren berri eman zion; 
izan ere, udalak gai pribatua dela besterik ez 
zion esan. Gure ustez hori ez da horrela udalak 
lursailak ikuskatzeko eta jabeei euren lursailei 
lotuta dituzten eginbeharrak betearazteko 
eskumenak baititu edo, hala badagokio, zaborrak 
kentzeko eskumena betearazteko. Gure eskaerari 
erantzunez, udalak jakinarazi zigun, bideratutako 
eskaeraren ondorioz, salaketak hizpide zuen 
lursailean ikuskapen bisitaldia egingo zuela eta, 
beharrezkoa izanez gero, dagozkion neurriak 
hartuko zituela.

ERREnTARIEI zIGORRA 
EzARRI DIETE ETXEBIzITzAn 
SARTU AURRETIK EGInDAKO 
OBRA BATzUEn OnDORIOz
Bi errentarik Arartekora jo zuten Portugaleteko Udalak 
2.250 euroko zigorra ezarri zielako ustez hirigintzako 
arau-hauste bat burutu zutelakoan. Hala ere, obrak 
haiek etxe horretan sartu aurretik burutu ziren. Udalari 
informazioa eskatu genion eta eskaeran adierazi 
genuen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioen 
Zigortzeko Ahalmenari buruzko Legeak ezarri duela 
zigorretan erruduntasuna tipifikatutako gertakaria 
burutu duten edo horretan lagundu duten pertsonei 
egotzi behar zaiela. Modu berean, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko Legeak, artikuluetako batean 
jaso du hirigintzako arau-hausteen erantzukizuna 
sustatzaileei dagokiela eta, hala badagokio, higie-
zinen jabeei. Gauzak horrela, udalari azaldu genion, 
erreklamatzaileek bidalitako informazioari jarraiki, haiek 
ez zirela eztabaidak hizpide dituen obren erantzuleak 
eta, edonola ere, udaleko jarduerak obren erantzuleen 
aurka bideratu behar direla. Azkenik, Portugaleteko 
Udalak errentariak hirigintzako arau-haustearen 
ondoriozko erantzukizunetik salbuetsi zituen.

EzOHIKO GASA ERAUzTEKO 
TEKnIKARI BURUzKO 
BALORAzIOA 
Arartekoaren ebazpen horrek, funtsean, Fracking Ez 
Araba plataformak aurkeztu zuen kexari erantzuten 
dio. Kexak Araban, “Enara”·baimenaren barruan, 
ezohiko gasa esploratzeko eta ondoren erauzteko 
aurreikuspenak zituen hizpide. Ondorio gisa zera 
mahaigaineratu genuen: haustura hidraulikoak 
ingu ru   menarentzat eta, kasu batzuetan, pertsonen 
osasunarentzat inpaktu eta arrisku handiak barne 
hartzen dituen sistema da. Inpaktu horiek ohiko gasa 
erauzteko sistemaren ondoriozkoak baino handiagoak 
dira, beraz, gomendagarria litzateke proiektu horien 
gauzatzearen luzamendua onartzea. Gainera, gure 
iritziz, Eusko Jaurlaritzak ingurumen-ebaluazioa egiteko 
jarraitu duen prozedurak akats garrantzitsuak ditu. 
Horregatik, Ararteko erakundearen iritziz, Euskadiko 
Energia Estrategia 2020 behar bezala berrikusi 
beharko litzateke. 
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MEnDEKOTASUnAREn ARRETARAKO ETA 
BABESTUTAKO ALOKAIRURAKO pRESTAzIO 
EKOnOMIKOAK
Pertsona batek Ararteko erakundean salatu zuen alokairuaren hileko errenta igo egin 
ziotela modu nabarmenean (ia %50) bere mendekotasun egoerari aurre egiteko jasotzen zuen 
prestazio ekonomikoa kontuan hartu zutelako. Etxebizitza Sailari bere desadostasunaren berri 
eman zion eta eskatu zuen BOE baten alokairuaren errenta zehazteko laguntza hori aintzat 
har ez dezaten; izan ere, laguntza horrek mendekotasuna duten pertsonen bizi-kalitatea 
hobetzea du helburu, beraz, diru-sarrera gehiago edukitzeak ez du esan nahi erosteko 
ahalmena handiagoa denik eta alokairuagatik zenbateko handiagoa ordaintzea justifikatuta 
dagoenik. Ararteko erakundeak zenbait kudeaketa egin ostean, Etxebizitza Sailak onartu 
zuen laguntzari zegokion zenbatekoa kontuan ez hartzea eta erreklamatzailearen hileko kuota 
berrikusi (303,74 eurotik 182,24 eurora pasa zen) eta gero, aurretik soberan ordaindutako 
zenbatekoak itzuli zizkion.

SEnAR-EMAzTEEn BIzIKIDETzA KOMUnITATE 
AnALOGOAn BIzI IzAn DIREn BIKOTEEK, 
BAnAnDUz GERO, BOE BAT ESKURATzERAKO 
ESKUBIDE BERDInAK EDUKIKO DITUzTE
Kooperatiba batek sustatutako babestutako etxebizitza baten esleipenduna izan zen herritar 
batek Ararteko erakundearen esku-hartzea eskatu zuen Bizkaiko Etxebizitzaren Lurralde 
Ordezkaritzan jasotako informazio baten ondorioz. Horren arabera, aurreikusten zen BOE 
hori erosteko kontratuak ez zuela zegokion oniritzia jasoko eta, ondorioz, esleitutako 
babestutako etxebizitza erosteko eskubidea galduko zuela. Erreklamatzaileak argudiatu zuen 
BOE esleitzeko eskubidea zeukala, araudian jasotako salbuespenezko egoeran zegoela 
egiaztatu baitzuen: izatezko bikotea banandu ostean, etxebizitza komuna saldu zuten. 
Bikoteak seme bat dauka eta herritar horri adingabearen zaintza eta jagoletza esleitu zioten 
modu judizialean. Ararteko erakundeak araudiaren interpretazio ez-murriztailea egiteko 
beharraren alde egin zuen. Bere iritziz, aipatutako arauaren izaera eta xedea aintzat hartuko 
dituen interpretazioak tratu bera eman beharko lieke senar-emazteen bizitzaren antzeko 
bizitza izan duten eta harremana haustearen ondorioz etxebizitza premia larria duten bikote 
horiei guztiei. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak Ararteko erakundeak 
proposatu zuen interpretazioarekin bat egin zuen eta erreklamatzaileak esleitutako etxebizitza 
eskuratzeko eskatzen zen baldintza betetzen zuela onartu zuen. Gainera, baieztatu zuen 
antzerako beste kasuetan interpretazio-irizpide bera aplikatuko duela eta bikote-harremana 
zuzenbidean onartutako beste frogen bitartez egiaztatu ahal izango dela, ez bakarrik Izatezko 
Bikoteen Erregistroko izen-ematearekin.

jarduerak
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Gasteizko herritar batek Ararteko erakundera jo 
zuen semearen heriotza-egiaztagiria lortzeko 
ezintasunagatik. Semea duela 15 urte hil zen 
Fran tziako Pirinioetan gertatutako mendiko istripu 
batean. Heriotza istripua gertatu zeneko herriko 
udal agintariek emandako aktan jasota geratu zen. 
Espainiako kontsula herri hartaraino joan zen familiari 
zegokion izapideekin laguntzeko. Hala ere, ez zegoen 
Erregistro Zibil Zentralean inskribatuta. Hildakoaren 
gurasoek horren berri eduki zuten Gasteizko Erregistro 
Zibilaren bidez, semearen heriotza-ziurtagiria es-
katu zutenean. Heriotza ez zegoen inon jasota. 
Horrenbestez, mendizaleak ofizialki bizirik jarraitzen 
zuen eta horrek senideengan eragiten zuen kalte 
moralaz gain, arazo praktiko nabarmenak eragiten 
zizkien, bai ondareari zegokionez, bai ondorio fiskal 
eta oinordetza ondorioei zegokienez. Egiaztatu ahal 
izan genuen, arrazoi ezezagunen ondorioz, heriotza 
ez zela kontsularen bulegoan jasota geratu. Erregistro 
Zibilaren araudian egoera horietarako xedatutako 

prozeduraren berri eman genion familiari, hau da, 
Gasteizko Erregistro Zibilaren bidez, Erregistro Zibil 
Zentralean epez kanpoko inskripzioa eskatu beharko 
zuten. Hala ere, jakin bagenekien horrek denbora asko 
beharko zuela, beraz, Pauko Espainiako Kontsuletxe 
Nagusiarekin harremanetan jartzea erabaki genuen, 
arazoa konpontzeko irtenbide zuzenago bat topatzeko 
asmoz. Ararteko erakundea, eskubideak bermatzeko 
erakundea den heinean, kontsuletxeari eskatu zion 
erregistroan inskribatu zezan. 

