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5. ARARTEKOAK ADMINISTRAZIOEI EGINDAKO GOMENDIOAK

Arartekoaren txosten guztien bukaeran administrazio eskudunei edo azterketaren xede 
izan den gaian eskumena duten administrazioei zuzendutako zenbait gomendio ager-
tzen dira. Gomendio horiek txostenaren bukaerako elementua osatzen dute baina, era 
berean, etorkizuneko jarraipen-jardueren abiapuntua osatzen dute. 

Kasu zehatz honetan, txostenean adierazten ditugun 33 gomendioak banaka aztertu 
aurretik, hiru ohar egin nahi ditugu: 

1. Gomendioak egin dizkiegun administrazioen gainean: 

Gaur egungo lege- eta eskumen-testuingurua kontuan hartuta, ia gomendio guztiak 
arlo honetan eskumena duten euskal administrazioei zuzenduta daude. Ondorengoei 
zehazki: 
- Babesaren arloan eskudunak diren hiru Foru Aldundiak. 
- Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila.
- Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila.
- Eusko Jaurlaritzaren Justizia Saila.
- Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila.
- Udalak (adibidez, adin txikikoen erroldatzeari edo hiritarren sentsibilizazioari 

dagokienez).

Baina, eskumenen muga gainditu eta beste instantzia batzuei zuzenduta dauden bi 
gomendio (1.a eta 2.a) daude gutxienez. Arrazoiak agerikoak dira:
- Atzerritarren legediarekin lotutako arazo baten aurrean gaude, eta hori Admi-

nistrazio Orokorraren eskumenekoa da.
- Aipatutako bi gomendioetan planteatzen diren gaiak −txostenean jasotako 

datu eta balorazioak kontuan hartuta− oinarrizkoak dira lurralde edo zerbitzu 
bakoitzean adin txikiko horiei eman dakiekeen arretarako edo haien alde egin 
daitekeen lanerako, eta gainera, gai horiek arreta eta lan hori baldintzatu de-
zakete. 

2. Gomendioen beharrari edo onberatasunari dagokionez.

Oro har, sektore bat sakon aztertzen denean eta gabeziak edo arazoak antzematen 
direnean, nolabaiteko gizarte mailako adostasuna edo nahikoa zabalduta dagoen 
iritzia egoten da hobekuntzak barneratzeko beharrizanari dagokionez. Ez da beha-
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rrezkoa izaten, horiek justifikatzea: arazoak edo mugak dira eta, horregatik, horiek 
gainditzeko, beharrezkoa den guztia egin behar da. 

Baina beti ez da hori gertatzen. Guri dagokigun gaiari dagokionez, esaterako, zenbait 
administraziok arazo handiak izan dituzte hobekuntza-ekimenak gauzatzeko garaian 
(harrera-zentro edo -etxe berriak irekitzeko orduan, adibidez), horren aurka dauden 
bizilagunen erreakzioa dela eta. 

Kontua ez da hobekuntzarako gomendioen eta proposamenen aldeko argudioak 
ematea. Arartekoaren ikuspuntutik, pertsona horien eskubideen defentsak izan 
behar du argudio nagusia eta nahikoa, eta, adin txikikoak direla kontuan hartuta, 
erakundeetako jarduera guztiak zuzendu behar dituen oinarri orokorra ondorengo 
hauxe izango litzateke: adin txikikoaren interes gorena, haurren eskubideen gaineko 
Konbentzioaren 3. artikuluan ezarritakoa, eta guztientzat nahitaez bete beharrekoa. 
Adin txikikoen interes gorena guztiaren gainetik jartzeko irizpideak gidatu behar ditu 
Administrazio publikoaren eta adin txikikoekin lotura duten erakunde eta pertsona 
guztien jarduerak. Gauzatzen diren ekimen guztiak eta hartzen diren erabaki guztiak, 
beraz, prisma horren pean ebaluatu beharko dira aurretik.

Hala ere, oinarrizkoa eta nahikoa den argudio horretatik kanpo, gizarte mailako 
beste arrazoi ugari ere badago, eta eraiki nahi dugun gizarte-ereduarekin lotura dute: 
gizarte ireki eta integratua, edo bazterketa sustatzen duen gizarte itxia. 
 
Gomendio guztiek, zuzenean edo zeharka, adin txikiko horiek harreran hartu dituen 
gizartean hobeto barneratzea dute helburu; hau da, marjinalizazio- eta bazterketa-
arriskuak ekiditen saiatzen dira.

 
3. Gomendioen ordenari eta garrantziari dagokionez, aurreko ataleko eskemaren an-

tzekoa erabili da. Egiaztatu ahal izango dugun bezala, hemen egindako hobekuntza-
proposamenak arazoen balorazioaren gainean egindako azterketan bertan daude 
oinarrituta. 

Denek ez dute garrantzia edo eragin bera, jakina, ezta lurralde bakoitzean aplikazio-
beharrizan bera ere. Hala ere, denek hobekuntzak sor ditzakete, neurri handiagoan 
edo txikiagoan, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren errealitatean, eskaintzen 
zaien arretaren kalitatean eta, azkenik, gizarteratzeko eta gizarteko bizitzan era 
aktiboan parte hartzeko aukeretan. 

Beraz, aurreko oharrak kontuan hartuta, Arartekoak ondorengo gomendioak egin nahi 
ditu:
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ERAKUNDEEN ARTEKO PLANIFIKAZIOARI ETA KOORDINAZIOARI 
DAGOKIENEZ

1. Autonomia Erkidegoen arteko jarduera-irizpide komunak

Haurren eskubideen gaineko Konbentzioak edo adin txikikoaren babes juridikoaren 
gaineko Lege organikoak administrazio guztiak berdin derrigortzen dituzten arren, eta 
indarrean diren atzerritarren legeak eta arauak erkidego guztietan berdinak diren arren, 
horietako bakoitzak bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrei ematen dien harrera eta 
babesa desberdina da kasuan-kasuan. Desberdintasunak ez daude harrera-ahalmenean 
bakarrik oinarrituta, kontuan hartzen den oinarrizko edozein ikuspegitan baizik: tutoretza 
gauzatzea, egoitza, hezkuntza edo osasun mailako beharrei erantzutea, dokumentazioa 
lortzeko erraztasunak ematea, emantzipazio aukerak... Aurreko atalean aipatu ditugu 
politika mota horren ondorio kaltegarriak, esaterako, lurraldeen artean sustatutako 
leku-aldaketak, edo leku jakin batean izandako erantzun hobeak adin txikiko kopuru 
handiagoa hara erakarriko duen beldurra, errezeloa, edo prebentzioa. 

Ondorio horiek ekidin nahi badira, beharrezkoa da administrazio eskudunek antzeko 
irizpideekin jardutea, edo gutxienez, administrazio guztietarako oinarrizkoak eta gutxie-
nekoak izango diren irizpide batzuekin jardutea.

Arazo horren garrantziaren eraginez eta Arartekoak beste lekuetako administrazioekiko 
inolako kontrol-ahalmenik ez duela kontuan hartuta, beste erkidegoetako Herriko De-
fendatzaileei bidaliko zaie proposamen hori, kontuan har dezaten eta horri dagozkion 
jarduerak abian jar ditzaten. 

2. Lege mailako testuinguruaren gaineko argibideak

Ziurrenik, aurreko atalean aipatu ditugun erkidegoen arteko desberdintasunak ez lirateke 
horren nabarmenak izango, adin txikikoaren interes gorenaren kontzeptuan zehaztapen 
eta argitze handiagoa egongo balitz eta administrazio bakoitzaren jarduerek bete behar 
dituzten lege eta arauek oinarri hori uneoro beteko balute. 

Esaterako: Estatuko fiskal nagusiaren 2003/3 Instrukzioa, Espainiara legez kanpoko 
moduren batean sartu nahi duten eta babesgabetasun-egoera juridikoan ez dauden 
atzerriko adin txikikoen jatorriaren gainekoa. Lege horren kontrako jarrerak ugariak 
izan ziren, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren eskubideak behar bezala babesten 
ez dituelako. Horren eraginez, aplikazioa aldakorra izan zen eta nahasmena sortu zen 
erregimen juridiko aplikagarriaren gainean. 

Azken urteetan jatorri atzerritarra duten pertsonei aplikagarria zaien araudian izandako 
aldaketek ere ez dute koherentzia mantentzen lagundu. Itxaropen berriak sorrarazten 
dituzten aldaketek esamesak eta beharrezkoak ez diren joan-etorriak eragiten dituzte eta 
jarduerak eta programak sarritan berrikusteko beharrizana ere sortzen dute.

Adin txikiko atzerritarren arloko lege-testuinguruan, adin txikikoak direla kontuan hartu 
behar da eta hori errespetatu behar da, baita adin txikikoaren interes gorenaren baldin-
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tzak ere. Araudiek eta adin txikikoen babeserako arloan eskudunak diren administra-
zioen jarduerek adin txikiko pertsona guztien eskubideak bermatu behar dituzte, duten 
nazionalitatea gorabehera. Beraz, adin txikikoen babeserako araudiak beste edozein 
araudiren gainetik egon behar du. 

3. Erakundeen eta lurralde historikoen arteko lankidetza edo koordinazioa

Txostenak argi erakusten du bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrei ematen zaien 
harreran, gaur egun, lurraldeen artean alde handiak daudela; orokorrean, aztertutako 
edozein elementutan, baita zehatzenetan eta oinarrizkoenetan ere (baliabideen ahalmena 
eta baldintzak; langileen ratioak; baldintza ekonomikoak...). Lege mailako testuingurua 
argitzea edo irizpide bateratuak izateko premia (aurreko gomendioen xedea) zuzenean 
aplikagarria da hiru lurralde historikoetan eta lankidetza-bide emankorrak sortzeko 
beharrezko baldintza da. 

