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Aurkezpena

2008an hasi zen finantza-merkatuen krisialdia gaur egunera arte luzatu da. Izaera globaleko 

krisialdi honek depresio-aldi luzea eragin du: langabezia asko, lan-baldintzen prekarizazioa eta 

zerbitzuen murrizketaren bidezko politikez gainditutako ments publikoa. EAEren baitan ondorio 

negatiboak intentsuak dira, herritarrek bizi-baldintzak txartzen ikusi dituzte, bai oparotasunari 

(ekonomikoa) bai bizi-kalitateari (pertsonala) dagokienez. Enpleguaren ausentziak eta 

prekarizazioak gizarteko zenbait estraturen pobrezia eta ezjakintasuna handitzea eragin du, 

eta zenbait kolektibo erabat babesgabe utzi ditu. Gaur eguneko egoera deskribatzeko beste 

alderdi bat, botere publikoak krisialdia gainditzeko ezarritako zorroztasun neurriak izan dira, 

eta hezkuntzan, etxebizitzan, mendekotasunerako laguntzetan edo osasunean murrizketak 

ekarri ditu; horrek estatuek pobrezia eta desberdintasunak murrizteko zituzten mekanismoak 

ukitu ditu, arazo sozialak areagotzen eta gehien behar ziren unean hain zuzen. Krisialdiaren 

indarrak eta iraupen luzeak gizartearen ongizatea ukitzen du, eta gizarte kohesioa kolokan 

jartzen du. Baina krisia soilik aipatzeak EAEk bizi duen egoeraren irudi partziala eman dezake, 

krisialdian soilik pentsatzeak ekarriko bailuke pentsatzea esku-hartze jakin batzuen ondoren 

itzul daitekeela atzeraldiaren aurreko antzeko egoera batera. Ekonomia-aldaketa sakoneko 

unea bizi dugu, elkarri loturik dauden hainbat elementu ardatz direla: globalizazioa, informazio 

eta komunikazio teknologiak, eta bestelako aurrerapen teknologikoak. Hori guztia eredu sozial 

eta ekonomikoa aldatzen ari da, erlazionatzeko, komunikatzeko edo lekualdatzeko, ondasunak 

eta zerbitzuak ekoizeteko moduak eta aukerak; industria osoak desagertzen dira eta sektore 

berriak eta lan-eredu berriak sortzen, eta horiek ezagupen eta gaitasun berriak eskatzen dituzte. 

Krisialdiari aurre egiteaz gain, garai berri batean sartzen ari gara. 

Bi indar horiek, krisialdia eta gizarte eta ekonomia eredu aldaketa, eraldaketa-motor horiek 

biak EAEko pertsona guztien errealitatea taxutzen ari dira, eta horiek egoki kudeatzeak eta 

egokitzeak herritar guztien berdintasuna, gizarte-kohesioa eta bizi-kalitatea definituko ditu. 

Krisialdi eta aldaketa-egoera honetan asko dira gizarteratze-arloan garrantzitsu bihurtzen 

diren erronkak; gizarte-zerbitzuen laguntza eskatzen duten pertsonak gero eta gehiago dira, 

eta administrazio publikoak arazoak ditu eskaera horri erantzuteko baliabideak finantzatzeko. 

Horregatik inoiz baino beharrezkoagoa egiten da, baliabideen optimizazioa eta eragin handiko 

ekintza berritzaileak bilatzea.

Gizarteratzeko ekintzak bilatzean beharrezkoa da bazterkeria/gizarteratze prozesua ulertzea, 

pertsonei parte-hartzea, integratuta sentiaraztea eta gizartean bilakatzea ahalbidetzen dieten 

faktoreak ulertzea, eta hori leku bateko kulturarekin lotuta dago. Muturreko adibide argigarri bat 

erabiltzearren, esan daiteke Amazonaseko tribu batean gizarteratzeko beharreko eskakizunak 

EAEn bizi den pertsona batek dituenen oso desberdinak direla. Aurreko premisa abiapuntu 

hartuta, esan daiteke asko direla pertsona bat bazterkeriara eraman dezaketen faktoreak 

(dirurik eza, gaixotasuna, bakardadea eta isolamendua…), dimentsio askoko fenomenoa izanez. 

Horren ildotik, gizarteratzeko edo bertatik bereizteko zazpi dimentsio dira aipagarriak, honako 

hauek, hain zuzen: ekonomikoa, lana, heziketa, sozio-sanitarioa, egoitza, harremanak eta parte-

hartzea. Garrantzitsua da gogoan izatea bazterkeria-prozesuak fenomeno dinamikoak direla 

eta, oro har, ez dagoela faktore bakar bat pertsona bat pobreziara edo bazterkeriara eramaten 

duena, faktore askoren arteko konexioa da. 
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Planteatutako dimentsio guztiak garrantzitsuak dira, nahiz eta bat gakoa izan, pertsonei 

gizartean integratuta daudela sentiarazten diena. Lana da; gaur egun, gizartea egituratzen duen 

oinarrizko elementua; izan ere, pertsonei diru-sarrerak ahalbidetzen dizkie, modu autonomo eta 

independentean bizitzea, eta bizirauteko beharrezko zerbitzuetara iristea; gainera, pertsonen 

nortasunean funtsezkoa da eta erabilgarri eta kide zarelako zentzua emateko erreferente 

nagusia. Gaur egun, lana da gizartearen zutoin nagusietakoa eta gizarteratzeko tresna 

garrantzitsuenetakoa, baina, Imanol Zuberok ondo dioen moduan, lan-merkatua «jarlekuen 

jolasa»ren antzeko zerbait bihurtu da. 

«Lan-merkatua gaur egun “jarlekuen jolas” erraldoia da: guztiok gara jolaskide, baina 

gonbidatuta baino gehiago behartuta jolasten gara; eta jira eta bira ibiltzen gara jarlekuen 

inguruan musika alaia entzuten dugun bitartean, musika isiltzean jarleku batean eseriko 

garela pentsatzen, baina guztiontzako jarlekurik ez dagoela jakitun, beraz, baten bat 

esertzeko lekurik gabe geratuko da, ezinbestean. Eta kontua ez da zutik geratzen direnak 

besteak baino traketsagoak edo alferragoak, edo zaharragoak edo zalantzatiagoak edo 

ergelagoak direla, ez: jarlekuen jolasean azken joko olinpiarretako abiadura-probetan 

txapeldun izan ziren emakume eta gizon guztiek jolastuko balira ere, baten batzuk lekurik 

gabe geratuko lirateke. Arazoa da ez dagoela jolaskide guztientzako jarlekurik». 

Lan-merkatuan langabezia-tasa handia dago eta prekarizazio hazkorra; beraz, gero eta zailagoa 

da lanpostu bat lortzea, eta, lortuta ere, gero eta zailagoa da hari eustea eta lanpostu horrek 

baldintza duinak eskaintzea. Horrek hainbat erronka dakartza epe labur, ertain eta luzera. 

Nola sortu, mantendu eta sendotuko dugu gizarte barneratzaile bat gizarteratzearen sortzaile 

nagusia ahulduta badago? Lan-merkatuak lanpostu edo lan-baldintza nahikorik eskaintzen 

ez badu pertsonak gizarteratzeko eta garatzeko, egin al daiteke apustu enpleguaren eta 

enplegagarritasunaren alde gizarteratzeko tresna gisa, jarduera ekonomikoa lermatuta badago 

eta biztanle aktibo guztientzako lana eskaintzen ez badu, edo lanpostu prekarioak eskaintzen 

baditu? Enplegu egonkorra gizartearen sektore askotatik urrun geratzen den errealitatea da une 

honetan, eta horrek ez dauka aldatzeko itxurarik epe labur ez ertainean, eta enplegu egonkorra 

lortzearekin zerikusirik ez duten gizarteratzeko formulak aztertzera bultzatzen du gizartea. 

Baina gizarteratzea ez dago enpleguarekin soilik lotuta; izan ere, horretara murriztean haren 

benetako izaera zein den ahantz genezake. Gizarteratzeak bizitza publikoko dinamiketan parte-

hartzearekin du zerikusia; gizarteko kide izatearen sentimendua, gizakiak egiten dakien modu 

bakarrean, hots, izaki sozial gisa, garatzeko eta hazteko modua, bere potentzialtasuna bizitza 

eta espazioa partekatzen duen pertsonekin harremanetan garatuz; hortaz, gogoeta dator… Gaur 

egungo gizarte-ereduak hau sustatzen al du?

Gizarteratzeari buruz hitz egiterakoan indarrean dagoen gizarte eta kultura ereduari buruzko 

gogoeta egin behar da, horrek sortzen duen portaera motari eta eragiten dituen pertsonen 

arteko harremanei buruz, bultzatzen dituen balioei eta oinarri dituen arauei buruz. 

Bizi dugun eredu sozialean kontsumoak definitzen ditu pertsonek dinamika sozialetan parte 

hartzeko dituzten aukerak, eta horren ondorioa da gizarteratzea estu lotuta agertzen dela 

kontsumorako aukerekin (eta horretara diru-sarrerak edukita soilik iristen da, horregatik da 

garrantzitsua enplegua). Kontsumoak zehazten du bizi-baldintza duinetara iristea (etxebizitza, 

emantzipatzeko aukera, interneterako sarbidea…), eta norberaren garapenerako aukerak 
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(formaziorako sarbidea, eta garapen hori ahalbidetu dizuten zerbitzuetara, seme-alaben 

zaintza, kasu…) eta dinamika sozialetan parte hartzea (bizimodu soziala, tabernak, oporrak, 

gimnasioak…). Hasieran gainditzeko zaila dirudien eragozpen horrek gizarte barneratzaile 

bat sortzeko har litezkeen bideak erakusten ditu; kontsumoa ordeztea dinamika sozialetan 

parte hartzeko modu gisa, bai jabetza modu eta zerbitzuetara iristeko modu berriak (jabetza 

partekatua, kontsumo kolaboratiboa), garapen pertsonala edo aisialdirako eta topagunerako 

espazioak sustatuta, pertsonek elkar eragin dezaten, harremanak egin eta denboraz gozatu, 

kontsumoak ematen dituen aukeren mende egon gabe. 

Indarrean dagoen gizarte-ereduaren beste ezaugarri bat, gizarteratzea eragozten duena, 

indibidualismoa da «nork bere burua salba dezala». Erkidegoko loturek, historikoki, pertsona 

askoren beharrizan-egoerak leuntzeko balio izan dute. Gizarteratzeak pertsonen eta inguruaren 

arteko harremanak ditu elikagai, eta norbanakoen arazoei irtenbidea emateaz gain, kolektibo 

osoaren ongizatea hobetzen du; horregatik da hain garrantzitsua erkidegoak ongizate 

kolektiboan duen garrantzia ulertuko duen herritar-ehun aktiboa. Horren ildotik, eta krisiaren 

ondorio positiboetako bat izanik, lotura horiek indartu egin direla ikusi da herritarren artean, 

arazo sozialentzako konponbideak ekarriz; eta horren adibide argiena, agian, PAH izan daiteke 

(Hipotekak Kaltetutakoen Plataforma). Erkidegoaren baitako erantzun-mekanismo horiek, 

kasu askotan eremu publikoaren mendekoak ez direlarik, krisi garaiko gizarteratzeko bide 

eraginkorrenetakoa dira. Gizarteratzeko borrokak gizartearekiko eta gizakien arteko harreman-

loturak sortzearekin zerikusi handia du. 

Hori dela eta, aurrean dugun erronka oso handia da, eta gizarte-egiturako hainbat eremutan 

aldaketak egitea eskatzen du. Igarobide horretan, botere publikoen garrantzia oso handia da, 

bereziki gogoetarako eta ekintza bateraturako espazioak sortzea ahalbidetzeko. Baina oker 

geundeke gizarteak egin behar dituen aldaketen ardura administrazio publikoari egotziko 

bagenio; aldaketa horren ardura gizarte osoarena da, bereziki, izaera barneratzaileko ongizate-

jokaleku berrietara dinamizatzeko gaitasuna duten eragile horiena. 

Hori dela eta, honako txosten honetan enpleguari eta gizarteratzeari buruzko izaera berritzaileko 

jardunbideak jasoko ditu, enpleguaren bidezko gizarteratzea gako, eta ezinbesteko esango 

genuke, bihurtu dela ulertuta bazterkeriaren aurkako borrokan, baina ukatu gabe bazterkeriaren 

muina faktore eta dimentsio askotakoa bada, gizarteratzeko moduak anitzak eta partekatuak 

izan behar dutela eta, pertsonei autonomia eta bizi-kalitatea ematen dioten gizarte-harremanak 

sortzen lagundu behar dutela. 

Hori gauzatzeko, beharrezkoa da, lehenik eta behin, EAEko egoeraren aurretiazko diagnosi bat 

egitea, abiapuntua zein den jakitea. Horri esker, pobreziaren eta bazterkeriaren inguruan gainditu 

behar ditugun arazo nagusiak zein diren jakingo dugu. Bigarren tokian, EBko beste eskualde 

batzuetan indarrean dauden joerak eta gauzatzen ari diren gizarte-politikak islatuko dira, lan-

ildo berriak garatzeko erreferentzia izan daitezkeelako. Azkenik, problema partekatuentzat 

ikuspuntu eta konponbide berritzaileak ematen dituzten jardunbideak jasoko dira. Beste ezeren 

gainetik, txosten honek ez du jardunbide arrakastatsuen bilduma hutsa izan nahi; aitzitik, EAEren 

testuinguruan kohesio eta berdintasun gehiago sortuko duten eta konponbide eraginkorrak 

ekarriko dituzten ekintzak ekarri eta garatzeko informazio baliogarria eskaini nahi du. 

Azkenik, beharrezkoa da euren denboraren zati bat txosten hau egiteko informazio garrantzitsua 

eskaintzen eman duten pertsonei eskerrak adieraztea; pizgarria da jakitea badirela pertsonak 
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zein zaren edo zer egiten duzun alde batera utzita laguntzeko prest daudenak, itxuraz egokitu 

zaigun premiaz beteriko denbora honetan. Pertsona horiek honako hauek dira: Luis Sanzo, 

Joseba Zalakain, Luis Moreno, Eloisa del Pino, Ana Marta Guillén Rodriguez, Manuel Aguilar 

Hendrickson, Vicente Gallego Marbán, Germán Jaraiz Arroyo, Ana Arriba, Paul Stubbs, Jonathan 

Bradshaw, George Bogdanov, Maja Gerovska Mitev, Hugo Swinnen, Nada Stropnik, Hugh Frazer, 

Isabel Baptista, Fikret Adaman eta Wilfried Marxer.
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Termino garrantzitsuenen definizioa 

Txosten honetan hainbat termino erabili dira, eta garrantzitsua da horiek zehaztea.

Pobrezia: pobrezia egoerak, batik bat, baliabide material eta/edo ekonomikorik ez edukitzea 

da, eta moneta-dimentsioa du, funtsean, familien errentatik abiatuta definitzen dena. Erabiltzen 

diren adierazleak zeinahi direla, pobreziak pertsona edo familia batek kontsumo-gizartean parte 

hartzeko edo bizi-baldintza egokiak bermatzeko dituen baliabideei egiten die aipu, eta ez du 

aurrez finkatzen berez, bazterkeria egoerarik dagoenik. 

Gizarte-bazterkeria: gizarte-bazterkeriako egoera da normalean pertsona bat gizarteratuta 

dagoela zehazten duten eremuetan eragozpenak pilatzen direnean: hau da, enplegua, 

etxebizitza, osasuna, hezkuntza, harreman pertsonala, parte-hartze politiko eta soziala, 

baliabide ekonomikoak, etab. Bazterkeria kontzeptua, beraz, definizioz dimentsio askotakoa da, 

pertsonen eguneroko bizitzako hainbat arlori eragiten diolako. Pobrezia edo baliabide material 

eta ekonomikorik eza bazterkeria egoeratan eragiten duten elementuetako bat da, baina ez da 

bakarra, eta ez da nahi eta nahiez nagusia ere; beraz, litekeena da pobrea izatea eta baztertuta 

ez egotea, edo baztertuta egotea pobrezia-egoerarik bizi gabe. 

Gizarteratzea: gizarteratze-prozesua da gizarte bateko kide diren pertsonei hura osatzen duten 

arlo guztietan berdintasunez parte hartuko dutela, aukera berdinak izanik, eta bizi-baldintza 

normalak gozatzea ahalbidetuko dieten baliabideetara iritsiko direla bermatzen diena. 

Gizarte-kohesioa: gizarte-kohesioa kontzeptua ez da adiera bakarreko kontzeptua, eta hainbat 

interpretazio ditu. Gizarte-kohesioa gizarteen ezaugarri bat da, eta herritarrek euren funtsezko 

eskubideak erabiltzeko eta euren ongizatea bermatzeko aukera-berdintasunari dagokio, inolako 

bereizkeriarik gabe eta aniztasunari arreta eginez. Ikuspegi indibidual batetik, gizarte-kohesioak 

esan nahi du badirela pertsonak erkidego baten parte sentitzen direnak, erabaki-eremuetan 

aktiboki parte hartzen dutenak eta herritar aktibo jarduteko gai direnak. Gizarte-kohesioak 

politika publikoak eta norbanakoen, kolektiboen, lurraldeen eta belaunaldien arteko elkartasun 

mekanismoak ere hartzen ditu. 

Enplegagarritasuna: enplegagarritasuna oso termino erabilia izan da azkeneko hamarkadan. 

Industria Britainiarraren Konfederazioak (1998) horrela definitzen du enplegagarritasuna: 

«enplegatzaileen beharrizan aldakorrei aurre egiteko eta, horrela, dituen nahiak eta lanerako 

potentziala gauzatzeko, norbanako bati eskatzen zaizkion ezaugarri eta gaitasunak edukitzea». 

Lanaren Nazioarteko Erakundearen arabera (OIT) (2005), enplegagarritasuna honela definitzen 

da: «Langileei enplegua lortu eta mantentzeko, lana hobetzeko eta aldaketetara egokitzeko, 

nahi dutenean edo dutena galtzean beste enplegu bat aukeratzeko eta bizitzako aldi guztietan 

lan-merkatuan erraztasun handiagoarekin txertatzeko gaitasuna handitzen duten kalifikazioak, 

ezagupenak eta gaitasunak hartzen ditu». 

Gizarte-berrikuntza: gizarte-berrikuntza ideia berrien garapena eta ezarpena da (produktuak, 

zerbitzuak eta ereduak), gizartearen premiak asetzeko eta gizarte-harreman eta lankidetza 

berriak sortzeko. Gizakiaren ongizatea dute xede. Gizarte-berrikuntzak gizartearentzat ez ezik 

pertsonen jarduteko gaitasuna ere hobetzen dute. Herritarren, gizarte zibileko erakundeen, 
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tokiko erkidegoen eta/edo enpresen sormenean dute oinarri. Sektore publiko nahiz pribaturako 

aukera bat dira; halako eran non garatzen dituzten produktu eta zerbitzuek norbanakoen eta 

taldearen nahiak asetzen dituzten. 

Enplegu-politika aktiboak (EPAk): enplegu-politika Aktiboak (EPAk) Administrazio Publikoak 

abian jartzen dituen ekintzen multzoa dira; horien xedea da enplegu osoa, enpleguaren kalitatea, 

enpleguaren eskaintza eta eskaeraren egokitzapen kuantitatiboa, langabezia murriztea eta 

langabezia egoeratan babes berezia ematea lortzeko programak eta neurriak gauzatzea. Ekintza 

eta neurri horiek orientazioan, formazioan eta laneko bitartekaritzan dute oinarri. 

Elkartasuneko ekonomia: elkartasuneko ekonomiaren abiapuntua da gaur egun ekonomia 

neoliberalaren oinarri diren lehentasunen sistemari alternatiba bat jartzea. Ekonomia bitarteko 

gisa –eta ez helburu gisa– proposatzen duen ikuspegi eta jardunbide bat da, norbanakoaren eta 

erkidegoaren zerbitzuan, pertsonen bizi-kalitatea eta haien inguru soziala hobetzen lagunduko 

duen tresna gisa. Kontzeptu horren sustraiak pentsamendu eta jarduera ekonomikoaren alderdi 

etiko eta humanista dira, pertsona eta erkidegoa garapenaren gunean jartzen dituena. 

Enpresa soziala: gizarteko arazoei konponbide berritzaileak eskaintzen dizkieten enpresak. 

Enpresa sozialaren kontzeptuak irabazi-asmorik gabeko erakundeak nahiz merkataritza 

sozietateak hartzen ditu, xede nagusitzat gizarte-onura bilatzea bada. 

 



I. EAEKO 
EGOERAREN 
AZTERKETA ETA 
DIAGNOSTIKOA 
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1. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN EN LA CAPV

1.1. Langabezia, prekarizazioa eta lan-merkatuaren eskari berriak

Aurreko puntuaren hasieran esan dugunez, krisi ekonomikoaren ondorioz EAEko herritarren bizi-

kalitatea okerragotu duten hainbat fenomeno sortu dira. Egoera berri honetan, hiru faktore izan 

dira bereziki erabakigarri: 

a. Langabeziaren gorakada handia. 

b. Enpleguaren prekarizazioa. 

c. Ekonomiaren eta gizartearen eredu-aldaketa, lan-merkatuan sartzeko garaian gaitasun 

eta jakintza berriak eskatzen dituen eredua izanik. 

a. Langabeziaren gorakada 

Krisiaren eraginez, eta krisiaren ondorio agerikoena izanik, lan-merkatua uzkurtu egin da; izan 

ere, gero eta lanpostu gutxiago eskaintzen dira eta langabezia-tasa oso handia da. Hurrengo 

grafikoan, 2007tik 2013ra bitarte EAEn langabeziak izan duen bilakaera egiaztatu ahal izango 

dugu. 10 puntu baino gehiagoko hazkundea izan da, hau da, ia 110. 000 pertsona. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. grafikoa. Langabezia-tasa sexuaren arabera, 2008-2013

Iturria: EIN, BAI urteko emaitzak (2008-2013).
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Sexuaren araberako aldeari erreparatzen badiogu, zera ikusiko dugu, langabezia-tasak antzeko 

eragina duena emakumeengan eta gizonengan, bien artean 0,19 puntuko aldea baitago. Hala ere, 

lan-merkatuaren barruan oraindik ere generoan oinarritutako aldeak badirela aipatu behar da, 

hainbat alderditan. Alde garrantzitsuenetako bat prestakuntza-arloko bereizketa horizontala da; 

horren ondorioz, tradizionalki gizonezkoek eta emakumeek hautatu izan dituzten prestakuntza-

adarren arteko bereizketa betikotu egiten da eta lanpostuen bereizketa bertikala gertatzeko 

erabakigarri izaten da. Eta horrek guztiak hainbat alderditan eragiten du, hala nola, soldatan 

ere aldea izatean. 

Gaur egun EAEn dugun langabezia hobeto ulertzeko lagungarri den beste alderdi garrantzitsu bat 

ere aipatuko dugu: langabeziak eragin handiena izan duen jarduera-eremuak zeintzuk izan diren 

jakitea. Horri dagokionez, Europan bezalaxe, EAEn ere enpleguak behera egin du industriaren 

eremuan. 2008ko eta 2013ko lehen bi hiruhilekoetako batez bestekoak hartuko ditugu 

erreferentziatzat konparazioa egiteko; aldi horretan 93.600 lanpostu galdu ziren eta horietatik 

% 49,1 industriari zegozkion, % 37,8 eraikuntzari eta % 13 ekonomiaren gainerakoari (Sanzo, 2013). 

Aurreko grafikoaren arabera, EAEn langabeziaren jaitsierak industrian, batik bat, du eragina, 

eta eraikuntzan ere beherakada izan da. Bi eremu horiek lotura handia dute elkarren artean, eta 

inguru honetako eragile ekonomiko garrantzitsuenetakoak izan direnez orain arte, egungo krisia 

dela-eta, euskal ekonomia indarberritzeko gai diren jarduera berriak bilatu behar dira. 

Langabezia aztertzeko garaian, eskolatze-maila1 funtsezko faktore izaten da. Langabeziak zer 

kolektibotan izan du eraginik handiena eskolatze-mailaren arabera? Hurrengo grafikoan ikus 

daitekeenez, bi maila bereiz daitezke. 

1 Eskolatze-mailak sailkatzeko, EIN Estatistikako Institutu Nazionalak erabiltzen duen tipologiari jarraitu diogu; 
hona hemen kategoriak: Analfabetoak, Lehen Hezkuntza amaitu gabe, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntzako 
lehen etapa eta antzekoa, Bigarren Hezkuntzako bigarren etapa Orientazio Orokorrarekin, Bigarren Hezkuntzako 
bigarren etapa lanbide-orientazioarekin (goi-mailakoa ez den bigarren hezkuntzaren ondokoa barnean hartuta) 
eta Goi-mailako Heziketa. Informazio gehiago behar izanez gero: Lortutako prestakuntza-mailetako programa, 
titulazio eta ziurtagirien sailkapena, CNED.

Iturria: Lan Harremanak 25, Geografía de la crisis en Euskadi, Luis Sanzo, Eustaten BJA inkestako datuetan oinarrituta, 
Urte bakoitzeko lehen eta bigarren hiruhileko bakoitzeko batez bestekoa.

2. grafikoa. Langabeziak eragin handiena izan duen jarduerak (%)

Zerbitzuak 13,0

Eraikuntza 37,8

Industria 49,0
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Eskolatze-maila ertaina edo txikia denean, langabezia-tasa ia bikoitza da eskolatze-maila 

handiarekin edo ertain-handiarekin alderatuz gero. Eskolatze-maila, beraz, elementu bereizgarri 

izaten da lan-merkatuan aukerak eskaintzeko garaian. 

Lanpostu bat lortzeko aukerak nazionalitatearekin ere lotuta daude. 

Iturria: EIN, BAI urteko emaitzak (2013).

3. grafikoa. Langabeak eskolatze-mailaren arabera (%)

Bigarren Hezkuntza lanbid. / 
goi-mailakoa

12,88

Gehienez Bigarren  
Hezkuntza orokorra

24,83

Iturria: EIN, BAI urteko emaitzak (2013).

4. grafikoa. Langabeak nazionalitatearen arabera (%)

Espainia 15,48

EB 30,45

EBtik kanpoko atzerritarra 50,37

Datuen arabera, EAEkoak bertakoak edo Espainiako gainerako tokietakoak direnen errealitatea 

oso bestelakoa da atzerritarren errealitatearekin alderatuta. EBkoak ez diren atzerritarren 

langabezia-tasa % 50,37 da eta tasa hori oso handia da autoktonoen % 15,48ko tasarekin 

alderatuz gero. 

Adina ere oso garrantzitsu bihurtzen ari da lan-merkatuan sartzeari dagokionez. Izan ere, 

langabeziaren eragin handiena gazteek pairatzen dute, gazteen langabezia-tasa ia % 50 baita. 
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Datuen arabera, langabezia-tasa handiena 25 urtetik beherakoek dute, baina langabeziak EAEn 

duen eragina ulertu nahi badugu, hainbat alderdi hartu behar ditugu kontuan. Lehena, 25 urtetik 

beherako kolektibo hori ez dela kuantitatiboki oso handia guztizkoaren aldean, EAEko gizartea 

zahartuta dagoela eta zahartzeko joera duela aintzat hartuta. Bigarrena, Espainian bezalaxe, 

EAEn ere prestakuntza-etapa luzatzeko joera finkatuta dagoela. Adituek diotenez, gazteen 

langabeziaren benetako arazoa25-34 urteko gazteei dagokie; gizarte-talde horretan, eskolatze-

maila handiko norbanako asko daude baina ez dira gai lan-munduan txertatzeko, ez dagoelako 

lanpostu egonkor eta iraunkorren aukerarik. 

45 urtetik gorakoen kolektiboak ere garrantzi handia du. Talde horren langabezia-tasa txikiagoa 

den arren, oso zaila dute lan-merkatuan berriro sartzea. 

Langabeek langabezia-egoeran zenbat denbora eman duten ere aztertuko dugu. 

Iturria: EIN, BAI urteko emaitzak (2013).

Iturria: EIN, BAI urteko emaitzak (2013).

5. grafikoa. Langabeak adinaren arabera (%)

6. grafikoa. Langabeak langabezian emandako denboraren arabera (%)

25 urtetik behera 49,95

Hilabete 1 baino 
gutxiago
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Luzaroko langabeziak bi ondorio negatibo ditu: bata psikologikoa eta bestea ekonomikoa 

edo enplegagarritasunari dagokiona. Lehenik, luzaroko langabeek ondorio psikologikoak 

izaten dituzte azkenean, haien autoestimua murriztu egiten delako eta ez familiarentzat, 

ez gizartearentzat baliagarriak ez diren sentsazioa izaten dutelako; bigarrenik, luzaroko 

langabeziarekin lotura duen beste fenomeno bat zera da, beste lan bat lortzeko aukerak 

murriztea, langabezian luzaro egon ez direnak kontratatzeko joera baitago2. Azkenik, puntu honi 

dagokionez, egoerarik zailenetako bat aipatuko dugu, hau da, luzaroko langabe izanik 45 urte 

baino gehiago dituztenen egoera. 