Kontsuletxeak gure eskaerari erantzun zion, heriotza 
kontsulatuaren erregistroan inskribatu zuen eta kopia 
konpultsatuak bidali zizkigun. Erakundeak, bere aldetik, 
familiari helarazi zizkion ondorio guztietarako baliatzeko 
aukera eduki zezaten. 

FRAnTzIAn MEnDIzALE ARABAR BATEn ERREGISTRATU 
GABEKO HERIOTzA

ARARTEKO ERAKUnDEA 
ORDAInEAn EMATEAREn 
ALDE AGERTU DA
Gaur egungo finantzen eta ekonomiaren krisiak 
hondamena ari da eragiten euskal gizartean. Familiek 
pairatzen dituzten arazoak hainbat motatakoak 
dira: langabezia, ezegonkortasuna lan arloan, 
diru-sarreren murrizketa garrantzitsua denda zein 
enpresetan, beldurra eta ezjakintasuna etorkizunaren 
aurrean... Bada zenbait denbora dekretuz agindutako 
bahikuntzagatik etxebizitzen galerak eta utzarazte 
prozedura baten ondoriozko kaleratzeak arazo larri 
bilakatu direla.



Donostiako herritar batek euskal hiztuna zen 
edo gutxienez euskara ulertzen zuen espezialista 
batek artatzea eskatu zuen bere familia-medikuak 
otorrinolaringologiako kontsultara bidali zuenean. 
Osasun zentroan zegokion medikuarekin hitzordua 
ematera mugatu ziren, azaldu ziotenaren arabera, ez 
baitzekiten medikuak euskaraz zekien edo ez (ez zekien).  
Gaixoak bere hizkuntzan hitz egin zionean, medikuak 
gaztelaniaz hitz egiteko eskatu zion. Erreklamatzaileak 
euskaraz hitz egin nahi zuela azpimarratu zuenez, 
medikuak erantzun zion gaztelaniaz hitz egin ezean 
kontsultatik joan beharko zela, izan ere, gaztelania 
ofiziala denez, arreta jaso nahi bazuen hizkuntza 
horretan hitz egin zezan eskatzeko eskubidea zuela 
uste zuen medikuak. 

Gaixoak azaldu zion koofizialtasunak ez zuela esan nahi 
berak administrazioak eskatutako hizkuntza ofizialean 
hitz egin behar duenik, baizik eta horrek herritarrak 
aukeratutako hizkuntzan eskaini behar ziola arreta, 
bereziki berariaz eta behar bezalako aurrerapenarekin 
eskatu zuela kontuan hartuta. Medikua kontsultatik 
atera zen segurtasun zerbitzuen bila. Kontsultatik bota 
zutenean, erreklamatzaileak gaixoentzako arreta-
zerbitzura jo zuen eta bertako arduradunak barkamena 
eskatu zion. Horrez gain, medikuaren aurrean itzultzaile 
lanak egiteko proposamena eskaini zion. Gaixoak 
aukera hori onartu zuen baina ez ordea medikuak. 

Osakidetzako bezeroarentzako arreta-zerbitzuek zein 
Donostia ospitaleko Medikuen Zuzendaritzak erres-
petuz eta arduraz erantzun zuten gertatutakoaren 
aurrean, gaixoaren eskubidea onartuz eta horrelako 
zerbait berriro gerta ez zekion neurriak ezarriz.
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Nahi 
baduzu 
euskaraz

KOMUnIKAzIO ELEBIDUnA MEDIKUAREKIn

jarduerak

Etxebizitza galdu eta istripu baten ondorioz, 
langabezian geratu izanagatik, bikotekidearekin 
izandako harremana apurtzeagatik, etab. finantza 
erakundeari ordaindu ezin dizkioten diru-kopuru 
handiak zor izaten jarraitzeagatik Ararteko erakundera 
jotzen duten pertsonen kopuruak gora egiten du. 
Ararteko erakundeak ordainean ematearen alde 
egin behar dela defendatzen du, hipoteka kreditu bat 
sinatzean bere gain hartutako erantzukizun guztia 
iraungitzeko bide gisa, gutxienez, ohiko etxebizitzan 
eragina duenean. Halaber, maileguaren ordainketan 
luzamendua ezartzea gomendatzen du, bat-bateko 
arrazoiengatik, fede oneko mailegatzailea zaurkortasun 
egoeran dagoenean.

Familiaren gainzorpetzearen aurrean, botere publikoen 
lehentasuna zordunari mailegua itzultzeko aukera 
eskaintzen dioten neurriak bideratzera zuzendu behar 
da baina, aldi berean, posible den guztietan, etxebizitza 
mantenduz. Izan ere, etxea galtzea azken aukera 
izan beharko litzateke, bizileku-eremua ezinbesteko 
baldintza baita nortasuna garatzeko eta gizarte 
bazterkeriaren aurrean babesten duen elementu bat da. 
Horregatik guztiagatik, Ararteko erakundearen ustez, 
botere publikoek eskuragarri dauden baliabideak ahalik 
eta gehien baliatu behar dituzte pertsona guztiek duten 
etxebizitzarako giza eskubidea benetan gauzatzen 
dela bermatzeko.
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Polizia-jarduera bati buruzko kexa-espediente bat 
izapidetu bitartean hainbat disfuntzio antzeman 
genituen osasun eta polizia zerbitzuek istripuetako 
biktimen senideei istripuaren eta biktima osasun 
zentro batera eraman izanaren inguruan eskaintzen 
dieten informazioari buruzkoak, bi aldeek, osasun eta 
polizia zerbitzuek, esku hartzen dutenean. Hori dela-
eta, hainbat hobekuntza proposatu genituen polizia 
eremuan kexan aztertzen dugun kasu zehatzean, hura 
eragin zuen moduko egoera bat gerta ez dadin. 

Zehazki, Arartekoak istripuetan esku hartzen duten 
zerbitzu publiko ezberdinetako administrazio ardura-
dunei gomendatu zien beharrezkoak diren koordinazio 
mekanismoak ezar ditzaten istripu horietan zauritu 
diren pertsonen familia inguruak ahalik eta lasterren 
istripuaren eta biktima ospitale zentro batera eraman 
dutenaren berri duela bermatzeko. 

Gainera, bere ustez, bideratutako mekanismoek zehaztu 
beharko lukete esku hartzen duten zerbitzuetako zeini 

dagokion informazio hori eskaintzea eta bermatu 
beharko lukete zauritua hartzen duen osasun zentroak, 
hura heltzen denean, familiari informazio hori helarazi 
ote zaion badakiela.

Zerbitzu espezializatua eta ospitalea aukeratzeko 
eskubidea osasuna babesteko eskubidea osatzen 
duten eskubideen zati da. Osasun sistema publikoak 
erabiltzaileei eskaintzen dizkien aukerak dira, 
aldaketak eska ditzaten esleitu dizkieten baliabideetan. 
Horretarako, aldez aurreko antolamendu xedapena 
burutu behar da herritarren osasun-beharren arreta 
antolatzeko. Aldaketa eskaera horiek aztertu behar 
dira antolamenduan eraginik sortu gabe bideratu 
daitezkeen ikusteko, izan ere, ez du zentzurik 
hautatzeko askatasuna, eskura dauden bitartekoen 
barnean, plangintza eraginkorra burutzeko oztopo 
izatea. Hala eta guztiz ere, mahaigaineratu dizkiguten 
kontuek agerian jartzen dute eskaera horiek beti ez 
dutela tratamendu egokia jasotzen. 

Hori dela-eta, Arartekoak gomendatzen du eskaerak 
malgutasunez baloratu daitezen, osasun arloko 
antolamenduaren beharrak erabiltzaileen eskaerek 
oinarri dituzten egoerekin bateratuz, eta ezarritako 
prozedura jarraitu ez denean, bide horren berri eman 
diezaieten interesdunei.