Deigarria da, adibidez, lurralde jakin bateko baliabideen saturazioak irtenbiderik aurkitu 
ez izana plaza hutsak dituen beste lurralderen bateko baliabideen bidez, ezohikoak diren 
zenbait kasutan izan ezik. 

Sarritan baliabideek gainezka egiten dutela kontuan hartuta, badirudi foru aldundien 
arteko lankidetzak zenbait kasu konpontzen lagun dezakeela. Horretarako, hiru al-
dundien arteko hitzarmena beharko litzateke eta, edonola ere, adin txikikoak lurralde 
batetik bestera desbideratzea ekidin beharko litzateke beste aldea behar bezala ezagutu 
gabe, erabateko gardentasunarekin jardun gabe eta bakarkako programen jarraipena 
bermatu gabe. 

Bestetik, bai Eusko Jaurlaritza, bai Udalak gazteenei zuzendutako ekintzak eta planak 
garatzen ari dira. Garrantzitsua da plan horietan ezartzen diren neurriek adin txikiko 
atzerritarren errealitatea kontuan hartzea, koordinazioa, baliabide normalizatuetarako 
sarbidea eta ohiko egoitza lekuan gizarteratzea errazte aldera. 

4. Babes-zerbitzuen eta gazte-justizia sistemen arteko lankidetza eta koor-
dinazioa

Txostenean argi geratu den moduan, une jakin batean babes-baliabidetik erreformara, 
edo alderantziz, igarotzen diren bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren proportzioa 
handia da eta hazten ari da. 2003. urteko datuetan, bakarrik dauden adin txikiko atze-
rritarren proportzioa adin txikiko arau-urratzaile kopuru osoaren %14 (komunitatearen 
aldeko laguntza-neurriak) eta %33,3 (kautelazko barneratzeak) artekoa izan zen. 

Datu horiek kezkagarriak dira eta, gainera, bi sistemen arteko lankidetza gauzatzea 
derrigortzen dute, eragin okerrak ekidin eta ibilbideen jarraipena errazte aldera. 

Lankidetza beharrezkoa da, halaber, neurri judizial irekiak aplikatu behar direnean (aska-
tasun zaindua, komunitatearen aldeko lanak). Neurri horiek, maiz, egoitza-baliabideetan 
bertan edo babes-zerbitzuetako pertsonalaren parte-hartzearekin gauzatzen dira. 
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Edonola ere, gomendio orokor hau gehiago zehaztuko dugu arazo hori berriz jorratzen 
duten 29. eta 30. gomendioetan. 

5. Urte hauetako esperientzia ebaluatzea eta jardunbide egokiak elkartruka-
tzea

Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren errealitatea nahiko berria da gure artean. 
Hala ere, egindako pausoak nolabaiteko perspektibarekin aztertzeko eta lorpenak eta 
gabeziak baloratzeko urte nahikoa dira.
 
Hobekuntza-ikuspegia kontuan hartuta –txosten honetan erabili duguna, esaterako−, 
badirudi beharrezkoa dela azken urte hauetako esperientzia ebaluatzea eta hori, ziu-
rrenik, lagungarria izango litzateke askoren oinarrizko galderak erantzun ahal izateko; 
ondorengo galdera hauek, esaterako: Ongi hezten ari al gara adin txikiko hauek? Zer-
gatik daude Bizkaira zuzendutako eskaera gehiago? Zein arrazoiren eraginez ugaritu 
da erreforma fasean dauden bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren kopurua? Zein 
neurritan ari gara lortzen adin txikiko horien gizarteratzea? Ba al dago martxan jarri 
daitekeen bestelako baliabiderik? Zein da atzerritarren iritzia baliabideen eta jasotako 
harreraren gainean?...

Ikuspegi berari jarraiki, oso erabilgarria gerta liteke lurralde artean jardunbide egokien 
esperientziak elkartrukatzea, batez ere, horietako bakoitzean, orain arte, norabide des-
berdina izan dela kontuan hartuta. 

Horri dagokionez, beste aukera bat da atzerritarren parte-hartze eta gizarteratze Foroaren 
barnean edo antzeko beste esparruren batean bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren 
gaineko lan-mahaia sortzea. 

Arartekoaren ustez, bakarrik dauden adin txikikoekin esku hartzeko beharrezkoa da 
haurren defentsarako gizarte-erakunde eta administrazioen, eta inplikatutako eragileen, 
hau da, hezitzaileen eta nerabeen, arteko eztabaida eta hausnarketa burutzea, esku-har-
tze konplexu eta garrantzitsu horretarako erantzun egoki posibleak bilatzeko eta EAEn 
ahalik eta erantzun homogeneoena emateko. Eginbeharretako bat arrisku egoeran edo 
babesik gabe dauden adin txikikoei harrera emateko jardunbide egokien eskuliburu bat 
eratzea izango litzateke. 

EGOITZA-BALIABIDEEN EZAUGARREI, BALDINTZEI ETA FUNTZIO-
NAMENDUARI DAGOKIONEZ

6. Harrera-baliabideen eta -zentroen egitura-baldintzak berrikustea eta 
hobetzea

Txostenaren 3. atalean bilduta dago zentroetako bisitaldiak egin ziren uneetan (2004. 
urtearen erdi aldera) zeuden baliabide eskuragarri guztien deskribapen eta balorazio ze-
hatza. Ez dira mugak azpimarratu nahi, ezta horietako bakoitzerako gomendio zehatzak 
egin nahi ere. Bai, ordea, antzeman diren arazo ohikoenak eta garrantzitsuenak aipatu. 
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Arazoak ondorengoak dira: 

- edukiera (ez da nahikoa ugaritzen doazen premiei erantzuteko);
- kokapena (beti ez da egokia, edo ez du aukerarik inguruan);
- tamaina (Bizkaiaren kasuan, bada oso zentro handiren bat);
- mantenua ( ez da nahikoa kalteak konpontzeko);
- harrerako lehen uneetan oinarrizko zenbait ikasketa-beharrizan asetzeko eskaintzen 

dituzten aukerak... 

Beharrezkoa da administrazio bakoitzak bere baliabideen baldintzak berrikustea eta 
beharrezkoak diren hobekuntzak barneratzea. Baina ez da erraza, halaber, behar bezala 
adostutako balorazio irizpideak izatea. Zenbaitentzako eskasa dena beste batzuentzako 
nahikoa izan daiteke. Arazoa konpontzeko nahikoa izango litzateke gure Erkidegoan 
adin txikikoentzako harrera-zentro orori eska dakizkiokeen gutxieneko baldintzak ezarriko 
lituzkeen oinarrizko araudiren bat izatea. Araudia Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da 
eta Arartekoak urteetan zehar askotan eskatu duen arren, oraindik ez da horrelakorik 
eratu. 

Oso kezkagarria da baliabideen edukieraren arazoa, bai dituen ondorioengatik, bai duen 
zailtasunagatik. Dagoeneko martxan diren zerbitzu askok pertsonen pilaketak dituzte 
eta hori ez da egoeraren araberako arazoa soilik, sarri gertatzen baita, eta, gainera, 
iraunkorra baita. 

7. Harrera-baliabideak dibertsifikatzea

Oro har, azken urteetan, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren eskura jarritako ia 
egoitza-baliabide guztiak eredu bakar baten araberakoak izan direla esan daiteke: zentro 
espezifikoak, tamaina jakin batekoak, haientzako bakarrik. “Espezializazio” bakarra 
lehen mailako harrera-zentroak (larrialdietakoak) eta egonaldi egonkorragoko zentroak 
desberdintzea izan dela esan liteke. Lurralde bakoitzean garapenak erritmo jakin bat 
izan duen arren, guztietan joerak antzekoak izan dira.
 
Gomendio honetan planteaturiko baliabideen arteko dibertsifikazioa oinarrizko bi iriz-
pideren araberakoa da: 

- Harrera “normalizatzea”;
- Egoera eta behar desberdinak kontuan hartzen dituzten gizarteratze-ibilbideak edo 

-norabideak martxan jartzea erraztea. 

Ikuspegi bikoitz horretatik, bide berriak irekitzea beharrezkoa da, baita egun dauden ba-
tzuk, oraindik oso gutxienekoak direnak, zabaltzea ere. Esaterako, badirudi beharrezkoa 
dela ondorengo guztia sustatzea: 

- Inguru normalizatuetan barneratutako elkarbizitza-unitate txikiak (Bizkaian, duela 
gutxi hasitako esperientzia da);

- Zentro edo etxe mistoak (atzerritarrak eta bertakoak barneratzen dituzte); elkar-
bizitza-formula hau, orain arte, zenbait neskatara edo adin txikiko atzerritar oso 
txikietara mugatuta zegoen;
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- Familia-harrera (erabat ezohikoa);
- Gehiegizko droga-kontsumoekin edo buruko osasun-arazoekin lotura duten behar 

terapeutikoei erantzun hobea emateko baliabideak. 

Generoaren ikuspegia ez dugu ahaztu behar. Dauden baliabide gehienak mutilen beha-
rrizanetan daude oinarrituta, neskenak kontuan hartu gabe.

Haurren eta nerabeen harrera-planek jasotzen dutenaren arabera, adin txikikoei ematen zaien 
harrera adin txikiko bakoitzaren egoera zein den antzemanda abiatzen da. Haien aurrekariak, 
heldutasun-maila eta gizarteratzeko gaitasuna oso ezberdinak dira kasu bakoitzean. Beraz, 
eman behar zaizkien erantzunak desberdintasun horietara egokitu behar dira. 
 