Lan-egoera hori izanik, langabeen kolektiboa eta haien askotariko errealitateak gizarteratzeari 

lehentasuna eman behar zaio gizarte-kohesioa urratzea nahi ez badugu. 

b. Enpleguaren prekarizazioa

EAE ere eraginpean hartzen duen bigarren dinamika orokor bat bada: lan-merkatuaren 

prekarizazioa; langabeziak langabeei eragiten baldin badie, landunak eraginpean hartzen 

dituen gaitza enpleguaren ezegonkortasuna edo prekarietatea dela esan dezakegu, hein batean. 

Laurogeita hamarreko hamarkadan hasi zen enplegua prekario bihurtzen, gure gizarteetako 

enpleguaren gizarte-araua eraldatu zenean, egonkor izatetik ezegonkor edo prekario izatera igaro 

baitzen (Zubero, 2006)3. Horrek zera esan nahi du, 80 hamarkadara bitarte enplegu egonkorra 

zela gizartearen zutabeetako bat eta, horregatik, esfera politikotik ere egonkortasuna sustatzen 

eta bultzatzen zen eta ekonomiaren arloan egonkortasuna zen araua; hori horrela izanik, 

enpresaburuek egonkortasuna sustatzen eta onartzen zuten, lan-harremanak ulertzeko modu 

naturaltzat hartuta. Alabaina, 80ko hamarkadatik aurrera, gizartearen zutabe hori kolokan jarri 

zuten lan-kontratu mota berriak sartzen hasi ziren eta ezegonkortasuna ohiko bihurtzen hasi zen. 

Ildo beretik, lan-merkatuaren prekarizazioa krisialdi ekonomikoaren aurrekari izan zela hobeto 

ulertzeko datu bat aipatuko dugu: Espainian, krisialdiaren aurreko hazkunde ekonomikoaren 

garaian, enplegu kopuruak gora egin zuen zenbatekoetan, baina gorakada horrekin batera, 

lan-merkatuan beherakada nabarmena gertatu zen kalitatearen aldetik. Alegia, behin-

behinekotasunak eta ezbehar kopuruak gora egin zuten, eta ezkutuko ekonomiaren garrantzia 

areagotu egin zen (Zalakain, 2013). Adibidez, Espainian, langileen heren batek aldi baterako 

kontratua du gogoz kontra, eta beste ehuneko garrantzitsu batek –% 9k, alegia– ezkutuko 

ekonomian egiten du lan4.

2 Langabeziaren iraupena, zalantzarik gabe, faktore erabakigarria da enplegua lortzeko erraztasunari 
edo zailtasunari dagokionez. Hainbat azterlanen arabera, lana lortzeko aukerak nabarmen murrizten dira 
langabezialdia sei hilabetetik gorakoa denean. 

3 Prekarizazioaren fenomenoa ulertzeko, 2002. urteko aipu hau irakur dezakegu: «Egungo langile gehienen 
lan-historia kontakizun posmoderno txiki baten antzekoa da, itxuraz inolako loturarik ez duten zertzeladez 
osatutakoa: elkarren artean lotura oso txikia edo loturarik ez duten enpleguak bata bestearen atzetik uztartzen 
dira, baina oso zaila da jakitea enplegu-aldaketa horrek hobekuntzarik eragin ote duen berehalakotasunetik 
haratago, ezin baita epe luzeko proiekturik egin. Gazteen artean bereziki nabarmena da egoera hori. Lan-
merkatuan izandako bizipenen kontakizunean lan-biografia zatikatua ageri da; kontakizun espasmodiko bat da 
eta deigarriena zera da, jarduera asko eta askotarikoak garatu dituztela, eta jarduera horiek ez dutela inolako 
zerikusirik elkarren artean» (ALONSO DE ARMIÑO, 2002). Krisialdiaren eraginez, dinamika hori areagotu egin 
da eta gizartean eragin handiagoa du, dela langile kopuruari dagokionez, dela eraginpeko kolektibo berriei 
dagokienez. 
4 Azpienplegua zera da, lanaldi osoko enplegua nahi luketen arren, lanaldi partzialeko enplegua dutenei 
dagokiena. 



Enpleguari eta gizarteratzeari buruz  
Europar Batasuneko  
Joerak eta Jardunbide Egokiak

18

Krisiaren eraginez dinamika hori biziki areagotu da; Eurostaten arabera, gaur egun, EBko 

herrialdeei dagokienez, Espainiak du azpienplegu maila handiena5 EB osoan, 2013an 1.538.000 

pertsona izanik, hau da, biztanleria aktiboaren % 9,2; euro-gunearen batez bestekoa, aldiz, 

% 4,9 da. Horri gagozkiola, EAEko eta Espainiako lan-merkatuen dinamikak desberdinak direla 

nabarmendu behar dugu, bai eta krisiaren eragina EAEn txikiagoa izan dela ere. Hala ere, lanaren 

prekarizazioak badu loturarik politikarekin eta araugintzarekin, Estatuaren arau-esparrutik 

eraikitzen den aldetik. Hein handi batean, krisialdia gainditzeko ezarri diren lege-erreformek 

eragina izan dute. 

Lan-prekarietatea fenomeno globala da eta gizartearen egitura guztian eragiten du; 

prekarietatearen eraginpean daudenek, aldiz, honako hauek pairatzen dituzte: soldata txikiak, 

lan-eskubideak murriztea, enplegu-emailearekiko mendetasun pertsonala, lan-baldintza 

txarrak, errekonozimendu profesionalik eza, elkarren segidako kontratazioa, ezkutuko 

enplegua, gainkualifikazioa egiten den lanari dagokionez, ziurgabetasun-maila handia beste 

lanik izango ote den, karrera profesionala garatzeko zailtasuna, lan-ibilbide alderraiak edo 

loturarik gabeak, ekonomiaren aldetik aurrera egiteko zailtasuna, emantzipatzeko zailtasuna… 

Hala eta guztiz ere, dinamika horrek ez du eragin berdina pertsona guztiengan; izan ere, lan-

merkatua (eta, beraz, gizartea) dualizatzen ari da, bizi-baldintzetan ez ezik, lan egonkorra 

izatearekin lotutako eskubide sozialak baliatzearen bitartez ere: alde batetik, enplegu egonkorra 

lortzen dutenak (Insiders), eta bestetik, lortzen ez dutenak (Outsiders). «Insider»-en kasuan ez 

bezala, prekarioek gizarte-prestazioetarako sarbidea nahiko mugatua izaten dute: aldi baterako 

kontratua duten langileen kasuan, lan-ibilbide labur eta etena izateak kontribuzio-mailako 

langabezia-prestazioak kobratzeko eskubidea muga diezaieke, eta soldata txikiak dituztenez, 

prestazioak ez dira oso eskuzabalak izaten. Ezkutuko ekonomian jarduten duten langileei 

dagokienez, gizarte-asistentziako sistema soilik izaten dute eskura (Moreno 2013). 

Fenomenoa areagotzen ari denez, Robert Castel soziologo frantsesak «egonkorren 

desegonkortzea» esaten dion fenomenoa finkatzen ari da. Orain arte egonkortasunean bizi 

ziren arren, gizarte-bazterkeriaren eraginpean geratzeko arriskuan dauden gizarte-maila berriak 

agertu dira; horien artean lehen erdi-mailako klasea zena dago, zeren «Depresio Handiaz 

geroztik, gizarte-mailaren beheko mailetara mugiarazi baitituzte lehen aldiz» (Rifkin, 1996: 

208). Erdi-mailako klaseko gero eta kide gehiago lan prekarioak onartzera behartuta dago, 

gizartean izen onik gabeko lanak, eta haien jatorrizko lan- eta bizitza-itxaropenekin nekez bat 

datozenak. Hartara, azken urteotan kalteberatasun-eremua zabaldu egin dela esan dezakegu, 

eta egoera prekarioenean dauden langileak ez ezik, lehen egonkorrak ziren eta soldatapeko 

gizartearen ardura euren bizkar hartzen zuten langileak ere biltzen hasi da. Ezegonkortasuna 

edo prekarietatea, biltzen dituen ezaugarri guzti-guztiekin, orain arte hirugarren munduko 

herrialdeetako bereizgarri bazen ere, orain mendebaldeko mundura iristen hasi da.

Egoera horren ondorioz termino berriak sortu dira: ia-mileurista, mileurista, prekariotza6…; 

gizarte-kategoria berriak definitzeko erabiltzen dira termino horiek eta, horietako bat –kezka-

5 Azpienplegua zera da, lanaldi osoko enplegua nahi luketen arren, lanaldi partzialeko enplegua dutenei 
dagokiena.
6 Agian interes gehien eragiten duen kontzeptua prekariotza izango da. Robert Castel soziologo frantsesak 
sortutako kontzeptu hori neologismo bat da: «prekarietatea» eta «proletariotza» substantiboetatik sortu 
zuen, eta zera esan nahi du, diru-sarrera txikiak dituztelako eta lan-arloko etorkizunarekin lotutako 
ziurgabetasunagatik luzaroko prekarietate-egoeran dauden langile eta langabeen maila. 
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garriena–, lana duten pobreei dagokie: Working Poors. Gaur egun, gerta daiteke lana izatea 

eta, aldi berean, bazterkeria-egoera arin edo ertainean egotea. Zuberok dioenez «Enplegua 

gune gris batean sartzen hasi da, lan-arloko eta bizitzako kalteberatasun-lurralde batean, non 

langabezia-egoeratik nahiko erraz ateratzen den, baina berriro ere lehengo kalteberatasun-

egoerara itzultzeko atzera, enplegu bat edo gehiago –prekarioa eta ibilbiderik gabea (dead-end 

jobs)– lortu ostean; izan ere, enpleguaren gizarte-arau berrian horrelako enpleguak baitira 

nagusi, gero eta gehiago». 

Prekarizazioak gizarteratzearen arloko erronka nagusiak uzten ditu agerian. Nola saihets edo 

leun daiteke joera orokor hori? Nola egoki daiteke gizarteratze-sistema lan-merkatura, baldin 

eta lan-merkatu horretan etengabe sartu eta ateratzen bada? Nola arin daiteke Working Poor-en 

arazoa? Gizarteratze-sistema errealitate berri honetara egokitu beharra dago.

c.  Aldaketak mundu osoko produkzio- eta gizarte-ereduan, eta eredu berri horren 
eskakizun berriak

Baina gaur egun, krisialdiak ez ditu gizartean soilik eragin aldaketak. Eraldaketa orokor oso 

sakonak gertatu dira ekonomiaren eta lanaren arloan, bai, baina baita egunerokotasunean 

eta bizimoduan ere (Subirats 2013). Aldaketa horiek guztiak ez ziren gertatuko bizi izan dugun 

iraultza teknologikorik gabe. Azken hamarkadan, jakintzaren gizartea edo gizarte informazionala 

finkatu da7. Informazional hitzak gizartea antolatzeko modu berezi baten ezaugarria adierazten 

du; hain zuzen ere, informazioa sortzea, prozesatzea eta transmititzea produktibitatearen eta 

boterearen funtsezko iturri bihurtu diren gizartea antolatzeko moduarena, baina eraldaketa 

teknologiko hori zabaldu eta zabaldu egin denez, eremu pertsonalera eta eremu kolektibora ere 

iritsi da, eta portaerak, bizimodua eta harremanak egiteko moduak ere aldarazi ditu. 

«Sasoi-aldaketa honen» ondorioetako bat –gizarteratzeko politika eta ekintzetan eragin handiena 

izan dezakeen ondorioa– honako hau da: jendeak lan-merkatuan sartzeko izaten dituen aukerak 

kualifikazioarekin eta ikasketa-mailarekin lotuagoak daudela, gero eta hein handiagoan, bai 

eta informazioa lortzeko, maneiatzeko eta interpretatzeko gaitasunarekin ere. Jakintzaren 

gizartea gizarte gogoetatsua da, eta etengabe aldatzen ari da; beraz, jakintza berriak ikasteko 

premia sortzen da, etengabeko birziklatzea ezinbesteko izanik. Horrek guztiak «Mateo efektua» 

eragin dezake, hau da, aberatsa aberatsago eta pobrea pobreago bihurtzea; kasu horretan, 

prestakuntza-maila handiena dutenek dinamika horretan jarrai dezakete baina prestakuntza-

maila txikiena dutenak atzera geratzen dira, lan-merkatuan baldintza egonkorretan sartzeko 

aukerak ere murriztuta. Horren ondorioz, lan kualifikatuaren eta lan kualifikatugabearen arteko 

arrail gero eta handiagoa areagotzeaz gain, lan-merkatuaren dualizazioan ere sakondu egiten 

da: Outsider zara, edo Insider zara. 

Ildo beretik, EBk egindako aurreikuspenen arabera, kualifikazio-maila ertain-handiko langileen 

eskariak handitzen jarraituko du eta kualifikazio formal txikiko (edo kualifikaziorik gabeko) 

langileen eskariak, berriz, txikitzen. Kalkuluen arabera, 2020. urterako goi-mailako kualifikazioko 

7 Alabaina, hitzaren aurrekariak aurreko hamarkadetakoak dira. 1973. urtean, AEBetako Daniel Bell soziologoak 
«informazioaren gizartea» kontzeptua txertatu zuen liburu honetan: «Gizarte post-industrialaren etorrera»; 
liburuan dioenez, gizarte horren ardatz nagusia jakintza teorikoa izango da eta jakintzan oinarritutako zerbitzuek 
ekonomia berriaren egitura nagusi bihurtu beharko lukete. 
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langileen eskarian 16 milioi enplegu gehiago egongo dira; aldiz, kualifikazio txikiko langileen 

eskariak 12 milioi egingo du behera. Langile-eskari handieneko sektorea zerbitzuena izango da, 

lehen sektorearen eta fabrikazioko oinarrizko jardueren aurrean; oro har, zera esan dezakegu:

 z Goi-mailako kualifikazioa duten profesional eta teknikarien eskariak gero eta garrantzi 

handiagoa du ekonomia modernoan. 

 z Zerbitzu-sektorean, goi-mailako kualifikazioko eta kualifikazio txikiko lanpostuen eskaria 

polarizatu egingo da. 

 z Alegia, orain arte kualifikazio txikikoak ziren zenbait lanpostutarako orain erdi-mailako 

edo goi-mailako kalifikazioak eskatzen dituzte8. 

Lanpostuak aldatu egiten direla adierazten du horrek guztiak, eta bete beharreko zereginak 

ere bai. Teknologia-aldaketen ondorioz, errutinazko lanen eskaria txikiagoa da. Gaur egun, 

lan askotarako zeharkako oinarrizko gaitasunak eta trebetasun espezializatuak izan behar 

dira. Lanaren antolaketa aldatu denez, askotariko trebetasun pertsonal nahiz profesionalak 

baliatu behar izaten dira. Egoera horren aurrean, galdera hau sortzen zaigu: EAE egokitu al 

daiteke merkatuaren joera horietara? Nola? Gizarteratzea (eta enpresa-sarearen lehiakortasuna) 

enpleguaren bitartez indartzeko garaian, lan-merkatuaren eskari eta joera berriak aintzat 

hartzeak zentzuzkoa dirudi. 

Baina garapen teknologikoak gizartean eragin dituen aldaketak ez dira soilik lan-merkatuaren 

eskari berriak, jarduera ekonomiko jakin batzuen gainbeheraren ondorio; izan ere, 

informazioaren eta komunikazioaren teknologiak biziki garrantzitsuak dira, bai eta teknologia 

horiei esker pertsonak konektatzeko eta informazioa trukatzeko erraztasuna ere9, eta horren 

guztiaren ondorioz, premia berriak, aukera berriak, erlazionatzeko modu berriak, jarrera 

berriak eta gizartearen perspektiba berriak sortzen ari dira. Horren adibide dugu elkarlaneko 

ekonomian oinarritutako negozio-ereduen sorrera. Elkarlaneko ekonomiaren oinarri ondasun 

eta zerbitzuen elkartrukea da, plataforma elektronikoen bitartez10; hamaika aukera eskaintzen 

dituzte: erosketa kolektiboak prezio merkeagoak lortzeko (Bought by Many), norbanakotik 

norbanakora interes ekonomiko txikiagoekin egindako maileguak (ZOOPA), norbanakoek etxean 

prestatutako otorduak saltzea (CompartoPlato), erabilitako altzariak saltzea edo ematea (FNR)… 

Teknologiek gizarteratzeko aukera handiak eskaintzen dituzte (hezkuntza, gizarte-plataformak 

sortzea, bizitza pertsonala eta lana bateragarri egitea…), bai eta gizarte zibilaren egitekoa 

indartzeko ere, gizartea antolatzeko gaitasuna eta gizartearen eraginkortasuna areagotuta. Aldi 

berean, gizarte-lankidetza ere indartu daiteke arazo eta premia komunak konpontzeko garaian; 

ziurrenik, gizarteratzearen arloan etorkizunean egin beharreko bidea lankidetza mota horrekin 

loturik egongo da.

8 CEDEFOP, Future skill supply (2012): http://www. cedefop. europa. eu/EN/Files/5526_en. pdf
9 Fenomenoaren zenbaterainokoaz jabetzeko, datu bati erreparatuko diogu: 2012. urtearen amaieran, 2. 500 
milioi pertsona zeuden Sarean konektatutamundu osoan. EAEren kasuan, 15 urte eta gehiago dituzten eta 
Internet erabiltzen duten pertsonen kopurua 1. 242. 200 zen 2013ko lehen hiruhilekoan, hau da, adin-tarte 
horretako biztanleria guztiaren % 65,8
10 AEBetan, elkarlaneko ekonomiak indar handiagoa du eta askotariko aukerak eskaintzen ditu, hala nola, 
trebetasunak elkartrukatzea 
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1.2. Pobrezia eta gizarte-bazterkeria EAEn

Ez da erraza enplegua, pobrezia eta gizarte-bazterkeria zenbateraino dauden lotuta esatea, hiru 

errealitate horiek modu independentean gerta baitaitezke, baina hala ere, esan gabe doa kasu 

askotan elkarri lotuta daudela. Pobrezia ia soilik ekonomiarekin loturik dagoela esan dezakegu; 

bazterkeria, sarri, gizartean harremanak egiteko, autonomia pertsonaleko, elkarbizitzako, 

osasun-arloko –mentala nahiz fisikoa– eta, oro har, gizarte-inguruneko arazoekin loturik dago. 

Txostenean esan dugunez, bazterkeria alderdi anitzeko fenomenoa da; aitzitik, pobreziak 

alderdi ekonomikoa baino ez du. Hori horrela izanik, askoz errazagoa da pobrezia neurtzea, 

gizarte-bazterkeria neurtzea baino, bazterkeria neurtu ahal izateko aldagai askoz ere gehiago 

aztertu behar baitira eta, kasu askotan, aldagai kualitatiboak izaten dira, gainera. Bi kontzeptu 

horiek zehaztea funtsezkoa da bi errealitate horiei aurre egitea ahalbidetuko duten politikak 

finkatu eta ekintzak abiarazteko. 

Eman beharreko azalpenak eman ostean, beste datu bat ere aipatu behar dugu: Europa osoan 

diru-sarreren banaketa orekatuenetakoa duten eskualdeetako bat da EAE, baina hala ere11, lan-

merkatuaren egoerak eta gizarte-babeseko sistemak asko egin dute txarrera, eta prestazio eta 

zerbitzuetan murrizketa handiak gertatzen ari direnez krisialdiak eraginda, pobrezia-egoeran 

eta gizarte-bazterkeriaren arriskuan dauden pertsonen kopuruak gora egin du. Pobreziari eta 

Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestaren (PGDI) azken edizioa 2012koa da; horren arabera, 

EAEn 157. 600 pertsona (biztanleriaren % 7,3) dago pobrezia-arriskuan, hau da, 2008. urtean 

baino % 78 gehiago. 

2012ko PGDIko datuei erreparatuta, EAEn, benetako pobreziaren eraginpean dauden etxekoen 

unitate mota garrantzitsuak honako koadro honetan bildu ditugu.

EAEko BENETAKO POBREZIAREN BANAKETA ETXEKOEN UNITATE MOTAREN ARABERA 

Erreferentziako pertsona atzerritarra duten etxekoen unitateak  
(EBko herrialdeak sartu gabe) % 36

Erreferentziako pertsonak lan egonkorrik ez duen familia-taldeak % 18,2

Guraso bakarreko familiak, lan egonkorrik ez duen emakumea buru izanik % 14,9

Bakarrik dauden pertsona aktiboak, lan egonkorrik ez dutenak % 5,9

Guraso bakarreko familiaz arduratzen diren gizonak % 3,8

Iturria: Eusko Jaurlaritza, 2012ko PGDI. 

Hona hemen taldeak: erreferentziako pertsona atzerritarra (EBko herrialdeak sartu gabe) duten 

etxekoen unitateak, erreferentziako pertsonak lan egonkorrik ez duen familia-taldeak, lan 

egonkorrik ez duen emakume bat buru duten guraso bakarreko familiak, bakarrik dauden eta lan 

egonkorrik ez duten pertsona aktiboak, eta guraso bakarreko familiaz arduratzen diren gizonak; 

pobreziaren eraginpean dauden etxekoen unitateen ia % 80 osatzen dute. Kolektibo horiek 

kalteberatasun-egoeran zeuden jada krisialdia baino lehen, baina orain haien egoerak okerrera 

egin du. Kasu askotan, haien autonomia EAEko gizarte-babeseko sisteman oinarritzen da. 

11 GINI koefizientea edo indizea erabiltzen da gizarte baten desoreka-maila neurtzeko; indize hori 25,3 zen EAEn 
2012. urtean, hau da, 2010eko EBren indizea baino 5. 2 puntu gutxiago (30,5 baitzen). Euskadik baino desoreka-
maila txikiagoak zituzten herrialdeak: soilik Eslovenia, Txekiar Errepublika eta Suedia, 2012ko PGDIren arabera. 
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Litekeena da babes hori gabe talde horiek gizarte-bazterkerian bukatzea, eta horrek izugarrizko 

eragina izango luke EAEko gizarte-kohesioan eta herritar guztien bizi-kalitatean. 

Pobrezia-arrisku handieneko kolektiboei dagokienez, datu bat gogorarazi behar dugu nahitaez: 

2012ko PGDIk adierazten duenez, pobreziaren eraginpean daudenen % 91,2k eskolatze-maila 

ertain-txikia edo txikia du. Datu hori berrets dezakegu beste datu honi erreparatuta: EAEn Diru-

sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen dutenen % 82,5ek12 erdi-mailako lanbide-heziketa baino 

eskolatze-maila txikiagoa du. Gizartearen barruan eskolatze-maila zein garrantzitsua den argi eta 

garbi adierazten digu datu horrek, bai eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen ezaugarriak 

zeintzuk diren ere. Benetako pobrezian dauden egoera guztiek badute beste faktore bat 

komunean: lanpostu ezegonkorrekin eta/edo langabeziarekin lotura estu-estua dute. Benetako 

pobreziako egoeren % 89,6ren kasuan, etxekoen unitateko kideak lan-merkatuan egon badaude, 

baina ez modu egonkorrean. Arrisku-talde guzti-guztiek betetzen dituzte bi faktore horiek, hau da, 

eskolatze-maila txikia eta enplegu ezegonkorra izatea. Ebidentzia hori ikusita, eskolatze-mailaren, 

lan-arloko ezegonkortasunaren eta bazterkeria-arriskuaren artean korrelazio zitala dagoela esan 

dezakegu eta agian horri erreparatu beharko genioke konponbideak bilatzeko garaian. 

1.3. Krisiaren eraginpean dauden kolektibo garrantzitsuenak 

 

Krisiaren eraginpean dauden kolektiboez ari garelarik, esku-hartzeak kolektibo horietara 

bideratzeko arriskua dago. Gaur egun, ezaugarri bat nabarmendu behar izango bagenu, 

enplegurik eza izango litzateke, bai eta enpleguaren prekarietateak gora egin duela ere; 

azken batean, lanean egonkortasuna lortzeko zailtasuna. Arazo generiko horri aurre egiteko 

esku-hartzeak alde askotatik abia daitezke; esate baterako, ordu gutxiagoko lanaldiak eta 

lan-zama modu orekatuagoan banatzea, kapital pribatuarekiko mendetasun-maila txikiagoa 

duten egiturak eta mekanismoak garatzea gizartean integratzeko (zentro zibikoak, herritarrak 

elkartzeko guneak, ondasun materialak partekatzeko egiturak, denbora-bankuak garatzea…). 

Aurreko premisa hori abiapuntu hartuta, esku-hartze handiagoa behar duten kolektiboak 

zeintzuk diren jakitea positiboa izan daiteke, zer arazo dituzten jakinez gero haien egoerara eta 

12 Eskolatze-mailaren berri eman ez duten hartzaileak eta pentsioaren osagarriak jasotzen dituztenak alde batera 
utzita, Lanbidek 2014ko urrian emandako datuak dira.

KRISIAREN ERAGINPEAN DAUDEN KOLEKTIBO GARRANTZITSUENAK 

a. Eskolatze maila handia (LH-II edo unibertsitateko karrera) duten 25-35 

urteko gazteak, lan merkatuan sartzeko zailtasun handiak dituztela. 

b. Benetako pobreziaren egoeran dauden kolektiboak. 

c. Modu independentean bizi diren helduak (familia osatuta edo osatu gabe), 

enplegu egonkorra lortzeko zailtasunak dituztela. 

d. 45 Urtetik gorako langabeak. 
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aukeretara egokitutako ekintza egokiak garatu ahal izateko, baina betiere egoera orokorra eta 

haren funtsa –jada deskribatu dugu– zein den ahaztu gabe. 

Egoera hori izanik, hona hemen EAEn ekintzak zein kolektibotara bideratu behar diren:

a. Eskolatze-maila handia (LHII edo unibertsitateko karrera) duten 25-35 urteko gazteak, 

lan-merkatuan sartzeko zailtasun handiak dituztela. 

b. Benetako pobreziaren egoeran dauden kolektiboak: erreferentziako pertsona atzerritarra 

(EBko herrialdeak sartu gabe) duten etxekoen unitateak, erreferentziako pertsonak lan 

egonkorrik ez duen familia-taldeak, lan egonkorrik ez duen emakume bat buru duten 

guraso bakarreko familiak, bakarrik dauden eta lan egonkorrik ez duten pertsona 

aktiboak, eta guraso bakarreko familiaz arduratzen diren gizonak. 

c. Enplegu egonkorra lortzeko zailtasunak dituzten familiak. 

d. 45 urtetik gorako luzaroko langabeak. 

Horiek guztiek badute elementu komun bat: enplegu egonkorrik eza. Hala ere, kolektibo 

bakoitzak baditu elementu bereizgarriak ere. 

a.  Eskolatze-maila handia (LHII edo unibertsitateko karrera) duten 25-35 urteko 
gazteak, lan-merkatuan sartzeko zailtasun handiak dituztela. 

Krisialdi osoan garrantzi handiena izan duen arazoetako bat gazteen langabezia izan da; eremu 

publikoak ere garrantzi oso handia eman dio arazo horri eta, horren ondorioz, hainbat kontzeptu 

mediatiko sortu dira: ni-ni belaunaldia, belaunaldi galdua… Espainian, gazteen langabezia-maila 

handi samarra izan da beti, baina krisialdiaren eraginez maila ikaragarrietara iritsi da. EAEn ere 

antzeko dinamika gertatu da. Dena den, gazteen langabeziaren arazoa xehetasun handiagoz 

aztertu behar da, hainbat alderdi biltzen baititu. 

Ildo beretik, adituek diotenez EAEko gazteen langabeziaren arazoa ez dagokie 25 urtetik 

beherakoei, baizik eta eskolatze-maila handia duten 25-35 urtekoei, lehen aldiz lana lortzeko 

zailtasun handiak dituztelako. Bi gertakarik eragiten dute hori: lehenik, 25 urtetik beherako 

langabeen kolektiboa kuantitatiboki handia ez izateak, guztizkoari dagokionez. Bigarrena, 

Espainian bezalaxe, EAEn ere prestakuntza-etapa luzatzeko kultura-joera egoteak. Kuantitatiboki 

eta kualitatiboki begiratuta, gazteen langabeziaren benetako arazoak 25-35 urte dituzten eta 

eskolatze-maila handia duten gazteak hartzen ditu eraginpean. 