EUSKO JAURLARITzAKO SEGURTASUn SAILAK, OSAKIDETzAK 
ETA UDALTzAInGOAK KOORDInAzIO-MEKAnISMOAK 
EzARTzEKO BEHARRA, ISTRIpUETAKO BIKTIMEn FAMILIEK 
AHALIK ETA LASTERREn InFORMAzIOA JASO DEzATEn

zERBITzU ESpEzIALIzATUA ETA OSpITALEA AUKERATzEA 
OSAKIDETzA/EUSKAL OSASUn SISTEMAREn ESpARRUAn
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Toki erakundeek euren zerga ordenantzetan ordainagiri 
bidez aldizka kobratzen diren zergetan herritarren 
eskaerako hainbat zerga onura jasotzen dute. Udal 
batzuek urteroko izaerarekin konfiguratzen dituzte 
hobari horiek, beraz, herritarrek urtero dagokion epean 
eskatu behar dute hura aplikatzea. Subjektu pasiboak 
hainbat ekitalditan zehar izan dezake onura horiek 
jasotzeko eskubidea. Hala nola, familia ugarientzako 
hobaria Ondasun Higiezinen gaineko Zergan (OHZ).

Zaila da familia horiei urtero onura aplika diezaieten 
eskatu behar izanaren karga neketsua helaraztea, 
bereziki eskaera-epea horren argia ez denean. Ez dugu 
zalantzan jartzen neurriaren legezkotasuna, baina 
onura horren urteroko konfigurazioa dela-eta epeak 
igaro daitezke eta, ondorioz, onurak galdu daitezke 
guztiz formalak diren arrazoiengatik.

Arartekoaren ustez, beraz, zerga-onuren aplikazio 
finalista eskaini behar da eta hobariez gozatzea 
eragozten duten eta beharrezkoak ez diren oztopoak 
ezabatu behar dira. Herri administrazioek kontrolerako 

tresna nahikoak dituzte hobariak luzatu ez daitezen. 
Askoz ere errazagoa da hobari bat mantentzeko agirien 
eskaera bat bideratzea aurreratu eta, beharrezkoak 
diren agiriekin batera, eskaera bat epean aurkeztea 
baino. Horregatik, Arartekoak gomendatzen du zerga 
ordenantzetan onura mota horien urteko eskaerari 
buruzko erreferentziak ezabatu daitezen.

Arartekoak, Familia Elkarguneetan bizitako hobekun-
tzarekin pozik, gomendio honetan hobekuntza 
horretan aurrera egiteko hainbat neurri proposatzen 
ditu, bereziki epaitegi bideratzaileekiko lankidetza eta 
koordinazioaren esparruan. 

Arartekoak uste du adingabearen goi-mailako inte-
resa, neurri handi batean, familia elkargunearen eta 
komunikazioen eta hartu-emanen kudeaketa edota 
ikuskapena agintzen duen agintaritza judizialaren arteko 
zein fiskaltzarekiko komunikazioa arina eta zehatzaren 
mende dagoela. Horretarako, Familia Elkarguneei 
adostutako neurriak azkar helarazi behar zaizkie. 
Agintaritza judizialak eta fiskaltzak ere esku-hartzea 
burutzeko garrantzitsua den edozein baldintzaren 
inguruko informazio osoa bidali beharko liokete Familia 
Elkarguneari eta arintasunez erantzun beharko lukete 
Familia Elkarguneak antzematen dituen adingabeen 
beharren bilakaeraren aurrean.

Arartekoak Familia Elkarguneen inguruan duen kezka 
aurreko urteetatik datorren arren, gomendio hau 2011 
eta 2012an zehar egindako arloko ikerketa lan baten 
ondorio da.

ORDAInAGIRI BIDEz ALDIzKA KOBRATzEn DIREn zERGETAn 
OnURA FISKALAK URTERO ESKATzEAREn BALDInTzA 
OnURAz HOBE GOzATzEKO AUKERA ESKAInTzEn DUTEn 
BESTE BALDInTzEKIn ORDEzKATzEA

DERIBAzIO JUDIzIALAREn BIDEzKO FAMILIA ELKARGUnEEn 
ARAUDIA ETA FUnTzIOnAMEnDUA

gomendio orokorrak



Arartekoak EAEko haurren, nerabeen, gazteen eta 
helduen buruko osasunaren arretaren inguruan 
egindako hurbilketa: erronkak eta aukerak izen-
burudun azterlana argitaratu zuen. Bertan euskal 
bereziki zaurgarriak diren kolektibo horien buruko 
osasuna artatzeko eta babesteko gaietan administrazio 
publikoek azken urteetan egin duten ahalegin nabar-
mena aintzatesten du eta, era berean, ekintza berriak, 
garapen hobea zein hobekuntzak eskatzen dituzten 
gaiak ere azpimarratzen ditu.

Azken urteetan helduentzako eta ume zein gazteen-
tzako buruko osasun-zentro, ospitaleratze laburrerako 
unitate, helduentzako eta ume zein gazteentzako 
eguneko ospitale, egonaldi ertainerako unitate, 
errehabilitazio-unitate eta unitate psikogeriatriko 
asko sortu, ezarri eta hobetu dira, eta apurka-apurka 
ospitaleak ez diren egoitza-egitura ezberdinak ere 
sortu eta handitu dira, hala nola, etxebizitza babestuak, 
mini egoitzak, komunitate terapeutikoak eta ostatu 
babestuak, guztia ere oraindik amaitzeke dagoen des-
ins ti tuzionalizazio-prozesuaren baitan. Azterlan honen 
bidez, guztiok egin nahi dugun bidean lagundu gura 
du Arartekoak, eta bide horren xede nagusia pertsona 
horien errehabilitazio psikosoziala eta gizarteratzea 
lortzea da.

Azterlan honen bidez politika publikoak disei-
natzerakoan kontuan hartu beharreko giza 
baliabideen printzipioei buruzko gogoeta egiten du 
Arartekoak. Berdintasuna eta diskriminaziorik eza, 
unibertsaltasuna, eskubide guztien independentzia 
eta ordaina lortzeko, partaidetza aktiborako nahiz 
informazioa lortzeko eskubidea bezalako printzipioak 
oinarri hartuta, botere publikoentzako gomendio batzuk 
aurkezten ditu Arartekoak. Defendatzen duenez, krisi 
garaietan batez ere, administrazioek eskubide guztiak 
errespetatzeko, babesteko eta betetzeko konpromisoa 
hartu beharko lukete, bereziki osasuna, hezkuntza 
edo etxebizitza bezalako eskubide sozioekonomikoen 
kasuan. Eskubideok apurka-apurka bete behar dira, 
baina euren oinarrizko edukiaren gutxieneko maila 
bermatuta. Eskubideak diskriminaziorik gabe bermatu 
behar dira, kolektiborik zaurgarrienengan arreta 
berezia jarrita.

Gainera, botere publikoek estandarrik altuenak aplikatu 
behar dituzte gardentasuna, kontuak ematea eta herri-
tarren partaidetza aktiboa sustatzea bezalako kontuei 
dagokienean, eta politika publikoek gizarte-eskubi-
deengan duten eragina ebaluatu behar dute baita ere.

BURUKO OSASUnARI 
BURUzKO AzTERLAnA

GIzA ESKUBIDEAK, KRISI EKOnOMIKOKO GARAIETAn EGITEn 
DIREn pOLITIKA pUBLIKOEn BERME GISA
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Krisia eragina izaten ari da herritarren bizi-baldintzengan 
eta pobrezia-tasengan, baina eragin hori ez da 
berdina herritar guztien kasuan. Haurrak dira talderik 
zaurgarrienetako bat, erabateko menpekotasuna 
baitute arlo guztietan: arlo ekonomikoan, gizarte-
arloan, partaidetzari dagokionean, lege-arloan eta 
baita politika-arloan ere. Eragin hori agerikoagoa egiten 
laguntzeko xedez, Arartekoak krisi ekonomikoak 
haurrengan duen eraginari buruzko azterlana egin 
zuen.

Azterlanak 58 adierazle aztertzen ditu guztira, eta 
horiek argi erakusten dute krisiak eragin zuzena duela 
Euskal Autonomia Erkidegoko neska-mutilek euren 
eskubide ekonomiko eta sozialak erabiltzeko duten 
aukerarengan. Hona hemen zenbait datu:

 15 urte baino gutxiago dituzten 35.000 ume inguru 
bizi diren etxeetan oinarrizko premiei erantzun ezin 
izateko arriskua dute. 