Adin txikikoen egoera ere ezberdina da eta hori ere kontuan hartu beharra dago. La-
rrialdiko harrerarako, adibidez, baliabide zehatz batzuk behar dira, eman behar zaien 
nahitaezko babesaren barnean; garrantzitsua izango litzateke duela gutxi aurkitutako 
eta babesgabetasun egoeran egon daitekeela aurreikus daitekeen adin txikiko bati eman 
beharreko larrialdiko eta bat-bateko harrerak ahalik eta eragin txikiena izatea zentroaren 
ohiko martxan. Bestetik, adin txikikoari buruzko ahalik eta informazio gehien izatea 
beharrezkoa da, hasieratik arreta hobeagoa eskaini ahal izateko. Horretarako sortu zen 
bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren erregistroa eta hori erabiltzea gomendagarria 
da, betiere, barneratze judizialak aurreikusitako helburuarekin eta kautelekin, eta batez 
ere, datuen babesari buruzko araudiari dagokionez. Identifikazio-prozesu fidagarri eta 
koordinatuaren bidez, adin txikikoen jarraipen koherentea egin ahal izango da, beraien 
egoerari eta beharrei egokituta esku hartzeko. 

Arartekoaren ustez, atzerritarra izateak baino garrantzi handiagoa du banakoaren 
egoerak. Sustatutako baliabideek espezializaziorantz jo dute, atzerritar eta bertakoen 
arteko sailkapenaren arabera, beharbada dokumentatzeko prozesuari balio gehiegi ema-
nez, bere berezitasun handiak direla-eta, baina adin txikikoen beharrez lehentasunez 
arduratzearen garrantzia ahaztuta. 

8. Hitzarmenak berrikustea eta erabiltzea berme-elementu gisa

Bizkaiko egoitza-unitateen kasuan izan ezik (Gizarte Ekintza Foru Institutuko langileen 
esku daude), hitzarmen bidez adin txikikoen zaintzaren eta harreraren ardura duten 
zenbait elkartek edo erakundek kudeatzen dituzte gainontzeko baliabide guztiak. 

Kasu guztietan, hitzarmenek zenbait gai zehazten dituzte, baina ez dituzte jasotzen 
ikuspuntu bermatzaile batetik besteak bezain garrantzitsuak izan daitezkeen beste ba-
tzuk. Ondorengo gaien modukoez ari gara: zentroetako langileen ezaugarriak (lanerako 
gaitasuna; trebakuntza; taldeen egonkortasuna; emakumeen eta gizonen arteko propor-
tzioa; ratioak eta txandak...); adin txikikoen oinarrizko beharrak asetzera zuzendutako 
partida ekonomikoen zehaztapena; zentroen mantenu-baldintzak; hezkuntza mailako 
berrikuspen-formulak... 

Txostenak datuak ematen ditu zentro batzuen eta besteen artean arlo horietan dauden 
alde nabarien gainean. Harreraren jarraipena mantentze aldera, zenbait zerbitzutan ger-
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tatzen den pertsonen txandakatzeak gehiegizkoa eta kezkagarria dirudi. Sektore honetan 
lan-hitzarmen bat izateak horietako zenbait arazo argitzen lagunduko luke, beharbada. 
Bitartean, urteko edo urte anitzeko hitzarmenak berrikusi eta aztertu beharko lirateke, 
eta berme-elementu gisa erabili. 
 
Gomendio hau, halaber, aplikagarria da zentro batzuetan dauden segurtasuneko langileen 
kasuan; zerbitzu hori oro har sektore honetako enpresaren bati esleitzen zaio. 

9. Lan-taldeetan adin txikikoen hizkuntza ondo dakiten eta haien jatorrizko 
kulturak ezagutzen dituzten langileak barneratzea

Orain arte, harreran hartutako bakarrik dauden adin txikiko atzerritar gehienek jatorri 
marokoarra dute. Proportzioa handiagoa da komunikaziorako hizkuntza gisa arabiera 
edo bereberra dutenak edo hizkuntza horiek ezagutzen dituztenak kontuan hartuz gero. 
Asko gazteleraren gaineko gutxieneko ezagutza izan gabe iristen dira; eta zer esanik 
ez euskarari buruz. Kasu horietan, adin txikikoen eta hezitzaileen arteko komunikazio 
zuzena, edozein trebakuntza-prozesuren giltza dena, ezinezkoa da. 

Beraz, badirudi beharrezkoa dela talde edo txanda guztietan, komunikazioa errazteko 
adinako hizkuntza- eta kultura-ezagutza duen langile bat izatea. Zenbait tokitan, Bizkaian 
adibidez, lan-taldera hizkuntza eta kultura arabiarra ezagutzen dituzten langileak barnera-
tuta bete da helburu hori. Esperientziaren arabera, pertsona horiek taldean modu osoan 
barneratzea komeni da, zentroaren programazioan parte hartzea sustatuta, beharrezkoa 
denean kultura eta hizkuntza arabiarra ezagutzen duten pertsona horien trebakuntza 
edo kualifikazioa zabaltzen lagunduta edo jatorrizko herrialdeetako profesionalekin edo 
zerbitzuekin lankidetzan aritzeko formulak osatuta. 

10.  Baliabide komunitarioak erabiltzea eta gizarteratzea erraztea

Txostenak harrera-zentroek baliabide komunitarioak erabiltzeko gauzaturiko ekimen 
ugari azaldu ditu (hezkuntza-zentroak, aisialdirako edo kiroletarako udal instalazioak). 
Horri dagokionez, harrera-zentroek zenbait zerbitzu edo instalazioren gabezia edukitzea 
aberasgarria izan daiteke, inguruan baliabideak bilatzera derrigortzen baitu, eta horrek 
beste pertsona batzuekin harremanetan jartzea eta pertsona-taldeetan barneratzea 
errazten du. 

Hori lortzeko ondorengo pausoak egin behar dira: edozein bazterketa mota gainditu 
behar da, programetan eta jardueretan modu normalizatuan parte hartzea erraztu behar 
da, baliabide jakin batzuetan pertsona gehiegi pilatzea ekidin behar da... Kontuan hartu 
behar da, harrerako baliabideetan erabilitako eredua dela-eta, gazteek atzerritarrak ez 
diren beste pertsonekin dituzten harremanak, hezitzaileekin dituztenak salbu, ez direla 
zentro horietan izaten. 

Bestalde, adin txikikoei egindako elkarrizketen bidez jasotako informazioaren arabera, 
deigarria da horietako askok bertako lagunik ez dutela esatea edo harremana haien gi-
sako beste adin txikiko atzerritarrekin bakarrik dutela adieraztea. Konpondu beharreko 
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egoera kezkagarria dirudi horrek eta aisialdia erabiltzeko edo antolatzeko moduan eragina 
du, ziurrenik. Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren eta bertako pertsonen arteko 
komunikazioa eta harremana baliagarriak dira formala ez den babes-sarea sortzeko eta 
gizarteratzea errazteko. 

11. Baliabideen gainbegiraketa-, kontrol- eta ebaluazio-mekanismoak 
hobetzea

Erabilitako kudeaketa-formula edozein dela ere (lehen esan bezala, gehienetan, elkarteren 
batekin egindako hitzarmena), adin txikiko horien tutoretzako eta babeseko azken ardura, 
beti, administrazioek edo erakunde eskudunek dute, gure kasuan, Foru Aldundiek. 

Esaterako, harreman jarraitu eta arina dago zentroetako zuzendaritzaren eta Aldundiei 
dagokien zerbitzuen artean. Hala ere, jarraipen-, gainbegiraketa-, laguntza-, kontrol- edo 
ebaluaketa-mekanismoak oso desberdinak dira eta argi eta garbi ikus daiteke horiek 
hobetu daitezkeela. Helburuak hauxe izan beharko luke beti: dauden zerbitzu guztie-
tan harreman instituzional ona bermatzea, duten titulartasuna edo kudeaketa-formula 
gorabehera. 

Ikuspuntu honetatik, adin txikikoei zuzendutako edo adin txikikoen arteko indarkeria 
aurreikusteko bermeak ezarri behar dira: elkarbizitzaren arauak berrikustea, diziplina 
neurrien jarraipena egitea, langile guztiak trebatzea eta adin txikikoei ezartzen zaizkien 
zigorretan errespetatu beharreko mugak ezagutzea... Kontuan hartzekoa da zenbaitetan, 
profil oso desberdineko adin txikikoak elkar daitezkeela eta horrek zentroaren martxarako 
eta adin txikikoen arteko harremanetarako kaltegarriak diren egoera gatazkatsuak sor 
ditzake. Egoera horiek ekiditeko eta adin txikikoen segurtasuna bermatzeko, beharrezkoa 
da jarduera-estrategiak eta -protokoloak ezartzea. Har daitezkeen prebentzio-neurrien 
artean, ondorengoak azpimarra daitezke, esaterako: taldeak egiteko garaian, dauden 
adinak eta jatorriak kontuan hartzea, bake-kulturan eta kulturen arteko elkarrizketan 
trebatzea... 

Gainera, egoera gatazkatsuak ekidite eta modu arinean jardute aldera, garrantzitsua 
da indarkeriazko kasuetan, polizia-zerbitzuen, zerbitzu juridikoen eta gizarte-zerbitzuen 
artean koordinazioa egotea. Egoera jakin batzuk aurreikusten dituzten zenbait jarduera-
protokolo ezarri behar dira. Protokolo horietan krisi egoera posibleak kontuan hartu 
beharko dira eta zerbitzu bakoitzari dagozkion jarduerak zehaztu beharko dira: Fiskaltza, 
Aldundia, Ertzaintza, Polizia Nazionala eta Udaltzainak... 

12. Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren partaidetza handiagoa 
baliabideen antolakuntzan

Bakarrik dauden adin txikiko atzerritar batzuek haiek harreran hartu dituzten zentroak 
ostatu gisa soilik ikusteko arriskua dago, eta zentroetara ostatu, elikadura eta jantzien 
mailako oinarrizko beharrak asetzera bakarrik joan daitezke; zentro horiek haien es-
kubideak egikaritu ditzaketela uste dute, baina inolako betebeharrik edo eginbeharrik 
izan gabe. 
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Arrisku hori zenbait ekimenen bidez gutxitu behar da eta ekimen horietako batzuk 
dagoeneko jarri dira martxan: zentroetan sartzen diren unean, dituzten eskubideei eta 
betebeharrei buruzko informazio osoa ematea, beraiek ulertzeko moduan; zentroko bide 
egokian eta egituran parte hartzeko bideak ematea; elkarbizitza-arauak eztabaidatzea 
eta berrikustea; iradokizunak, proposamenak edo kexak egiteko bideak aurreikustea; 
zentroaren erabiltzaileak izan ziren eta, gaur egun, gizarteratuta dauden gazteen kasuak 
ezagutaraztea; gatazkak konpontzeko partaidetza-formulak bilatzea...

13. Jatorrizko familiarekin komunikatzen laguntzea

Jatorrizko familiarekin komunikazioa onuragarria izan daiteke adin txikikoentzat, horrek 
haien garapen pertsonalean eragin handia izango duelako eta, adin txikiko horien egoera 
berezia dela eta, haien erreferentzia-testuingurua mantentzea garrantzitsua delako. Beraz, 
adin txikikoarentzako onuragarria denean, erakundeek eta babes-baliabideek jatorrizko 
familiarekin komunikatzeko erraztasunak ematea komeni da. 

14. Adin txikikoari bere adinari eta egoera pertsonalei egokitutako infor-
mazio osoa ematea bere eskubideei eta betebeharrei, burutuko duen 
prozesuari, babes-sistemaren ezaugarriei eta bere egoeran eragina izan 
dezaketen gainerako elementuei buruz

 
Adin txikiko atzerritar batek bere eskubideei buruzko informazioa eskura izan behar du 
babes zentro batean sartzen den unetik. Informazioak ahalik eta zabalena izan behar 
du, eta atzerritarren eskubideekin lotutako tutoretzak ematen dizkion eskubide zehatzak 
jaso behar ditu (nazionalitatea, egoitza-baimen iraunkorra...); bere egoerara moldatuta 
egon beharko du informazioak, eta ezarriko diren babes-neurriak barneratu beharko 
ditu. Informazioa bitarteko egoki baten bidez eman beharko zaio, bai idatziz, bai ahoz, 
ulertzen duen hizkuntza batean eta modu ulergarrian. Ahozko azalpenak modu irekian 
egin beharko zaizkio, aurreko esperientzien ondorioz izan ditzakeen konfiantza ezak 
eta susmo txarrak ekidinez.

Adin txikikoak, gainera, informazioa jasoko du erreforma- eta babes-zentroen arteko 
desberdintasunen, zigor-xede izan daitezkeen jokaerek eta arau-urratzeek dituzten ondo-
rioen, barneratze-erregimenen, antolamendu orokorraren, zentroaren funtzionamendu-
arauen, eta kexak edo helegiteak ezartzeko bideen gainean. 
 
Adin txikikoaren baldintzetara egokitutako informazio osoa, adin txikikoak eskatzen 
duenean edo, aldizka, edozein egoera-aldaketa gertatzen denean, eman beharko da. 

ADIN TXIKIKO HORIEN ARAUTZE ADMINISTRATIBOA ARINTZEKO 

15. Hezur-proben azkartasuna eta fidagarritasuna hobetzea

Gure zerbitzuetara jotzen duten adin txikiko atzerritar gehienek ez dute agiririk eta, beraz, 
ez da haien adina ezagutzen. Kasu horietan, gaur egungo araudiaren arabera, fiskalaren 
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esku-hartzea beharrezkoa da, bere adina gutxi gorabehera ezagutzeko beharrezkoak 
diren hezurretako probak berehala egitea agindu dezan. Aurreikusita dago, bestalde, 
babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoen Erregistroan kontsulta egin arte itxarotea, 
beste erkidego batean identifikatuta egon daitezkeelakoan, eta, beraz, hala bada, probak 
eginak izango direlako eta adin txikikoen datuak jasota egongo direlako. 

Txostenean jasotako datuen arabera, proba horiek ez dira azkartasun berarekin egiten 
lurralde guztietan. Muturreko kasuetan, zentroan sartu eta emaitzak ezagutzen diren 
arte hiru edo lau hilabete igaro daitezke (29. eta 30. taulak). Bestalde, proben zati 
esanguratsu batek erakusten duenez, gaztea adinez nagusia izaten da. Bizkaian, zenbait 
urtetan, proportzio hori aztertutako kasuen %40ra arte ere iritsi da. Bi faktore horiek 
bateratzeak (proba egiterakoan atzerapena; emaitza adinez nagusia dela izatea) ondorio 
garrantzitsuak ditu harrera-zentroetako antolakuntzan. 

Onena probak berehala egitea eta emaitzak ahalik eta azkarren eskuratzea da, harre-
ra-zentroetara sartu aurreko pauso gisa, edo gizarteratzeko beste baliabide batzuetara 
jotzeko. Azken batean, proben gehienezko azkartasuna eta fidagarritasuna bermatzea 
da. Azken horri dagokionez, eskalak edo baremoak hobetu beharko lirateke, eta orain 
arte lortutako emaitzen eta jatorrizko dokumentazioarekiko duten korrelazioaren ja-
rraipena egin. 

Bestalde, erabiliko diren metodoek errespetagarriak izan beharko dute adin txikikoaren 
duintasunarekin, bere ahotsa entzunarazteko duen eskubidearekin eta probak egiteko 
baimena ematearekin; gainera, adin txikikoaren egoera pertsonaletara egokituta egon 
beharko dute, hizkuntzari eta kultura mailari dagokionez. 

Edonola ere, jarraitu beharreko irizpidea adin txikikoaren interes gorena da; horregatik 
adina zehazteko zenbait proba baldin badaude edo adin tarte bat baldin badago, adinik 
txikiena adierazten duena hartzen da kontuan. 

16. Harrera- eta berehalako erroldatze-agiria

Aurreko gomendioaren aplikazioa euskal administrazioen eskumenekoa ez den arren, 
haietan eragina du zuzenean: harrera-agiriak, aldundietan; erroldatzeak, udaletan. 

Azken urte hauetan, Arartekoak askotan esku hartu behar izan du gai horien inguruan, 
aldundi edo udal batzuen aurrean beste batzuen aurrean baino gehiago. 

Arartekoak beti defendatu duen irizpidea –gomendio honetan, berriz ere, jaso duena- 
beti berdina izan da : 1) Adin txikikoa Aldundiaren zerbitzuren batek harreran hartu 
badu, hori egiaztatuko duen dokumentazioa eman beharko zaio berehala; 2) Aldundiak 
emandako behin-behineko agiri horiek nahikoak izan beharko dute erroldatzea bidera-
tzen hasteko, pasaportea edo adin txikikoaren jatorrizko beste edozein dokumentazio 
iristea itxaron beharrik izan gabe. 

Alabaina, zenbaitetan, ez administrazio-jarduerak, ez araudiak ez dira bide horretatik 
joan. Bestela, hiru lurraldeetan aztertutako 78 txostenetan lortutako denbora ertain, 
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maximo eta minimoen gaineko datuak ikustea besterik ez dago (Txosten honetako 29. 
eta 30. taulak). Arartekoaren ustez, irizpide horiek inolako arazorik gabe aplikatu ahal 
izateko, oztopoak baztertzea beharrezkoa da. 

Erroldan izena emateak eragin positiboak ditu, herrian pertsona horien egoera normaliza-
tzen duelako, administrazioen baliabideetarako sarbidea eta gizarte-laguntzak eskuratzea 
errazten duelako (gizarte mailako laguntzak edo eskolatzea, esaterako), eta gainontzeko adin 
txikikoen baldintza berdinetan osasun zerbitzua izateko eskubidea (familia-medikua izen-
datzea, mediku-historiala egitea...) ere ematen duelako. Administrazioak adin txikikoaren 
tutoretza hartzen duenean, udal erroldako izen-ematea atzeratzea ez da beharrezkoa lan-
kidetza-administratiboaren printzipioari eta adin txikikoaren goreneko interesari jarraiki. 

17. Babesgabetasun-aitorpena eta tutoretzaren ardura

Araudiak aurreikusten duenez, tutoretzaren ardura Babeseko Erakundeak hartuko du 
bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrak babesgabetasun egoeran daudenean. Tuto-
retzaren ardura hartzen dueneko data administrazioek babesgabetasun egoeraren berri 
duteneko data bera da. Data hori zentroan sartzen den unea izan ohi da. Babeseko 
Erakundean sartu zeneko data agertzea oso garrantzitsua da, denboraren zenbaketa osoa 
jakiteak garrantzi handia duelako egoitza iraunkorreko baimenarekin edo nazionalitatea 
eskuratzearekin lotutako araudian aitortzen diren eskubideak bermatzerakoan. 

Aplikagarria den araudiak ez du eskatzen nortasun agiri zehatzik izatea babesgabetasun 
egoera adierazteko eta tutoretzaz arduratzeko; nahikoa da adin txikikoari entzutea eta 
babesgabetasun-egoera larrian dagoela ziurtatzea. Hala ere, kasu askotan, tutoretzaz 
arduratzeko dokumentazio zehatza izan arte itxaron behar da eta, hori dela eta, beste 
kasuren batean berari legozkiokeen hezkuntza- edo trebakuntza-programetan barnera-
tzea atzeratzen da. 

18.  Egoitza- eta lan-baimenak bideratzeko eginbidea

Egoitza- eta lan-baimenak lortzea beharrezkoa da adin txikiko horiek behar bezala gizar-
teratzeko, eta adin txikiko gehienak babes zerbitzuetara joateko motibazio garrantzitsuena 
izan daiteke (ziurrenik, puztu gabe). Badakite baimen horiek gabe, aukera bakarra legez 
kanpo egotea edo delinkuentzian jardutea dela. 

Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrekin lotutako arazoetatik eta hobetu beharreko 
aldeetatik, hauxe izan da, agian, azken urte hauetan Arartekoaren esku-hartzea gehien 
behar izan duena. Hori erakusteko, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundietara eraman-
dako ofiziozko txostenak, eta urteko txosten desberdinetan jasotako datu, balorazio eta 
proposamenak ikustea besterik ez dago (Txosten honetako 4. eta 6. eranskinak).

Arartekoak beti izan duen irizpide interpretatzaileak ondorengo hauxe dio: baimenak ahalik 
eta azkarren eskatu behar dira, harrera hasten denetik 9 hilabete edo gehiago itxaron behar 
izan gabe. Egoitza-baimenari dagokionez, araudiak ondorengo hauxe ezartzen du: “Adin txi-
kikoa, Adin Txikikoen Babeserako Zerbitzu eskudunen eskuetan jarri denetik, bederatzi 
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hilabete igarota... eta bere familiarengana itzultzeko edo jatorriko herrira aberriratzeko 
ahalegina egin ostean, hori ezinezkoa izango balitz, egoitza baimena... emango zaio” 
(Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruzko Lege Organikoa garatzen 
duen araudi berriaren 92 artikulua, 2393/04 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa).

Gure ustez, horrek argi adierazten du adin txikiko guztiek egoitza-baimena eskuratzeko 
eskubidea dutela. Babes-zerbitzu eskudunen pean dagoenetik gehienez bederatzi hilabetera 
eskuratuko du eta ez ditu bederatzi hilabete itxaron beharko izapideei ekiteko. Interpreta-
zioaren arabera, adin txikikoa babesgabetasun egoeran badago, bere intereserako, tuto-
retzaren arduradunak diren aldundiek egoitza-baimena eskatzeko izapideei hasiera eman 
beharko liekete. Gauza bera gertatzen da egoitza-eskaera izapidetu behar denean. 

Garrantzitsua da, beraz, izapide guztiak arintzea bere hezkuntzan eta lan-trebakuntzan 
hausnartzeko aukera ematen dion baimena lortzeko. 

Halaber, adin txikikoak lan munduan hasteko borondatea eta nahia agertzen duen 
kasuetan, ikasten jarraitzeak ematen dizkion abantailei buruzko informazioa jaso due-
nean, lan-bideratze eta lan-munduratze programetan sartzea erraztu beharko litzaioke, 
lan merkatuan ahalik eta azkarren sartzeko, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide 
eta askatasunei buruzko Lege Organikoaren 40 j) eta 41 k) artikuluek jasotzen dituzten 
aurreikuspenak kontuan hartuta. 

Gainera, adin txikikoa entzun ostean, Administrazioaren tutoretzaren mendean bi urte 
daramatzaten eta egoitza legaleko kasuetan dauden adin txikikoei dagokienez, egoitza 
bidezko nazionalitate txostenari hasiera eman behar zaio, KZ–ren 22. artikuluaren 
aplikazioari jarraiki.
 
Izapideak azkartzeko eta horiekin hasteko bederatzi hilabete zain ez egoteko irizpidea 
izan du beti Arartekoak. Txosten honetan, hala ere, zenbait irizpide interpretatzaileren 
arteko dialektika gainditu eta datu errealak aztertu nahi izan ditugu, lurralde bakoitzeko 
lagin esanguratsu batenak, gutxienez. Datuek gauzak argi uzten dituzte. Zentroko ego-
naldian eskatutako eta lortutako baimenen kasuak arretaz aztertuz gero (aztertutako 78 
kasuetatik, 35), ondorengo hauxe ikus dezakegu: 

– Araban, egoitza-baimena lortu zuten sei kasuetan igarotako batezbesteko epea 7 
hilabete eta 10 egunekoa izan zen, eta oro har, mantsoen doazen kasuetan ere, 
epeak, alderaketa eginda, laburragoak dira. 

– Bizkaian, aztertutako 38 txostenetako 23tan lortutako datuetan, baimen-eskaera 
egin arte igarotako epearen batezbestekoa 7 hilabetekoa izan zen eta ia hamaika 
hilabete gehiago itxaron behar izan ziren lortu arte. (Hau da: harrera-unetik urte eta 
erdira). Harrera gertatu zen unetik 9 hilabetera, ez zuen inork baimenik lortu. 

– Gipuzkoan, baimen-eskaera lortzeko batezbesteko denbora-tartea urte eta erditik 
ia bi urteko artekoa izan zen (22 hilabete eta 15 egun). Kasu honetan ere, harrera 
hasi zen unetik 9 hilabetera, inork ez zuen baimenik lortu. Gutxieneko denbora-
tartea 13 hilabete eta 12 egunekoa izan zen (kasu batean).

 
Atzerapen horiek guztiak, ez dira, kasu guztietan, euskal administrazioen erruaren 
emaitza. Eskaerak aurkezten direnetik baimena lortzen den arte igarotzen den denbora-
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tartearen erantzulea Estatuko Administrazioa da. Hala ere, tarte hori igarotako epe 
osoaren zati bat besterik ez da. (Datuak 29. eta 30. tauletan).

Horregatik guztiagatik, Arartekoak, gomendio honen bidez, Foru Aldundiei eskatu nahi 
die, ahal duten heinean, harreran dauden adin txikikoen egoitza- eta lan-baimenak ahalik 
eta azkarren eska ditzaten. 

19. Baimenen tramitazioen jarraipena egitea eta emaitzak ebaluazio-
adierazle gisa erabiltzea

Adierazi dugun bezala, baimenak epe motzean lortzea oso elementu garrantzitsua da 
gizarteratze prozesu osorako. 

Urte hauetan zenbait kudeaketa-formula erabili izan dira eta oraindik ere erabiltzen dira 
agiriak bideratzerakoan: zentroetako zuzendaritzaren ardura izan dadila; hezitzaileren 
batek edo adin txikikoaren tutoreak ardura hori har dezala; tramitazioa aldundietako 
zerbitzuetatik abiatuta gauzatu dadila; horretarako zehazki kontratatutako elkarte edo 
enpresa batek har dezala horren ardura. 

Formula bakoitzaren abantailak edo desabantailak kontuan hartu gabe, badirudi beha-
rrezkoa dela horietako bakoitzarekin izandako lorpenak sistematikoki aztertzea eta emaitzak 
erabaki desegokiak zuzentzeko eta berrikusteko ebaluazio-adierazle gisa erabiltzea. 

20. Beharrezkoa den babes juridikoa eskaintzea

Ohiko tramitazioetan edo egoitza edo babes egoerei dagozkien egoeretan, sarritan ager-
tzen dira azkar konpondu beharreko arazoak edo errekurritu beharreko baimen-ukazioak. 
Horren eraginez, beharrezkoa da gauzatzen diren prozesuen ezagutza espezializatua 
eta eguneratua. 

Erakunde arduradunek, haien zerbitzu juridikoen bidez, zehazki adin txikikoez arduratzen 
ez diren beste zerbitzu orokorrekin –esaterako, Heldurekin– egindako hitzarmenen bidez 
edo beste zerbitzu espezializatu batzuk kontratatzearen bidez, bermatu egin beharko 
lukete beharrezko eta kalitatezko laguntza juridikoa, legediak aurreikusitako eskubideak 
betetzea defendatuko duten abokatu independenteen bidez. 

Horretarako, beharrezkoa da adin txikikoen babes arloan diharduten profesionalei tre-
bakuntza espezializatua ematea. Helduen eta adin txikikoen erregimenen artean dauden 
aldeak nabarmendu behar ditu trebakuntza horrek, bai prozedurari, bai hartu beharreko 
neurrien helburuari dagokionez. 

21. Itzulera egitekotan adin txikikoaren interesaren arabera egiten dela 
bermatzea

Gaur egungo araudian aurreikusita dago bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrak haien 
jatorrizko herrialdera aberriratzea, eta hori gauzatzeko zenbait berme daude ezarrita. 
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Funtsean, adin txikikoa bere familiarekin behar bezala biltzeko edo adin txikikoaren 
jatorrizko herrialdeko babes-zerbitzuek tutoretza egokia ezartzeko baldintzak eman behar 
dira, betiere adin txikikoaren segurtasunerako arriskurik ez badago eta berak edo bere 
senideek jazarpenik jasango ez badute. Babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoen 
kasuetan, adin txikikoen babes-zerbitzuen txosten bat eskatuko da. Bertan, aberriratzea 
komenigarria den edo ez baloratu beharko da. 

Babes-erakundeek adin txikikoen itzuleran ardurarik ez duten arren, haien parte-har-
tzea ezinbestekoa da, aurretik legezko tutoretza amaituta izatea beharrezkoa baita. 
Horretarako, baina, araudiak aurreikusten dituen arrazoiak bete beharko dira: besteak 
beste, babes-neurriak hartzea eragin duten arrazoiak desagertzea edo adin txikikoa 
beste babes erakunde batera aldatzea. Kasu horretan, erakunde horretan arreta- eta 
babes-neurriak egokiak direla egiaztatu beharko da, adin txikikoaren beharrizanak, adina 
eta autonomia-maila kontuan hartuta. Kasu guztietan adin txikikoak esan beharrekoa 
entzun beharko da. 

Oraingoz, eskura ditugun datuek adierazten dutenez, orokorrean, jatorrizko herrialdee-
tako adin txikikoen babes zerbitzuek ez dituzte arreta- eta babes-neurri egokiak ematen, 
eta, horregatik, zaila da babesgabetasun egoeraren aurrean araudiak aurreikusten dituen 
baldintzetara itzultzeko aukera izatea. Gainera, adin txikikoek haien herrialdeko aginta-
rien eskutik jasotako trataeraren eraginez jarritako salaketek, adin txikiko marokoarren 
kasuan gutxienez, haien eskubideen egoerari buruzko zalantzak eta bere osotasun fi-
sikoarekiko arriskuaren gaineko alarmak sortzen dituzte. Gogoratu beharra dago giza 
eskubideen babeserako nazioarteko araudiak edozein administraziok pertsonen osotasun 
fisikoa arriskuan jartzea galarazten duela, eta adin txikikoak direnez, hori inguruabar 
larrigarria da. 