Langabeziaren arazoa larria da edonorentzat, baina kolektibo horren kasuan, arazo 

estrategikotzat ere har daiteke. Zergatik diogu estrategikoa dela? Zeren eskolatze-maila 

handia dutenez, lan-merkatuari balio erantsi oso handia eskain diezaioketelako, ekonomiaren 

hazkunde-mailan eragin handiagoa izanik13. Oro har, eskolatze-maila txikia dutenek egoera 

ekonomikoarekiko mendetasun-maila handiagoa izan ohi dute14. 

13 Adibidez, ekintzailetzari buruzko hainbat azterlanen bidez frogatu dute kolektibo horrek abiarazitako 
negozioek balio erantsi handiagoa dutela eskolatze-maila txikia edo txiki-ertaina dutenek abiarazitakoek baino.
14 Alderdi hori autoenpleguarekin ere lotu daiteke; izan ere, besteak beste, GEM 2014 azterlanarekin frogatu dute 
kolektibo horiek autoenpleguko proiektuak garatzeko aukera handiagoak dituztela eta, gainera, oro har, balio 
erantsi handiagoa eskaintzen dutela.
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Kolektibo horrek lana lortzeko izaten duen arazo nagusietako bat zera da, lan-aukera lehen aldiz 

garatzeko izaten duten zailtasuna. Alderdi hori oso garrantzitsua da, frogatuta baitago lehen 

lan-aukerari esker lanbide-karrera eraikitzen has daitekeela; azterlan hau egiteko kontsultatu 

ditugun adituetako batek honako hau esan zigun:

«Kolektibo honetan, argi eta garbi ikusten da enplegagarritasun-mailak lan-

esperientziarekin zerikusia duela. Prestakuntza-mailarekin lotura duen lan bat izateko 

aukera handiagoa izango da pertsona horrek lanbidearekin lotutako lan-esperientzia 

baldin badu. Enplegu Politika Aktiboei dagokienez, honako ondorio hau aterako 

genuke: prestakuntza jakin bat bukatu berria duen pertsona horrek prestakuntza 

horrekin lotura duen gutxieneko lan-esperientzia lortzeko aukera izan beharko luke. 

Zehatz-mehatz ez dakigu zergatik gertatzen den hori; agian, lanbidea benetan nolakoa 

den ikusten dutelako, agian enpresaburuek ikusten dutelako pertsona horrekin zerbait 

irabazteko aukera izan dezaketela, agian esperientzia horri esker enplegu-bidea nondik 

sor daitekeen ikusteko aukera egon daitekeelako, eta hori funtsezko elementua da. LH 

II-ko, goi-mailako eta unibertsitateko ikasketak dituztenei gertatzen zaie hori guztia». 

Zenbait adituren ustez, lanbide-bizitza osoa baldintza dezake lehen lan-etapa horrek; ikuspegi 

hori alarmistegia da itxuraz, baina ezin dugu ukatu ikasitakoarekin lotura duen lehen lana 

lortzeak eragin positiboa izaten duela. Prestakuntza-etapan eskuratutako gaitasun eta 

trebetasun guztiak bideratzen lagundu behar zaie gazteei, lanbide-karrera garatu ahal izateko. 

 

Dena dela, gaur egungo lan-egoeran zail zaila da prestakuntza-etapatik ateratzen diren pertsona 

guztientzat tokia egitea, eta kolektibo horri begira proposatzen den konponbide orok errealitate 

hori aintzat hartu beharko du. 

b. Benetako pobreziaren egoeran dauden kolektiboak

Krisiaren eraginez, krisialdia baino lehen egoera txar batean zeuden kolektiboen bazterkeria-

arriskua areagotu egin da. Lehen ere esan dugunez, honako hauek dira kolektibo horiek: 

erreferentziako pertsona atzerritarra (EBko herrialdeak sartu gabe) duten etxekoen unitateak, 

erreferentziako pertsonak lan egonkorrik ez duen familia-taldeak, lan egonkorrik ez duen 

 z Kolektibo horretan, prestakuntza-etapatik ateratzen direnean kualifikazio-

mailarekin bat datozen lan-aukerak izatea biziki garrantzitsua da; 

prestakuntza-etapatik lanerako trantsizio-prozesu hori, hain zuzen. 

 z Prestakuntza-etapatik lanerako trantsizio hori funtsezko unea da, eta Enplegu 

Politika Aktiboetan aintzat hartu beharko litzateke une hori. 

 z Baina lan-merkatuak ez du gaitasunik prestakuntza-etapa bukatu berri duten 

pertsona guztiak hartzeko. Nola kudeatu egoera hori?

 z Etorkizunerako gaitasun konpetentzia ekonomikoa duen kolektibo estrate-

gikoa.
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emakume bat buru duten guraso bakarreko familiak, bakarrik dauden eta lan egonkorrik ez duten 

pertsona aktiboak, eta guraso bakarreko familiaz arduratzen diren gizonak. EAEko pobrezia-

egoeren % 80 kasu horietako bati dagokio. 

Egiazta daitekeenez, askotariko pertsonak daude benetako pobrezia-egoeran; horregatik, 

bakoitzak bere premiak ditu eta arazo desberdinei egin behar die aurre, baina badira bi elementu 

komun pobrezia-egoeran eragiten dutenak. 

 z Enplegu egonkorrik ez izatea. 

 z EAEko pobrezia-egoeren % 91,2 eskolatze-maila txikiarekin edo ertain-txikiarekin lotuta 

daude. 

Eskolatze-maila txikia izateak talde horrek lan-merkatuan dituen aukerak murrizten ditu. Lehen 

ere aipatu dugunez, eskolatze-maila txikia izateak egoera ekonomikoarekiko mendetasun-

maila handiagoa izatera darama, egoera ekonomikoaren barruan jokatzeko ahalmen txikiagoa 

izatera, jakintzarik eta trebetasunik eza dela-eta. Baina, horretaz gain, talde horiek hizkuntzaren 

aldetik ere gabeziak izaten dituzte (zenbait etorkinen kasuan), lana eta familia bateragarri 

egiteko arazoak (guraso bakarreko familien kasuan), eta gizarte-trebetasun murritzagoak…kasu 

askotan, kolektibo horiek gizarte-bazterkeriatik oso gertu egoten dira eta, beraz, egoeraren 

alderdi guztiak aintzat hartuko dituen esku-hartze mota behar izaten da; horretarako, lan-

merkatuan sartzeko aukerak mugatzen dituzten baldintzak leundu egin behar dira, eta baldintza 

horiek bereziak dira kolektibo bakoitzaren kasuan. 

Ez dugu ahaztu behar kolektibo horietako zenbait pertsonaren kasuan enplegagarritasunaren 

esparruko ekintzak gainditzen dituzten esku-hartzeak behar izaten direla, gizarte-trebetasunekin 

edo gabezia emozionalekin loturik. Kasu horietan, enplegagarritasuna bigarren etapatzat har 

daiteke, lan-merkatuan sartzeko aukerak eragozten dituzten oztopo oinarrizkoagoak gainditu 

behar izaten baitira. Egoera hori leuntzeko, Gizarteratzeko Enpresak oso baliagarriak izaten dira; 

izan ere, arian-arian lanbideetara egokitzeko aukera ematen dute, gero ohiko lan-merkatuan 

lanbide horietan jardun ahal izateko. 

 z Egoera ekonomikoarekiko mendetasun oso handia duen kolektiboa; 

egoera ekonomikoa ona baldin bada, lana lor dezakete, baina bestela, lan-

merkatura egokitzeko gaitasun txikia dute. 

 z Arazo nagusiak enplegu egonkorrik eza eta eskolatze-maila txikia dira. 

 z Kasu askotan, alderdi anitzeko esku-hartzeak egin behar izaten dira, 

enplegagarritasuna lantzeaz gain. 

 z Askotariko errealitate bereizgarriak dituen kolektiboa: etorkinak, guraso 

bakarreko familiak…

 z Gizarte-bazterkeriatik eta pobrezia-egoera larrietatik gertuen dagoen 

kolektiboa da. 
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c.  Modu independentean bizi diren helduak (familia osatuta edo osatu gabe),  
enplegu egonkorra lortzeko zailtasunak dituztela. 

Talde honetan, hein batean, eskolatze-maila handiko gazteak ere sar daitezkeen arren, baditu 

zenbait ezaugarri desberdin eta beste kolektibo bat dela esan dezakegu. 

Talde honetako kideek goi-mailako ikasketak baino beheragoko kualifikazio-maila dute eta 

adinez nagusiagoak dira, 40 urteren bueltan baitago muga (eskolatze-maila handiko gazteen 

kasuan 35 urte da muga). Okupazio egonkorrik ez dutenez, gaur egun, talde honetako kideentzat 

ezinezkoa da gizarte-dinamiketan txertatzeko ekimen garrantzitsuei aurre egitea, hala nola, 

etxebizitza eskuratzea edo seme-alabak izatea. 

Kolektibo honen arazo nagusia enplegagarritasuna da, pobrezia-egoeran dauden kolektiboen 

kasuan ez bezala; zehazki, lan-merkatuan txertatzea eta enplegu egonkorra lortzeko aukera 

izatea. Zalantzarik gabe, enpresa pribatuarekin bitartekari-lanak egitea eta haien lan-premiak 

zeintzuk diren jakitea lagungarriak izan daitezke (betiere egungo lan-merkatuak dituen mugak 

aintzat hartuta); horretarako, hautagaiak lan-eskaintzetara bideratzeko prozesua hobetu 

beharko litzateke.

d. 45 urtetik gorako langabeak 

Gaur egun, EAEko langabeen ia % 32k 45 urtetik gora ditu; zenbaki absolututan, 58.600 lagun 

dira eta, horietatik, 32.800 gizonak eta 25.800 emakumeak dira15. 

Hainbat arrazoi dela-medio, kolektibo hori lan-merkatuan berriro sartzea oso zaila izaten 

da; adin jakin bat betea izatea eragozpentzat hartzen da lan-merkatuan sartzeko, enplegu-

emaileek jende gazteagoa kontratatzeko joera dutelako. Kolektibo horretako kide diren 

langabeek aurreiritziei egin behar izaten diete aurre, lan-merkaturako sarbidea eragozten 

dieten gizartearen, kulturaren eta historiaren arloetako aurreiritziei, hain zuzen. Horretaz gain, 

sarri, kolektibo horrek familia-erantzukizunak izaten ditu, hau da, ekonomiaren aldetik haien 

mendeko diren seme-alabak dituzte (Espainian, % 85 egoera horretan dagoela kalkulatzen da16) 

eta, beraz, diru-sarreren premia handia dute. 

15 Iturria: EIN, 2014ko 1. hiruhilekoko BAI.
16 Iturria: 45 urtetik gorakoak lan-merkatuan VI. txostena, 2014. Adecco.

 z Kolektibo honen gizarteratze-arazo nagusia enplegagarritasuna da. 

 z Norabiderik gabeko lan-ibilbideei heldu eta lanbide-espezializazioa lortzea 

oso garrantzitsua da, enpleguari eusteko edo ezegonkortasuna arintzeko 

aukera izan dezaten. 

 z Biztanleria zahartzeko joera demografikoaz balia daiteke kolektibo 

hau, baina aldaketa hori epe ertainera gertatuko denez, kolektiboa lan-

merkatuaren eskarietara egokitu behar da eta epe laburreko neurriak 

abiarazi behar dira. 
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Hala ere, kolektibo hori ez da bloke uniforme bat, 45 urtetik gorako langabeen errealitateak 

askotarikoak dira. Esate baterako, krisia dela-eta, orain arte ez-aktibo ziren 45 urtetik gorako 

askok lan-merkatuan sartu behar izan dute. Gehienak emakumeak izan dira, lanik egiten ez 

zuten etxeko andreak, baina bikotekidea langabezian geratu ostean, etxeko ekonomia aurrera 

ateratzeko lanean hasi behar zutela erabaki dute. 2014ko lehen hiruhilekoan gehieneko 

historikora iritsi gara: 45 urtetik gorako 40. 700 pertsona lehen aldiz lan bila hasi da, 2007. 

urtean baino hiru aldiz gehiago (12. 600). Kolektibo horren barruko beste errealitate bat 

jarduera ekonomiko jakin batzuetatik datozen langabeak dira; hain zuzen ere, orain arte izan 

duten garrantzirik berriro ere izango ez duten jarduera ekonomikoetatik datozenak. Alegia, 

eraikuntzatik eta industriatik. Kasu horietan, lan-merkatuaren egungo eskarietara egokitzeko 

prozesua neketsuagoa izaten da. 

Garrantzi handiko beste alderdi bat ere aipatu behar da: 45 urtetik gorakoen langabezia luzarokoa 

da; beraz, erretiroa hartu aurreko urteetan lanik ez izateak pertsona horien ordainsaria asko 

baldintzatuko du. Horrela, bada, datozen urteetan egoera hori pobrezia-arazo bihur daiteke eta 

administrazio publikoaren aldetik laguntza behar izango dute. 

 

Kolektibo horrekin lan egiteko garaian, lan-merkatuaren barruan dituzten estigmei aurre egin 

behar zaie eta zenbait jarduera-sektoretatik –industriatik nahiz eraikuntzatik– ateratzen ari diren 

langileak birziklatu egin behar dira, ziurrenik aurrerantzean sektore horietan langileen eskaria 

askoz txikiagoa izango delako (joera hori areagotu egingo da). Kolektibo horrek esperientzia 

handia du lanbidean eta bizitzan, eta potentzial hori modu askotara balia daiteke. 

 z Lan-merkatuan sartzeko zailtasun handiak dituen kolektiboa, hein batean 

gizarte-aurreiritziengatik. 

 z Hainbat profil dituen kolektiboa: industriako eta eraikuntzako langileak, 

lehen aldiz lan bila ari diren emakumeak…

 z Kolektibo honek potentziala izan badu jakintzari eta lan-esperientziari 

dagokienez. 

 z Lan-nitxoak bilatu behar dira pertsona horiek egokitzeko. 
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1.4. EAEko gizarteratzearen erronkak krisialdian

Egoera hori izanik, zeintzuk dira enpleguaren eta gizarteratzearen arloan EAEk gainditu 

beharreko erronka nagusiak? 

Jarraian, hautemandako hainbat erronka zerrendatu eta azalduko ditugu:

 z Lan-merkatuarekin (lan-merkatu murriztua, jarduera-maila txikia duena…)  

lotutako erronkak 

1.  Enplegurik ez izatea. Ikusi dugunez, enpleguaren eta gizartearen arloetan EAEk duen 

arazo nagusia da hori, krisiaren eragin handiena pairatzen ari diren kolektibo guztiak 

hartzen baititu eraginpean. Enplegurik ez izatea fenomeno globala eta egiturazko 

bihurtzeko arriskuan dago. Horri aurre egiteko, estrategiak eta ekintzak antola daitezke 

hainbat eremutatik eta hainbat ikuspegitatik begiratuta. Alde batetik, zuzeneko neurriak 

ezar daitezke, hau da, ekonomia –batik bat, gizarte-ekonomia eta ekonomia solidarioa– 

sustatu edo biztanleria aktiboaren enplegagarritasuna hobetu daitekela. Beste bide bat 

zeharkako estrategiak izan daitezke, hau da, enplegu egonkorrik ez izatearen ondorioak 

leunduko dituzten neurriak. Neurri horiek gabezia materialekin lotzen dira, hilero diru-

sarrerarik ez izateak eragindako gabezia materialarekin: etxebizitza eskuratzeko aukera, 

gizarteratzeko gutxieneko errenta, hezkuntza eta prestakuntza-aukerak, garraioa, lana 

eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko zerbitzuak…; horretarako, neurri unibertsalak 

uztartu beharko dira: adibidez, gizarte-ekintzailetzari laguntzea eta/edo lan-merkatuaren 

benetako giza baliabideen eskariak zeintzuk diren jakitea, betiere neurriaren xede den 

kolektibo bakoitzaren berezitasunak aintzat hartuta. Lizentzia lortu berri duen eta lehen 

lan-aukera bilatzen ari den gazte batek dituen aukerak ezin dira alderatu hizkuntza ere 

ongi ez dakien etorkin batekin aukerekin. 

2.  Enplegu egonkorrik ez izatea: zenbait kasutan, oso zaila izaten da enplegurik ez dutenak 

eta enplegu egonkorrik ez dutenak bereiztea; hala ere, prekarizazioaren ondorioak 

langabeziaren ondorioak bezain kaltegarriak dira. Orain arte, arazo horri zeharka egiten 

zitzaion aurre beste neurri batzuen bitartez, baina aldi-baterakotasunaren maila igotzen 

ari den honetan, enpleguari eustea ahalbidetuko duten neurri espezifikoak landu behar 

dira. Enplegu egonkorrik ez izateak bitartekotza-kategoria bihurtu behar du. Puntu horri 

dagokionez, enpleguaren elementuei buruzko hausnarketa egin beharko genuke; hain 

zuzen ere, enpleguari jarraitutasuna ematen dioten elementuei buruz, alde batetik, 

eta bestetik, edozein jardueraren barruan enplegu iraunkorragoa lortzeko elementuei 

buruz. Azkenik, gaur egungo egoeran, garatutako neurrien gizarteratze-indizeei ez ezik, 

enpleguari eusteko indizeei ere erreparatu behar zaie. 

 z Prestakuntzarekin lotutako erronkak… 

3.  Arreta handiz aztertu beharreko beste alderdi bat pobrezia-arriskuaren eta eskolatze-

mailaren arteko lotura da. Zaila da eskolatze-mailak pobreziaren arloan eta bazterkeriaren 

arloan duen eragina neurtzea. Bestela esateko, eskolatze-maila handia izateagatik 

gizarte-bazterkeriatik urruntzeko aukerak per se handiagoak izango direla frogatzen 

duten konexioak ezin ezar daitezke. Beste faktore batzuek garrantzi handia dute enplegua 

lortzeko garaian, hala nola, gizarte-klaseak edo kontaktu pertsonalen sareak; izan ere, 
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eskolatze-maila txikia dutenek ez dute harremanik izaten lan-aukerak eskaintzeko 

gaitasuna duen jendearekin eta, beraz, lan-merkatuan sartzeko edo aurrera egiteko 

aukerak nabarmen murrizten zaizkie. Eskolatze-mailaren eta lan-merkatuko aukeren 

artean zuzeneko korrelazioa egitea zaila da17; hala ere, datuetan argi eta garbi ikusten 

da gizarte-laguntzen onuradun direnek eta bazterkeria-arriskuan daudenek eskolatze-

maila txikia edo ertain-txikia izan ohi dutela. Beraz, hezkuntza-sistematik aldentzeak 

lan-etorkizunerako muga asko eragin ditzakeela adierazten digu datu horrek. Horretaz 

gain, eredu ekonomiko berrian kualifikazio-maila handiagoa eta etengabeko ikaskuntza 

ezinbestekoak dira; hortaz, prestakuntza-sistematik hasierako etapetan ateratzen direnek 

zailtasun handiagoak izango dituzte berriro ere egokitzeko. 

4.  Prestakuntza-sistema lan-merkatuaren eskari berrietara egokitzea, epe labur, ertain 

eta luzean. Gizartearen eredu ekonomiko eta soziala aldatzen ari den honetan, 

lan-merkatuan behar izango diren gaitasun eta jakintza berriak zeintzuk izango 

diren jakitea ezinbestekoa da, biztanleria aktiboari helarazteko. Urrats hori egitea 

derrigorrezkoa da lan-merkatuaren eskaintzaren eta eskariaren arteko gaitasun-

desorekari (skill missmatch) aurre egin ahal izateko. Bide horretara bideratu behar 

dugu enplegagarritasuna, eta zuzeneko eragina izango du enpresa-sarea hobetzeko eta 

sare horren lehiakortasuna areagotzeko prozesuan. 

 z Lortu nahi dugun gizarte-ereduarekin, aukerekin… lotutako erronkak 

5.  Kultura-arloarekin zerikusia duen beste erronka bat balio inklusiboetan oinarritzen 

den gizarte-eredu berria ahalbidetzea da. Gaur egun, gizarteratzearen arloko arazo 

garrantzitsuenetako bat da nagusi den kultura. Kultura horrek jarrera indibidualistak 

sustatzen baititu, bai eta kontsumoa –gogobetetze-eragiletzat hartuta– eta gizarte-

arrakasta –erosteko ahalmenean oinarrituta– ere. Hiru elementu horiek oso kaltegarriak 

dira gizarteratze-prozesuetarako eta gizarte-isolamenduko dinamikak eragiten 

dituzte, autoestimua, elkartasuna eta lotura komunitarioak nabarmen ahultzen direla. 

Kultura-aldaketak faktore askoren mende daude, hori esan gabe doa, baina herritarrak 

sentsibilizatzeko lanean has gaitezke, bizitzan ongizatea zer den eta zer gizarte motatan 

bizi nahi dugun hausnartzeko. 

6.  Gizarteratzea enplegagarritasunarekin loturarik ez duten eremuetatik garatzea: bizi 

garen une historiko honetan, ez dago lanik lan egiteko adinean dauden pertsona 

guztientzat, eta hainbat arrazoirengatik –adina, langabeziaren iraupena, kualifikazioa, 

sexua… – lan-merkatutik atera diren sektore jakin batzuek berriro ere lan-merkatura 

itzultzeko zailtasun larriak izateko arriskua dute; egoera horretan, gizarteratze-

prozesuak sortzeko gai izango diren egiturak eta mekanismoak garatu behar dira, 

enplegua izan ala ez izan. Ildo horri jarraiki, denbora-bankuak eta antzeko esperientziak 

aipa ditzakegu, baina bide berriak ere araka daitezke, jendearengan baliagarritasun-

zentzua eta gizarte-errekonozimendua eragiteko; adibidez, herritarren parte-hartzea, 

17 Oztopo hori gainditzeko, eta programak ebaluatzeko garaian, kontrol-taldeak erabiltzen dira. Kontrol-taldea 
lagin bat da; hain zuzen ere, aztertu nahi den unibertsoko laginaren ezaugarri berdinak betetzen dituen lagina, 
baina aldagai bat aldatuta, hau da, kasu honetan, eskolatze-maila. Hartara, aztergai dugun alderdian sortzen 
diren aldeak egiazta ditzakegu; kasu honetan, laneratzean. Eskolatze-mailak lana lortzeko garaian zenbateko 
eragina duen argitzen digu horrek, betiere jatorrizko gizarte-maila kontuan izanik.
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elkarte-sare eta sare zibiko bat garatzea, elkarlaneko eta gertutasuneko ekonomia 

sustatzea, gizarteratzeari laguntzea kultura-arloko esperientzia eta jardueretan, edo 

herritarrak elkartzeko guneak sustatzea lurralde-arloko esku-hartzeen bitartez edo 

jarduerak antolatuta…

7.  Tokiko ekosistema inklusiboak sortzea: gizarteratzea ikuspegi orokor batetik begiratuta 

landu behar da, lurralde-inguruneak gizarteratzeko dinamikak hainbat eragileren 

baldintzapean egongo diren gunetzat hartuko dituen ikuspegitik; eragile horiek 

herritarrak izan daitezke, edo honako alderdi hauetan lotutakoak: hezkuntzarekin, 

ekonomia eta enpleguarekin, etxebizitzarekin, elikadurarekin, sare zibiko eta elkarte-

sarearekin, edo aisialdiarekin. Kontua ez da ekintzak garatzea, egiturak sortzea baizik, 

gizarteratze-arazoei arlo bakoitzean konponbideak eskainiko dizkieten egiturak. 

Horretarako, Administrazio Publikoak katalizatzaile eta lider izan behar du, herritar 

guztien gizarteratzeko aukerak indartuko dituzten dinamiken katalizatzaile eta lider. 

Hori guztia garatzeko bide berriak arakatu beharko ditugu. 

8.  Egoera txarrenean dauden kolektiboak gizarteratzeko laguntza espezifikoa. Aurreko 

puntuan, krisiaren eragin handiena jasaten ari diren kolektiboak zeintzuk diren aipatu 

dugu; esan dugunez, hori guztia aintzat hartuta, ezinbestekoa dakolektibo kaltebera 

bakoitzaren premiak eta aukerak kontuan izatea ekintza egokiak garatzeko. Azkenik, 

egoera txarrenean dauden taldeen barruan, ez dugu ahaztu behar ekintzak ezin direla 

soilik enplegagarritasunari atxiki. Kasu askotan, faktore anitzeko gizarteratzeko 

estrategiak proposatu behar dira. 

 z Beste erronka batzuk… 

9.  Gizarte-berrikuntzaren alde egitea; gizartea aldatzen ari den une honetan, konponbide 

zahar askok ez dute zentzu handirik. Zentzu askotan, enplegu-politikak eredu zaharkitu 

batean oinarritzen dira, hau da, ekonomia oparoaldian dagoen eredu batean: enplegua 

lortzeko prestakuntza azkarrak, orientazio despertsonalizatua enplegu bila ari den 

pertsonaren aukerak eta premiak kontuan ia hartu gabe… ; egoera horretan, krisi-egoerak 

inoiz baino lasaiago egotera behartzen gaitu eta sortu diren arazo-egoera askorentzat epe 

laburreko konponbiderik ez dagoela onartu beharrean gaude. 

10.  Aniztasunaren kudeaketa eta mugikortasuna: aniztasuna gizarte orotan txertatzeko 

arrazoi asko daude, hau da, globalizazioa eta eragiten dituen etengabeko migrazio-

mugimenduak, gero eta indar handiagoa duen lan-mugikortasuna –lan-eremu asko 

hartzen dituela eraginpean–, edo EAEn bertan hazi eta garatu diren etorkinen lehen 

belaunaldien etorrera. Gizarteak gero eta konektatuagoak daude elkarrekin, eta 

biztanleria-mugimenduak sortuko dira. Egoera ekonomikoak hobera egingo balu ere, 

fenomeno horrek indarrean jarraituko luke eta, beraz, EAEk jasotzen dituen biztanleria-

fluxuak hartzeko eta gizartean txertatzeko mekanismoak garatu behar dira. 

11.  Enplegagarritasunaren eta gizarteratzearen barruan, funtsezko erronketako bat honako 

hau da: «Nola versus Zer». Erronka honek zera esan nahi du, enplegagarritasunaren 

eta gizarteratzearen arloan, kasu askotan garrantzitsuagoa izaten dela ekintzak nola 

egiten diren, zer egiten den baino. Oso garrantzitsua da bi alderdi hauek argi eta garbi 

bereizten hastea: alde batetik, ekintzen aldez aurreko planteamendua eta, bestetik, 

ekintzen kalitatea, emaitzak eta gizartean nahiz norbanakoetan izaten duten eragina. 
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Horretarako, proposatu ziren helburuen betetze-maila zein izan den jakiteko aukera 

emango diguten ebaluazioak egiten hasi behar dugu, eta zerbitzuen erabiltzaileen iritziak 

biltzen ere bai, zorrotz eta sakonki. Horrelako azterketak egitea beti da garrantzitsua, 

baina atzeraldi ekonomikoaren garaian are gehiago, hobekien funtzionatzen ari diren 

ekintzak eta porrot egiten duten ekintzak zeintzuk diren bereizteko aukera emango 

baitigu. Hori egiteko, egun martxan dauden zerbitzuetako asko aztertzen hasi beharko 

genuke.

Horiek dira, besteak beste, EAEk gizarteratzearen arloan gainditu behar dituen erronka nagusiak; 

egoera ez da erraza, eta ez dirudi epe motzera konponbiderik aurkituko dugunik, are gehiago, 

kontuan hartzen badugu baliabide ekonomikoen eskasian gabiltzala eta, horren ondorioz, 

zeregin honetan inplikatutako eragile guztien jarduera-ahalmena murriztua dagoela. Horregatik, 

arazo puntualei aurre egin behar zaie, zalantzarik gabe, baina egiturazko ekintzak ere garatu 

behar dira. Egiturazko ekintzen bitartez, gizarte-kohesioa ahultzen duten dinamika ekonomiko 

globalaren bultzadak geldiarazteko mekanismoak sortuko dira, eta kontrako egoeretan 

konponbide propioak aurkitzeko eta egokitzeko gaitasuna izango duen gizarte-sarea garatuko 

da. Horretarako, gizarte-berrikuntza ezinbestekoa da, berrikuntza sortzaile eta eraginkorra, bai 

eta tokiko eta eskualdeko garapenean inplikatutako agenteen artean lankidetzak ezartzea eta 

mobilizatzea ere. Konpromiso hori dinamika inklusiboak finkatzeko zutarri da, dela enpleguaren 

arloan, dela mota guztietako arazo komunitarioak konpontzeko. 

GIZARTERATZEAREN 11 ERRONKAK EAEn

1. Enplegurik ez izatea. 

2. Enplegu egonkorrik ez izatea. 

3. Bazterkeria-arriskuaren eta eskolatze-mailaren arteko lotura. 

4. Balio inklusiboetan oinarritzen den gizarte-eredu berria ahalbidetzea. 

5. Gizarteratzea enplegagarritasunarekin loturarik ez duten eremuetatik 

garatzea. 