 Pobrezian bizitzeko arriskurik handiena duten familiak 
mota honetakoak izan ohi dira: guraso bakarreko 
familiak, familia-buru atzerritarra duten familiak, 
prestakuntza-maila baxudun familia-burua duten 
familiak edo 35 urtetik beherako familia-burua duten 
familiak.

 Herritarren %17k murriztu egin behar izan ditu oinarri-
oinarrizko premietan egiten dituen gastuak.

 EAEko familien %17k zailtasuna edo zailtasun handia 
du hilabete amaierara iristeko.

 Herritarren %12,9 senitartekoei, lagunei edo 
erakundeei dirua eskatu behar izan duten familietan 
bizi da, 2008an baino kopuru bikoitza.

 Herritarren %5,9k arazoak ditu etxebizitzaren 
inguruko gastuak ordaindu ez dituelako edo 
ordaintzerakoan atzeratu egin direlako.

 Familien %8 inguruan kide aktibo guztiak langabezian 
daude.

 Orain arte, badirudi Diru-sarrerak Bermatzeko 
Sistemak eragin positiboa izan duela EAEko 
pobrezia-tasei eusteko lanean.

 Igo egin da gutxienez astean 2 egunetan proteinadun 
otordu bat egiteko aukerarik ez duten familien 
kopurua.

Gabezia materialak direla eta, umeak desabantailan 
daude eta etorkizunean zaurgarri izateko arriskua 
dute, eta horrek eragin negatiboa izan dezake euren 
hezkuntza, gizarte eta lan garapenean. Horrenbestez, 
funtsezkoa da gizarteak aurre egin beharreko erronkei 
erantzuteko erabakiak hartzerakoan umeak kontuan 
hartzea, ez bakarrik euren garapena eta ongizatea 
bermatzearren, baizik eta gizarte osoarena ere 
bermatzeko, hori egin ezean etorkizunean ordaindu 
beharreko prezioa oso altua izan baitaiteke.

KRISIAREn ERAGInA HAURREnGAn: EAEKO ERREALITATEA
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Arartekoak Arartekoaren Mapak proiektua (www.
ararteko.net/mapak) aurkeztu zuen, herritarren, 
elkarteen, administrazio publikoen eta Arartekoaren 
arteko lankidetzaren bidez mamitutako 
geolokalizazio proiektua, hain zuzen. Proiektuan 
Eginaren Eginez, Fekoor, Elkartean, Euskal Gorrak, 
Once Fundazioa eta Itxaropena elkarteek hartu 
dute parte. Eusko Jaurlaritzaren Turismo Sailak eta 
Kultura Saileko Liburutegi Zerbitzuak ere laguntza 
eta informazioa eman ziguten. 

Proiektuaren ardatza zera da, interes orokorreko 
puntuetara, tokietara edo eraikinetara iristeko 
beharrezko informazioa jartzea edozeinek erabili 
eta ikus dezakeen mapa interaktibo batean, 
eta mapa hori herritarren laguntzarekin osatzea 
eta egiaztatzea zein bestelako aukerak bilatzea. 
Ibilbide irisgarriak kontsultatzeko eta ikusteko 
aukera ematen du, eta kontsultatzen den puntu 
bakoitzak toki horretatik gertuen dauden baliabide 
turistiko, garraio eta liburutegi irisgarrien zerrenda 
erakusten du.

Etengabe eraikiz joango den proiektua da. 
Hasteko, garraio publikoko eta turismorako toki 
irisgarriak kontsultatu ahal izateko mapaketa egin 
genuen: ostatuak eta jatetxeak, liburutegiak eta 
turismo-bulegoak kokatu genituen, horixe baitzen 
Arartekoaren erakundean geneukan informazioa, 
garraioaren kasuan, edo Eusko Jaurlaritzak 
landutako faktoreak zirelako ezagutzen genituen 
gaiak (turismoa eta liburutegiak).

Herritarrengan zenbait gizarte-arazoren gaineko 
kontzientzia piztea ere ahalbidetzen du; horietan 
lehena, ezintasuna duten pertsonek garraio 
publikoa, kultura edo aisialdia bezalako oinarrizko 
kontuak erabili ahal izateko egunero-egunero 
aurkitzen dituzten oztopoei dagokiena.

Jarduera publikoan eta pribatuan gailendu 
beharko litzatekeen guztientzako diseinatzeko 
eginbeharra beteta irisgarritasuna gertuago egon 
dadin ahalegina egin duten eta gai horren inguruko 
sentsibilitatea erakutsi duten establezimenduak 
eta zerbitzu publikoak publikoki balioesteko eta 
ageriko egiteko aukera ematen du.

Informazioa oso modu grafikoan bistaratzen 
da mapan: ikono batek puntua edo tokia zein 
motatakoa den markatzen du eta ikono horrekin 
batera haren irisgarritasun-maila ere adierazten 
da. Mapan jarri ditugun puntu, toki edo eraikinei 
buruzko informaziorik esanguratsuena ere erantsi 
dugu, informazioa hornitzen duten iturri edo 
erakundeek emanda. Gainera, puntu bakoitzak 
informazio interesgarri ugari du baliabidea fitxa 
moduan erabili ahal izateko.

ARARTEKOAREn  
LAnKIDETzA-MApAK

Arartekoaren mapak

Arartekoa elkarteetako ordezkariekin



Sexu-joeragatiko diskriminazioa debekatuta 
dago, hala xedatzen baitute Europar Batasuneko 
Hitzarmenak, Europar Batasuneko Oinarrizko 
Eskubideen Gutunak, konstituzio ezberdinek eta 
beste hainbat lege nazionalek. Hala ere, Europar 
Batasuneko emakume lesbianek, gizon gayek eta 
pertsona bisexualek, transexualek zein transgeneroek 
(LGBT) oraindik ere onarpen-arazoak izaten dituzte 
gizartean.  

LGTB pertsonen eskubideak babesteko erantzun 
irmo eta eraginkorra emateko abiapuntua hezkuntza 
eta ikus-entzunezko baliabideen erabilera zuzena 
izan behar dira, izan ere, horien bidez egun dauden 
estereotipoak apurtzen eta LGBT pertsonen inguruan 
aurreiritzirik gabeko ikusmoldea sustatzen lagun 
daiteke. 

Testuinguru horretan, 2011 eta 2012. urteetan 
Arartekoa Europako beste 8 herrialdetako elkarteekin 
lankidetzan aritu zen Rainbow proiektuan, eta guztiek 
ere xede bakarra lortzea zuten helburu: eskoletan 
dauden estereotipo eta aurreiritzi homofobikoak eta 
transfobikoak antzemateko azterlana egitea eta horiei 
kontra egitea adin guztietako neska-mutilek ulertzen 
eta gozatzen duten baliabide bat erabilita: zinema.

Horretarako zinema-eskolekin, arlo horretako profe-
sionalekin eta LGBT pertsonen eskubideak defendatzen 
dituzten elkarteekin jarri ziren harremanetan. Talde-lan 
horren ondorioz hiru tresna pedagogiko sortu ziren:

 Adin-tarte ezberdinetako neska-mutilei zuzendutako 
film laburren sorta bat, film horietan erakutsitako 
edukien inguruko orientabide pedagogikoak eta 
jarduerak barne.    

 Sexu-nortasuna errespetatzen eta hezkuntza-testu-
inguru informaletan homofobiaren kontra borrokatzen 
irakasten duen joko bat.

 Europako nerabeek ekoitzitako film laburren lehiaketa 
bat; lehiaketa Basauriko Mikel Cenecorta Godoy 
gazteak irabazi zuen. 

Proiektu horren jarraipen modura, Arartekoak koor-
dinatzen duen Rainbow HAS proiektua garatzen 
ari dira gaur egun. Proiektu berri horren helburua 
hezkuntza-arlorik zabalenean sexu-aniztasunaren in-
gu  ruan haurrek eta nerabeek dituzten eskubideak 
aztertzea eta hobetzea da, hau da, proiektua ikastetxeei 
eta irakasleei ez ezik, familien elkarteei ere zuzenduko 
zaie. Xedea txiki-txikitatik sexu-joeraren zein genero-
nortasunaren ondorioz gerta daitekeen edozein dis-
kri minazio edo jazarpen mota, hau da, jokabide 
homofoboak edo transfoboak prebenitu eta horiei 
aurre egiteko modua emango duen sexu-aniztasuna 
onartzen duen hezkuntza lortzea da.