Arartekoak uste du babes erakundeak itzulerako txostenean oso rol garrantzitsua duela, 
haien tutoretzapean dauden adin txikikoak aberriratzeko ezintasunaren eraginez, adin 
txikikoen babes-araudiaren arabera. Adin txikikoaren egoeraren ebaluazio zehatza egin 
ostean neurria eragin zuen egoera bukatu dela egiaztatzean eta adin txikikoa entzun 
ondoren, tutoretza bukatu ahal izango da. Beste babes-erakunde batera aldatzeak eragin-
dako tutoretza legala bukatzean ere, tutoretza amaitzeari dagokion urrats hori ezarritako 
bermeen arabera egin behar da, hau da, jatorrizko herrialdean aurreikusitako arreta- eta 
babes-neurriak behar bezala betetzen direla egiaztatuta. 

HAIEN BEHARREN ARABERA EMANDAKO HEZKUNTZA MAILAKO 
ERANTZUNARI DAGOKIONEZ 

22. Hezkuntza mailako administrazioaren esku-hartzea hizkuntza ikasteko 
programetan

Lehen aipatu dugun bezala, harreran hartutako adin txikiko askok ez dituzte ezagu-
tzen gaztelaniaren edo euskararen oinarrizko elementuak. Horiek ikasteko beste bide 
normalizatu batzuk erabiltzen lagundu behar zaie. Sarritan, lehen pausoa gutxieneko 
ezagutzak edo trebetasunak erakustean datza, intentsitate handiagorekin edo gutxia-
gorekin. 
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Hezkuntza sistemak, orain arte, ez ditu erantzun zehatzak izan beharrizan horietarako: 
bai ordea, derrigorrezko hezkuntza jasotzeko adinean dauden adin txikikoentzat (Bigarren 
Hezkuntza, adibidez), baita helduentzat ere (HHE), baina ez 16 edo 17 urte dituzten 
nerabe edo gazteentzat. Harrera-zentroak, borondate onez, gabezia horiek gutxitzen 
saiatu dira eta, oro har, haientzako gaztelania eskolak prestatu dituzte; gehienetan, 
pertsona boluntarioek ematen dituzte, egunean bi orduz. Kasu batean bakarrik indartu 
du sistema hori Hezkuntza Sailak: irakasle bat gehiago jarri zuen Arartekoaren ofiziozko 
esku-hartzearen ondoren. 

Erakunde horren ustez, hezkuntza administrazioak bere gain hartu behar du lehen 
irakaspenen ardura. Beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak ja-
rriko ditu eta, harrera-zerbitzuen laguntzarekin, egokienak diren antolakuntza-formulak 
bilatuko ditu. 

23. Ahalik eta eskolatze normalizatuena erraztea eta bermatzea

Adin txikiko pertsonek hezkuntza eskubidea guztiz onartuta dute, haien egoera juridikoa 
gorabehera eta hezkuntza maila guztietan; horregatik, ezin da inolako trabarik egon 
babes-erakunde arduradunaren iritziz adin txikikoak jarraitu beharreko hezkuntza-jardue-
retan eta -programetan sartzeko. Horren eraginez, eskolatzeko egokiak diren erantzunak 
bultzatu behar dira eta adin txikikoari entzun behar zaio, 16 urtetik gorakoa bada, lanean 
hasi aurreko trebakuntza-baliabideetan parte hartzeko aukera izan dezan. 

Hezkuntza administrazioari dagokio, beraz, adin txikiko horiei ahalik eta hezkuntza 
normalizatuena izatea errazteko eta bermatzeko ardura. Horretarako, kontuan hartu 
beharko ditu adina, aurretiazko eskolatzeak eta ikasketak, interesak eta itxaropenak, 
eta antzeko faktoreak. Hori dela eta, bere beharretara egokitutako hezkuntza mailako 
erantzuna zail edo ezinezko egiten duten irizpideak berrikusi eta moldatu beharko dira. 
Adibidez:

- Lanari edo lanerako trebakuntzari lotutako zenbait ikastarotan parte hartzeko 
egoitza-baimena behar da; 

- HHEko zenbait zentrok ez dute adinez nagusiak ez diren pertsonak onartzen. 
- Adin txikikoentzat interesgarrien eta motzen izan daitezkeen moduluek plaza guztiak 

beteta izan ditzakete eta horrek adin txikiko horiek bertan matrikulatzea galarazten 
du; 

- Zenbait kasutan, lanerako baimenaren zain dauden bitartean, komenigarria izan 
daiteke praktikak luzatzea...

Kontua ez da haientzako erantzun zehatzak sortzea, adin txikiko horietako askoren 
hezkuntza-premia bereziak kontuan hartuta, irizpide jakinak berrikustea eta malgutzea 
baino, beste premia berezi batzuen kasuan egiten den moduan. Askotan, beharrezkoa 
izango da baliabideak egokitzea haien pertsona, gizarte eta kultura mailako garapenari 
mesede egiteko eta jatorrizko eta harrera-tokiko hezkuntza-sistemaren arteko egoki-
tzapena gauzatzeko. 

Beharrizan horiek, ikasturtea hasita denean askotan sortzen diren eskolatze-eskaerak, 
zentro batean edo gutxi batzuetan pilatutako arriskuak eta, azkenik, bere beharrizanekin 
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bat datorren hezkuntza mailako erantzuna lortzeko zailtasunak kontuan hartuta, badirudi 
beharrezkoa dela lurralde bakoitzeko harrera-zentroek eta bertako hezitzaileek, gutxienez, 
hezkuntza-administrazioan baliagarria izan daitekeen hizketakide bat izatea. 

24. Profil profesional berrien beharra

Adin txikiko atzerritarren eskolatze egokia oso zaila izan daiteke, batez ere, lehen aipatu 
ditugun adinari dagozkion ezaugarriak betetzen dituenean edo hezkuntzarako oinarrizkoa 
den hizkuntza behar bezala ez ezagutzean, eta aurreikusi gabeko neurri berritzaileak 
hartzea eska dezake horrek. 

Harrera-zentroetan, arabieraren eta jatorrizko herrialdeen kulturaren ezagutza duten 
hezitzaileak barneratzea eskatu den bezala, egoera jakinetan, elkarrizketa erraz dezakeen 
eta profil hori duen profesional bat hezkuntza sistemara sartzea beharrezkoa izan daiteke. 
Bestela, edo beste zereginetarako, ziur aski, interpretazio-zerbitzu bat izatea edo beste 
elkarte edo talderen batekin laguntza-hitzarmen bat izatea nahikoa izango da. Edonola 
ere, eskumen edo profil berriak dituzten profesional berriak hezkuntza sisteman sartzeaz 
edo horiek sisteman parte hartzeaz ari gara. 

Beraz, ez da baztertu behar adin txikikoaren intereserako beste neurri batzuk ezartzea: 
aholkularitza, jatorrizko herrialdeko profesionalak kontratatzea edo arreta hobea eskain 
dezaketen herrialdeen arteko beste lankidetza mota batzuk. 

OSASUN-ARRETARI DAGOKIONEZ

25. Osasun-sistemak adin txikiko horien oinarrizko beharrizanei eman be-
harreko erantzuna bermatzea

Osasun-sistemak adin txikikoaren osasun eskubidea bermatu behar du, bai maila psiko-
logikoan, baita maila fisikoan ere, eta haien egoera juridikoarekin lotutako partaidetza 
eskatzen duten beharrezko izapideak azkar, arin eta berehala betetzen lagundu behar 
du. 

Txostenak argi erakusten du osasun-sistemak erantzun desberdinak ematen dituela, 
ondorengo faktoreen arabera: adin txikikoak harreran hartu dituen lurraldea, adin 
txikikoek duten beharrizan mota, edo Osakidetzaren eta dagokion babes-zentro edo 
babes-erakundearen artean laguntza-hitzarmena (formalizatua edo formalizatu gabea) 
izatea edo ez izatea.

Egoera hori konpontzea beharrezkoa eta premiazkoa da. Osasun-sistema publikoak adin 
txikiko horien osasun-eskubidea bermatu behar du, egoera edozein dela ere. Horreta-
rako, esaterako, harreran hartutako adin txikikoen hasierako osasun-egoera nolakoa 
den aztertu behar da, txertoen egutegi bat osatu behar da, adin txikiko bakoitzari dago-
kion Osasun Identifikazio Txartela eman behar zaio, beharrezkoak izan daitezkeen eta 
laguntza katalogoei dagozkien medikazioen edo esku-hartzeen gastuak onartu behar 
dira... Konpondu ez den beste beharrizan zehatz bat ez dago osasunarekin lotuta, do-



230 ARARTEKOAREN TXOSTENA 231BAKARRIK DAUDEN ADIN TXIKIKO ATZERRITARREN EGOERA EAEN

kumentazioa bideratzearekin baizik. Zenbait izapide egiteko, araudiak eskatzen dituen 
mediku-agiriak bidali behar dira. 

26. Buruko osasun arazoen eta drogen gehiegizko kontsumoaren gaineko 
arreta zehatza

Txosten hau burutzeko egin den informazio bilketan, bereziki zentroetako zuzendaritzak 
eta hezitzaileek, hazten doazen bi beharrizan azaldu dizkigute eta, haien ustez, osasun-
sistemak ez die erantzun nahikoa ematen. Batzuetan, elkartuta agertzen dira bi arazoak, 
baina berezko garrantzia dute:

– Buruko osasun arazoak;
– Osasunean eragin larriak dituzten eta droga kontsumoarekin lotura duten ara-

zoak 

Lehen kasuan, osasun-sistema publikoaren erantzuna guztiz eskasa dela ikus daiteke. 
Bigarrenean –gure artean baztertuak dauden kontsumoak, disolbagarriena bezala− ez 
dago erantzunik. Horren eraginez, beharrezkoa da arreta beste komunitate batzuetara 
bideratzea, Kataluniara edo Nafarroara esaterako, baita sistema publikotik kanpo la-
guntzak bilatzea ere. 