6. Egoera kalteberenean dauden kolektiboei laguntza espezifikoa ematea. 

7. Prestakuntza-sistema lan-merkatuaren eskari berrietara egokitzea. 

8. Gizarte-berrikuntzaren aldeko apustua. 

9. Tokiko ekosistema inklusiboak sortzea. 

10. Aniztasunaren kudeaketa. 

11. “Nola versus Zer” erronka





II. GAUR 
EGUNEKO 
GIZARTERATZE-
POLITIKA 
NAGUSIAK
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2. Zeintzuk dira, gaur egun, gizarteratzearen 
arloko politika garrantzitsuenak?

Txosten honen helburua ez da enpleguaren eta gizarteratzearen arloko politiken azterketa 

zehatza egitea, baina oso baliagarria izan dakiguke administrazio publikoak zer ildo nagusiri 

jarraituko dion jakitea, enpleguaren eta gizarteratzearen arloan. Ildo nagusi horien berri 

izanik, hautatutako jardunbide egokiak hobeto bideratuko ditugu. Horregatik, atal honetan, 

enplegagarritasunaren eta gizarteratzearen arloko politikak egun nora bideratu nahi diren 

aztertuko dugu. Horretarako, Europako esparrua izango da gure erreferentzia, eta Europako 

Gizarte Funtsaren helburuei bereziki erreparatuko diegu; bestalde, autonomia-erkidegoko 

esparrua ere izango dugu erreferentzia, Eusko Jaurlaritzak bere gain baitu Enpleguko Politika 

Aktiboen eta Gizarte Gaietako arloaren eskumena. 

2.1. EAEko Enpleguaren eta Gizarteratzearen arloko politika publikoak

Europa 2020 Estrategia eta gizarteratzea 

Gaur egun, EBren hazkunde-ildoak finkatzen dituen estrategia Europa 2020 Estrategia da. 

Lisboako Estrategiaren ordezkoa da; Lisboako Estrategiaren bitartez, mende honetako lehen 

hamarkadan EBk jarraitu beharreko norabidea markatzen zen. Hiru lehentasun ditu oinarri: 

zentzuzko hazkundea, hazkunde iraunkorra eta hazkunde integratzailea. Europa 2020 

estrategian 10 norabide proposatzen dira, eta horietatik 4 enpleguarekin eta gizarteratzearekin 

zuzenean lotuta daude. 

 z 7. norabidea: Partaidetza gehitzea lan-merkatuan, eta langabezia estrukturala gutxitzea. 

 z 8. norabidea: Biztanleria aktibo kalifikatua lortzea, lan-merkatuaren premiei erantzungo 

diena, lanaren kalitatea eta ikaskuntza iraunkorra sustatuta. 

 z 9. norabidea: Hezkuntza- eta prestakuntza-sistemen emaitzak hobetzea maila guztietan 

eta partaidetza gehitzea goi-mailako irakaskuntzan. 

 z 10. norabidea: Gizarteratzeko aukera sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea. 

Europa 2020 programako helburuen artetik, enpleguaren eta gizarteratzearekin lotura dutenen 

kasuan, urte horretarako helburu hauek ezarri dituzte:

 z 20-64 urteko biztanleriaren % 75ek lana izatea. 

 z Gazteen % 40k unibertsitateko titulua lortzea. 

 z 20 milioi pertsona gutxiago egotea pobrezia-arriskuan. 

Aldi berean, Europa 2020 estrategiaren hiru ekimen nabarmendu nahi ditugu enpleguaren, 

gizarte-gaien eta gizarteratzearen arloetan: Gazteria Abian, Prestakuntza eta lanbide berrien 

agenda, eta Pobreziaren aurkako plataforma europarra. 

Lehentasun, norabide eta helburuak finkatu ostean, estatu kideei dagokie Erreforma Plan 

Nazionalak lantzea. Plan horiek urtero egiten dira, eta estrategiaren helburu bateratuei 

laguntzeko helburu eta jardun nazionalak zehazten dira. 
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Europako Gizarte Funtsa, 2014 – 2020 programa 

Europako Gizarte Funtsa (EGIF) Europar Batasunarenfinantza-tresna nagusia da, eta enplegua 

indartzera eta kohesio ekonomiko eta sozial handiagoa sustatzera bideratzen da. Programaren 

gastuak EBren guztizko aurrekontuaren % 10, gutxi gorabehera, osatzen du. EGIFen bitartez 

enplegua sortzen laguntzen da, jendeari lanpostu hobea lortzen laguntzen zaio, lan-aukera 

bidezkoagoak bermatzeko ahalegina egiten da, bai eta lana aurkitzeko zailtasunak dituztenen 

lan-itxaropenak hobetzekoa ere. 

EGIFek lehentasun hauek ditu 2014 -2020 aldirako:

1.  Enplegua eta mugikortasuna sendotzea: EGIFen helburua herritar europarrei lan-

itxaropen hobeak eskaintzea eta hautatutako karrera profesionaletan arrakasta izan 

dezaten laguntzea da. Enplegua bultzatzeko ahaleginak sektore eta pertsona talde 

guztietara bideratuak daude; hala eta guztiz ere, zailtasun handiagoak dituzten taldeei 

erreparatzen diete, besteak beste, honako arloetan: lan-merkatuan sartzeko bide berriak, 

gazteentzako aukera gehiago, enpresetarako laguntza eta ibilbide profesional hobeak. 

2.  Hezkuntza osoagoa: EGIFek EB guztian finantzatzen ditu hezkuntza eta prestakuntza 

hobetzeko ekimenak. Pertsona gazteek beren prestakuntza-zikloak osatzen dituztela 

bermatzea eta lan-merkatuan lehiakorragoak egiten dizkieten abileziak lortzea dute 

helburu. Ildo horri eutsiz, lehentasun nagusia eskola uzten dutenen tasa murriztea da, 

lanbide-heziketaren eta goi-mailako ikasketen aukerak hobetzeaz gain. 

3.  Guztiontzako aukerak: zailtasunak dituzten pertsonei edo talde gutxietsiei laguntzen 

dizkieten milaka proiektu finantzatzen dira. Xedea gaitasunak gara ditzaten, enplegua lor 

dezaten eta gainerakoen aukera berdinak izan ditzaten da. Eremu honetan lau lehentasun 

daude: marjinazioaren kontra borrokatzea; enplegu-iturri bezala gizarte-enpresak 

sortzen laguntzea; konponbideak identifikatu eta aplikatzeko beharrezko masa kritikoa 

sor dezaten tokiko erakundeei laguntzea; eta barneratze-ikuspegiak, barneratze-neurri 

aktiboak, enplegurantz laguntzen duten neurriak. 

4.  Zerbitzu publikoak hobetzea: herri-administrazioan burokrazia- eta administrazio-

kargak murriztea eta gardentasunaren, zintzotasunaren eta erantzukizunaren maila altua 

sustatzea. 

2.2. EAEko Enpleguaren eta Gizarteratzearen arloko politika publikoak

EAEko enpleguaren eta gizarteratzearen arloko politika publikoak aztertzeko, honako dokumentu 

estrategiko hauek hautatu ditugu:

 z LANBIDEren plan estrategikoa 2013-2016

 z Gizarteratze aktiboko plana 

 z Enplegua suspertzeko plana

 z Europako Gizarte Funtsaren programa operatiboa EAEn (2014-2020)

Enplegagarritasunarekin eta gizarteratzearekin zuzeneko lotura duten helburuak aurkeztuko 

ditugu eta, oro har, hautemandako gizarteratze-arloko erronkekin lotuko ditugu. 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Europar_Batasuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_de_la_Uni�n_Europea
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LANBIDEren plan estrategikoa 2013-2016

1. helburua: Euskal Enplegu Sistema gidatzea enplegu-politika aktiboak betetzeko esparruan, 
gobernantza-eredu berriarekin, agente publiko eta pribatuen lankidetzan eta koordinazioan. 

1.1.  EAEn, enplegu-politika aktiboen arloan garapen, egikaritza eta gobernantzako eredu berria 
diseinatzea. 

1.2.  Enplegu-politika aktiboak betetzean, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailarekin eta 
Hezkuntza Sailarekin bat egiten dela koordinatu eta sustatzea. 

1.3.  Lanbideren estrategia Estatuko eta Europako 2014-2020 Enplegu Estrategiekiko eta Enpleguaren 
Euskal Estrategiarekiko koherentea dela bermatzea. 

1.4.  Lanbidek garatu beharreko enplegu-politika aktiboak osatzen dituzten neurri eta ekintzen esparru 
juridiko arautzaile autonomikoa prestatzea. 

2. helburua: Lanbide ehun produktibora eta geografia-ingurunera hurbiltzea, enplegu-eta 
prestakuntza-beharrei erantzun ahal izateko. 

2.1.  Lanbideren Bulego Sareak lurraldeko ekonomia, gizarte eta prestakuntza sarean agente aktibo 
gisa duen zeregina sustatzea eta erakunde lankideen sarea hurbilketa eta hedapenerako tresna 
gisa sartzea. 

2.2.  Langileen eta prestakuntzaren gaineko egungo eta etorkizuneko beharrizanen ezagutza eta 
informazio-fluxua hobetzea, baita ekoizpen sektoreen bilakaera ere, enplegu- eta prestakuntza-
politiken diseinura helarazteko. 

3. helburua: Pertsonen lan-aukerak hobetzea, Lanbideren ardatz nagusitzat hartuta, enplegu-
sustapenean eta lan-bitartekotzan erreferente bihurtzeko. 

3.1.  Orientazio integral eta pertsonalizatua sustatzea, pertsona bakoitzaren gaitasun eta eskumenen 
arabera, eta bizitza osorako Orientazio Sistema Integratuarekin bat eginez. 

3.2.  Lanbidetik erraztutako enplegu aukerak eta lan-bitartekaritzaren eraginkortasuna areagotzea. 

3.3.  Enplegua, autoenplegua eta jarduera ekonomikoa sustatzeko programak bultzatzea. 

3.4.  Biztanleria aktiboari prestakuntza emateko ekintzak sustatzea, ekoizpen-sarearen egungo eta 
etorkizuneko beharriei erantzunez, enplegurako prestakuntza-sistema integratuaren bidez. 

4. helburua: Gizartearen kohesioan aurrera egitea, prestazio publikoak eta zailtasunak dituzten 
taldeen laneratzea eraginkortasunez kudeatuta. 

4.1.  Aukera berdintasunean aurrera egitea, adina, sexua, jatorria, gaitasuna eta bestelakoak albo 
batera utzita, eta enplegua eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonen laneratzea sustatzea, 
bazterkeriaren arriskua eta kronifikazioa saihestuz. 

4.2.  Erakunde arteko koordinazioa eta lankidetza eta agente publiko eta pribatuen arteko lankidetza 
sustatzea, prestazio publikoen kudeaketan eta pertsonen arreta integralean. 

4.3.  Lanbideren eraginkortasuna hobetzea prestazio publikoak administrazio aldetik kudeatzean. 

Gizarteratze aktiboko plana 

1. helburua: Pertsona kalteberenei gizarteratzea sustatzea enpleguaren aktibaziotik abiatuta, pobrezia 
eta gizarte-bazterkeria murrizteko, errenta-maila duina ziurtatuz eta enplega daitezkeen pertsonei 
enplegu duina lortzeko aukera emanez. 

1.1.  Zailtasun handienak dituzten pertsonei intentsitate handiagoko laguntza pertsonalizatua ematea; 
erreferentziazko aldi horretan pertsona horiek lortuko dituzten baliabideen gutxieneko kopuruan 
gauzatuko da laguntza hori. 

1.2.  Zailtasun handienak dituzten pertsonen enplegagarritasuna areagotzea. 

1.3. Enpleguaren iraunkortasuna eta aurrerapena sustatzea. 

1.4.  Enpleguan pobrezia garatzeari aurrea hartzea, enpleguaren kalitatea eta iraunkortasuna 
areagotuz. 
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2. helburua: Gizarte Zerbitzuetatik aktibazioaren bitartez gizarteratzea sustatzea, pertsona, familia 
eta talde guztien gizarte-integrazioa, autonomia eta gizarte-ongizatea ahalbidetzeko, prebentziozko 
eginkizun sustatzaile, babesle eta laguntzaileen garapenaren bitartez, eta harremanetarako funtsezko 
prestazio eta zerbitzu pertsonalen bitartez, eskaintzen dituzten zerbitzuak indartuz kalteberatasun, 
arrisku eta/edo gizarte-bazterkeriako egoeretan

2.1.  Gizarte-babeseko bestelako sistemekiko koordinazioa hobetzea: gizarte-zerbitzuen sistemaren, 
enplegu-sistemaren eta diru-sarrerak bermatzeko sistemaren arteko koordinazioa; espazio 
soziosanitarioa sortzea; ikastetxeekin sarean lan egitea; beste sistema batzuekiko koordinazioa 
(justizia, etxebizitza, garraioa, eta abar). 

2.2.  Erabiltzaileak gizarteratzeko aukera eta erabiltzaileen autonomia sustatzea, eta elkartasunetik 
bideratutako partaidetza soziala bultzatzea, agente, erakunde, entitate, elkarte eta pertsona 
guztien erantzukizun sozialaren eta konpromisoaren eredu bat sortuz. 

3. helburua: Aktibazioaren bidezko gizarteratzea sustatzea bizitza osoko hezkuntzatik abiatuta.

3.1.  Eskola uztearen murriztapena sustatzea, gizarte-bazterkeria prebenitzeko funtsezko elementu 
gisa. 

3.2.  Eskolatzea eta gizarteratzea bultzatzea, hezkuntza-erantzunak pertsona guztietara egokituz. 

4. helburua: Gizarteratze aktiboa sustatzea etxebizitza-politiketatik.

4.1.  Gizarte-laguntzarekin lotutako zerbitzuen arteko koordinazioa eta saltzeko eta alokatzeko 
etxebizitzen parke publikoaren funtzionamendua hobetzea. 

4.2.  Behar duten pertsona guztiek behar bezalako baldintzetan dauden etxebizitzetarako sarbidea izan 
dezaten sustatzea. 

5. helburua: Gizarteratze aktiboa sustatzea osasunetik, honako helburu hauek dituzten neurriak eta 
ekintzak ezartzearen bitartez: berdintasuna osasun-zerbitzuekiko sarbidean, gizarte-bazterkeriako 
egoeren prebentzioa, eta gizarteratzearen eremuan inplikaturiko agenteekiko koordinazioa. 

5.1.  Osasun-zerbitzuak ematearen eta gizarteratze aktiboaren sustapenean inplikatuta dauden 
agenteen koordinazioa bultzatzea. 

5.2.  Pertsona guztiek osasun-zerbitzuak eskuratzeko aukera baldintza berdinetan dutela bermatzea.

5.3.  Osasun-zerbitzuetatik gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzea. 

6. helburua: Modu egonkorrean artikulatzea eta administrazioen arteko eta sailen arteko koordinazio 
eta lankidetza multisistema sustatzea, baita lanbide-gaikuntza eta gobernantza parte-hartzailea ere, 
Gizarteratze Aktiboko Euskal Planaren eraginkortasuna eta efizientzia hobetzearren. 

6.1.  Gizarteratze Aktiboko Euskal Planaren eta biztanleria-talde kalteberen gizarteratze aktiborako 
jardunak txertatzen dituzten plan eta ekimenen arteko koordinazioa bermatzea, gizarteratze 
aktiboaren esparruan metaturiko aurrerapausoak eta esperientziak aprobetxatzeko. 

6.2.  Gizarteratze aktiboarekin lotutako gaietan eskumenak dituzten eragile publiko guztiekiko 
koordinazioa, lankidetza eta komunikazioa lortzeko mekanismoak ezartzea, pertsonen gizarteratze 
aktiboa hobetuko duten baterako ekintzak diseinatzeko eta garatzeko mekanismoak ezartzea, 
enplegu-politika aktiboek politika pasiboekin eta gizarte-babeseko politikekin eta politika 
pasiboekin duten lotura indartuz. 

6.3.  Babes-sistema guztietako gizarteratze-profesionalen jarduteko estrategia berrien gaineko 
sentsibilizazioa, prestakuntza eta egokitzapena hobetzea, pertsona bakoitzaren banako premiak 
ezagutzeko eta Gizarteratze Aktiboko Euskal Planaren hartzaileen esku dauden baliabideen 
kudeaketa eraginkorra bermatzeko. 

6.4.  Jarraipen sistematiko bat egitea, funtzionamendu eta koordinazioko mekanismo berrien 
egokitzapen egokia eta sistemaren diseinu iraunkorra sustatzeko. 

7. helburua: Hirugarren sektoreko erakundeek gizarte-bazterkeriaren egoeran edo arriskuan dauden 
kolektiboekin egindako lanaren balioa onartu eta indartzea. 

7.1.  Hirugarren sektoreko erakundeen lankidetza berrantolatzea gizarteratzeko eta laneratzeko esku-
hartze prozesuen kudeaketan, balioa emanez horien jakintzari, egiten jakiteari, eta pertsona 
horiek ordezkatzeko egiten duten lanari, baita lankidetzaren bidezko lanean sinergiak sustatzea 
ere. 
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7.2.  Komunikazioko eta informazioko ekintzak garatzea planean eskumena duten erakunde publikoen 
eta Hirugarren Sektoreko erakundeen eta bestelako agente ekonomiko eta sozialen arteko 
koordinazioa eta lankidetza hobetzeko. 

7.3.  Lankidetzaren bitartez lan egitea, bazterkeria-egoeran dauden edo erortzeko arriskuan dauden 
pertsonen gizarte-premien, aukeren eta kontribuzioen gainean euskal gizarteak duen ulermena 
aldatzeko. 

8. helburua: Diru-sarrerak bermatzeko, enpleguko eta prestakuntzako politikak berritzeko eta horien 
plangintza estrategikorako txostenak, analisiak eta azterlanak egitea, aktibaziorako eta laneratzeko 
lagungarriak diren ikuspegi berriak zehaztuz. 

8.1.  Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren fenomenoei buruzko jakintza hobetzea, erabakiak hartzeko 
garaian eta politika publikoak diseinatu eta ebaluatzeko garaian lagungarri izan dadin. 

8.2.  EAEn pertsona kalteberenen egoerari –gizartearen, lanaren eta prestakuntzaren arloko egoerari– 
buruzko jakintza hobetzea, politikak ebaluatzeko, erabakiak hartzeko garaian politika berrietara 
bideratzeko eta iritzi publikoa, oro har, informatuta eta sentsibilizatuta izateko. 

8.3.  Gizarte-berrikuntza bultzatzea, gizarte-ekintzailetza eta gizarte-erantzukizun korporatiboa 
sustatuz. 

9. helburua: Indarrean dagoen arau-esparrua egokitzea, gizarteratze aktiboko prozesuak antolatu eta 
ahalbidetzeko. 

9.1.  Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen hainbat alderdi 
garatzea, aplikatzen direla ziurtatuz eta erregelamendu bidez erabat garatuz. 

 

Europako Gizarte Funtsaren programa operatiboa EAEn (2014-2020)

Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko programa 

operatiboaren estrategia lantzeko, EAEn ditugun premiak eta erronkak zeintzuk diren balioetsi 

dugu EGIFek finkatutako lehentasunen arabera. EGIFen esku-hartzeak enpleguarekin, 

hezkuntzarekin eta pobrezia-arriskuen murrizketarekin lotutako alderdiei erreparatzen diela 

nabarmendu behar dugu, eta beraz, beste eremu batzuekin lotutako erronkei beste tresna eta 

funts batzuen bidez egiten zaie aurre. 

Programa Operatiboaren helburuak garatzeko garaian, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren 

bitartez egindako azterketa kontuan izan dira. Azterketa horri esker, EAEren barruko erronka eta 

premia garrantzitsuenak zeintzuk diren identifikatu ahal izan da. Honako hauek dira:

 z Langabeziaren gorakada, enplegua lortzeko zailtasun handiagoak izatea, eta enpleguaren 

kalitatea murriztea. 

 z Gazteek eta kolektibo kaltebera jakin batzuek (desgaitasuna dutenak, etorkinak, 45 

urteko gorakoak, enplegu-erregulazioko espedienteen eraginpean daudenak eta abar) 

lana lortzeko zailtasun handiagoak izatea. 

 z Pobrezia-arriskua areagotzea eta guraso bakarreko familiengan, haurrengan, 

desgaitasuna dutenengan, etorkinengan… eragin handiagoa izatea. 

 z ETEen, enpresa sortu berrien, langile autonomoen eta gizarte-ekonomiako enpresen 

lehiakortasun murritza. 

 z Prestakuntza eta enplegua bat ez etortzea. 
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Helburu orokorrak

1. helburua: Lan-merkatuan parte-hartzea handitzea talde ahulenei arreta berezia eskainiz eta 
enpleguaren kalitatea hobetzea. 

2. helburua: Prestakuntzan eta lan-merkatuko beharretara egokitzeko lanetan parte-hartzea handitzea, 
batez ere lanik ez dutenen artean. 

3. helburua: Enpresa txikien eta ertainen enpresa-espiritua eta lehiakortasuna sustatzea, batez ere 
enpresa sortu berriena eta gizarte-ekonomiako enpresena. 

4. helburua: Gizarteratze aktiboa, aukera-berdintasuna eta bazterkeriarik eza sustatzea. 

Helburu tematikoak eta inbertsio-lehentasunak18

Helburu tematikoa: Enpleguaren iraunkortasuna eta kalitatea sustatzea eta laneko mugikortasuna 
bultzatzea. 

Inbertsio-lehentasuna: Enplegu-eskatzaileek eta pertsona ez-aktiboek (luzaroko langabeak eta lan-
merkatutik urrunduta dauden pertsonak barne) enplegua lortzeko aukera, tokiko enplegu-ekimenak eta 
laneko mugikortasunaren sustapena. 

Langabeei laguntzeko honako zerbitzu hauek garatzea: Enplegu-aukeren prospekzioa, Enplegurako 
orientazioa, Lanerako prestakuntza, Lan-merkatuko bitartekaritza, Autoenplegua eta Helburuan 
bildutako beste ekintza batzuk. 

Enplegu egonkorra lortzea. 

Eskualdeko ekonomian estrategikoak diren sektoreetan –EAEko Espezializazio Adimendunaren 
Estrategian zehaztutako sektoreetan, esaterako–18 enplegurako prestakuntzako jardunak. 

Gaitasunak egiaztatzera eta lanbide-ziurtagiriak eskuratzera bideratutako ekintzak, pertsona horiek 
lana lortzeko abiapuntu hobea izan dezaten. 

Enpresetan praktikak egitea, dela EAEn, dela atzerrian, laneratzea ahalbidetzeko eta langabeen 
mugikortasuna sustatzeko. 

Langabeak eta, batik bat, luzaroko langabeak kontratatzeko laguntzak ematea. 

Gaur egun, emakumeek lan-merkatuan duten kalteberatasun handiagoko egoera aintzat hartzea. 

Inbertsio-lehentasuna: Gazteak gizarteratu eta laneratu daitezen bultzatzea. 

Kualifikazio handieneko gazte ikasleak laneratzea. Horretarako, hainbat ekimen gauza daitezke, hala 
nola, atzerrian lan egiteko praktiketako kontratuak egitea eta bekak ematea. 

Lehen lan-esperientzia edo prestakuntza praktikoa enpresan egitea, jendeak produkzio-sektorea 
benetan nolakoa den jakin dezan. 

Lanbide-heziketako gazteekin ekintzailetza sustatzea. 

Unibertsitateko ikasleek enpresak sortzea, prestakuntza akademikoaren barruan enpresa bat garatzen 
dutenean. 

Prestakuntza-ekintzak genero-rolen arabera ez hautatzea. 

Ekintzailetzako ekimenetan eta presentzia txikiagoa duten kooperatiba-sozietateetan emakumeen 
parte-hartzea dinamizatzea. 

18 Espezializazio Adimendunaren Estrategia EBk finkatzen du (RIS3); horrek zera esan nahi du, nazioko edo 
eskualdeko berrikuntza-estrategien bidez lehiarako abantailak sortzeko lehentasunak zehaztuko direla, 
ikerkuntzaren eta berrikuntzaren indarguneak garatuta eta enpresen premietara egokituta, hasi berriak diren 
aukerei eta merkatuaren aurrerapenei modu koherentean erantzutearren eta, aldi berean, indarrak bikoiztea 
eta zatikatzea saihestearren. EAEn, sektore estrategikoak dira fabrikazio aurreratua, energia eta biozientziak-
osasuna binomioa. EAEko espezializazio adimendunaren hiru ardatz nagusi horietaz gain, aukera-nitxoak 
hauteman dira beste hainbat arlotan, hala nola, nekazaritzako elikagaien arloan; ekosistemen eta ingurumena 
leheneratzearen arloan; sormenarekin, turismoarekin eta kulturaren lotutako industrien arloan; edo hiri-
garapenarekin eta lurralde-plangintzarekin lotutako jardueretan.
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Inbertsio-lehentasuna: Enpresa-espiritua sustatzea, lan-merkatuan norberaren kontura txertatzeko 
aukera duen biztanleria sentsibilizatuta. 

Ekintzaileei prestakuntzako, aholkularitzako eta tutoretzako egiturak eskainita enpresa-proiektuak 
zehazten eta garatzen ari direnean. 

Tutoretzako, aholkularitzako eta finantzaketa lortzeko neurriak uztartzen dituzten enpresa-ekimenak 
sendotzea. 

Gizarte-ekintzailetza sustatzera bideratutako jarduerak, gizarte-ekonomiaren eremuan enpresak 
sortzeari laguntza integrala eskainita. 

Pertsonak gizarte-ekonomiako enpresetan bazkide-langile moduan sar daitezen ahalbidetzea, eta 
kooperatibak eta gizarte-ekonomiako enpresak sortzeko laguntzak ematea. 

Helburu tematikoa: Gizarteratzeko aukera sustatzea, eta pobreziaren eta diskriminazio ororen aurka 
borrokatzea. 

Inbertsio-lehentasuna: Gizarteratze aktiboa, batik bat, aukera-berdintasuna, parte-hartze aktiboa eta 
enplegagarritasunaren hobekuntza sustatzera bideratuta. 

Gizarteratzeko ibilbide integratuak diseinatuko dira; horrela, bada, gizarte-bazterkeriaren arriskuan 
daudenei gizarteratzeko plan pertsonalizatua eskainiko zaie, haien premia eta ezaugarrietara 
egokitutako askotariko ekintzak uztartuta. 

Lan-merkatuak eskatzen dituen lanbide-profilak ez datoz bat pertsona horien prestakuntza/
trebakuntzarekin, eta ezin diete lan-eskaintza horiei erantzun. Hortaz, pertsona horien kualifikazioa 
hobetzera bideratutako ekintzak garatuko dira, haien enplegagarritasuna hobetzeko eta enplegua 
errazago lortzeko. 

Gizarte-ekintzailetza eta gizarteratzea sustatzea gizarte-enpresetako lanbide-heziketaren bitartez, eta 
gizarte-ekonomia eta ekonomia solidarioa sustatzea, lana errazago lortzeko. 

Gizarteratzeko enpresek eta enplegu-zentro bereziek proiektuak gara ditzaten laguntzak emango dira, 
bai eta Hirugarren Sektoreko beste erakunde batzuek ere, baldin eta gizarte-bazterkeriaren arriskuan 
dauden edo desgaitasuna duten pertsonen laneratzea ahalbidetzen badute. 

Gizarte-berrikuntza –Laugarren Sektorea- indartzea, gizarte-premiei formula berritzaileen bidez 
erantzuten lagunduko dieten eta gizarte-balioa sortuko duten proiektuak garatuta. 

EAEko politikak eta gizarteratzearen erronkak

Oro har, EAEko politikak Europakoen ildoari jarraitzen diotela esan dezakegu. Politika horietan, 

egun bizitzen ari garen krisialdiko eta eredu ekonomikoaren aldaketako testuingurua ulertzen 

eta onartzen da. Hala eta guztiz ere, hautemandako erronkak aztertuko bagenitu, gehientsuenak 

zeharka sartzen direla ikusiko genuke. 

Tokikoaren alde gehiago egitea nahiko genuke, balioa duten ekintzak garatzeko aukera ematen 

duen gizarteratze-sistematzat hartuta betiere. Sistema horren abiapuntu egiturak sortzea 

izan daiteke, gizarteratzeko inguruneen eta lankidetzaren bitartez, eta eragile guztiek ulertu 

behar dute gizarteratzeko dinamiken barruan zer eginkizun betetzen duten eta zer abantaila 

lor ditzaketen horrek guztiak eragiten dituen sinergietatik. Aldi berean, gizarte-ekintzailetzaren 

figuraren presentzia ere ez da nabarmena, gizarte-berrikuntzaren kontzeptutik eta, hein 

txikiagoan, babestutako enpleguaren figuratik gertuen dagoen figura izanik; ikusmolde hori 

zabaltzea positiboa izango litzateke, enpresa pribatuaren eremura eramatea gizarte-arloko 

xedeekin, eta ekintzaletza mota hori indartzeko eta ezagutarazteko ideia-lehiaketen bidez 

sustatzea positiboa ez ezik, hautemandako joerekin ere bat etorriko litzateke gainera. 