RAInBOW: InTOLERAnTzIAREn AURKAKO 
ESKUBIDEAK; AURREIRITzIRIK GABEKO MUnDU BAT 
ERAIKIz
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rainbow proiektua
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HAUR ETA nERABEEnTzAKO 
BULEGOA

2012. urtean, Ararteko erakundearen Haurren eta 
Nerabeen Bulegoaren lana honela laburbildu daiteke, 
ikuspuntu kuantitatibo bati jarraiki: 313 kexa-
espediente izapidetu dira, horietako 13 ofiziozkoak; 
EAEn haurren txirotasunaren errealitatea aztertzeko 
ikerketa bat egin da; hainbat gizarte erakunderekin 
lankidetzan aritu da eta topaketa eta eztabaida foroetan 
parte hartu du. Hala ere, haurren eskubideen egoerari 
buruzko amaierako azterketa egite aldera, gizarte 
bazterkeriaren aurka borrokatzeko dispositiboei 
lotuta izapidetu diren 1.010 erreklamazio ere aintzat 
hartu dira; izan ere, portzentaje altu batean, kexak 
aurkeztu dituzten familien artean adingabeak zeuden. 

Datu horri aipatutako ikerketan jorratutako errealitatea 
gehituz gero, txostenean azpimarragarria den 
lehenengo ondorioa atera daiteke: krisiak gero eta 
inpaktu handiagoa dauka haurren eta nerabeengan. 
Gabezia materialak direla-eta, haurrak desabantaila 
eta zaurkortasun egoeran egongo dira etorkizunean 
eta horrek guztiak euren hezkuntza, gizarte eta lan-
garapenean eragina izan dezake. Horregatik, gure 
gizarteak hainbat erronkari aurre egin behar dienez, 
erabakiak hartu baino lehen haurrak kontuan 
hartzea funtsezkoa da.  

Hezkuntzaren arloan, partikularrek aurkeztu 
dituzten kexen erdia gai horrekin zerikusia 
baitaukate, aurten ere onarpen prozesuari lotutakoak 
nabarmendu behar ditugu. Dena den, oraingoan 
azpimarratu nahi dugu lurralde batzordeak direnean 
eskolatzeko proposamenak egiten dituztenak, 
hezkuntza administrazioak segurtasunez jakin 
behar duela ikastetxeen finantzazio baldintzek eta 
familiek garraioagatik, jantokiagatik eta eskolako 
materialagatik jasotzen dituzten laguntzek zera 
bermatzen dutela, baieztatu den moduan: herritar 
guztiek unibertsitatekoak ez diren ikasketak 
eskaintzen dituzten ikastetxe guztietan 
eskolatzeko aukera daukatela.

2012. urtean eskola inklusiboaren esparruan 
Aniztasunari Erantzuteko Plan Estrategiakoa 
abian jarri dela ikusi dugu. Plan horren ebaluazioak 
kexa batzuk eragin dituzten egoerak pairatzen 
dituzten ikasleei ematen zaien hezkuntza-erantzuna 
hobetzen lagunduko duelakoan dago Ararteko 
erakundea –adibidez gaitasun benetan handiak 
dituzten ikasleen kasuan, baita arreta faltaren 
nahasmenduak dituzten ikasleen kasuetan ere–. 

Eskolako bizikidetzari dagokionez, Hezkuntza 
Saila berdinen artean gertatzen diren tratu 
txarrei lotutako episodio posible guztiak ahalik 
eta arintasun, eraginkortasun eta segurtasun 
handienarekin jorratzeko egiten ari den ahalegina 
positibotzat jotzen badugu ere, nabarmendu nahi 
dugu jarduera burokratizatuak saihestu behar direla 
eta tratu txarren errealitatearen diagnosi ona lortu, 
biktimei laguntza, babesa eta segurtasuna eman eta 
eragindako familiekin konfiantzazko komunikazio 
egokia izatea xede duten helburu saihestezinei behar 
bezala erantzuteko bidea emango duten gida berrien 
aplikazio sistematikoa eta eraginkorra sakondu behar 
dela.

Babesgabetasun egoeran dauden haurrentzako 
gizarte zerbitzuen eremuan, udaleko gizarte 
zerbitzuetan (babesgabetasun egoera arin eta 
erdi-mailakoei erantzuteko ardura daukate) haurrak 
dituzten familiei eskaintzen zaien arreta handitu 
behar da; izan ere, egoera ekonomikoaren ondorioz 
seme-alabak zaintzeko zailtasunak dituzten familien 
kopuruak gora egin du. 
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Emantzipazio prozesuak modu berezian zaindu 
behar direla azpimarratu nahi dugu berriro ere eta, 
bakarrik dauden adingabe atzerritarren kasuan, 
aintzat hartu behar dira euren etorkizunerako bereziki 
garrantzitsuak izango diren administrazioari eta 
dokumentazioari lotutako zenbait kontu.

Oraindik ez daukagu bakarrik dauden adingabe 
atzerritarrei premiazko harrera egiteko 
protokolo komunik edo babesgabetasun egoeran 
dauden adingabeentzako egoitza zentroetako 
zaintza eta segurtasun zerbitzuen jardunerako 
protokolorik. Gure ustez, langile horiek zentroetan 
daukaten eginkizunari eta horren ondoriozko 
kokapenari, esku-hartzeari eta kontrolari buruzko 
hausnarketa sakona egitea saihestezina da.

Familia-politikari dagokionez 2011. urtean 
esandakoari eusten diogu, hau da, euskal 
botere publikoak, oro har, honetaz jabetu behar 
direla: garrantzitsua da familientzako laguntzak 
areagotzea; izan ere, beharrezko babesa ematen 
dute premia-egoeretan, eta, alde horretatik, kasu 
askotan osatu eta ordezkatzen dituzte ongizate-
estatuaren funtzioak. Edonola ere, argiago definitu 
behar dira zeintzuk diren Familientzako Laguntzen 
gaineko Legeak hizpide dituen familiarik zaurkorrenak 
babesa eraginkorragoa izan dadila.

Genero indarkeria jasan duten emakumeen 
seme-alaben diagnosi eta aitorpenaren eremuan 
aurrerapausoak eskatzen jarraitzen dugu, bai eta 
guraso bakarreko familiek eta sexu bereko 
bikoteek aurkitzen dituzten oztopo formal edo 
administratiboak desagerrarazteko eta Familia 
Elkarguneen eta epaitegi deribatzaileen arteko 
koordinazioa eta lankidetza lortzeko ere.

Osasunaren arloan, zenbait aurrerapen antzeman 
ditugu gaixotasun kronikoei lotutako estrategiaren 
garapenean, bai eta hasiberria den garapena ere 
EAEn Gaixotasun Arraroei buruzko Estrategiari 
lotutako Ekintza Planari dagokionez. 

Haurren eta gazteen buruko osasunaren arloan, 
izaeraren nahasmendua duten pertsonei ematen 
zaien erantzuna bereziki premiazkoa iruditzen zaigu, 
neurri handi batean nerabeak eta gazteak baitira. 
Hala ere, ez ditugu jokamolde-asaldurak alde batera 
utzi eta Haurren Eskubideei buruzko Batzordeak 
Espainiari egin zion iradokizunarekin bat gatoz, TDAH 
pairatzen duten haurrei sendagai gehiegi ematearen 
fenomenoa aztertzeko premiari buruzkoa. 

Ematen du gazteentzako justizia sistemaren 
zentroen sareak eta gizarte- eta hezkuntza-programek 
epaitegien beharrak eta erabakiak asebetetzeko 
dimentsio nahikoak mantentzen dituztela. Edonola 
ere, honako alderdi hauetan hobekuntzak egin 
daitezke: adingabeentzako ofiziozko berariazko 
txanda, kontziliazioaren erabilera handiagoa eta, 
modu orokorragoan, haur eta nerabeentzako 
justizia adiskidetsuagoa eta hurbilagoa. Horrela 
beti bermatu ahalko da haurren esan beharrekoak 
entzungo direla, une oro behar bezalako informazioa 
jasoko dutela eta euren intimitatea eta pribatutasuna 
babestuko dela.