Beharrek, arazoak agerian azaltzen direnean, adin txikikoen harreran eragina dute, baina 
baita informazioan eta prebentzioan, arazo horien antzematean, eta horien azterketan 
eta espezializazioan ere.  

Agian, gomendio honetan eta aurrekoan adierazitako zenbait arazoren erantzun egokia 
Osakidetzarekin hitzarmen zehatz bat egiten datza. Lurralde historikoetako batean, 
berriki, abian jarri da laguntza zehatzetarako lankidetza-formula. 

Gogoratzeko modukoa da, osasun-arretari dagokionez, Immigrazioaren Euskal Planak 
eta tokian tokiko beste zenbaitek osasunaren eta immigrazioaren arloan egin duten au-
rreikuspena; horren bidez, kultura arteko arloan ezagutza duten osasun eragile formalek 
edo ez-formalek bitartekari gisa parte hartzea ahalbidetzen da. Era berean, aipatzekoak 
dira, modu kontzeptualean eta kulturari dagokionez, osasun-sistema etorkinengana, 
haurrengana eta nerabeengana hurbiltzeko diseinatutako beste zenbait ekintza, nesken 
egoerak kontuan hartzen dituztenak. 

EMANTZIPAZIO-AUKEREI DAGOKIENEZ 

27. Autonomia-programak eta egoitza-baliabideak handitzea

Azken urteetan eta hilabeteetan ere, bereziki Bizkaian, nolabaiteko babes- eta tutore-
tza-maila duen etxebizitza-sare bat garatzen joan da; bakarrik dauden adin txikiko atze-
rritarrei, 18 urte betetzean, emantzipazioa errazteko helburua dute etxebizitza horiek. 
Zenbait kasutan, zerbitzu edo erakunde arduradunek bultzatzen dituzten programak 
edo baliabideak dira (bai babesekoak, baita gizarteratzekoak ere). Bestetan, harrera-
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zentroek kudeatzen dituzten zuzendaritzek edo elkarteek bultzatutako ekimenak dira, 
zentroan gauzaturiko hezkuntza-programa bukatu gabe geratuko bailitzateke, eta hori 
adin txikikoak gizarteratzea lortzeko eskasa izango litzatekeelako.
 
Arartekoaren ustez, adin txikikoen berehalako etorkizunerako esperientziarik positi-
boenetakoa da. Autonomia izateko prestatzen ditu eta haien egoera administratiboa 
erregulatu ezin izan duten eta oraingoz lan-merkatuan barneratzeko aukerarik ez duten 
gazteentzako benetako bermea da. 

Esperientzia horiek bultzatu eta ebaluatu egin behar dira, ondorengo gaiak aztertuz: 
kanpoko hezitzaileen presentzia, jarraipen edo laguntza maila; adin txikikoak etxe-
bizitzetan sartzeko erabilitako irizpideak; etxebizitzetan, bertako eta atzerriko adin 
txikikoak elkarrekin egotearen ondorioz sortzen den elkarbizitza; mantenuari buruzko 
irizpide ekonomikoak; erakundeen eta elkarteen inplikazioa... Ziur aski, bi elementu 
elkartzea beharrezkoa da: batetik, guztientzako antzekoak diren oinarrizko zenbait 
irizpide, bultzatzen dituen erakundea edo elkartea kontuan hartu gabe; bestetik, ba-
liabideak dibertsifikatzeko beharra, eskakizun, kanpoko laguntza eta autonomia maila 
desberdinen arabera. 

Hemen, lehenago aipatu den arriskua ez ahaztea komenigarria da: formula mota horiek 
–gure ustez, oso positiboak− lurralde bakar batean erabiltzen badira, baina ez besteetan, 
edo asko lurralde batean eta besteetan gutxi erabiltzen badira, lurralde horrek, bere lan 
onaren eraginez, eskaera gehiago izango ditu. Egokia izango litzateke emantzipatzeko 
aukerak guztietan batera garatzea. 

28. Gizarteratzeko aukera ematen duten baimenak lortu arte erakundeen 
babesa mantentzea

Aurreko gomendioan, batez ere, ostatuaren gaia jorratu dugu, oinarrizko beha-
rrizana eta, era berean, interes handiko esperientzia delako. Arartekoaren ustez, 
erakundeen konpromisoa behar duten beste bi beharrizan daude gutxienez. La-
guntza ekonomikoari eta laguntza juridiko edo baimenen kudeaketen laguntzari 
buruz ari gara. 

Datuek adierazten dutenez, harreran hartutako bakarrik dauden adin txikiko 
atzerritar askok, 18 urtera iristean, oraindik ez dute lan kontratazioa baimenduko 
liekeen egoitza- eta lan-baimenik lortu. Zenbait kasutan, harreran egondako denbora 
nahikoa izan ez delako horiek lortzeko; bestetan, izapidea behar baino gehiago 
luzatu delako.

Kasu horietan, erakundeek adin txikiko horiekiko duten konpromisoak autonomia 
ahalbidetuko dieten baldintzak bete arte jarraitu behar duela uste dugu. Horren bidez, 
geratuko litzaiekeen bide bakarra ekidingo litzateke: bizimodua ateratzea eta delinkuen-
tziara bideratuko lituzkeen dinamikan sartzea. 
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ADIN TXIKIKO ATZERRITAR LEGE-HAUSLEEI DAGOKIENEZ 

29. Babes-arduradunek eta gazte-justiziak arazoa elkarrekin aztertzea

Bakarrik dauden adin txikiko atzerritar gehienek ez dute justiziarekin arazorik eta ez 
dira inongo neurri judizialen xede. Hori gogoan izan behar da, haiei buruzko irudi pu-
blikoa, batzuetan, distortsionatua izaten baita; hala ere, zenbaitek badituzte arazo horiek 
–atzerritarrak ez diren beste nerabe edo gazte askok bezala−, normalean lapurreten edo 
erasoen bidez egindakoak, eta azken urteetan, barneratze-zentroetan haien kopurua 
edo proportzioa handituz joan da. 

Datu hori kezkatzeko eta aztertzeko moduko elementu gisa hartu behar da. Baina, gaine-
ra, 4. gomendioan azaldu dugun moduan, babes sistemen arduradunen (foru aldundiak) 
eta gazte-justizia sistemaren (Eusko Jaurlaritza) arteko lankidetza eskatzen du. 

Arartekoaren ustez, elkarrekin egin beharreko azterketak bateratu egin beharko lituzke 
erreforman dauden adin txikiko atzerritarren hazkundearen arrazoiak eta bi sistemen 
arteko loturan orain arte antzemandako arazoak; gainera, aurreko txostenetan azaldu 
diren efektu kaltegarriak ekidin beharko lituzke, esaterako, ustez aukera eta itxaropen 
handiagoak eman ditzakeen erreforma-zentro batean sartzeko arauak urratzeko tenta-
zioa, edo neurria bete ondoren erreforman jarraitzen saiatzea, hori guztia adin txikikoaren 
ezaugarriei egokitutako “irteera” bat ez izateagatik. 

30. Esku-hartzeen jarraipena eta koherentzia bermatzea

Aurreko gomendioan planteatutako arrazoien eta arazoen azterketaz gain, bi sistemetako 
(babesekoa eta erreformakoa) arduradunen, zerbitzuen eta zentroen arteko lankidetza 
beharrezkoa da, adin txikiko bakoitzarekin gauzatzen diren esku-hartzeen jarraipena 
eta koherentzia bermatzeko. 

Ikuspuntu horretatik, badirudi beharrezkoa dela informazio-elkartrukea eta prozesu judi-
zialen azkartasuna hobetzea kasu bakoitzean; erreferentziazko pertsona edo pertsonak 
(tutore edo tutoreak) nor diren argitzea; “irteera” edo emantzipazioa elkarrekin lantzea; 
aurrerapen nahikoarekin, beti erabiliko diren tokiak edo baliabideak zehaztea (adibidez, 
aste bukaeretako irteeretarako edo, barneraketa-neurria bukatuta, adin txikikoa babes 
sistemara itzultzen denerako); erabilgarri dauden zentroetatik edo baliabideetatik, kasu 
bakoitzaren beharrizan eta ibilbiderako egokiena zein den zehazteko garaian irizpideak 
eta iritziak elkartrukatzea...

 
BABESIK GABEKO ADIN TXIKIKO ATZERRITARREI DAGOKIENEZ 

31. Neska adin txikikoak erabiltzen dituzten prostituzio-sareen polizia-
ikerketa

Txosten honetan, bere aukerak eta mugak kontuan hartuta, harreran hartu diren eta 
bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoera aztertu da. Harreran hartu ez diren 
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edo erakundeek harreran hartu ez dituzten adin txikikoak ez dira aztertu. Hala ere, 
baliteke, −eta txostenak horri buruzko zenbait zantzu jasotzen ditu− ezkutuko edo 
arretarik gabeko babesgabetasun egoerak egotea. Zentzu horretan, harreran hartutako 
neska atzerritarren kopuru eskasa deigarria da. Bestalde, jakina eta nabarmena da gure 
inguruan, prostituzioan diharduten emakume gehienek jatorri atzerritarra dutela eta 
horietako batzuk, itxuraz, oso gazteak direla.