Enpleguari eta gizarteratzeari buruz  
Europar Batasuneko  
Joerak eta Jardunbide Egokiak

42

Zuzenean jasotzen ez den beste alderdi bat ere bada: enplegu egonkorrik ez izatearen arazoa; 

zenbait puntuan enpleguaren kalitatea aipatzen da, baina ez da modu eraginkorrean zehazten. 

Erronketan adierazi dugunez, enplegu egonkorrik ez izatea errealitatea da, baina horretaz 

gain, larriagotzen ari den joera ere bada eta, beraz, kategoria propioa eman beharko genioke 

gutxienez arazo hori leunduko duten politika, programa eta tresnak garatzeko. Ez dugu ahaztu 

behar, gainera, gaur egun, EAEn egoera kalteberan dauden kolektibo guztiek partekatzen duten 

elementu komuna dela enplegu egonkorrik ez izatea. Enplegagarritasunarekin eta aktibazioarekin 

loturarik ez duten gizarteratze-ekintzak ez dira garrantzitsuak ikuspegi orokorretik begiratuta, 

hau da, Gizarteratze Aktiborako Planean aintzat hartzen dira, bai, baina leungarri moduan; 

indarrean dagoen gizarte-eredua, eredu esklusiboa, funtsean, ez da zalantzan jarri ere egin. 

Nagusi diren ongizate-parametroak ez dira zalantzan jartzen, eta ez da beste eredu baten alde 

egiten ere, balio inklusiboagoetan oinarritzen den beste eredu baten alde. 

Hala ere, EAEn berrikuntza behar-beharrezkoa da, batik bat, Enplegu Politika Aktiboen arloan, 

bai baitirudi modu batera edo bestera horretaz jabetu garela. Horretaz ari garela, garrantzitsua 

da politikak direla gogoratzea, bide onetik doazela gogoratzea, baina ekintza eraginkorretan, 

eragin handiko ekintzetan zehaztu behar direla; horregatik da hain garrantzitsua politikak 

edo planak ez ezik, balio estrategikoko ekintza zehatzak edo administrazioari bereziki garesti 

ateratzen zaizkionak ere ebaluatzea. 

Enplegagarritasunari dagokionez, prestakuntzarako eta lan-merkatura egokitzeko bultzada 

handia ematen da; aldi berean, gogoan izan behar da lan-merkatuko gaitasunen eskaria eta 

eskaintza ez datozela bat. Zentzurik zabalenean hartuta, enplegagarritasunak lanaren aurreko 

ekintzak ere bildu behar dituela gogoratu behar dugu, edo lan-merkatura sartzearekin zuzenean 

loturarik ez dutenak. 

Bukatzeko, zera esan nahi dugu, politiken bitartez, txosten honetan hauteman ditugun joera 

berritzaileetako zenbait balia daitezkeela, dela bide berriak urratzeko garaian, dela beste bide 

batzuetan sakontzeko garaian. 
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3. ZER ARI DIRA EGITEN EBko BESTE ESKUALDE 
BATZUETAN?

3.1. Gizarteratze-sistemen azterketa orokorra, EB-27ko 4 ereduak

Europan gizarte-babeseko 4 eredu desberdindu daude: kontinental korporatibista, anglosaxoi 

liberala, iparreko sozialdemokrata eta mediterraneo familista. 

Araubide Kontinental korporatibista: eredu honen baitan daude: Alemania, Herbehereak, 

Austria eta Belgika. Zergabidezko bermatzeko sistema baten bidezko lan-merkatuko 

lanbideko-kategorien arabera antolatzen da, hau da, Gizarte horietan bereizketa handia dago 

zerga-eskubide osoko langile formalen (Insider) eta gainerako guztien artean (Outsider). 

Kotizazioen mendekotasun horrek gizarte-dualizazioari lagundu dio; izan ere, lanbide-karrera 

egonkorra dutenak babestuta daude, ez ordea, ibilbide etenak dituztenak. Horren diseinuaren 

xedea, bereziki, laneko errenta okupazionalak eta kotizatzaileen estatus sozioekonomikoa 

bermatzea da, eta ez horrenbeste talde edo maila sozialen arteko desberdintasuna murriztea. 

Gainera, sistema horren ezaugarria da ugazaberiaren erakundeen eta sindikatuen arteko ekintza 

hitzartua, prebisio-sistemaren kudeaketa eta antolakuntza zereginak hartzen dituzte beren 

gain, enpresaburuen eta langileen ekarpenetik ordaindua. Gizarte-estaldura, beraz, herritarren 

lan-egoeraren araberakoa da. Senitartekoak eta haien mendekoak prestazio eta zerbitzuetara 

iristen dira, eratorritako eskubideen titular gisa. Krisialdi ekonomikoarekin, gizarte-babeserako 

egitarauen zerga-sistemen kostua krisialdiaren beraren eta langabezia handiaren eragile gisa 

ikusten hasia da, eta ondorioz, joera izan da gizarte-kotizazioak jaistea lehiakortasun ekonomia 

bermatzen ahalegintzeko. Horrek ongizate-estatuaren bidez egiten ziren funtzioen pribatizazioa 

eragin du, osasun-koordainketa, osasun-osagarri pribatuak, pentsio-plan pribatuak eta, zenbait 

herrialdetan, bai eta langabeziaren kudeaketa ere. Beste joera bat izan da enplegu-politika 

aktiboak sartzea, eta langabeen formazio eta segimendurako neurri berriekin batera, beste 

neurri batzuk ere gehitu dira eta gogortu egin dira prestaziorako hautagai izateko eta prestazioa 

jasotzen jarraitzeko eskakizunak. Hori gehitu egiten zaio lan-merkatuaren neurri desregulatzaile 

eta malgutzaileei, horietarako joerak gizarte dualizazioa nabariago egiteko arriskua sortzen 

baitu. Araubide horretan merkaturako eta enplegurako orientazio nabarmena dago, «lanik 

gabeko ongizatearen» iruzurrari ihes egiteko xedez (Palier, 2013). 

Araubide anglosaxoi liberala, Erresuma Batua ordezkari duela, herritar guztientzako gizarte-

ongizatea eskaintzeko konpromisoaren inguruan sortu zen hasieran, nahiz eta modu 

selektiboan izan. Pobrezia arintzea du ardatz, eta prestazioak, zerbitzuak eta diru-laguntzak 

zerga orokorren bidez finantzatzen dira; haietara heltzeko baliabide ekonomikorik eza egiaztatu 

baino ez da egin behar (means testing edo baliabideen egiaztapena). Azken hamarkadetan, 

araubide liberalak beraren printzipio merkantilistak azpimarratu ditu, eta lanaren desregulazioa 

handitzea eragin du, aktibazioa lortzeko soldaten malgutasun handiagoa eta ongizatearen 

kostuen indibidualizazioa. Horren guztiaren ondorioz, bolondresen eta altruisten sektore 

tradizionalarekin batera, finantza-enpresak eta irabazasmoa duten zerbitzuak agertu dira, 

orain arte estatutaren erantzukizunekoak ziren jarduera-eremu asko bereganatu dituztenak. 

Tony Blair-ek bultzatutako hirugarren bidearen bitartez, lankidetza publiko/pribatuko formulen 
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aldeko apustua egin zen, eta «lana ahal dutenentzat eta segurtasuna ezin dutenentzat» lelopeko 

aktibazio-politikak jarri zituzten abian, pobrezia saihesteko modurik onena enplegua edukitzea 

zelako premisapean. Gaur egun, eta laboristen hiru legegintzaldiren ondoren, liberalen eta 

kontserbatzaileen artean Big Society idea taxutzen ari dira. Ikuspegi berritzaile honen euskarria 

da erkidegoaren loturen garrantzia, tokian tokian egindako ekintzak eta politikak sortzea eragiten 

du. Big Society ereduak tokiko arazoen konponbidea bertan inplikaturik dauden eragile guztien 

artean biltzea sustatzen du, bertatik bertara. Politika horren adibiderik paradigmatikoena da 

Our Place!, aurrerago sakonduko dugun programa. 

Iparreko sozialdemokrata, «herritarren etxea» edo «denon etxea» ideia eskandinaviarra du oinarri 

(Flokhemmet). Akordio bidezko gobernua eta klasearteko koalizio sendoak (hasieran industria-

langileen eta nekazarien artekoak) dira araubide honen funtsa (Moreno, 2014). Erabateko 

enplgua da lehentasunezko helburua eta, ondorioz, familia-mendekotasuna minimizatu egiten 

da. Ongizate Estatuak Estatuko zerga orokorrekin finantzatzen dira, eta jite unibertsalari esker 

herritar guztientzako zerbitzuak eta prestazioak ahalbidetzen ditu. Zerbitzuen hornitze publikoa 

hautatzen da norbanako eta familientzako diru-transferentzien ordez. Aukera berdintasunak eta 

gizarte-taldeen homogenotasunak esku-hartze publikoaren maila altua bidezkotzen dute, klase 

ertain zabala ezaugarri duen gizarte-egitura batean. 

Iparreko gizarte-babeserako eredua ongizatearen paradigma izan da, eta berdinkideena 

delako ospea izan du, gizarte-mugikortasuna sustatzen duela, genero-berdintasuna 

bermatzen duela eta langabezia maila baxuei eusten diela. Hala ere, 1990eko hamarkadaren 

lehenengo urteetatik aurrera, kritikak zabaltzen hasi ziren: gizarte-babes hain eskuzabalaren 

jasangarritasun ekonomiko zaila, globalizazioaren testuinguruan ekonomiaren lehiakortasuna 

eragozten zuen eraginkortasun ekonomikorik eza, herritarrek jasan behar zituzten zerga altuak 

eta hezkuntza edo osasun zerbitzuen aukeraketan, kasu, Estatuak zuen botore handiegia 

herritarren erabakitze gaitasunik ezaren aurrean. Gaur egun, tradizio handia zuten enplegu-

politika aktiboak indartu dira eta «ongizatea lanaren truke» ideia azpimarratu da. Politika hau 

behar bezala ulertzeko, gogoratu behar da herrialde hauetako lan-merkatuetan oso langabezia 

txikia dagoela, eta horregatik, premisa hori abiapuntu hartuta, Espainian baino arrakastarako 

aukera gehiago ditu. Beste alde batetik, lana aktibatzeko neurriak pizgarrietan oinarritzen 

dira zigorretan baino gehiago. Neurri horien artean daude honako hauek: akonpainamendu 

pertsonalizatuko eskemak, formazio-programak, okerrago ordainduta dauden enpleguak 

beste hobe batzuekin aldatzeko ibilbideak edo seme-alaben zaintzarako laguntza. Danimarka, 

esaterako, «Malgusegurtasunaren» paradigma bihurtu da; eskema horretan, enplegatzaileek 

malgutasun handiagoa dute enplegatuak kontratatzeko eta kanporatzeko, baina enplegatuek 

babes handiagoa dute lanpostuen arteko trantsizio-aldi horietan. 

Araubide mediterraneo familistaren ezaugarria da familian zentratzea garrantzi nagusia, eta 

ongizatea sortzeko eta banatzeko eremu guztietan egitura sozial hori ezartzea. Zehatzagoa 

izango litzateke, ordea, familiez baino gehiago emakumeez hitz egitea, horiek direlako kasurik 

gehienetan zereginak eta mendeko pertsonen zaintza euren gain hartzen dutenak. Horren 

ondorioa da etxeen baitan eta familia-sareetan mikro-elkartasun maila handia eragiten dela. 

Familiaren ekintzak estatuaren hornikuntza eta erakunde pribatuek (irabazasmorik gabekoak 

zein asmodunak) eskaintzen dituzten zerbitzuak osatzen ditu. Baina gertatutako aldaketa 

sozialen ondorioz, familiek gero eta eragozpen gehiago dituzte zeregin horiek euren gain 

hartzeko, eta horrek eragin zuzena du babes-sozialeko sisteman; bereziki zaintzen hornikuntzan, 
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eta Administrazio Publikoaren esku-hartzearen, merkatuaren eta gizarte zibilaren arteko oreka 

bilatu behar da berriro. 

Europako hegoaldeko herrialdeen ongizatea herritarren programa orokorrak (gizarte-laguntza, 

hezkuntza, osasun unibertsala edo zahartzaroko eta ezintasuneko pentsioak), gizarte-

segurantzari atxikiriko titularrek jasotzen dituzten zergabidezko prestazio eta zerbitzuekin 

txertatu nahi izan duen erdiko bide gisa garatu da. Gaur egun, Mediterraneoko herrialdeek 

arrisku berriei egin behar diete aurre, etalangabezia, lanaren behin-behinekotasuna eta 

ezkutuko ekonomia oso nabarmenak dira, eta proiekzio demografikoek zahartzera jotzen dute. 

Aurkeztutako lau ongizate-araubideetako bakoitza kultura, doktrina eta/edo berezko 

balio-sistema bati loturik dago. Kontinentala gizarte-segurantzako lanbide kategorien 

babesarekin; anglosaxoia hondar-prestazioekin eta pobreziaren aurkako borrokan 

ongizatea merkantilizatzearekin; iparrekoa zerbitzu unibertsalen hornikuntza publikoarekin; 

meditarraneoa, administrazio publikoen eta gizarte zibilaren zerbitzuen osagarri jarduten duen 

familiaren esku-hartzearen garrantziarekin. 

3.2. Gizarteratze eta enplegagarritasun gaietako joera nagusiak EBn

Gizarteratze-sistemei buruz hitz egitean EB osatzen duten herrialde guztien artean bereizgarri 

diren hainbat faktore kontuan hartu behar diren arren, enplegu eta gizarte-bazterkeria egoerak 

ez dira modu homogeneoan agertzen Europa osoan. Hortaz, Austria, esaterako, % 4,5eko 

langabezia tasarekin, ezin da Espainiarekin konparatu, ia % 25 duela. Beraz, oso garrantzitsua 

da desberdintasun horiek kontuan hartzea herrialde bakoitzean hartzen diren neurriak 

kokatzean. Badira bestelako faktore garrantzitsu batzuk ere, hala nola gizarte-babesean 

erabilitako BPGd portzentaia, lehentasunezkotzat jotzen diren kolektibo eta jarduera-eremuak, 

garatutako neurrien integralitatea (zer puntutaraino hartzen den kontuan bazterkeriaren 

faktore ugaritasuna) edo partzialtasuna, eskualdeko eta tokiko19 instantzien zeregina, gobernuz 

kanpoko sektorearen zeregina, besteak beste. EBko herrialde bakoitzaren ezaugarriak zeinahi 

direla ere, badira orokorrak diren joera batzuk. Azkeneko bi hamarkadetan hainbat aldaketa izan 

dira Europako politika sozialetan. Alde batetik, aldaketa horiek politika publikoak garatzeko 

erabilitako tresnetan eragin dute (prestazio edo laguntza bat emateko eskatutako betekizunak, 

eskaintzen den prestazio mota, haren eskuzabaltasuna, iraupena), eta beste alde batetik, 

politika horiek kudeatzeko modua, artezten dituzten printzipioak eta lehentasunak ere aldatu 

egin dira. 

Oro har, esan daiteke gizarte-babeserako sistemetako aldaketa askok hartu duten norabidea 

politika sozialen merkantilismoa igotzera bideratuta dagoela; horrek esan nahi du lehen 

estatuak eskaintzen zituen zerbitzuetako asko eremu pribatuak estali beharko dituela. Gaur 

egun, babes-sistemen barruan merezimendua, lanaren aktibazioa edo etika lehenesten dira, eta 

bigarren mailan geratzen dira ordura arte Europako ereduaren ezaugarri izan diren birbanaketa 

eta berdintasunaren helburua (Moreno 2013). Testuinguru horretan, «Estatu Sozial Inbertsorea» 

19 EAE Espainiako eremuan kokatuta geratzen da, eta hor bazterkeriaren aurkako borrokaren indarra eskualdean 
dago. Kategoria horretan daude Alemania, Austria, Belgika eta Erresuma Batua ere. Beste herrialde batzuetan 
udal-eramuari ematen zaio garrantzia: Danimarca, Finlandia, Holanda eta Suedia; eta beste batzuetan, nazio 
mailari: Frantzia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Grezia, Portugal.
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edo Social Investment Wellfare Estate kontzeptuak garrantzi handia du. Esan daiteke paradigma 

honetatik sortzen diren politika sozialen bereizgarria dela ekoizpen-elementutzat hartu beharra, 

hau da, garapen ekonomikoa eta enplegu-hazkundea sustatzeko funtsezko faktore (Zalakain, 

2013). Ikuspegi horrek, 90. eko hamarkadan sortuak, interes ekonomikoak eta interes sozialak 

uztartu nahi ditu, bi helburu bereizirekin: alde batetik, ongizate-estatuak modernizatzea, arrisku 

sozial berriei eta gizarte-egituraren aldaketei aurre egin ahal izateko, eta beste alde batetik, 

babes-sistemaren jarraitutasuna bermatzea, lan-merkatuan parte hartzeko gai diren norbanako 

guztiak bertan parte hartuz. 

Paradigma horrek lan-merkatuan parte-hartzera laguntzen eta behartzen du. Hori guztia, 

Europako herrialde gehienetan, lana aktibatzeko politika motaren bat ezarrita gauzatzen da, 

eta langabeziagatiko prestazio eta/edo laguntzaren bat jasotzeko hartzaileak egiaztatu egin 

behar du prestazio hori merezi duela, ez soilik lanean egon den bitartean gizarte-kotizazioa 

bete duelako. Horretarako, enplegua aktiboki bilatzeko konpromisoa hartuko du, bai eta 

haren lanbide soslaiari «egokituriko» lanpostua onartu ere. Lanaren aktibazioa ez dago soilik 

enpleguarekin loturiko politiken mende, diru-sarrerak bermatzeko gutxieneko errenta edo 

bestelako urgazpenak jasotzen dituztenek ere baldintza hori bete behar dute. 

Joera horri beste bi gehitzen zaizkio, Estatu Sozial Inbertitzailearen paradigman sakontzeko. 

Lehenengoa, tradizionalki lan-merkatutik kanpoko jo diren kolektiboak orain enplegagarriak 

direla (langabe nagusiak, emakumeak, familia-zamadun gurasoak, desgaituak). Enplegagarritzat 

jotzen direnez, presioa jasotzen dute enplegua bilatzeko eta gobernuaren laguntza «merezi» 

izateko. Bigarren joera langabeziagatiko babeserako politika pasiboak dira. Haien iraupen 

luzeak eta ordainketa eskuzabalek enplegu bilaketarako etsipena eragiten dutela onartzen da, 

eta langabeziaren iruzurraren fenomenoan eragiten dute. Eremu honen barruan nabarmendu 

egiten da bereziki, pertsona nagusiak enplegu-politiketan uztartzea, gizartea gero eta 

zaharragoa denez, erretiratzeko adina baino harago lanean jarraitu nahi duten pertsonek lanean 

jarrai dezaten ekintzak garatzen ari dira, eta horrela, estatuari ekarpena egiten jarraitzen dute, 

eta hark ez du hura mantendu behar.

Koadroa: gizarteratze-arloko EBko politika-joeren laburpena

GIZARTERATZE-ARLOKO EBKO 6 JOERA

1. Gizarte-politiken merkantilizazioa. 

2. Estatu Sozial inbertsorearen paradigma – Lan-aktibazioaren aldeko apustua. 

3. Enpñegagarren kategorian koletkribo berriak. 

4. Enplegu-politika pasiboen baldintzak txartzea. 

5. Gizarte-babeseko zerbitzueak «Leihatila bakarra»ren bidez kudeatzea. 

6. Ekonomia eta gizarte-eredu berrietara egokitzea. 
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Horren ildotik, hasieran esan den bezala, kide den herrialde bakoitzak bere kasa antolatzen ditu 

aktibazio politikak, beraz, aplikazioa oso aldakorra da. Herrialde batzuetan pertsonen banakako 

laguntzaren alde egiten dute, enplegua bila dezaten. Suedian gizarteratze-plan eta laguntza 

indibidualak diseinatu dira lan-merkatuan parte hartzea eta genero-berdintasuna bultzatzeko; 

aldaketa horien xedea da 2020. urterako % 80 enplegu-tasa lortzea 20 eta 64 urte bitarteko 

pertsonen artean, eta horregatik lan egiten dute lan-merkatutik urrutiratuta dauden pertsonekin. 

Alemanian integraziorako akordio pertsonalen figura gehitu dute enplegua eskatzen dutenentzat, 

eta formazio eta lanerako programetan parte hartzea eskaintzen dute. Irlandan kontratu soziala 

ezarri da, non hainbat eskubide eta erantzukizun definitzen diren. Herbehereetan, langabeziagatiko 

laguntza jasotzen sei hilabete eman ondoren, akordio bat sinatu behar da onartzeko aparteko 

laguntza behar dela eta lan-merkatuan txertatzeko beharrezko urratsak dokumentatzeko. 

Dokumentu horretan erabilgarri dagoen aurrekontua eta akordioa hausten bada egon litezkeen 

zehapenak jasotzen dira (Herbehereetako langabezia-tasa % 6,6koa da, eta neurria testuinguru 

horretan kokatzen da). Hungarian eta Letonian herri-lanen programak eta formazio-bekak erabiltzen 

dira langabeentzako diru-iturri gisa. Kide diren estatu batzuetan lan-aktibazio hutsa baino harago 

begiratzen dute, eta aktibazio soziala laneratze aktiboaren oinarrizko dimentsioa dela uste dute 

(Eslovenia, Belgika, Alemania, Frantzia), esaterako Belgikan kultura eta aisialdiko zerbitzuetarako 

sarbidea eskaintzen da urrakortasun egoeran dauden haurrei arreta berezia eskainiz, beti ere 

laneratze-ibilbide horretako parte gisa aktibazio soziala sustatzeko. 

Joera orokorra dira politiken kudeaketan gertatutako aldaketak ere, gaur egun Administrazio 

Publikoak zerbitzuen hornikuntzan eremu pribatuko edo hirugarren sektoreko erakundeekin 

partekatzen du protagonismoa: osasuna, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, pentsioak eta 

langabeziarekin zerikusia duten prestazio eta gainerako zerbitzuen kudeaketa ere. 

Orokorra da gizarte-babesetik datozen zerbitzu guztiak bakar batean biltzea, eta horri «Leihatila 

bakarra» ere deitzen zaio. Holandan, esaterako, gizarte-babeseko sistemarako «sarrerako ate 

bakarrak» sortu dira, langabeentzako zerbitzuak eta gizarte-urgazpenekoak bateratuta. 

Beste joera batzuk ere badira, jite sozial eta ekonomikoak, Europako babes-sistemetan eragin 

zuzena edukiko dutenak epe labur eta ertainean, besteak beste, lan-merkatuen desregulazioa, 

laneko malgutasun hazkorraren indarraldia, biztanleriaren zahartzeranzko joera demografikoak 

(horrek mendekotasunean, pentsio-araubideak, lan-merkatu barruko ordezkapenean, eta 

abarren duen eraginarekin), migrazio-mugimenduak edo familia-eredu berriak. Horren ildotik, 

azpimarratzekoa da EBn gero eta garrantzi handiagoa duen fenomeno bat, pertsona langile 

pobreen (In-work poverty) eta haurren pobreziaren fenomenoa. Krisi garaian indarraldia lortu 

duen fenomenoa da izan, EBko laneratzeari buruzko aditu independenteen batzordearen 

2010eko txosten baten arabera. Langile pobreen fenomenoa baretzeko politika nagusiak bi 

multzotan sailka daitezke. Lehenengoa soldata baxu garbiak igotzera bideratzen da, bigarrena 

lanaren intentsitatea handitzen eta lan-merkatuaren segmentazioa murrizten ahaleginduko 

diren politiketara. Herrialde bakoitzak, egoeraren arabera, bien arteko oreka bilatu beharko 

du, bai seme-alabak dituzten langile pobreei lehentasuna emanez, bai enplegatzailearen eta 

enplegatuaren arteko harremana hobetzeko tresnak garatuz. Haurren pobreziari dagokionez, 

EBk hiru ardatz indartu nahi ditu: gizartean bilakatzeko beharrezko baliabideetarako sarbidea, 

kalitateko zerbitzu eskuragarriak, eta haurrek erabakiak hartzen parte hartzea. 

Azkenik, esan daiteke babes-sistemen elementu nagusia gizarte-bazterkeriaren eta pobreziaren 

aurkako borroka dela, horregatik, politikaren xede izaten jarraitzen dute pertsonei euren 
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oinarrizko beharrizanak betetzea eta norberaren potentzialtasunak garatzea eragozten dieten 

gabezia material eta sozialeko egoerak desagerraraztea edo murriztea.

3.3.  EAErako politika eta joera berritzaile eta interesgarriak 
gizarteratzeari dagokionez

Estatu Inbertsore Sozialaren, gizarteratze-politiken euskarri den paradigmaren ondorioz, 

ezarritako neurriak gizarteratze-forman lanaren aktibazioa pizten ahalegintzen dira. Aterpe 

horren baitan, berrikuntza mugatua da; izan ere, ezarritako ekintzetako asko enplegagarritasuna 

hobetzera bideratzen dira. Hala ere, badira ikuspegi berritzaileak paradigma horren barruan, 

eta hasiberri eta batzuetan albotik bada ere, eredu gailentzaile horren aukerak bilatzen hasiak 

direla hautematen. Ondoren, bi joera horietan kokatutako korronteak erakutsiko ditugu:

Tokikoa gizarteratze-arazoen aurkako borrokaren eta erkidegoko loturen garapenerako 

eremu. Txosten honen hasieran esan dugun bezala, tokiko eremuak abantaila asko 

eskaintzen ditu gizarteratze-arazoei konponbidea ematerakoan, eta faktore hori oso 

kontuan hartua izan da politika publiko askoren garapenean, eta guztien gainetik, gaur 

egungo gobernu britainiarrak (liberalek eta kontserbatzaileek) sustatutako gizarte-ideiak, 

hau da, «The Big Society» edo Gizarte Handia izenez ezagutzen dena.

Literalki, ideia horien balioak zehazten dituen gobernuaren dokumentuan (Building the Big 

Society) honako hau esaten da: «Herritarrei, erkidegoei eta tokiko gobernuei batzeko eta 

eurak nahi duten Britainia Handia eraikitzeko dituzten arazoei aurre egiteko behar dituzten 

boterea eta informazioa eman nahi dizkiegu. Gure eguneroko bizimoduko parte handi bat 

osatzen duten gizarteak, familiak, sareak, auzoak eta erkidegoak inoiz baino handiago 

eta indartsuagoak izan daitezen nahi dugu. Pertsonei eta erkidegoei botere gehiago eta 

erantzukizun gehiago emanik soilik lor daiteke berdintasuna eta guztiontzako aukerak»20 

Ideario horretatik ondorioztatzen da lurralde batek dituen arazoen konponbidea ez dela 

gobernuaren esku soilik geratu behar den gauza bat, herritarrak ere arazo horren parte 

garrantzitsu direla eta, ondorioz, horren ebazpenean lagundu behar dute. Horretarako, 

beharrezkoa da lurraldearen potentzialtasun eta ezagupen endogenoa baliatzea, eta 

uneko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko erabili beharko da. Gizarte Handiak 5 

zurtoin ditu, hala nola: herritarrei botere gehiago eskaintzea, erkidegoetan zeregin 

aktiboagoa barneratzea eragitea, gobernu zentraletik tokiko gobernura boterea aldatzea 

eta kooperatibak, mutualitateak, fundazioak eta gizarte-enpresak laguntzea eta gobernuko 

datuen argitalpena.

Asmoen aitorpen hau gizarte-ehuna (gobernua, enpresa-mundua, herritarrak barne) 

piztea xede duten hainbat ekintzatan islatzen da lurralde jakin bati eragiten dioten arazo 

nagusiak hautemateko eta diagnostikatzeko garaian, inplikaturiko tokiko eragileen 

artean hautemandako arazoei konponbidea proposatzerakoan eta, azkenik, konponbide 

horien bidez arazoari irtenbidea emateko garaian. Hala ere, badira Big Society-ren aurka 

20 Building the Big Society https://www. gov. uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/78979/building-big-society_0. pdf

a.
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daudenak, eredu honen aurrean mesfidantza dutenak. Alde batetik, uste da Big Society 

lehen administrazio publikoaren bidez konpontzen ziren arazoak herritarren bidez 

konpontzeko modu bat dela, Ongizate Estatuak murrizketen politikaren ondorioz pairatu 

dituen gabeziak leuntzeko modu bat. Beste «baina» bat, erkidegotik egiten den lanak muga 

daukala, ezin da sakralizatu; izan ere, gizarteratzeko konponbide asko eman eta ekosistema 

barneratzaile zabalagoak sor ditzake, baina zaila da gizarteratzearen eremu guztietara eta 

pertsona guztiengana iristea. Horrela bada, hainbat ikerlanen arabera, hezkuntza maila 

baxuko pertsonen erkidegoko inplikazioa oso txikia da, eta kolektibo urrakorrenak izaten 

dira mota horretako ekimenetan gutxien parte hartzen dutenak. Hala ere, puntu honetan 

beharrezkoa da lan-ildoa berritzailea dela esatea, eta horregatik, haren elementu positiboak 

berreskuratzea. Testuinguru horretan, bada ekimen bat The Big Society ideiaren funtsezko 

elementuak bereziki batzen dituena, Our Place! du izena. 