Azkenik, haurren eskubideak sendotzeko eta horren 
gaineko gizarte-kontzientzia zabaltzeko deia egin nahi 
dugu berriro ere. Iritzia azaltzeko eta informazioa 
emateko eta jasotzeko eskubidearen inguruan, 
Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenak 12. eta 
13. artikuluak nabarmendu nahi ditugu. Horregatik, 
parte hartze erreala eta egonkorra lortzeko 
bideetan aurrera egitera animatu nahi dugu, horiei 
esker bermatuko baita adingabeen parte hartzea 
euren bizitzaren hainbat alorretan.

www.ararteko.net/eskubideenuhartea



 Eusko Legebiltzarrarentzako txostena, Arar teko-
aren erakundeak joan den urtean izandako jarduerak 
biltzen dituena.  

 Eskubide sozialak krisi garaian: badago kon
ponbidea, bila ditzagun aukerak. Egungo krisi-
testuinguruan gizarte-eskubideek eta ongizate-
estatuak bizi duten egoerari buruzko gogoeta egiteko 
xedez Arartekoak antolatu zituen Politika Publikoei 
buruzko II. Jardunaldietako partaide gehienen agerral-
diak laburbiltzen dituen bilduma.

 Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak 
eta enpresa pribatuek interes orokorreko zer
bitzuak egitea. Arartekoak antolatutako UPV/EHUko 
Uda Ikastaroetan aurkeztutako agerraldien bilduma.

 Euskal Autonomia ErkidegoaEAEn erabiltzaileen 
eta kontsumitzaileen eskubideak ezartzea. Lan hori 
Farapi aholkularitza-etxeari emandako ikerketa-beka 
baten emaitza da. Erabiltzaileen eta kontsumitzaileen 
zenbait eskubideren ezarpena aztertzen du, herritar 
gehienei eragiten dieten arazoak direla eta eskubide 
horiek urratzeak zaurgarriagoak diren zenbait 
talderengan eragin handiagoa duela ulertzen baita. 
Oro har, honakoa ondorioztatu da: herritarrek 
kontsumitzaile diren heinean dituzten eskubideen 
inguruko kontzientziazioak eskas xamarra izaten 
jarraitzen du, eta oraindik ere urratu egiten dira 
kontsumitzaileen eskubideak.

 Urtero legez, azaroaren 20an Nazio Batuen Erakun-
deak Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena 
onartu zueneko urteurrena ospatu genuen. Haur eta 
Nerabeentzako Bulegoaren bidez, haurren pobrezia 
izaten ari den hazkunde nabarmenaz ohartarazten ari 
diren ahotsekin bat egin nahi izan zuen Arartekoak eta 
oroitzapenezko horma-irudiak helarazi zituen EAEko 
lehen hezkuntzako ikastetxe guztietara. “Begiratu zure 
inguruan...” lelopean, ikaskideren bat pairatzen egon 
litekeen errealitate bidegabearen aurrean sentibera 
agertzeko gonbita luzatzen zien neska-mutilei. Parte 
hartzeko gonbidapena ere izan zen, “Zure eskubideak, 
bere eskubideak” aldarriaren bidez guztiok bizimodu 
duina izateko daukagun eskubidea aldarrikatu nahi 
izan baikenuen eta, era berean, elkarri laguntzeak eta 
daukaguna eta garena modu solidarioan konpartitzeak 
duen garrantzia ere azpimarratu nahi izan genuen.  
Eskubideen uhartea web orriari buruzko informazioa 
ematen duten orrialde markatzaileak ere banatu 
genituen. Arartekoaren ekimen hori erakundea haurren 
eta nerabeen artean ere ezagutarazteko asmoz jaio 
zen, gure erakundea gazteenentzako erreferente izan 
dadin giza eskubide eta haurren eskubide kontuetan.

ARGITALpEnAK 
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Arantxa Quiroga eta Iñigo Lamarca
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JARDUnALDIAK ETA  
EKITALDIAK

EHUren udako ikastaroen baitan, uztailean 
Arartekoak antolatutako Kontsumitzaileen 
eta erabiltzaileen eskubideak eta enpresa 
pribatuek interes orokorreko zerbitzuak egitea 
ikastaroa eman zen Donostian. 

Herritarrentzat garrantzirik handiena izaten duten 
zerbitzu publikoak, hala nola, elektrizitatea, ura, 
telefonia, garraioa, eta abar, enpresa pribatuek 
hornitu ohi dituzte. Baina mota horretako zerbitzuak 
pribatu izateak ez luke inolako babesik galtzerik 
ekarri beharko, izan ere, oinarrizko eskubideak 
dira, eta horiek urratuz gero kalte egiten zaio 
herritarren bizi-kalitateari. 

Horrenbestez, Arartekoaren asmoa interes 
orokorreko zerbitzuak ikusteko moduaren inguruko 
ikuspuntu teorikoa abiapuntu hartuta arazo horren 
gaineko, zerbitzuen erabiltzaileek egiten dituzten 
kexen gaineko eta dauzkaten eskubideen gaineko 
eztabaida piztea zen. Ikastaroan administrazioek 
euren eskumeneko zerbitzuen gaineko benetako 
kontrol eraginkorra egiteko duten obligazioa 
aztertu zen, besteak beste. 

Kontsumitzaileen eskubideei 
buruzko udako ikastaroa

politika publikoei buruzko 
  . Jardunaldiak  
Arartekoak Politika Publikoei buruzko II. Jar dunaldiak 
antolatu zituen Bilbon, bizi dugun krisi-testuinguruan 
gizarte-eskubideak eta ongizate-estatua zein baldin-
tzatan dauden hausnartzeko helburuarekin. Eskubide 
sozialak krisi garaian: badago konponbidea, bila 
ditzagun aukerak izeneko Jardunaldion inaugurazio-
ekitaldian Iñigo Lamarca arartekoa kezkatuta azaldu 
zen egoera pertsonal eta familiar lazgarriak azaltzeko 
erakundera jotzen duten pertsonen kopuruak modu 
kezkagarrian egin duelako gora azken aldian. Krisiaren 
biktimak dira, eta administrazio publikoak beraietaz 
arduratu behar dira inor alde batera utzi gabe. Federico 
Mayor Zaragozak, UNESCOko zuzendari nagusi ohiak 
inauguratu zituen jardunaldiak. Jardunaldietan aditu 
entzutetsuek ere hartu zuten parte, besteak beste 
Josep Oliverrek, Vincenç Navarrok, Gerardo Pisarellok 
eta María Bruquetasek. Gainera bi mahai-inguru ere 
egin ziren. Horietako batean hiru GKEri eman zitzaien 
hitza; bestean, aldiz, euren ikuspuntua azaldu zuten 
Garbiñe Biurrun Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Auzitegi Nagusiko Lan-arloko Salako presidenteak 
eta José Ángel Cuerda Gasteizko Gizarte Kontseiluko 
kideak. Jardunaldietan modu aktiboan parte hartu 
zuten gizarte-erakundeetan lan egiten duten hainbat 
pertsonek ere.

bestelako jarduerak

Jardunaldietako parte-hartzaileak
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Iñigo Lamarca arartekoak, erakundeko ordezkaritza 
batekin batera, Zaragozan egin ziren Herriaren 
Defendatzaileen Koordinaziorako XXVII. Jardu-
naldietan parte hartu zuen. Urtean behin autonomia 
erkidegoetako herriaren defendatzaileak eta Herriaren 
Estatuko Defentsa Erakundea biltzen dituen foro 
honen helburua esperientziak eta ideiak trukatzea eta 
defentsa-erakunde guztien funtzionamenduari zein hel-
buruei buruzko kontuak bateratzea da, eta baita gai eta 
arazo komunak lantzea ere.

Bilkura honetan buruko gaitzak dituzten pertsonen 
babesa aztertu zuten eta urtean zehar egindako 
prestakuntza-tailerretako ondorioak ere aztertu zituz-
ten, botere publikoei zuzenduriko gogoetak edo/eta 
proposamenak atera ahal izateko. Buruko gaitzak 
dituzten pertsonei prozesu penaletan, prozesaletan eta 
espetxeetan eman beharreko tratamenduaz eta arlo 
horretako ez-borondatezko tratamenduez eztabaidatu 
zuten. Arartekoaren egoitzan Buruko gaixotasunari 
eta gazte eta helduen talde bereziei buruz egindako 
lan-saiotik ateratako ondorioak ere aztertu zituzten.