Adin txikiko horien ahultasun eta babesgabetasun egoera zenbait txosten zehatzetik eta 
jendearen salaketetatik ondorioztatzen da. Oro har, kopuruari, iristeko moduari, egoerari 
eta beste hainbat ezaugarriri buruzko daturik ez dago, bai horien ikusezintasunagatik, bai 
poliziaren jarraipena ekiditen duten mafiak daudelako. Hala ere, jardunbide desegokiei 
buruzko ezagutza badago: benetako adina ezkutatu eta, horren, ondorioz, zigorrezko 
ondorioak ekiditeko dokumentazioa faltsutzea. Horrela, prostituziorako eta neska adin 
txikikoen trafikatzaile-sareetarako hartzen dira, eta horrek erakusten du haien egoeraren 
larritasuna. Jardunbide horiekin batera, jatorrizko herrialdean familiakoei mehatxuak 
egiten zaizkie. Beraz, haien ahultasunaz gain, haien familiekiko ardura dute. Askotan, 
jatorrizko herrialdean, familiaren segurtasuna eta ongizatea hemen duten jarreraren 
menpe dago. 

Gure ustez, zantzu eta praktika horiek poliziak prostituzio sareak aztertu beharko lituzke-
ela erakusten dute, gehiegikeria kasuak antzemateko eta adin txikikoen borondatearen 
aurka haiek erabiltzea ekiditeko, baita behar duten babesa emateko ere. 

32. Kalean, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrei jarraipena egitea eta 
haiekin ahal den neurrian esku hartzea

Txostenak babesik gabeko beste egoera posibleei buruzko aztarnak agertu ditu: zentroe-
tan ordu batzuk edo egun batzuk soilik igarotzen dituzten adin txikikoak, eta dirudienez, 
droga-salerosketan eta bizimodua beren kabuz ateratzen dihardutenak; beste nazionali-
tate batzuetako adin txikikoak (adibidez, Ekialdeko zenbait herrialdetakoak), kalean leku 
esanguratsua dutenak baina babes-zentroetan urriak direnak...

Kasu horietan ere −aurreko gomendioan planteatutako nesken kasuan bezala−, beha-
rrezkoa izango litzateke poliziaren ikerketa edo daukagun informazio guztiaren azterketa 
gauzatzea; egoera horien jarraipena egitea eta ezagutza handiagoa izatea programen edo 
kaleko hezitzaileen bidez, arazo mota hori gehien pilatzen den tokietan, gutxienez. 

33. Adin txikikoen eskubideen aurrean poliziaren errespetuzko trataera

Txostena eratzerakoan eskubide-urratze larririk detektatu ez den arren, azken urteetan, 
Arartekoa kezkatuta agertu da eta zenbait polizia-jardunen gainean esku hartu du: polizia-
etxeko egonaldietan adin txikikoak atxilotuta daudeneko baldintzak, aldaketak gertatzen 
direneko baldintzak; taldeko ezagutza saioan erabilitako irizpideak; adin txikikoei buruzko 
datuen erabilera baina beren ezagutzarako ez diren helburuetarako... Horietako zenbait 
jarduera zuzenduz joan dira, Ertzaintzaren jarduerarekin lotuta. Hala ere, txosten hau 
eratzeko egin diren bileretan, harrerako zerbitzuetako arduradunek eta profesionalek 
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haien kezkak azaltzen jarraitu dute. Gaur egun, duela gutxi Arartekoaren aurrean aur-
keztutako kexa bat bideratzen ari da. Kexa adin txikiko atzerritar batek aipatu poliziako 
agenteen eskutik tratu txarrak jaso zituelako aurkeztu da. 

Horregatik, babeseko ikuspuntu batetik, Arartekoak poliziaren ardura duten admi-
nistrazioei hauxe adierazi nahi die: langileen aldetik, adin txikiko atzerritarrekiko 
indarkeriazko edo tratu txarreko jarrerak ekiditeko. Adin txikikoekin harremanetan 
egongo direnen trebakuntza espezializatua eta adin txikiko pertsonen eskubideak 
urratzen dituen edozein jokaera aztertzea eta behar izatekotan, zuzentzea beharrezko 
kautelak eta bermeak dira, eta beharrezkotzat hartzen dira administrazioetarako na-
zioarteko hitzarmenetatik eta indarrean dagoen arauditik eratorritako konpromisoak 
betetzeko. 

Beraz, harreran, harremanean, zaintzan eta beste edozein jardueretan edo esku-har-
tzean, Ertzaintzaren, Udaltzaingoaren edo beste edozein polizia-agenteren jardueretan 
gogoratu behar dugu adin txikikoaren interes gorenak eta hartzen den edozein neurriren 
hezkuntza-izaerak garrantzia izan behar duela. Horren eraginez, adin txikikoei ematen 
zaien trataeran kontu handiagoa izan beharra dago. 

Beraz, poliziak ustez adin txikikoa den pertsonaren bat aurkitzen duenean, babes-
erakundeen, osasun-zerbitzuen eta Fiskaltzaren koordinazio-protokoloak jarri behar dira 
martxan. Dauden agintaritzek haien interesak zaindu behar dituzte eta adin txikikoak 
ahalik eta kalterik txikienak jasan ditzan ahalegindu beharra dago, bere adina zehaztu 
eta babes-baliabide batean lekua egiten zaion arte, edonola ere, polizia-etxeko egonaldia 
luzatzea ekidinda. 

INFORMAZIOAREN TRATAMENDUARI ETA BEHARREZKO GIZARTE 
MAILAKO SENTSIBILIZAZIOARI DAGOKIONEZ

34. Komunikabideetan berriei emandako trataerari buruzko kode deonto-
logikoa

Talde zehatz batek gizarte mailan duen irudia sortzean eragin ukaezina dute komunika-
bideek. Lantzen ari garen gai honetan, gainera, adin txikiko pertsonez hitz egiten ari 
gara, eta hori dela eta, babes berezia dute beren irudiari dagokionez. 

Arartekoak, txostena egiten ari zen bitartean eta lehenago, kexa eta kezka-adierazpen 
ugari jaso ditu, zenbaitetan, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrekin lotutako gaiei 
komunikabideetan ematen zaien trataeragatik. 

Bere garaian (2000. urtea), Euskal Herrian ezarritako komunikabide guztiek edo na-
gusiek, Immigrazioa Gizarteratzeko Foroak onartutako estilo-liburu bat idatzi zuten. 
Ez zituen zehazki adin txikiko atzerritarrei buruzko berriak aipatzen, atzerritar jatorria 
zuen edozein pertsonarenak baizik, baina, bertan lantzen ari garen gaiari dagokionez, 
guztiz baliagarriak eta aplikagarriak diren zenbait irizpide zeuden proposatuta. Bertan 
ezarritako irizpideen –komunikabideetako arduradunek adostutakoak− eta zenbait albis-
tek duten trataeraren arteko aldea izugarria da. Hori dela eta, gomendio honen bidez, 
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proposamen hori berriz ere hartu behar dela eta horrek indarrean jarraitu behar duela 
adierazi nahi da. 

35. Polizia-iturriek eskainitako datuen jarraipena
 
Informazio jakin bati komunikabide zehatz batean ematen zaion trataera, betiere, berri- 
emaileen ardura izango da. Hala ere, zenbait datuk eta informaziok polizia-iturria dute 
jatorri bakar gisa.

Horri dagokionez, erakunde honek aurreko gomendio orokorretako batean aipatu duen 
bezala, ustezko arau-urratzaileei buruzko informazioa emateko garaian, beharrezko ez 
diren datuak (nazionalitatea, esaterako) ematea ekidin behar da, horrek taldearekiko 
efektu estigmatizatzailea duelako. Informazio mota horiek pisu handia dute jendearen 
iritzian eta bai Administrazioak, bai gizarte-erakundeek arrazakeriaren eta nazio edo 
etnia jatorriaren araberako bazterkeria mota ororen kontra egiten dituzten ahaleginak 
kaltetu ditzakete. 

Beraz, beharrezkoa da poliziako zerbitzuen agintari arduradunek irizpide argiak ezartzea 
haien iturriek eskaini behar dituzten datuen gainean, eta horiek behar bezala betetzen 
direla jakiteko horren jarraipen sistematikoa egin beharra dago. 

36. Gizarte mailako sentsibilizazioa sustatzea

Atal honen hasieran azaldu dugun moduan, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren 
babesari dagokionez –beste gutxiengo taldeei edo bazterketa arriskuan daudenei dago-
kienez bezala− gizarte mailako sentsibilizazioa beharrezkoa gertatzen da. 

Zenbaitetan, administrazio arduradunek jasan izan dute ulermen eza edo ukazioa, adin 
txikiko horiei eskainitako harrera hobetzera zuzendutako ekimenak edo jarduerak pro-
posatzeagatik: aurrekontua handitzeko aitzakiak, baliabide berriak irekitzeko ukazioa, 
bizilagunen kexak... 

Aurreiritzi eta estereotipoak gainditzeak, beti, informazio egokia eta zenbait talderen edo 
pertsonen arteko ezagutza edo harremana erraztea eskatzen du. Arartekoaren ustez, 
bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoerari dagokionez, horien egoera lantzea 
eta hobetzea beharrezkoa da 

Alde batetik, beharrezkoa da haurren Konbentzioari buruzko eta adin txikikoen babes-
araudiari buruzko sentsibilizazio eta hedapen handiagoa izatea, horrek gizarte mailako 
kontzientzia handitu eta gehiegikeriak eta tratu txarrak ekiditen lagunduko du eta.

Bestalde, gizarte mailako sentsibilizaziorako ekimenak martxan jartzea beharrezkoa da. 
Horiek, populazio sektore hori talde homogeneoa eta gatazkatsua dela pentsarazten 
diguten estereotipo eta aurreiritziak gainditzea dute helburu. Iritzi hori ez dator bat adin 
txikiko guztien jarrerekin, askoz jota, egoera oso zehatzak bizi izan dituztenen jarrere-
kin baizik. Horri guztiari esker, harrera-ingurua hobetuko litzateke eta azken urteetan 
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bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrei sarritan eman zaien informazio-trataeraren 
ondorioz dagoen gizarte mailako alarma baretuko litzateke.