Our Place! Erkidegoetako sailak eta tokiko gobernuak finantzatzen duten programa bat da. 

Lan-metodologia bat da, eta honako hauek hartzen dute parte: tokiko herritarrek, zerbitzu 

publikoetako agentzietako tokiko profesionalek, enpresek eta beste alderdi batzuek. 

Inplikaturik dauden eragileen artean tokiko arazoei aurre egiteko ezagupena eta gaitasuna 

osatzen ahalegintzen dira. Our Place! programan, inplikaturiko eragileen partzuergoa 

eratutakoan, lehenenik eta behin erkidegoan eta/edo lurraldean gehien eragiten duten 

arazoak zein diren erabakitzen da. Arazo horiek hainbat izan daitezke, eta ez dagozkie gai jakin 

bati soilik. Esate baterako, erkidego batzuek hauteman dituzten arazoetako batzuk: neska-

mutikoek eskolaz kanpoko jarduerak egin behar izatea, tokiko negozioek euren premietara 

egokituriko gaitasun eta ezagupen jakin batzuek dituzten langileak aurkitu ahal izatea, 

zerbitzu publikoek eskuragarri dauden baliabideei ahalik eta etekin handiena ateratzea… 

finean, erkidego bakoitzak hauteman eta erabakitzen du zein diren bertako premia nagusiak. 

Bigarrenik, arazoak zergatik ez diren konpondu aztertzen da, eta inplikaturiko eragileekin 

irtenbideak bilatzen dira. Ondoren, aurrekontu bat prestatzen da eta arazoari aurre egiteko 

ekintzak zehazten dira. Our Place!-ren ikuspegiak erkidegoa jartzen du erabakiak hartzeko 

prozesu guztien erdigunean, eta aitzindaritza eta gobernantza indartzen ditu. Haren 

aitzindariek defenditzen dute halako ikuspuntuen bidez konponbide berritzaileetarako 

aukerak zabaltzen direla eta gastu publikoa eraginkorragoa bihurtzen dela. 

Prgograma pilotu bakoitzak baliabide desberdinak erabili ditu erabakiak hartzeko prozesua 

hobetzeko; Londreseko Queens Park auzoak udal-kontseiluaren figura bereskuratu du (60. 

eko hamarkadan desagertua), eta Norbitonen (Londreseko metropoli-gunean) on-lineko 

tresna demokratikoak garatzen ari dira, erabakiak hartzen ahalik eta herritar gehienek 

parte har dezaten. Suffolkeko konderrian, Havernhillen, lehentasun nagusia bertako 

gazteen langabezia zela erabaki zuten; hori dela eta, gazteen gaitasunen Maganerra sortu 

zuten programa baten bidez; horrek aholkuak ematen dizkie gazteei bertan eskatzen 

diren lanen inguruan, eta horiek egiteko behar duten gaitasuna zein den azaltzen die. 

Azkenik, prozesu horien aitzindaritzaren arduradun diren eragileek batzarrak egiten dituzte 

ezagupena trukatzeko. Our Place! programa 2012an hasi zen Ingalaterran aitzindari ziren 

12 proiekturekin, eta 2015era arte luzatu dute, 100 proiektutik gora dituela. Azpimarratzeko 

beste gizarteratze-proiektu bat Health and Wellbeing Boards edo Osasun eta Ongizate 

Batzordeak dira; horietan, osasun- eta gizarte arretako zerbitzuen eta jendearen ongizatea 

bultzatzeko gaietan adituak direnen arteko lankidetza bilatzen da, eta Our Place! programan 

bezala, lurralde bakoitzeko lehentasunak batzordeak erabakitzen ditu. 
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Our Place! progamak gizarte-arazoak ebazteko tokiko egiturak eragin ditzake, eta horrek 

erresilientzia eta lurralde-adimena sortzen du, eta konponbideak arazoaren araberakoak 

eskaintzen ditu, eta ez «kopiatu eta itsatsi» modukoak. Hala ere, programa handinahia da, eta 

behar bezala garatzeko hainbat elementu behar ditu. Lehenengoa da beharrizanak eta arazoak 

hautemateko prozesua zorrotza eta eraginkorra izatea; horretarako, herritarrei galdetu ahal 

zaie edo arazo horien berri jasotzea ahalbidetuko duten azterketak egin. Hori egiteko, azterketa 

independente bat hartu behar da abiapuntu, interes sektorial eta/edo politikoak tartean hartu 

gabe. Bigarrena, dinamizatzaileei aitzindari izatea eta lurraldeko eragileei inplikazio maila 

handia eskatzen diela. Era berean, beharrezkoa da partzuergoetako ordezkaritza interes 

publikoei erantzutea eta ez jite politiko edo sektorialeko interesei. Gainera, erkidegoko 

loturak eta gobernantza indar ditzakeen programa da, baina lortzeko, denboran jarraitutasuna 

eduki behar du. Azkenik, halako ezaugarriak dituen programa bat aldakorra izan daiteke 

eraginkortasunari eta eraginari dagokienez, lurralde bakoitzaren eta/edo erkidego bakoitzaren 

arabera; beraz, beharrezkoa da haiei buruzko ebaluazio zorrotzak egitea. 

Aurrerago ikusi ahal izango dugunez, The Big Society kontzeptuak, erkidegoko loturak 

garatzeko berritzaileak eta interesgarriak diren ekintzak eragiten ditu. 

 

«THE BIG SOCIETY»REN ELEMENTU INTERESGARRIAK 

 z Erkidegoko loturen pizgarri. 

 z Gizarteratzeko konponbideak emateko, lankidetza-ereduak sustatzen ditu. 

 z Lurralde-adimena garatzen du. 

 z Egiturazko erantzunen aurrean, erantzun berritzaile eta sortzaileak 

garatzen ditu tokiko arazoetarako. 

 z Gatazken konponbiodean hainbat eragile inplikatzen ditu. 

 z Arazoei erantzuteko egiturak sortzen ditu – erresilientzia. 

 z Gobernantza eta gardentasun dinamikak sustatzen ditu. 

«THE BIG SOCIETY» EZARTZEKO ERAGOZPENAK 

 z Dinamizatzailearen aldetik aitzindaritza, independentzia eta konpromiso 

handia eskatzen du. 

 z Arazoei hautemateko metodologia zorrotza eskatzen du , interes partzial eta 

partidistak saihesteko. 

 z Tokiko eragileen inplikazio handia. 

 z Eragile esanguratsuen parte-hartzea behar du. 

 z Denboran iraun behar du, iraupen luzeko ekintzak. 

 z Emaitzen ebaluazioa behar du, erkidedo/lurralde bakoitzean programak 

egoki gara daitezke, edo ez. 

 z Erkidegoko loturak ez dira gizarteratzeko arazo guztien konponbidea beste 

politika, neurri eta ekintza batzuekin partekatu behar dira. 
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«Malgusegurtasunetik Mugikuntzara». Malgusegurtasunak, enplegu-politika gisa, alde 

batetik langileak kontratatzeko eta kanporatzeko erraztasun handiagoa ematen du; eta 

bestetik, enplegu baten eta bestearen arteko igaro-aldi horietan eraginkortasunez babesteko 

babes soziala. Paradigma horren adierazle handiena Danimarka da (% 6,7ko langabezia-tasa 

eta Espainiakoa baino zerga-presio handiagoa duena herritarrengan), eta oihartzun handia 

izan zuen joan den hamarkadaren amaieran enplegu-politika aktiboen erreferentzia gisa. 

Gaur egunera arte egon da indarrean, esaterako Finlandian, non krisiaren eraginez Hiruko 

Malgusegurtasunerako Batzordeak eratu ziren (Kolmikantainen joustoturva-työryhmä) 

sektore edo enpresa mailan. Lan-talde horiek lan-merkatuen beharrak identifikatzen 

ahalegintzen dira, eta ondoren, Malgusegurtasunaren espirituan oinarrituta, tresna berrien 

bidez aldaketak eragiten ahalegintzen dira (CES, BusinessEurope, UEAPME y CEEP, 2011). 

Eredu horren defendatzaileek azpimarratzen dute Malgusegurtasunak langileen mugimendu 

askea ahalbidetzen duela, lan-merkatuaren beharrizan eskakizun aldakorrei erantzun 

egokiak ematen dizkiela (Malgusegurtasunak etengabeko formazioa azpimarratzen du) lan 

batetik besterako igarobidean konponbideak emanez; ekoizkortasuna handitzen duela, 

ikaskuntza pizten duel¡`++a, aktibazio-neurriak hobetzen dituela eta giza kapitaleko 

inbertsioak handitzen dituela, besteak beste. Hala ere, trebetasun eta lan berrien aurrean, 

Malgusegurtasunaren bigarren aldira igaro nahi da, Mugikuntza (Mobication). 

Kopenhageko unibertsitateak 2011n aurkeztutako txosten batean gako berriak eskaintzen 

ziren Malgusegurtasunaren paradigma babesteko eta hobetzeko. Txosten horren arabera, 

lan-mugikortasun handia eta hezkuntza-sistema malgua, gobernuaren politikaren babes 

osoarekin, berebizikoak izan daitezke iparreko herrialdeen lehiakortasun eta etorkizuneko 

oparotasunerako; hau da, Mugikuntza (Mobility eta Education hitzetatik sorturiko 

anglizismoa /mugikortasuna eta hezkuntza). Horrek esan nahi du garrantzi handiagoa eman 

behar zaiola langabeziaren prebentzioari, formazioaren eta praktiken bidez, eta langileak 

lana aurki dezaketen tokietara joan ahal izateari. Garatu beharreko neurrien xedeak izan 

behar du langileei lan-merkatu dinamikoari egokitzeko gaitasuna sustatzen laguntzea, esan 

dugun bezala. Hezkuntzaren eta formazioaren bidez gaitasunak garatzea lan-eskaintza 

sustatzeko funtsezko elementu gisa ikusten hasia da. 

Mugikuntzak Malgusegurtasunaren paradigma sakontzen du, eta haren defendatzaileek 

diote lanen arteko trantsizioa ahalbidetzen duela eta lana eta bizimodu pertsonala uztartzeko 

aukera bultzatzeko dituela. Mugikuntzak dio laneko segurtasuna, hau da Outsider izatetik 

Insider izatera aldatzeko aukera, hezkuntzatik eta etengabeko formaziotik datorrela, eta 

horrek esan nahi du langileek formaziorako eta/edo birkualifikaziorako aukera izango 

dutela euren lan-bizitzako aldi guztietan. 

Malgusegurtasunaren paradigma nahiz horretatik eratorritako Mugikuntza lan-merkatuaren 

beharrizanei egokitzeko norbanako estrategietan oinarritzen dira, eta benetako balioa dute 

langabezia-tasa baxuak dituzten lan-sistema dinamikoetan soilik, enplegu batetik besterako 

aldaketa arina eta eraginkorra denetan; gainera, horrekin batera babes orokorreko sistema 

garestiak eta lan-merkatuari benetan erantzungo dioten formazio-sistemak erabili behar 

dira; hiru ezaugarri horietako bat ere ezin da EAEn bete gaur egun, baina garrantzitsua 

da paradigma horren hainbat puntu ulertzea. Alde batetik, datozen urteetan enpleguan 

garatuko diren hainbat gako biltzen ditu: mugikortasun handia, eta lanpostuetara iristeko 

gaitasun askoren premia, eta beste alde batetik, hezkuntza eta formazio politiken eta lan-

b.
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merkatuaren langile-eskaeraren artean dagoen loturaren garrantzia azpimarratzen du. 

Gainera, lan-merkatuaren barruko joan-etorriak dinamizatzen dituzten mekanismoak eta 

programak garatzen ditu, indarrean dagoen legeriaren barruan eta tenporalitate maila 

altuekin, tresna horiek ezin dira baztertu. Enplegu baten eta bestearen arteko trantsizioak 

dinamizatzea garrantzitsua da, eta horretarako, igarotze horiek dinamizatuko dituzten 

mekanismoak eta programak bilatu behar dira. Honen adibide da «Bavierako enpleguaren 

zubia» programa (Bayern Beschäftigungsbrücke). «Metalgintzako eta elektrizitateko 

industria» elkarte bavariarrak programa bat hasi zuen langile kualifikatu eta ingeniari 

gazteen enplegagarritasuna eta lanbide-heziketa bermatzeko. Horiek enpresa berezi 

batek kontratatzen ditu, eta gero sektoreko beste enpresa batzuetara bidaltzen ditu. 

Enpresa horiek gazteak animatzen dituzte formazio teknikoa hauta dezaten, langile 

gazteei hezkuntza-aldian lortzerik ez dituzten gaitasunak (espezifikoegiak direlako edo 

beste arrazoi batzuengatik) ematea, alegia, Bavierako eskualdean, metalgintzan zegoen 

langile kualifikatuen eskasia arintzeko asmotan. Gaur egin, lan-merkatuak eskatzen dituen 

formazio-premia berrien aurrean, enpresa-ehunak enplegu politiketan parte hartzea izan 

daiteke berrikuntzarako gakoetako bat, jarraian ikusiko dugun bezala.

«MUGIKUNTZA»REN ELEMENTU INTERESGARRIAK

 z Gaur egungo lan-merkatuaren funtzionamenduan gako diren bi elementu 

ditu: mugikortasun handia eta langileen kualifikazio handiaren beharra. 

 z Merkatuaren benetako eskaerei loturiko ikaskuntza jarraitua behar du. 

Formazio sistema eraginkorra eta balio erantsia sortuko duena eskaten du. 

 z Lanbide aldien arteko igarbideak lantzen ditu, lan baten eta beste baten 

artekoak, formazio aldiaren eta lanaren artekoak. Gaur eguneko lan-

merkatuan oso garrantzitsua da. 

 z Ekintzailetza bultzatzen du, bereziki balio erantsi handikoa. 

MUGIKUNTZA EZARTZEKO ERAGOZPENAK

 z Malgusegurtasun eredua eta horren ondoriozko Mugikuntza lan-merkatu 

arina, eta langabezia tasa baxuko eta kalitate handiko formazio-sistemak 

dituzten herrialdeetan soilik ezar daitezke. 

 z Ekonomikoki garestia da, horregatik ezar daiteke soilik langabezia tasa 

baxuko herrialdeetan. 

 z Konponbide hobeak ematen ditu heziketa mailoa ertain edo altuko 

pertsonentzat. 

 z Enplegagarritasuna du oinarri, gizarteratze-estrategia banakotua, jite 

kolektiboko beste esku-hartze mota batzuk aldee batera utzita. 
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Enpresa-ehunaren parte-hartzea eta konpromiso aktiboa, enpleguaren eta gizarteratzearen 

gaian murgilduta dagoen eragile delako. Joera argienetakoa da gizarteratzean inplikaturik 

dauden eragileak gero eta gehiago bultzatzea parte hartzera; eta horien artean daude 

Administrazio Publikoa, hezkuntza/heziketa sistema, langabeak eta enpresa-ehuna, 

besteak beste. Baliteke azken hori, enpresa-ehuna, izatea orain arte enplegu eta gizarteratze 

politiketan bazterretik igaro den eragileetako bat izatea zenbait herrialdetan, nahiz eta, 

zalantzarik gabe, elementu estrategikoa izan. Funts horrek gero eta indar handiagoa 

du Europa osoan. Hori aztertzen jarrita, komeni da enpresa pribatuak Alemanian duen 

zereginetik hastea; jarduera eta oparotasuna eragiteaz gain, herritarren formazioaren eta 

heziketaren ardura zuzena baitauka. Horren aldean, beste kultura batzuetan, formazioa 

eskola, unibertsitate edo bestelako ikastegietara soilik mugatzen da. Alemanian zeregin 

hori enpresa-ehuneraino zabaltzen da, eta horrek enplegua sustatzeko politika askotan du 

isla; eta gainera, enplegagarritasuna sustatzerakoan, lehen mailako aktiboa da. Esaterako, 

hemen dator formazio duala, non ikasleak etorkizunari buruz aukera egin dezakeen 11 

urtetik aurrera. Eskola hiru adarretan banatzen da: Gymnasium izenekoa, unibertsitate-

orientazio argikoa, Realshuzzle eta Hapshuzzle ikuspegi profresionalagoarekin. Azken bi 

adar horietatik jotzen dutenek enpresetan egiten dituzte ikasketak formazioa osatzeko 

ikasgai tradizionalekin bateratuz21. Nahi izanez gero, aurrerago aukeratu ahal izango dute 

karrera teknikoagoren bat. Adituek adierazi dute 11 urterekin gazteegiak direla halako 

erabaki bat hartzeko. 

Alemaniako kasuaren zirrikituez bestela, enpresa pribatuarekiko harremanak balio erantsi 

handiko lanpostuko ikaskuntzarako22 (Workplace learning) formulak garatzea ahalbidetzen 

du, bai langileentzat bai enpresentzat, formazioaren barruan zeregin aktiboa bereganatuz 

onura ateratzen baitiote herritarrak behar bezala kualifikatuta egoteari, eta horrek eragin 

zuzena dauka oparotasunean eta hazteko gaitasunean. 

Hala ere, enplegagarritasunaren eremuan enpresa pribatuen eta eragile garrantzitsuen 

arteko lankidetza eta konpromiso moduak askotarikoak izan daitezke. Horren adibide bat 

dira Tokiko Enpresen Lankidetzak edo Local Enterprise Partnerships (LEP), Big Society-

ren espirituaren barruan. LEP izenekoak bolondresen elkarteak dira, tokiko agintari eta 

enpresen artean sortu zituen 2011n Negozio, Berrikuntza eta Trebetasunen Sailak, bertako 

lehentasun ekonomikoak zehazten laguntzeko eta hazkunde ekonomikoa eta enpleguaren 

sorrera tokian-tokian indartzeko. Gaur egunera arte tokiko 39 bat enpresa-elkarte daude 

jardunean. LEP deiturikoak asko aldatzen dira bai neurriz bai jarduera-ekonomikoz bai 

lurralde kokapenari dagokienez (hirikoa edo landa-eremukoa). LEP bakoitzak bere helburuak 

zehazten ditu, eta sarritan enpresek eskatzen duten formazio bidezko enplegu-sustapena 

izaten da bat, autoenplegua sustatzea edo merkatu-hobi berriak bilatzea. Azkenik, 

Ingalaterran Hidden Talents edo Talentu ezkutuak programa ere aipatu behar da; programa 

zabala da, besteak beste enplegatzaileak inplikatu nahi dituena gazteen enpleguaren alde 

egin dezaten. 

21 2014ko urriaren 21ean, Elgoibarko Makina Erremintaren Institutua (MEI) da Espainia osoan formazio duala 
emateko zentro gisa homologatuta dagoen bakarra.
22 Lanpostuko ikaskuntza edo «Workplace Learning» diziplinarteko eremu bat da, kudeaketaren teoria eta 
praktika, norbanako ikaskuntza eta antolakuntzakoa, ikaskuntza formala eta ez-formala hartzen dituena; eta oro 
har, lantokiko bertako formazioarekin, garapenarekin eta heziketarekin zerikusia duen guztia.

c.
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Industria-ehunak enplegu politiketan parte hartzeko beste modu bat formazio sistemaren 

hobekuntzari lotuta dago. Ekonomia-eredu gainerakor berriak aurre egin behar dion arazo 

nagusietakoa da biztanleria aktiboak ez dituen (skill mismatch) trebetasun eta ezagupenak 

eskatzen dituztela enpresek, eta arazo horri aurre egiteko, hainbat tresna garatu dituzte, 

hala nola Finlandiako Barometro Okupazionalak. Barometro okupazionalen sorrera Suediako 

enplegu-bulegoetan jarri zituzten poster batzuetatik sortu ziren; haietan, okupazioak hiru 

kategoriatan banatzen ziren: eskasia, superabita eta oreka. Poster horiek egiteko, tokiko 

enpleguaren agintariek, urtean bi aldiz, tokiko 400 enplegatzaileri elkarrizketa egiten 

zieten lan-merkatuaren beharrizanei buruz galdetzeko, bai giza baliabideei bai formazioari 

zegokienez. Finlandiako ikerlari talde batek ideia kopiatu eta urrunxeago joatea erabaki 

zuen, lan-merkatuaren funtzionamendua ezagutzeko nahiaren barruan, enplegu bila 

dabiltzan pertsonei ere elkarrizketa egiten baitiete. Enplegatzaileekiko harremanaren bidez 

lan-merkatuak epe labur eta ertainean dituen beharrizanak jasotzen dira, bai giza baliabideei 

bai formazioari dagokienez. Informazio horren araberakoak dira formazio-sisteman abian 

jartzen diren ekintzak, eta lan-orientatzaileei datu fidagarriak ematen zaizkie merkatuen 

joerari buruz, eta horrela, orientazio-zerbitzuetako erabiltzaileei aholku egokiak ematen 

dizkiete.

 

ENPRESA-EHUNAREN EZARPENERAKO ERAGOZPENAK

 z Enpresa-kulturaren alderdi batzuk aldatu egin behar dira. Konplikatua izan 

daiteke enpresa-sektorea enplegu eta gizarteratze-arazoen konponbidean 

aktiboki inplikatzea, ulertzen baitute euren zereginak ez daukala horrekin 

zerikusirik. Horren ildotik, garrantzitsua da azpimarratzea eurak direla 

lehenengo onuradunak biztanleria aktiboa behar bezala kualifikatuta badago. 

 z Lankidetza ekintzak eta laneko sareen sorrerak aitzindaritza, konpromisoa 

eta dinamizazioa behar dute. 

 z Garrantzitsua da enpresa-ehunaren benetako arazoetan eragitea, euren 

arazoetarako konponbideak eskaintzea; horretarako, beharrezkoa da arazo 

horiek ondo ulertzea eta neurriko konponbideak bilatzea, eta ez orokorrak 

(eskatzen ez diren formazioak, eskatzen ez diren lanpostuak, beharrezkoak 

ez direnak. ). 

ENPRESA-EHUNEAREN INTEGRAZIOKO ELEMENTU INTERESGARRIAK

 z Enplegu-politika aktiboetan ustekabean joan den eragile bat da, gaur 

egun pairatzen diren arazo askorentzat konponbide ekar dezakeena: lan-

igarobideak, lanpostuei eustea eta formazioa. 

 z Aginte handienetakoa duen solaskidea da, formazio sistemak zehazteari 

dagokionez. Informazio hori garrantzitsua da laneko orientazioan 

dihardutenenetzat eta langabeentzat. 

 z Eragileen arteko batasunetik bide berritzaileak sortzen dira, ezagupenaren 

truketik eratorriak, arazoei hauteman eta arazoei konponbidea bilatzea. 
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Lan-bitartekaritza pertsonal eta taldekorako modu berriak eta gizarte-itunak. Enplegu-

politiken barruan interes handiko joera da orientazio-zerbitzuen pertsonalizazio edo 

bakoizpena. Nahiz eta gaur egun zerbitzu hori banaka egiten den zenbait herrialdetan, 

oraindik sakontzen ari dira. Esaterako, abiapunturako diagnostikoak egiten ari dira (ez 

da egoera bera iritsi berria den eta komunikatzeko eragozpenak dituen etorkinarena edo 

lizentziatu berri batena, edo ama ezkongai batena, edo luzaroko langabe batena); eta 

diagnostiko horietan, erabiltzaileekin batera, lortu nahi diren helburuak eta haietarainoko 

bidea zehazten dituzte. Kasu askotan, hartutako konpromisoak betetzen ez badira, 

laguntzak berrikusi egin daitezke. Halako ibilbideek mugarri lotesleak definitzen dituzte, 

eta konpromiso bihurtzen dira (tokiko hizkuntza ikastea, edo ezagupen maila jakin batera 

iristea, lanbide bat ikastea…), eta horiek ez betetzeak zehapenak eragiten ditu. Joera horren 

hainbat adibide daude,. horietako bat da Suediako Personal Introduction Plans; 2010. urteaz 

geroztik, eta etorkinak bizimodu sozialean zein lan-merkatuan uztartzeko xedez, berehala 

pizgarriak indartu zituzten lan-merkatuan sartzeko eta/edo enplegu bat lortzeko prestatzeko. 

Ekintza horren bidez lortu nahi da herritar gisa dituzten erantzukizunak hasieratik zehaztea, 

eta integrazio-kate eraginkorra sortzea. Gainera, etorkinen potentzialtasuna zein den 

jakiten eta erabiltzen ahalegintzen da, lan-merkatuan hobeto txertatzeko. Alemanian, 

Hartz23 erreformen funtsezko elementuetako bat zen enplegu-zentroek enplegu bila ari 

ziren pertsonei lagundu behar zietela modu integralean, beharrizan espezifikoak kontuan 

hartuta, ahalik eta lasterren lan-merkaturatzeko; horretarako, enplegu-zerbitzuetatik 

kontaktu pertsonal bat eskaintzen zitzaien enplegu bila ari ziren bitartean aholkularitza 

tinkoa eta laguntza emateko. 

Bitartekaritza bakoiztuaren eredu berrien beste adibide bat da Lonbardian (Italia) garatutako 

orientazio eta formazioaren kudeaketa da, Dote Lavoro. Programa horrek pertsonen 

zentralitatea, subsidiariotasuna eta aukeratzeko askatasuna lehenesten duen ereduaren 

alde egiten du. Dote Lavoro programari esker langabezian dauden pertsonek laguntza eta 

ikuskaritza espezializatua jasotzen dute (ez enplegu-zerbitzuetako laguntza generikoa) lana 

lortzeko, birziklatzeko edo autoenplegura iristeko xedez. Horretarako, lehenik eta behin 

onuradunak 4 maila desberdinetan txertatzen dira lan-merkaturatzeko duten aukeraren 

arabera, mailakatze hori hainbat faktoreren araberakoa da: adina, heziketa maila, esaterako. 

Sailkapen horren arabera, pertsonari laguntza bat ematen zaio lan-merkaturatzeko dituen 

eragozpenak kontuan hartuta. Kategoria bakoitzari beharrizanen araberako zuzkidura 

ekonomikoa dagokio. Zuzkidura horrekin, pertsonak zerbitzuak, beharrezkoak eta 

funtzionalak, aukeratu ahal izango ditu (formazioa, esaterako), enplegu-xedeak lortzeko, 

beti ere ikuskatzailearen onespenarekin. Programa horretan orientazio-zerbitzu guztiz 

indibidualizatua eta dirua langabezian dagoen pertsona aukeratutako lan-merkatura 

hurbilduko duen formazioan inbertitzeko aukera elkartzen dira. 

Orientazio espezializatuak gero eta garrantzi handiagoa du gaur eguneko lan-merkatuaren 

kontrakzio egoeraren aurrean. Beharrezkoa da orientazioa «mentoring» eredura gehiago

23 «Agenda 2010» izeneko Alemaniako politika, baina Hartz erreformak izenaz ere ezagutzen dira, 2002an onartu 
ziren eta lan-merkatua arautzen dute. Peter Hartz-ek bultzatu zituen, horregatik deitzen zaie horrela estraofizialki.

d.
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hurbiltzea, aholkularitza eraginkor eta jatorrizkoa eskaini ahal izateko. Konplikatua da 

benetako lan-orientazio eraginkorra eskain dezaketen zerbitzuak berdin garatzea iraupen 

luzeko langabe baten kasuan edo etorkin baten kasuan.

 

Beste alde batetik, langabeentzako taldeko dinamika eta plataformak garatzen hasi 

dira. Dinamika horiek enplegura iristea ahalbidetzen duten gizarte-trebetasunak lortzera 

bideratuta daude eta, aldi berean, langabeek –luzarokoek bereziki– pairatzen dituzten 

ondorio larrienak leuntzen ahalegintzen da: etsipena eta desafekzioa, alegia. Jardun 

mota horren adibiderik onena Kantabrian garatu diren enplegu-abiarazleak dira; horietan, 

coaching-a eginez, langabe talde bat taldean lan egitera animatzen dute, lana bilatzeko eta/

edo enpresa-proiektuak garatzeko dituzten gaitasun eta trebetasun guztiez jabe daitezen. 