Gobernuz kanpoko erakundeak eta gizarte zibil antolatua 
Arartekoaren begiak eta belarriak dira euskal gizartearen 
arazoei dagokienean. Une honetan, gizartean esku 
hartzeko hirugarren sektorea pertsonen eskubideen 
gizarte-sistemaren iraunkortasunaren oinarria da 
Euskadin. Euren lanaren garrantzia sekula ez da izan bizi 
dugun krisi ekonomiko eta sozial garai honetan bezain 
nabarmena, baina era berean, inoiz baino laguntza 
publiko gehiago behar dute gizartean esku hartzeko 
baliabide ekonomikoak mantendu ahal izateko. 

2012an Arartekoak zaindu egin zuen gizarte-
eragileekiko harremana, bereziki egoerarik txarrenean 
dauden pertsonei laguntzen dieten edo mota 

ezberdinetako gizarte-arazoak konpontzen diharduten 
elkarteekin, erakundeekin eta taldeekin: giza eskubideak 
defendatzen dituzten taldeak, atzerritarrei laguntzen 
dieten taldeak, espetxeratutako pertsonei laguntzeko 
taldeak, marjinazio-arazoak dituzten pertsonei edo 
etxerik ez dutenei laguntzen dietenak, eta abar.

Urte hauetako esperientziak erakutsi digu elkarteek 
eta taldeek oinarrizko bitartekaritza-lanak egin 
ditzaketela gure gizarteko sektore marjinalen edo 
bereziki zaurgarrien eta Arartekoa bezalako erakunde 
baten artean, eta lan horri esker sektore horiek 
euren eskubideen jakitun izan daitezke eta arazoak 
konpontzeko bideak zeintzuk diren ere jakin dezakete.

Herriaren defendatzaileen koordinaziorako jardunaldiak

Gizarte-eragileekiko harremana

Bilera gizarte erakundeekin

Herriaren defendatzaileak
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 Arartekoak Bruselan egin zen Herri Defentsarien 
Europako Sarearen VIII. Eskualde Mintegian hartu 
zuen parte. Europako Herri Defentsariak bultzatuta, 
topaketa horiek Europar Batasuneko Estatu Kideetako 
eskualdeetako defentsa-erakundeen erronka eta 
helburu nagusiak eztabaidatzeko eta bateratzeko foro 
ezin hobea dira. Iñigo Lamarca arartekoak agerraldi 
bat aurkeztu zuen Herritarrekin komunikatzea, 
administrazioekin komunikatzea izeneko mahai
inguruan.

 Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena Ezar-
tzeak Espainian izan duen Bilakaera Aztertzeko 
Jardunaldietan, Iñigo Lamarca arartekoak Defentsa-
erakundeek eskubide-bermatzaile gisa duten egin-
kizuna izeneko mahai-inguruan hartu zuen parte. 
Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena (HEH) 
ezartzeak Estatuan izan duen bilakaera aztertzeko 
prozesua sare-lanaren bidez indartzen jarraitzeko 
topaleku bikaina dira Jardunaldiok. Haurren aldeko 
Erakundeen Plataformak antolatutako jardunaldion 
helburu nagusia haurren eskubideei buruzko informazio 
eguneratua zabaltzea eta trukatzea da, eta baita 
Haurren Eskubideen Batzordearen azken gomendioan 
balioestea ere.

 Homofobiaren eta transfobiaren kontrako Nazioarteko 
Eguna dela eta, Madrilgo Bigarren Hezkuntzako 
“Duque de Rivas” Institutuak GLBT kulturari buruzko 
VII. Jardunaldiak antolatu zituen. “Duque de Rivas” 
institutua Espainian ikasle homosexualen arretarako 
tutoretza bat sortu duen lehenengo ikastetxea da. 
Arartekoak inauguratu zituen Jardunaldiok, eta 14 
eta 16 urte bitarteko gazteekin bildu zen. 

 Alan D. Solomont Estatu Batuek Espainian duten 
enbaxadorea Espainiako Lesbiana, Gay, Bisexual eta 
Transexualen komunitateetako buruekin bildu zen 
Madrilen. Arartekoa ere egon zen topaketa horretan, 
eta Espainiako LGBT eskubideen historiari buruz, 
azken urteetako arrakastei eta erronkei buruz eta Estatu 
Batuek eta Enbaxadak berak giza eskubideei laguntzen 
jarraitzeko moduari buruz hitz egin zuten bertan.

 Gasteizko Elizbarrutiko Gizarte Idazkaritzaren 
Gizarte Eskolak hala eskatuta, arartekoak Zer dira 
eta zeri deitzen diegu Eskubide Sozialak? Ikuspegi 
historikoa izeneko hitzaldia eman zuen Gasteizko 
Elizbarrutiko Gizarte Idazkaritzaren egoitzan. Bere 
hitzaldian, arartekoak egungo finantza- eta ekonomia-
krisia aipatuko zuen, izan ere, haren ondorioz zenbait 
herrialdetan Gizarte edo Ongizate Estatuaren oinarriak 
ahultzen ari dira, eskubide sozialak murrizten eta 
kentzen. 

 Iñigo Lamarcak ELKARTEAN konfederazioak (ez-
gai tasun fisikoa eta organikoa duten pertsonen 
federazioen eta irabazi asmorik gabeko elkarteen 
Euskadiko konfederazioak) antolatutako Ongizate Es -
ta tuari buruzko Jardunaldiaren inaugurazioan parte 
hartu zuen. ELKARTEAN 1986an sortutako era kun dea 
da eta Eginaren Eginez, Elkartu eta Fekoor elkarteek 
osatzen dute; 15.000 kide baino gehiago biltzen 
dituzten 29 elkarte batzen ditu EAEko hiru lurraldeetan

bestelako jarduerak

Arartekoa Bruselan

Plataforma Infancia

Lamarca GLBT kulturari buruzko jardunaldietan

AEBetako enbaxadorearekin
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 ASPANOVAS Bizkaiak, hau da, minbizia duten umeen 
gurasoen elkarteak Bilbon antolatu zuen Haurren 
Minbiziaren Kontrako VI. Galaren inaugurazio-
ekitaldian parte hartu zuen Iñigo Lamarca arartekoak. 
Ekitaldiaren helburua gizartea umeen minbiziaren 
gainean sentsi bilizatzea zen, itxaropenezko mezu 
positiboa helarazita.

 Ezintasunen bat duten Pertsonen Nazioarteko 
Eguna dela eta, Gutxitasun Fisikoa edota Organikoa 
duten Bizkaiko Pertsonen Federazio Koordinatzaileak 
(FEKOOR) aldarrikapen- eta sentsibilizazio-ekitaldia 
egin zuen Bilbon, eta bertan Fekoor Sariak banatu 
zituen. Irisgarritasun kategorian, FEKOORek Arar-
tekoa saritu zuen ezintasunen bat duten pertsonen 
aintzatespenean eta irisgarritasun unibertsalaren 
zein guztientzako diseinuaren aldarrikapenean duen 
inplikazio publikoagatik. Saria Iñigo Lamarcak berak 
hartu zuen.

 Arartekoak Gasteizen egin zen Familia-politikei 
buruzko kongresua: gizarte-kohesioa lortzeko 
inbertsioa biltzarraren inaugurazioan parte hartu 
zuen. Bere mintzaldian, Lamarca arartekoak hauxe 
nabarmendu zuen: “oraingo krisi testuinguru honetan, 
inoiz baino gehiago, familia-politikak dira inbertsio 
publikorik onena, bai gizarte-kohesioa bermatzeko, 
bai pobrezia eta garaiotan gertatzeko zorian dagoen 
gizarte-desegituratzea prebenitzeko”.

 Iñigo Lamarcak SOS Arrazakeriak sustatutako 
Bizilagunak  Aldameneko familia ekimenean parte 
hartu zuen Donostian. Jarduera horrek mahai inguruan 
bildu zituen familia euskaldunak eta atzerritarrak horrela 
sarritan kanpoko eta bertoko pertsonen artean sortzen 
den inkomunikazioaren horma apurtzeko xedearekin.  
Aldameneko familia ekimena duela zazpi urte sortu 
zen Txekian, eta orduz geroztik Europako beste hainbat 
herrialdek ere hartzen dute parte jardueran.

 Iñigo Lamarca arartekoa Bilbon egin zen LIBERARTE 
proiektu artistikoaren inaugurazioan izan zen. 
Liberarte artelanen erakusketa ez ezik, gizarteratze 
globalerako ekitaldia ere bada. Frank J. Pardok eta 
Endika Basagurenek sustatutako proiektu hori gizarte-
bazterkeria jasateko arriskua duten zenbait pertsonak 
edo kolektibok pairatzen duten askatasun gabezia 

aldarrikatzeko asmoz jaio zen. Egunez egun oztopoak 
apurtzeko eta diskriminazioarekin bukatzeko modu 
aktiboan lan egiten duten erakundeei grabatu bat eman 
zien arartekoak, betetzen duten lanagatiko esker ona 
adierazteko modu gisa.  