Hori egiteko, coach bat erabiltzen dute (pertsona hori ere langabezian zegoen, eta bera da 

taldean dirua jasotzen duen bakarra), eta horrek taldea dinamizatzen du; adimen emozionala, 

komunikazioa eta sormena bezalako alderdiak lantzen dira. Curriculumak lantzeko eta 

aurkezteko teknika berriak lantzen dira, laneko elkarrizketak nola egin aztertzen dute, 

ORIENTAZIO BAKOIZTUA EZARTZEKO ERAGOZPENAK

 z Zerbitzua bakoizteak administrazioari baliabide gehiago eskatzen dizkio, 

eta zerbitzua behar duen bakoitzeko denbora gehigago; beraz, langile 

gehiago. 

 z “Mentoring” moduko ereduek duten arazoetako bat zerbitzu horiek 

eskaintzeko prestaturiko langileak behar dituela da. Enpresetara nola iritsi 

edo jarduera-eremu jakin batzuetan nola hazi dakien jendea. Jagole izateko 

ezaugarri jakin batzuk behar dira.

 z Aurreko eragozpenarenaz gain beste bat ere badago, zerbitzu horiek modu 

masiboak eskaitzea. 

ORIENTAZIOA BAKOIZTEAREN ELEMENTU INTERESGARRIAKN

 z Zerbitzuen bakoiztea funtsezko elementua da lan-orientazioan, hori 

nekagarriagoa izan daiteke atzeraldiekonomikoan (zerbitzuak eskatzen 

dituztenen kopuru handiagoa, eskatzaile mota gehiago), baina 

beharrezkoagoa ere bada, lanera iristea askoz zailagoa delako. 

 z Orientazio bakoiztua, “mentoring” edo jagoletza laguntza handia da 

aktiboki lan bila inplikaturik daudenentzat. 

 z Ibilbide pertsonalizatuak zehazteak gehiago inplikatzen ditu parte-

hartzaileak laneratzean. 

 z Zerbitzu horiek aukera-askatasuna sustatzen dute eta baita bokazioa ere 

enplegurako bideak hartzean. 
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enplegagarritasun mapak egiten dituzte, eta marka pertsonala lantzen ikasten dute, lan-

merkatuan bereizten eta hobeto posizionatzen. Langabezian dauden pertsonak benetako 

bilaketa aktiboan, konprometitu eta solidarioan, kokatzen dituzte, pare talde baten 

laguntzarekin. Ekimen horrekin urrats bat gehiago ematen du bizi-aktibazioko elementu 

errealak gehituta, langabeziak eragiten duen blokeo psikologikoa gainditzen laguntzeko. 

Eremu horretan, coachinga konponbide eraginkorrak eman ditzakeen dinamikak dituen 

diziplina da.

Azkenik, orientaziorako joera berritzaileen barruan sartzen dira lan-orientazioan diharduten 

pertsonak lanbideak eskatzen dituen ezagupenetan eguneratuta egon daitezen bilatzen 

duten ekimenak. Baieztapen hori janzteko, agian egokia litzateke egiaztatzea EBko 

zenbait herrialdetan orientazioari ematen zaion garrantzia hain handia denez, diplomatura 

bat da. Hala da Alemanian, Enplegurako Agentzia Federalaren Lan-ikasketa Aplikatuen 

Unibertsitatean. Unibertsitate hori 2006an sortu zen, eta Mennheimm eta Suchwerinen ditu 

campusak eta lan-merkatuarekin zerikusia duten lanbideetan lan egin nahi duten pertsonei 

gradu-ikasketak eskaintzen dizkie. Ikasleek ikasketak eta Enplegurako Agentzia Federalerako 

lana konbinatzen dituzte, eta alde batetik Enplegurako Agentzia Federaleko langileak 

trebatzen dituzte eta, bestetik, lan-merkatuko zenbait alderdiri buruzko ikerketa egiten 

dute. Bi programa nagusi ditu: Merkatuaren kudeaketarako programa, ikasleak trebatzen 

ditu enplegu-agentzietan lan egiteko, kolokazio eta gizarteratze eremuetan, prestazioak 

mantentzen eta baliabideen kudeaketan; eta Lanbide Orientazioa eta Kudeaketa programa, 

ikasleak ibilbide profesionalean gidari eta orientatzaile lanerako prestatzen dituena. 

Enplegu-zerbitzuko hobekuntzak Frantzian ere egin dituzte Pôle Emploi izenekoak (enplegu 

zentroak). Enplegua kudeatzeko webgune modernoa da, lan-eskaintzetara jotzeko edo CV 

txertatzeko aukeraz gain, langileak behar dituzten lanbideei buruzko bideoak erakusten 

dituzte, eta enplegu zentroei buruzko aholkularitza ematen dute eta enplegu-bilaketarako 

bestelako erreferentziak ere bai. Joera horren adibide gehiago badaude, Turkian esaterako, 

2012an, IŞ  KUR-ek, enplegu-zerbitzu nazionalak bertako langileak entrenatu zituen eta 

bokazioko 2. 000 aholkulari edo «Iş vemeslekdanış manları» kontratatu zituen. 

Finean, laneko orientazioa espezializazio eta profesionalizazio prozesuan dagoela ikusten 

da. Orientazioak, zorrotz eginez gero, garai zalantzagarri eta ekonomia-eredu aldakorreko 

sasoi honetan ekarpen handiak egin ditzake biztanleria aktiboaren ibilbide profesionaletan. 

ZER ESKAIN DIEZAIEKE COACHINGAK LANGABEEI?

 z Coachingaren metodologiek eta dinamikek honako hau lor dezakete: langabeek 

izan dezaketen etsipen edo blokeo psikologikoko egoeretan konponbidea, 

bereziki luzaroko langebeei; lan-sareak sortzea piztea, bokazioa bilatzea 

edo pertsonen motibazioei eta beharrei loturiko ibilbide profesionala, 

potentzialtasunak garatzea… 

 z Coachinga lan-aktibaziorako tresna eraginkor gisa aukera daiteke. 
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Hori lortzeko, beharrezkoa da ondo prestatuta dauden orientatzaileak edukitzea, lan-

merkatuaren eskaerak ondo ezagutzen dituztenak.

NLan-bitartekaritzarako formula berriak. Lan-merkatuan eskaintzen bitartekaritza egiteak 

aukera ugari eskaintzen ditu enplegu politiketan, zenbait herrialdetan, enplegu-zerbitzuen 

bidez kudeatu beharrean, zerbitzua azpikontratatzen hasi dira. Hori da «Payment by 

Results» edo «Emaitzen araberako Ordainketa» izenekoaren kasua, Ingalaterran ezarri da 

The Work Programmeren barruan. Programa hori 2011n bultzatu zen, eta sektore pribatuko, 

publikoko erakundeen eta boluntarioen bidez garatzen da, eta luzaroko langabe bihurtzeko 

arriskuan dauden pertsonei aholku eman eta laguntzen diete. Gobernuaren eta haren 

kideen epe luzerako inbertsioa da programa, lan iraunkorraren bila gero eta jende gehiagori 

laguntzeko xede horretan. 

Payment by Results kasuan, pizgarriak (ordainketak) eta erakunde parte-hartzaileen aldetik 

berrikuntzak egiteko aukerak bateratzean datza. Aurrez prestaturiko programak egin 

beharrean, erakunde parte-hartzaileei aukera ematen die langabeziari aurre egiteko euren 

ideiak martxan jartzeko eta abian jarritako proiektuaren arrakastaren arabera, laguntza 

handiagoa edo txikiago jasotzen dute. Enplegu-zerbitzuek lan-bilaketa laguntzen jarraitzen 

dute langabeziaren lehenengo fasean, Payment by Results programan parte hartzen duten 

erakundeak, ordea, luzaroko langabe bihur daitezkeen langabeetan zentratzen dira. 

Programa horrek hiru printzipio ditu:

•	 Parte-hartzaileei lana aurkitzeagatik ordaintzea; ordainketa hori handitu egiten 

da kontratazioaren iraupenaren arabera, eta onuraduna lan-merkatutik hurbilago 

edo urrunagoko posizioan kokatzearen arabera. 

•	 Zerbitzuen hornitzaileen lanerako askatasuna, tokiko hornitzaileak dira 

ZERGATIK DA BEHARREZKOA ORIENTAZIOA PROFESIONALIZATZEA?

 z Orientazioa profesionalizatzea balio erantsi handiko elementua 

izan daiteke ekonomia-eredu aldaketarako garai honetan; izan ere, 

trebetasun eta ezagupen gehiago eskatzen ditu lan merkatuak, bai eta 

duden baliabideen inguruan orientatzeko ere

ENPLEGUAREN PROFESIONALIZAZIOAREN ARAZOA

 z Arazoa da eredu ekonomiko eta sozal berriari aurre egingo dion orientazio 

zerbitzu bat eskaintzeko aldaketa hori ulertzen duten eta kalitateko 

enplegura iristeko jarraibideak eta ibilbideak eta formazio-eskaerak giza 

baliabideen eskaerak zein diren badakien orientatzaileak behar dira. 

Horrek, zalantzarik gabe, EAEk duen orientazio-sisteman gauza zaila 

dirudi. 

e.
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egokienak pertsonei lana bilatzen eta hari eusten laguntzeko modu eraginkorrena 

identifikatzeko. Horiek euren ahalegina enplegua bilatzeko xedean finka dezaten, 

administrazioak eskakizunak ahalik eta gehien minimizatu ditu. Puntu horretan, 

lortutako emaitzen gardentasunari ere garrantzi handia emate zaio. 

•	 Epe luzerako konpromisoa. Bost urteko kontratuak egin dituzte hornitzaileek 

epe luzerako programak eta ideiak garatzerik izan dezaten, tokiko agintariekin 

edo beste edozein bazkiderekin aliantzak sortuta, eta erakundeek programa 

garatzeko beharrezko azpiegituretan eta baliabideetan inberti dezaten erraztuko 

duten pizgarri ekonomiko handiak emanez. 

Programa honetan, onuradunak hiru hilabete lan-merkatuan eman ondoren hasten dira 

zerbitzuen hornitzaileak kobratzen. Une horretatik aurrera, beste diru-kopuru bat kobratzen 

du kontratazio-hilabete bakoitzeko, bi urtera arte, lan-merkatutik urrun zeudela jotzen 

zen pertsonen kasuan. Ekimen horrek enpresa pribatuko oinarrizko elementuak hartzen 

ditu eta gizarteratzeko enpresen eremura eraman, horrela bakoitzak bere negozio eredua 

eta helburuak lortzeko estrategiak garatzeko aukera dauka, jardun beharreko luzaroko 

langabeei dagokienez. 

Urrakortasun egoeran dauden pertsonei laguntzeko zerga-neurriak. Beste joera aipagarri 

bat da gutxieneko diru-sarreretara iristen ez diren pertsonek pairatzen dituzten arazoak 

leuntzeko neurri fiskalak erabiltzea da. Frantziako Prime pour l’emploi edo Enplegurako 

prima, esaterako. Prima hori kideetako batek, gutxienez, lanean badihardu eta muga jakin 

batzuk gainditzen ez dituzten diru-sarrerak jasotzen dituzten etxeetan ematen da. Prima 

hori errentagatiko zergatik deskontatzen da zuzenean. Beste adibide bat dira Ingalaterrako 

Children Tax Credit eta Working Tax Credit izenekoak. Horietako lehena gutxieneko errentara 

iristen ez diren seme-alabadun etxeetara bideratzen da, eta bigarrena, soldata txikiak 

dituzten norbanakoei (seme-alabak izan zein ez), 25 urtetik gorakoak badira, eta astean 

30 ordu baino gehiago lan egiten ez badituzte. Belgikan Tax-free income (zergarik gabe) 

erabiltzen da. Esloveniak osagarri bat sartu du zerga-esleipenean, diru-sarrera txikiko 

zergadunei errentaren gaineko zergen zama arintzeko. Herbehereetan zerga-arau batzuk 

daude lanean ari diren pertsonen errenta handitzera bideratuak bereziki. Horren adibidea 

ZERGATIK BEHAR DIRA BITARTEKARITZARAKO AUKERAK?

 z Lan-merkatuan sortutako lan-eskaintzekiko bitartekaritza oso gutxi landu 

den eremua da enplegu-politiken barruan; eta deigarria da, enplegua 

lrotzera bideratuta daudela kontuan hartuta. 

 z Tokiko eremuaren aldeko apustua egiten du enplegua sortzeko; kontuan hartu 

behar den datua da Espainian, azkeneko hamarkadan sortu den enplegua 

ETEek eman dutela; eta kasu askotan horiek ez dute giza baliabideen sailik, 

beraz, bitartekaritza zeribtzuaren lehenengo onuradunak dira. 

f.
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da enplegutik datozen diru-sarrerak jasotzen dituztenen zerga-murrizpena (Arbeidskorting); 

horrek esan nahi du ordaindu beharreko errentaren gaineko zerga murriztu egiten dela. 

Gaizki ordainduriko lana duten pertsonentzat pobreziaren iruzurra murrizteko neurri batzuk 

ere hartu dituzte; soldata txikiak dituzten pertsonei errenta murriztea, esaterako, edo 

laneko bizimodua eta familia uztartzera bideraturiko zerga-neurriak, 12 urtetik beherako 

seme-alabak dituzten familiei laguntzeko.

Halako politiken xedea izan ohi da etxe bateko gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko 

kopuruak lan-merkatuan parte hartzearekin konbinatzea, pobreziaren iruzurrari izkina 

egiteko. Gainera, abantaila bat ere badute, apenas du izaera estigmatizatzailerik. 

Bizimodu pertsonala eta lana uztartzea, gizarte arrisku berrien mende dauden kolektiboei 

laguntzeko elementu gakoa. Garrantzia ematen ari diren beste alderdi bat da lana eta 

bizimodu pertsonala uztartzeko aukerak eskaintzea. Halako arazoek gizarte-arrisku berrien 

mende dauden kolektibo batzuei hein handi batean eragiten diete. Bereziki familia etorkinei 

eta enplegurik ez duten ama ezkongabeei laguntzera bideratuta daude halako ekintzak; izan 

ere, sarritan, seme-alaben zaintza izaten dute lan-merkatura iristeko eragozpenik handiena.

Ebaluazioa etengabeko hobekuntzarako eta politika eraginkorrak gauzatzeko elementu 

gakoa. Joera garrantzitsu eta beharrezkoa da garatu diren enplegu-politiken ebaluazioa 

egitea. Neur daitekeena soilik kontrolatzen da, eta ebaluazioek kontrol hori ahalbidetzen 

dute. Europa osoan, herrialde aurreratuenetan bereziki, garatutako politiken eta programen 

ebaluazioak egiten dituzte. Halako ebaluazioetan, besteak beste, honako faktore hauek 

aztertzen dira:

•	 Programen edo politiken eraginkortasuna. Programak zehaztutako helburuen 

lorpena neurtzen da, esaterako, lanbide-heziketan, lan-merkatura iritsi den 

pertsona kopurua eta lanpostuan zenbatek jarraitzen duen. 

•	 Politiken edo programen eragina. Eragin-ikerketek programek epe labur, ertain 

eta/edo luzera abian jarrita eragiten dituzten ondorioak aztertzen dituzte, nahi 

zirenak izan zein ez. 

•	 Eraginkortasuna ere aztergaia da. Batez ere, kostua eta onura kalkulatuta 

ondorioztatzen da. 

VENTAJAS DE LAS MEDIDAS FISCALES 

 z Una de las grandes ventajas de las medidas fiscales es que tienen un casi 

nulo efecto estigmatizador en las personas beneficiarias.

 z Ofrecen versatilidad a la hora de desarrollar apoyos a rentas bajas y a 

familias con hijos, y además, son una buena forma de promover el trabajo 

frente al cobro de subsidios sin influir en el mercado laboral.

g.

h.
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Gizarteratze-politiken etorkizunak definitzen duten ekintzak, bereziki, ebaluazio hauen 

ondorioetan oinarritzen dira, eta horregatik izan behar dute zehatzak eta zorrotzak. Kasurik 

deigarriena Ingalaterrakoa da; egiten diren programa askoren ebaluazio publikoak aurki 

daitezke han. Hala nola, txosten honetan aipatu diren programa guztiak. Eremu horretan, 

nabarmentzekoak dira ere London School of Economic and Political Science-ren What 

Work Center of Local Economic Growth erakundearen ekarpenak, enplegu-politiken eragina 

aztertzen aditua den erakundea izanik. Enplegu-programen eta politiken ebaluazioa 

funtsezkoa da; gainera, Erresuma Batuan bezala, gardena izan behar du herritarrek emaitzen 

berri izan dezaten, eta gizarteratzearekin zerikusia duten erakunde guztiek hortik ikasterik 

izan dezaten, esku-hartze mota berriak proposatzerakoan eta sortzerakoan.

Gizarte berrikuntzaren eta ekintzailetzaren aldeko apustua. Europar Batasunak, eredu 

ekonomiko eta soziala aldatzeko bidean, enpresa sozialen aldeko apustua egin nahi du, 

aldaketarako giltzarri gisa. Krisi eta eredu-aldaketako garai honetan sortzen diren erronkei 

kohesioa eta konponbide berritzaileak ekar diezazkieketela uste da, jasangarritasuna, 

enplegua eta gizarte-desberdintasunen murrizketa ekarriz. Testuinguru horretan, ekintzaile 

sozialaren figura agertzen da jarduera ekonomiko honen oinarri garrantzitsuenetako gisa. 

Aldaketaren eragile gisa ikusten dituzte, pertsonen eta erkidegoen bizimodua hobetzeko 

grina sentitzen duten norbanako edo talde gisa. 

•	 Europako Batzordearen «Gizarte-ekintzailetzaren aldeko ekimenean» (IES)24 

adierazten den bezala, gizarte-enpresek honako ezaugarri komun hauek dituzte:

•	 Merkataritzaren bidez lortzen dituzte irabaziak. 

•	 Jarduera ekonomikoaren izateko arrazoia ongizate komunera bideraturiko xede 

soziala dute, eta sarritan, berrikuntza sozial handian izaten du isla. 

•	 Onurak berrinbertitu egiten dira, bereziki xede sozial hori lortzeko. 

•	 Misioa islatzen duen antolakuntza-modu edo jabetza-araubidea, gobernantza 

demokratikoan, parte-hartze printzipioetan edo justizia sozialean zentraturiko 

printzipioetan oinarrituak. 

Jarduera hori garatzeko hainbat lan-ildo gauzatu behar dira: finantzaketarako sarbidea 

hobetzea; gizarte-enpresen ikusgarritasuna handitzea; laguntza programak sustatzea Gazte 

Ekintzaileen Erasmus, kasu; gizarte-eraginari buruzko azterlanak egiteko metodologiak 

sortzea eta garatzea ahalbidetzea, besteak beste. Beste ekimen azpimarragarri bat SIE da 

(Social Innovation Europe)25, arduradun politiko, enpresaburu, akademiko eta hirugarren 

sektoreko langileentzako topagune izan nahi du. 

Krisialditik irteteko eragile gako gisa ikusten dira gizarte-enpresak. Horren adibidea da 

Eslovenia, non 2011n ekintzailetza soziala sustatzeko legea eman zuten. Lege horrek 

sozialki onuragarritzat definitzen ditu ezgaitasuna duten pertsonen, lehenengo enplegua 

bilatzen dutenen, emakume langabeen, gizarte-urgazpena jasotzen dutenen, luzaroko 

emakume langabeen eta lan-merkatura iristeko eragozpenak dituzten beste kolektiboen 

enplegura bideraturiko ekintzak. Europako herrialde askotan aurki daitezke halako 

24 http://ec. europa. eu/internal_market/social_business/index_en. htm
25 https://webgate. ec. europa. eu/socialinnovationeurope/

i.
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ekimenak, hala nola: Austrian, Belgikan, Txekiar Errepublikan, Espainian, Finlandian, 

Frantzian… Esloveniako adibidean ikusi dugun bezala, halako enpresen nahia izaten da 

lan-merkaturatzeko eragozpen handienak dituzten pertsonak apurka-apurka txertatzea. 

Baina gizarte-enpresek babesturiko enpleguaren eremua gainditzen dute. Esan daiteke 

babesturiko enplegua gizarte-enpresen aukeretako bat dela, baina beste lan-eremu 

batzuetara ere bidera daitezke. Horren adibide bat izateko honako erakunde hauek egiten 

ari diren sustapen eta ikusgarritasun lana egiazta daiteke: Ashoka, Skoll Fundazioa edo 

Schwab Fundazioa. Horietan gizarte ekintzaileen lana biltzen da (Aldaketaren eragile edo 

Changemakers deituak) eta ekintza-eremua eta gizarte-ekintzailetza txerta daitekeen 

negozio-ereduak zein diren egiazta daiteke. 

Hain berritzaileak ez izan arren, gizarteratzea pizteko erabiltzen ari diren beste neurri batzuk 

dira hauek: beltzeko enpleguaren aurkako borroka, eskola uzte goiztiarraren kontrako 

borroka edo azpienpleguaren aurkako borroka (Txekiar Errepublikako Donez proiektua 

kasu).
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4. ENPLEGU ETA GIZARTERATZE GAIETAKO 
JARDUNBIDE EGOKIEN HAUTAKETA

4.1. Jardunbide egokien definizioa eta hautaketarako irizpideak

Jardunbide egokiaren definiziotzat honako hau proposatzen da (aurretiaz EGFaren eremuan 

testatua eta, bereziki, enpleguaren eta aukera-berdintasunaren eremuan): enpleguaren, 

formazioaren eta gizarteratzearen eremuan abian jarri diren eta emaitza onekin aldaketak 

eragiteko gai direla erakutsi duten jarduerak, metodologiak eta tresnak. 

Zentzu zabaleko definizioa da, ekintzak eta metodologiak (prozedura, prozesu edo egitura baten 

sorrera izan daitezkeenak) eta/edo tresna jakin bat hartzen ditu barnean. 

Irizpideek hiru azterketa-dimentsio desberdini erantzuten diete:

1. Jardunbidearen edukia

Testuinguruaren deskribapena: herrialdea, lurralde-eremua, erakunde sustatzailea, 

inplikaturiko eragileak, xede diren kolektiboak eta jardunbidea garatzen den eremua. 

Jardunbidearen deskribapena: hautatutako jardunbidea zertan datzan azalduko da labur. 

2. Emaitzak 

Eragina: jardunbidearen emaitzak azaldu eta aztertuko dira. 

3. Transferitzeko potentzialtasuna

Atal horretan azpimarratzen dira enplegagarritasun eta gizarteratze gaietan EAEn 

hauteman diren errenkei konponbidea ekar diezaieketen elementuak. Era berean, 

jardunbidea transferitzeko eragozpena izan daitezkeen alderdiak ere azpimarratuko dira.
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4.2. Jardunbide egokiak: FORMAZIOA ETA KUALIFIKAZIOA

ENPLEGU LANZADERAK edo ABIARAZLEAK

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: ENPLEGU LANZADERAK edo ABIARAZLEAK

PARTE-HARTZAILEAK: Fundación Telefónica, Cantabriako Gobernua, ENCAM 

(Enplegurako Kantabriako zerbitzua ), Junta de Andalucía, FSE, Acción contra el 

Hambre, “La Caixa” gizarte-ekintza, San Cebrián Fundazioa, Barclays Foundation, 

UNIR (Errioxako Nazioarteko Unibertsitatea), Errioxako Gobernua, Carcaixent-eko 

Udala, Profesor Uría Fundazioa, Rabobank

HERRIALDEA: Espainia.

LURRALDE-EREMUA: gaur egun 11 autonomia erkidegotan eta 25 udalerritan 

garatzen da.

WEBGUNEA: http://www.lanzaderasdeempleo.es/

DESKRIBAPENA

«Enplegu eta Ekintzailetza Solidarioko Lanzaderak» langabeziaren aurrean esku hartzeko 

filosofia berria dira. Jose Maria Perez «Peridis»en eskutik sortu ziren krisialdi ekonomiko 

orokorreko eta langabezia-tasa altuko egoera honi aukerak eta irtenbideak bilatzeko. Lanzadera 

horietan lanbide orientazioaren eta enplegura iristeko trebetasunak lortzeko moduaren 

ikuspegia aldatzea proposatzen da. 

«Enplegu Lanzaderen» xedea da langabe daudenak sarritan pairatzen dituzten portaera 

pasiboetatik eta blokeo psikologikotik urruntzea, coaching dinamiken bidez. Zer dira enplegu 

lanzaderak? Langabe, boluntario, aktibo, ikusgarri eta solidarioen talde bat da, hainbat lanbide 

eta hainbat adinetakoak (20-58), aldian-aldian elkartzen dira eta denon artean denontzako lana 

bilatzen dute, eta elkarri laguntzen diote, elkar animatuz eta enplegurako jarrera eta gaitasuna 

modu aktiboan hobetuz. Coach baten zuzendaritzapean aritzen dira, hura ere langabeziatik 

datorrena (bera da kontratu bat duen bakarra), eta bere ardura da lanzaderak dirauen 9 

hilabeteetan taldea arteztea. Taldea konfidantzazko eta elkar-laguntzako giroa sortzen 

ahalegintzen da, eta hainbat arlo lantzen ditu: adimen emozionala, komunikazioa eta sormena, 

esaterako; curriculumak egiteko eta aurkezteko teknika berriak ezagutarazten dituzte; hainbat 

dinamika erabiliz, laneko elkarrizketei aurre nola egin aztertzen dute, enplegagarritaun-mapak 

egiten dituzte eta marka pertsonala lantzen eta lan-merkatuan hobeto posizionatzen ikasten 

dute. «Enplegu lanzaderen» azken xedea taldearen enplegagarritasna hobetzea da, egungo 

merkatuak ezartzen dituen erronken aurrean posizio aktibo, konprometitu eta solidarioan 

kokatuko dituen ikuspegitik. 

Ekimenaren bultzatzailearen, Jose Maria Perez «Peridis»en hitzetan: «pertsona langabe bat 

etxean bakarrik dagoenean, erabiltzen ez den etxe bati gertatzen zaizkion gauzak gertatzen 

zaizkio: itoginak agertzen dira, kristalak apurtzen dira, lapurrak sartzen dira… pertsona 

langabeen kasuan, etsipenak hartzen ditu, porrotean jausten dira, beheraldian…». Peridisen 
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hitzetan, langabezia bada arazoa (langabezia, pertsona langabea gogogabeziak hartzen duen 

egoera gisa ulertuta), soluzioa langabearengan berarengan eta taldean dago. Lanzadera 

horietan, lana aurkitzen baduzu, Lanzaderan lanean jarraitu behar duzu. Gizarteratzea oso altua 

da, baina gero eta Lanzadera bakoitzaren araberakoa da. Peridisen arabera, funtsezko printzipioa 

pertsonarengan eta haren duintasunean konfidantza edukitzea da; parte hartzen dutenean 

erabilgarri sentitzen direlako, besteei laguntzen dietelako eta elkartasuna eta laguntza jasotzen 

dutelako. Gainera, onartu egiten da gauza astunak askoren artean eramanez gero, arindu egiten 

direla. Pertsonen potentzialtasuna, haien balioak, elkartasuna, afektibitatea, irudimena eta 

lanagatiko maitasuna garatu nahi dira. 

Lehenengo Enplegu Lanzaderak 2013an hasi ziren funtzionatzen, Aguilar de Campoon (Palentzian) 

eta Cantabriako lau udalerritan. Haiek emandako emaitza onei esker, Espainian hedatu dira, eta 

2014an beste 76 lanzadera inguru jarri dira abian. 

HARTZAILEAK

 z Langabeak

HELBURUAK 

 z Taldearen laguntzarekin lan-bilaketa aktiboa sustatzea. 

 z Elkartasuna eta afektibitatea lan-bilaketa aktiboa pizteko elementu gako gisa sustatzea. 

 z Langabeen potentzialtasuna garatzea. 

 z Lan-merkatura iristeko beharrezko gaitasun eta trebetasunak eskuratzea. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Enplegu Lanzaderek benetako konponbidea ematen diote langabezian dauden pertsona 

askok pairatzen duten blokeo egoerari. Sentipen hori, sarritan, ez da kontuan hartzen 

enplegua bilatzeko ekintzetatik, eta funtsezko elementua da langabeen proaktibitatean. 

 z Coachingak tresna eta dinamika berritzaileak ematen ditu norbanakoen pizgarri, eta 

lanera iristea ahalbidetuko dieten bide berriak aurkitzeko aukera eskaintzen diete. 

 z Taldeko jardunbidea denez, baliabideei dagokienez ere eraginkorra izan daiteke, 20 

lagunera arteko taldeak osa daitezke eta. 

 z Enplegu Lanzaderen indargune handiena taldeetan parte hartzen dutenak bolondresak 

izatea da. Zigor motako ekintzen aurrean, elementu hori indartu egin behar da 

enplegagarritasuna pizteko egiten diren ekintzetan. 

 z Talde bakoitzaren baitan dagoen soslai desberdintasuna ere ekarpen handia izan daiteke 

elkartasuna eta adiskidetasuna bezalako balioak lantzeko. Ezagupenak, kezkak eta 

helburuak partekatzeko aukerak maila pertsonalean eragiten du, eta oso positiboa izan 
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daiteke bai norbanakoarentzat bai gizartearentzat. Enplegu Lanzaderen oinarri diren 

balioak guztiz inklusiboak dira. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Kolektibo batzuek eragozpen gehiago izango dituzte merkaturatzeko, nahiz eta halako 

dinamiketan parte hartu. Izan ere, alderdi «emozionalak» soilik ez ditu lana aurkitzeko 

dauden gabezia guztiak konpontzen. Kasu batzuetan beharrezkoa da jarrerak eta lan-

merkatuak eskatzen dituen ezagupenak barneratzea bateratzera. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

Gaur egun, EAEn, langabeziak gaitzeko ekintza gehienen oinarria ezagupenak eskuratzera 

bideratuta daude, eta ez alderdi emozional eta/edo jarrerazkoei. Hori dela eta, Enplegu 

Lanzaderak dagoeneko badenaren osagarri izan daitezke. 