 “Ikusezinera hurbilduz” lelopean, Zuzenak Fun-
dazioak dibertsitate funtzionala duten pertsonek 
jasaten duten genero-indarkeriari buruzko II. 
Jardunaldiak egin zituen Gasteizen soilik ezintasuna 
duten emakumeak eta neskatoak oinarri hartuta. 
Arartekoak jardunaldien inaugurazioan hartu zuen parte, 
eta bertan ezintasuna duten pertsonen kolektiboaren 
inguruan azken urteetan egin den lanaren garrantzia 
azpimarratu zuen.

 Julia Hernández arartekoaren ondokoak Ammanen 
(Jordania) egindako Giza Eskubideen Erakunde 
Nazionalen Nazioarteko 11. Biltzarrean parte hartu 
zuen. “Emakumeen eta neskatilen giza eskubideak 
eta generoberdintasunaren susta pena: Giza 
Eskubideen Erakunde Nazionalen zeregina” 
izenburupean, topaketa honek bi gai izan zituen ardatz: 
emakumeen eta neskatoen kontrako indarkeria eta 
emakumeen eskubide sozioekonomikoak, jabe-
kuntza eta politikan parte hartzeko eskubidea.

 Arartekoaren ondokoak trafiko istripuek eragindako 
biktimak gogora ekartzeko Nazioarteko Eguna dela eta 
Stop Accidentes-Euskadi elkarteak Bilbon deitutako 
ekitaldietan parte hartu zuen. Arartekoaren erakundeak 
bilera izan zuen elkartearekin, eta uste du eskudun 
administrazio publikoek areagotu egin behar dituztela 
prebentzioaren esparruan trafiko-istripuen kontra 
borrokatzeko egiten dituzten ahaleginak, eta uste du 
hobetu egin behar dutela, baita ere, biktimei ematen 
zaien artapena.

Gasteiztxo 
programarekiko elkarlana

Beste urte batez, Arartekoak Gasteiztxo Albis
tegia programa prestatu du Gasteizko Udalaren 
Hezkuntza Sailarekin elkarlanean.  Arabako hi-
riburuko ikastetxe ezberdinetako ikasleak Arar-
tekoaren egoitzara joaten dira eta erakundearen 
jarduerari buruzko datuak eta informazioa biltzen 
dituzte ondoren irrati-programa bat, telebista-pro-
grama bat edo egunkari bat egin ahal izateko.

Arartekoa Haurren Minbiziaren Kontrako Galan

Lamarca eta Hernández Stop Accidentes-Euskadiko ordezkariekin
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Herritarren eskubideen dekalogoa herri 
administrazioekin bide elektronikoen bidez 
harremanetan jartzeko
Orain dela zenbait urte Ararteko erakundea lanean ari da herritarrek informazioari eta 
ezagutzari buruzko teknologiei (IET) lotuta dituzten eskubideak baliozkotze aldera 
eta, azkenaldian bereziki, enfasi handiagoarekin, administrazio elektronikoari lotuta 
herritarrek dituzten eskubideen alde. Eskubide horiek gauzatuz eta babestuz herritartasun 
inklusiboagoa eta berrikuntzak egiteko ahalmen handiagoa duten herritarrak sustatzen dira 
eta hori lehen mailako elementu estrategikoa da, bereziki, krisi ekonomikoa eta ekoizpen 
ereduaren aldaketa hizpide dituen testuinguru honetan. 

Ararteko erakundearen informazioaren eta komunikazioaren teknologien eta datuak 
babesteko arloak kontu horiek jorratu nahi ditu zenbait ikuspuntu aintzat hartuta:

 IKTei lotuta, herritarrek dituzten eskubideen babesa, administrazioen jardueren ondorioz 
herritarrek aurkezten dituzten kexen bidez.

 Eskubide horien zabalkundea. 

  Eremu horretako politika publikoen ebaluazioa.

 Jarduera proaktiboak erakundearen barruko zein kanpoko lanean.

Kontu horiek guztia aintzat hartuta, ezinbestekotzat jo dugu administrazioarekiko 
harremanetan IKTen erabilera sustatzen duten ekimenak abian jartzea, bai eta eremu 
horretan herritarrek dituzten eskubideen zabalkundea ere. Horregatik, Herritarrek herri-
administrazioekin harreman elektronikoak izateko dituzten eskubideen dekalogoa egin 
du Ararteko erakundeak. Tresna horrekin, eskubide horiek ulertu eta hedatu daitezen lagundu 
nahi dugu.Eskubideok honelaxe laburbildu daitezke:

 Bide-aniztasuna: administrazioarekiko harremanetarako bidea aukeratzea eta herritarraren 
nahiaren arabera aldatzea.

  Elkarreragingarritasuna: administrazioaren esku dauden datuak eta dokumentuak ez 
ematea.

  Irisgarritasuna: herritarren eta administrazioaren arteko berdintasuna.

  Gardentasuna: zure prozeduren izapidetze-egoeraren berri izatea.

  Kopia: prozeduretako agirien kopia elektronikoak lortzea.

  Artxibatzea: espedienteetan jaso diren agiriak elektronikoki gordetzea. 

  Segurtasuna eta konfidentzialtasuna: identifikazio elektronikorako bitartekoak lortzea.

  Bermea: datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna.

  Kalitatea: kalitatezko zerbitzu publiko elektronikoak.

 Neutraltasun teknologikoa: administrazioekin harremanetan 
 jartzeko erabiliko diren aplikazioak edo sistema informatikoak  

aukeratzea.

otras actividades



zURE ESKUBIDEAK

28

DEFEnDATU BEHARRA DAUKAzU?

www.ararteko.net _ 901 640 900

ARARTEKORA JO DEzAKEzU
 Euskal administrazio publikoak zurekin gehiegikeriaz, 
legez kanpo, nahikeriaz, bereizkeriaz, oker edo zabar-
keriaz jokatu duen ikertzeko.

 Udalak, Aldundiak edo Eusko Jaurlaritzak oker jokatu 
badu, zure arazoa konpon dezan.

 Guztion onerako hobekuntzak gomenda ditzan.

zER DA ARARTEKOA?
 Euskadiko Herri Defendatzailea da.

 Erakunde independientea da.

 Dohain eskaintzen den zerbitzua.

zER EGITEn DU ARARTEKOAK?
 Pertsonak babestu euskal administrazio publikoen 
kontra.

 Herritarren eta administrazioaren arteko bitartekari 
izan.

 Legez kontrako egoerak galerazteko begiratu eta lan 
egin.

 Konponbideak proposatu eta legeak aldatzera bultzatu.

 Eusko Legebiltzarrari bere lanaren berri eman.

nOIz JO ARARTEKORA?
 Administrazio batekin edo haren menpeko zerbitzu 
publiko batekin arazoren bat duzunean.

 Zerikusirik duen administrazioaren aurrean errekla-  
matu ondoren, erantzunik edo konponbiderik lortu ez 
duzunean.

 Momentu horretatik hasita, urtebeteko epearen barruan

nOIz Ez JO ARARTEKORA?
 Pertsona partikularren arteko auzia denean.

 Gaia auzitara eraman denean.

nOLA EGIn KEXAK?
 Norberaren datuak (izen abizenak, helbidea eta tele-
fono zenbakia), agiri baliagarrien kopiak eta, ahal de-
nean, kexaren arrazoia azaltzen duen idaztia emanez.

 Arartekoari zuzendutako gutunaren bidez

 (Prado, 9 - 01005 Vitoria-Gasteiz).

 Internet bidez: www.ararteko.net

 Norbera hiru bulegoetako batera joanez.

NORA JOAN?

Harrera zuzeneko bulegoak

Araban

Prado, 9  •  01005 Vitoria - Gasteiz

Tel.: 945 13 51 18  •  Faxa: 945 13 51 02

Bizkaian

Albia eraikina. San Vicente, 8 - 11. solairua

48001 Bilbao

Tel.: 944 23 44 09

Gipuzkoan

Askatasun hiribidea, 26 - 4.

20004 Donostia - San Sebastián

Tel.: 943 42 08 88

Dei iezaguzu argibide gehiago behar baduzu