Gainera, ekintza hori oso moldakorra da, eta lan-eskaintzen bitartekaritzarekin, bokazioak 

bilatzeko lanarekin indartu daitezke pertsonek euren intereseko formazioa egin dezaten. 

Proiektu horrek bestelako elementu batzuk ere gehitzen ditu, parte-hartzaileak enplegura 

hurbiltzea baino harago doazenak. 
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DOTE LAVORO

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: DOTE LAVORO (LANERAKO ZUZKIDURA)

PARTE-HARTZAILEAK: Giunta della Regione Lombardia, Unità Organizzativa Mercato 

del Lavoro 

HERRIALDEA: Italia

LURRALDE-EREMUA: Lonbardia eskualdea

WEBGUNEA: http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&

childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213619333685&packedargs=NoSlotForSiteP

lan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213341454946&pagename=DG_IFLWrapper

DESKRIBAPENA

Egungo lan-merkatuaren erronkei aurre egiteko, Lonbardia eskualdeak ardatz gisa emaitzak, 

pertsona, aukera-askatasuna eta subsidiariotasuna dituen kudeaketa-eredu bat hartu du. Hori 

lortzeko, Dote Lavoro izeneko zerbitzu pakete pertsonalizatua sortzen ahalegindu dira. 

Dote Lavoro ekimenak erabiltzailea jarri nahi du enplegagarritasun arloko esku-hartzeen erdian; 

hori dela eta, langabeek laguntza eta ikuskaritza pertsonalizatua jasotzen dute (eta ez enplegu-

zerbitzuen generikoa), lanera iritsi, birziklatu edo autoenplegura iristeko. 

Dote Lavoro programak honako prozedura hau erabiltzen du: lehenik eta behin, onuradunak 4 

kategoriatan sailkatzen dira lan-merkatura iristeko dituzten aukeren arabera. Sailkapen hori 

egiteko, hainbat aldagai hartzen dira kontuan: adina, sexua, heziketa maila, interesak eta 

potentzialtasunak. Sailkapen horren arabera, onuradun bakoitzari laguntza bat ematen zaio, 

lan-merkatura iristeko duen zailtasunaren arabera. Kategoria bakoitzari beharrizanen araberako 

zuzkidura ekonomikoa dagokio. Une horretatik aurrera, pertsonak eta bere ikuskatzaileak 

hainbat helburu finkatuko dituzte, lan-merkatura iristeko. Zuzkidura horrekin, pertsonak 

zerbitzuak, beharrezkoak eta funtzionalak, aukeratu ahal izango ditu (formazioa, esaterako), 

enplegu-xedeak lortzeko, beti ere ikuskatzailearen onespenarekin. 

Helburuak adostu egiten dituzte; beraz, erabiltzaileak intereseko dituen formazio-ekintzetan 

erabil dezake dirua, baina errealistak eta praktikoak izan behar dute, eta lan-merkatuko eskaerak 

hartu behar dituzte kontuan. 

Beste alde batetik, programa garatzeko eta Lonbardiako Eskualdeko Enplegu sailaren zuzkidurak 

kudeatzeko, ziurtaturiko eragile batzuekin egiten du lan. Eragile horien ardura da harrera egitea, 

gaitzea, akonpainamendua eta laguntza. Geroago, eragileak ebaluatu egiten dituzte eta emaitzen 

arabera, saria ematen zaie. Emaitzak lortzea ezinbestekoa da Dote Lavoro programaren barruan 

beste onuradun batzuen ardura hartzeko. 
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ONURADUNAK

 z Langabeak. 

 z Bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonak. 

 z Lan-merkatura sartuko diren pertsonak, formazioko azken urtean dauden gazteak. 

 z Zenbait kasutan, pertsona langileek ere parte har dezakete (behin-behineko lanak 

dituztenek, esaterako). 

HELBURUAK 

 z Laguntzak pertsonalizatzea, programaren erabiltzaileek jaso dezaketen laguntzaren 

intentsitatea enplegurako sarbidea eragozten duten faktoreen arabera bereizita. 

 z Enplegu zerbitzuak emaitza jakin eta zenbagarriak lortzera bideratzea. 

 z Eragile ziurtasunak jabetzea, euren onuradunei lanerako sarbidea ematean emaitza 

hobeak eskain diezazkieketen. Hori ekintzen ebaluazioaren bidez eta horren araberako 

baliabide zuzkiduraren bidez egiten da. 

 z Eragileen eta beste aktore batzuen arteko lankidetza sareak aktibatzea laguntzea, eta 

bakoitzarentzat berezko irtenbideak bilatzea sustatzea. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Orientazioari dagokionez, zerbitzuak pertsonalizatzea. Onuradunek eragile berberarekin 

egiten dute lan, eta beraz, orientazio talde berarekin. 

 z Orientazioarekin, formazioarekin eta lan-bilaketarekin sakonago konektatzen du. 

 z Erabiltzailearentzako egokia den formazioa norberak hautatzeak lanbide profesionalak 

bultza ditzake, norberaren interesean oinarrituriko espezializazio profesionala tresna 

garrantzitsua da gaur egungo lan merkatuan leku bat aurkitzeko. 

 z Onuradun bakoitzaren interesekin eta potentzialtasunekin bat datorren formazioa lortzeko 

aurrekontua esleitzeak (betiere ikuskatzailearen oniritziarekin) bestelako sinergiak 

sortzen ditu. Zentzuzkoa dirudi pentsatzea Dote Lavoro programaren onuradunak kalitate 

berretsiriko zentroetara soilik joango direla (are gehiago, kontuan hartzen badugu 

erakunde laguntzaileek onura ateratzen dutela zerbitzuen erabiltzaileek lana aurkitzen 

dutenean); horrek formazio-sistemaren hobekuntza eragingo du, aurrekoak zentroen 

arteko lehiakortasuna piztuko lukeelako, besteak beste lortutako emaitzak balioetsiz. 

 z Modalitate horrek jarduteko aukera asko ematen diete enplegua sustatzen duten 

formulak bilatzeko; emaitzen araberako baliabideak lortzen dituztenez, helburu hori 

lortzeko hainbat bide aztertzea ahalbidetzen dielako. 

 z Ebaluazioa da finkatutako helburuak lortzen dituzten erakundeei baliabideak esleitzeko 

modua, eta horrek bikaintasuna bilatzera behartzen ditu erakunde ziurtatuak. 
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JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Gizarteratzeetatik onura ateratzen dutenez erakunde laguntzaileek, joera sor liteke 

onuradunak epe laburrera enplegu gehiago dagoen eremuetara eramateko, eta epe 

ertain eta luzera emaitza hobeak eman ditzaketen esku-hartze integralak baztertzeko. 

 z Horrek, aldi berean, horrek eragin dezake erakunde laguntzaileak lan-merkatutik oso 

urruti dauden pertsonak alde batera uztea. 

 z Dote Lavoro programa, alde batetik, beharrizan indibidualetan zentratzen da gehiegi, 

eta konponbide orokorragoak eskaintzen dituzten egiturak sortzea eragozten du 

horrek, jende gehiagorengana heltzea, alegia, Barometro Okupazionalen kasuan bezala 

(aurrerago ikusiko dugun hautatutako jardunbide egoki bat). 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

Jardunbide horrek gurera ekartzeko hainbat elementu potentzial ditu. Orientazio eta bitartekaritza 

sistema emaitza jakin eta neurgarrietara zuzentzera behartzen du. Emaitza horien artean, 

garrantzitsuena, enplegua aurkitzea da; horretarako, enplegagarritasunaren, orientazioaren, 

formazioaren eta gizarteratzearen zirkulua ixtean datzala uler daiteke. Gaur egun, EAEn, 

azkeneko etapa horrek ez dauka lehenengo biek besteko garrantzia enplegu-politiketan. 

Gainera, langabeei formazioa eskaintzen dieten eragileen arteko lehiakortasuna bultzatzen 

da; gizarteratzeari dagokionez sinergiak sortzeko potentzialtasun handia du horrek, lanbide-

formaziorako sistema susper dezake eta kalitate handiko formazio-emaileak nabarmenduko 

lirateke, horrela, gainerakoek zerbitzuak hobetu beharko lituzkete. 

Erakunde laguntzaile bakoitzak bere konponbideak bilatu behar izatean aliantzak eta tokiko 

egiturak sor litzake, lurraldearen erresilientzia eta tokiko erakundeetan oinarrituko egitura 

barneratzaileen sorrera bultzatzeko.
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4.3.  Jardunbide egokiak: ENPLEGURANZKO BITARTEKARITZA-EREDU 
BERRIAK 

YOU ROCK!

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: YOU ROCK!

PARTE-HARTZAILEAK: Liberty Global, Enplegu Digitalaren aldeko Europako 

Batzordearen Koalizio Nagusia, Telecentre-Europe.

LURRALDE-EREMUA: Europar Batasuna. 

WEBGUNEA: http://yourock.jobs/es

DESKRIBAPENA

You Rock!26 plataforma digital bat da, eta horren bidez gaitasun profesionaletan norberaren 

trebetasunak eraldatzeko aukera ematen zaie gazteei. Webgune honen bidez, gazteei nahiz 

enplegatzaileei erregistraturik dauden pertsonek dituzten lanbide-trebetesunei buruzko 

informazio adierazgarria ematen dioten soslai oso, dinamiko eta profesionalak sortzen dira. 

Beste alde batetik, You Rock! programaren xede ere bada gazteak IKTetan murgiltzera animatzea, 

lanbide-ibilbidearen barruan izan dezaketen lanerako funtsezko balioa delako. 

You Rock! 2013an sortu zen Europa osoko gazteen enplegagarritasuna hobetzen laguntzeko 

(nahiz eta webgunea denez, mundu osora iristen den zerbitzua den). Halako tresna bat sortzeko 

ideia Lituaniako gazteen hackathon27 jendetsu batean sortu zen. Ideia horrek harrera ona izan 

zuen eta, aurrerago, horren garapena Liberty Globalbabestu zuen, eta 2014an abian jarri zuten. 

You Rock! gazteen langabeziarekin eta EBko krisialdi ekonomikoarekin zerikusia zuten bi gai 

gainerakorri erantzuteko garatu zen. Lehenik eta behin, ikerlan baten arabera, Europa osoko 25 

urtetik beherako gazteen % 94 Internetera konektatzen dira egunero, baina horietatik % 17k soilik 

erabiltzen dute LinkedIn, plataforma profesional hedatuena. Gazteek diote ez dutela LinkedIn 

erabiltzen euren lagunek erabiltzen ez dutelako, eta gainera, ez dela haientzat diseinatutako 

sarea. Gazteek uste zuten euren bilakaera profesionala mugatua zenez, euren perfila ez zela 

inorentzat erakargarria izango, lanbide gaitasunik ez zutelako. Hala ere, enplegatzaileek gero 

eta sarriago erabiltzen dute LinkedIn langileak bilatzeko eta, sarritan, kontrataziorako kontaktua 

zuzenean egiteko ere erabiltzen dute. You Rock! ekimeneko abiapuntuko premisa da gazteek ez 

dutela gaitasun gabeziarik, baina ez dira gai dituzten trebetasun guztiez jabetzeko, edo ez dakite 

eremu profesionalean erabiltzen den lengoaiaren bidez adierazten. Gazteek IKTak erabiltzeko 

gaitasun handia dutela ere hartzen da kontuan, eta enplegatzaileek nola aurkitu jakingo balute, 

sektorean lanpostu huts asko betetzeko aukera izango lukete. Aipatu den bezala, ikerlan 

26 You Rock «atsegin zaitut» moduko esaera bat da. EBk egina da, eta hura osatzen duten herrialdeetako hainbat 
hizkuntzatan aurki daiteke
27 «Hackathon» hitza «marathon» eta «hackers» hitzen elkartzetik dator, eta web garapenaren maratoia 
definitzen dute. Ekimen horretan, parte-hartzeileek espazio fisiko bat partekatzen dute elkarrekin aplikazioak 
garatzeko oso denbora laburrean, 10 eta 72 ordu artean. 

http://libertyglobal.com/cr
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horretan aurreikusten da 2015erako 500. 000 lanpostu huts egongo direla Europako sektore 

teknologikoan; eta hori dela eta, Europako Batzodeak «Gran Coalición del Empleo digital» sortu 

du; IKTen industriarekiko elkarte bat, arazo horri irtenbidea emateko neurriak koordinatuko 

dituena. You Rock! Lan Digitalari buruzko Koalizio Nagusiaren ekintza-konpromiso horietatik 

sorturiko ekintzetako bat da. 

Horrela, You Rock! 25 urtetik beherako gazteentzat bereziki sortua izan da, egunero egiten 

dituzten gauzen atzean ezkutatuta badaude ere, lanerako trebetasun asko dituztela erakusteko 

eta lana aurkitzen lagunduko dien perfil bat sortzen laguntzeko. 

ONURADUNAK

 z 25 urtetik beherako gazteak. 

 z Lan-merkatuan dagoen edozein pertsona. 

HELBURUAK 

 z Gazteak lanbide-eremura hurbiltzea. 

 z 25 urtetik beherako pertsonak lan-merkatuan txertatzea, euren potentzialtasunak zein 

diren ulertaraziz. 

 z IKTen eremuan ezagupena zabaltzea, murgilduta gauden eredu ekonomikoaren 

aldaketarako oinarrizko gaitasun gisa. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Jardunbide horrek lan-merkaturatzeko lehentasuna duen kolektibo bati eragiten dio, eta 

gazteek merkatuari zer eskain diezaioketen ulertarazten die, ahaldundu egiten ditu, eta 

norberaren gaitasun eta potentzialtasunez jabetzen laguntzen die. 

 z Informazioa egituratzen den moduagatik, tresna hau edozein pertsonak erabil dezake, 

heziketa maila eta lortu nahi duen lan mota edozein direla. Lengoaia profesionala 

erabiltzeko eragozpenak dituzten pertsonentzat balio berezia dauka. 

 z Gazteek euren egindako gogoeta baten ondorioa da, eurek helarazi zuten beharrizan bati 

konponbide berritzaile eta zehatza bilatu zitzaiolako. 

 z Jardunbidea Internetez egiten denez tresna masiboa da, eta Internetek enplegagarritasunari 

dagokionez zer abantaila ekar ditzakeen erakusten digu. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z You Rock! ekimenaren arazoetako bat da, berez ez duela enplegagarritasunik sortzen. 

Gazteak lan-merkatura eta haren eskakizunetara hurbiltzen ditu, baina ezin du 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/current-pledges
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harago iritsi. Tresna egokia izan daiteke laneko elkarrizketetara joateko, sare sozial 

profesionaletan perfilak idazteko, gutun edo mezu elektroniko profesionalak bidaltzeko 

eta merkatu profesionalaren eskakizunak zein diren ulertzeko, baina ez gehiago. 

 z Laguntzarako tresna da, baina ez ditu gazteen arteko laneko sareak sortzen. Tresna hori 

beste batzuekin bateratu behar da lan-eremu zehatzak ezagutu ahal izateko. Zeregin 

horretarako, LinkedIn tresna baliogarria izan daiteke. 

 z Inguru digitalaren gutxieneko ezagupena eduki behar da tresna erabiltzeko. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

Honakoan, eta abian den zeharkako tresna denez eta Espainian badagoenez, ez dago ekarri 

beharrik, EAEko gazteek nahiz enplegatzaileek erabili besterik ez dute egin behar. Baina 

garrantzitsua litzateke orientazio-zerbitzuek ezagutaraztea eta hedatzea, gazteei bereziki. 

Edozein pertsonak erabil dezake tresna hori. Lehenengo lan aukeraren bila ari diren gazteen 

beharrizanetara egoki daitekeen tresna da; 25 eta 34 urte arteko heziketa maila altukoentzat.
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HDBA – HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: HDBA – HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FÜR 

ARBEIT (Enplegu Agentzia Federaleko Ikasketa Aplikatuetako Unibertsitatea).

PARTE-HARTZAILEAK: Alemaniako Enplegu Agentzia Federala. 

HERRIALDEA: Alemania.

LURRALDE-EREMUA: Alemania.

WEBGUNEA: http://www.hdba.de/

DESKRIBAPENA

HDBA edo Enplegu Agentzia Federalaren Ikasketa Aplikatuetako Unibertsitatea 2006an sortu 

zuten, eta Alemaniako enplegu-zerbitzuetako langileen formazioa du xede; horretarako, bi 

lizentziatura eskaintzen ditu bi campusetan: Mannheimen eta Schwerinen. Bi lizentziaturak 

honako hauek dira:

•	 Lan-merkatuaren kudeaketa. 

•	 Lanbide-orientazioa eta kasuen administrazioa. 

Lan-merkatuaren Kudeaketarako programan ekonomia, gizarte-zientziak eta zuzenbideko 

ikasgaiak konbinatzen dira. Horrek kualifikazioa ematen die ikasleei lan-merkatuari buruzko 

politikaren inguruan. Programa horri esker eta estatuko enplegu-zerbitzuen barruan, ikasleek 

kolokaziorako, gizarteratzeko, prestazioei eusteko eta baliabideak kudeatzeko zerbitzuetara 

iristen dira. Beste alde batetik, Lanbide-orientazioa eta kasuen administraziorako programan, 

izenak berak dioen bezala, enplegu-zerbitzu publikoen erabiltzaileei lanbide-orientazioa emateko 

prestatzen ditu ikasleak. Bi graduetan konbinatzen dituzte ezagupen teorikoa eta praktikoa, eta 

horretarako Enplegu Agentzia Federalean praktikak egiten dituzte, ikasketa-planean txertatuta. 

Gradu horiek, gainera, Agentziatik kanpoko beste eremu batzuetan erabil ditzaketen ezagupenak 

eskaintzen dituzte, udal erakundeetan, hirugarren sektoreko erakundeetan edo bestelakoetan, 

enpleguaren bilaketa aktiborako politiken kudeaketarekin eta inplementazioarekin lotuta. 

Unibertsitateak, gainera, lan-merkatuarekin zerikusia duten ikerlanak egiten ditu, bereziki 

Agentzia Federalaren esku-hartze politiken funtzionaltasuna, politikek norbanakoengan, tokian 

eta eskualdean duten eragina aztertzen dutenak dira. Beste aztergai bat da erakundeen enplegu-

politiken kudeaketa. 

Agentzia Federalak 300 ikasleri eskaintzen die plaza urtero; eta horietatik 240 Lan Merkatuaren 

Administrazioa ikastera joaten dira eta gainerako 60ak, gutxi gora-behera, Lanbide-orientazioko 

programa. Bi graduak 3 urtean betetzen dira. 

ONURADUNAK

 z Alemaniako Enplegu Zerbitzu Publikoetako erabiltzaileak. 
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HELBURUAK 

 z Enplegu Zerbitzuetako profesionalak zorroztasunez gaitzea. 

 z Enplegu Agentzia Federalak eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea hobetzea. 

 z Lan-merkatuaren dinamikak eta Alemaniako Enplegu Agentzia Federaletik egiten dituzten 

ekintzen eragina aztertzea. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Enplegu Zerbitzu Publikoetan lan egiteko eskola nazionala haiek eskaintzen dituzten 

zerbitzuen kalitatea hobetzeko modu bat da. Gaur egun ez dago ikasketa arauturik 

enplegu politika publikoen eremua landu nahi denean.

 z Lanbide-orientazioaren profesionalizazioa, erredundantzia bada ere, langabeek ekarpen 

handia egin diezaiokeen elementua da; horretarako, beharrezkoa da erabiltzaileei eman 

beharreko informazioari dagokionez eta eguneroko lanean agertzen diren egoerak 

kudeatzeko trebetasunei dagokienez eguneratuta egotea. 

 z Hautatutako beste jardunbide batzuetan ikus daitekeen bezala, Europako beste herrialde 

batzuetan (Danimarka, Finlandia, Suedia…), enplegu-zerbitzu publikoak hainbat 

programatan parte hartzen duten eragile aktibo dira eta enplegu eta gizarteratze gaietan 

garrantzitsuak diren beste eragile batzuekin aliantzak zehazten ahalegintzen dira. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Unibertsitate bat abian jartzea konplikatua eta garestia da, gainera, Enplegu Agentzia 

Federalaren Ikasketa Aplikatuetarako Unibertsitatea estatu mailakoa da; Alemaniak 80 

milioi biztanle inguru ditu, eta unibertsitatean 300 ikasle graduatzen dira urtean. Ez 

dirudi zentzuzkoa neurri bera EAEko bi milioi biztanleri aplikatzeak. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

Kasu honetan kontuan hartu beharreko lehenengo alderdia Enplegu Zerbitzuen profesionalizazioa 

da, EAEko errealitatera egokiturik, zerbitzua (orientazioa, bitartekaritza edo enplegu politiken 

ebaluazioa) hobe dezaketen bideak bilatzea. Horretarako, gogoeta hau hartu beharko litzateke 

abiapuntu: zenbat pertsonak egiten dute lan EAEko enplegu-zerbitzu publikoetan? Zer eremutan? 

Zer ezagupen dituzte euren lana egiteko? Mugapenetan aipatu dugun bezala, konplikatua da 

Alemanian egin duten bezala, enpleguaren kudeaketaren inguruan unibertsitatea sortzea (nahiz 

ete ez litzatekeen aurrez baztertu behar); baina eremu horretan lanean ari direnei formazio 

baliagarria eskain dakieke, bai trebetasunen bai merkatuaren ezagutzaren inguruan. Egia esan, 

bitxia da enplegu gaietan lanean ari direnen formazio espezifikorik eza. Hori dela eta, kalitate 

handiko enplegu-politikekin zerikusia duten zerbitzuak antolatu nahi badira, zerbitzu horien 

profesionalizazioa bilatu behar da.
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MOZAïK RH

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: MOZAÏK RH.

PARTE-HARTZAILEAK: MOZAIK RH, BNP.

HERRIALDEA: Frantzia

LURRALDE-EREMUA: Paris.

WEBGUNEA: http://mozaikrh.com/

DESKRIBAPENA

Frantzian, auzo eta auzune pobreetan bizi diren gazte graduatuek langabezia handia pairatzen 

dute (antzeko kalifikazioak dituzten baina beste eremu batzuetatik datozenen bikoitza). 

Arazoaren zergatia da, alde batetik, hautaketa prozesuen diskriminazioa eta, bestetik, jatorri 

umileko graduatuek iristerik ez duten bideetara edo inguruetara jotzen dutela enpresek jendea 

hartzeko. Mozaïk RH-k, giza baliabideen aholkulariak, gehienak diplomatuak edo lizentziatuak 

izanik, azalaren koloreagatik, jatorri sozialagatik edo bizi diren lekuagatik diskriminazioa 

pairatzen duten gazteei laguntzen die. Hasteko behintzat, goi-mailako ikasketak dituztenez, 

ez lukete arazorik eduki behar lan-merkaturatzeko, baina errealitateak dio errazago baztertzen 

dituztela kalifikazioak kontuan hartu gabe, pisu handiagoa du auzo txirotu batekoa izateak. 

Mozaïk RH-en iritziz, halako eremuetatik datozen hautagaiak 5 alditatik 4tan baztertzen dituzte 

hautaketa-prozesu bat hastean. Horren ondorioz, pertsona horiek kualifikazio txikiagoko 

lanpostuetara iristen dira, nahiz eta formazioz pareko egoera batetik abiatzen diren, askoz 

konplexuagoa da ekonomikoki eta sozialki aurrera egitea. 

Dinamika hori mozteko, Mozaïk RH-k enpresekin lan egitea du xede, hautaketa-prozesuetako 

ohiturak aldatzeko. Hortaz, gaitasuna eta ezagupena izan behar dute hautagaiak hautatzeko 

irizpide bakarra, eta ez hautatzaileak erkidego edo auzo bati buruz duen iritziak. Gainera, 

Mozaïk RHn iritziz, enpresetan gizarte eta kultura aniztasuna egoteak balio erantsia ematen dio 

eta lehiakortasuna pizteaz gain, enpresen arteko baliabide profesionalak areagotzen dira. 

2013an sortu zen MozaÏk RH, langileak hautatzeko aholkularitza, hautagaien trebetasunetan, 

ezagupenetan eta potentzialtasunetan oinarritzen dena, eta lan-merkatuaren aukera-

berdintasuna eta enpresetako aniztasuna sustatzen dituena. MozaÏk RHk merkataritzako 

bazkideei eskaintzen die ohiko hautaketa prozesu batean kontuan hartu ez dituzten hautagaietara 

iristea, eta bestelako zerbitzu batzuk ere bai, hala nola: enpresek eskatzen dituzten langileek 

eduki behar dituzten trebetasun eta gaitasunei buruzko aholkularitza, edo gizarteratze-aldian 

pertsona langileen segimendua egitea. Gaur egun MozaÏk RHek oso empresa garrantzitsuekin 

egiten du lan: Orange, SNFC, BNP, Airbus…

Azkenik, enpresetako giza baliabideetako langileentzako formazioa eta sentsibilizazio tailerrak 

ere eskaintzen ditu; horien bidez enpresetan aniztasunak ematen dituen abantailak agerrarazi 

eta hautaketa prozesuetan txertatzen nola hasi azaldu nahi diete. 
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HARTZAILEAK

 z Auzo marjinaletako formazio maila altuko pertsona gazteak. 

HELBURUAK 

 z Hautaketa prozesuetan aukera berdintasuna lortzea. Hautaketa prozesuen funtsa 

hautagaien gaitasunak izan behar du: hautagaien formazio maila, potentzialtasuna eta 

esperientzia eta ez jaioterria edo jatorri soziala. 

 z Eremu babesgabeetatik datozen pertsonen gizarteratzeko aukerak piztea. 

 z Enpresa-ehuna aberastea, aniztasunaren kudeaketan sentsibilizazio lana eginez. 

 z Enpresa-ehuna sentsibilizatzea, plantillan jatorri sozial eta kultural desberdineko jendea 

edukitzeak ekartzen dituen abantailak eta balio erantsia erakutsiz. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Hautaketa-prozesuetako berdintasuna, zalantzarik gabe, justizia sustatzeko elementu 

gakoa izan daiteke. 

 z Hautaketa-prozesuetako berdintasunak, gainera, kohesioa piztu dezake, auzo edo eremu 

estigmatizatu batekoa izateak lan-merkaturatzeko eragiten dituen trabak direlako eremu 

horren beraren bilakaera eragozten dutenak. Horrek sorgin-gurpil bat eragin dezake, 

ghetto fenomenoa sakontzen duena. 

 z Enpresa-ehunean aniztasuna kudeatzeak ekarpen handia egin dezake, gizarte kohesioari 

eta jatorri desberdineko pertsonen errealitatea ezagutzeari dagokionez. 

 z Jardunbide horrek konponbidea ekar diezaieke gune marjinaletan bizi eta bereziki 

bazterkeria pairatzeko arriskuan dauden pertsonek sufritzen dituzten arazoei. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Parisen, halako auzoetan bizi direnen kopurua oso handia da beste lurralde-eremu 

batzuen aldean. Litekeena da lizentziatuen masa kritikorik ez egotea EAEko auzo 

marjinaletan halako ezaugarriak dituen zerbitzu bat eskaintzeko. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

EAEn, aniztasunaren kudeaketa gero eta garrantzitsuagoa izango da. Azken urteotan egiten ari 

diren migrazio-dinamiken ondorioa da hori. Horrek esan nahi du urteetan bertan bizi izan diren 

etorkinen seme-alabak lan-merkaturatzen hasiko direla gutxi barru. Hori dela eta, une egokia 

izan daiteke EAEko enpresa-ehunean aniztasunaren kudeaketari dagokion kontzientziatze eta 

sentsibilizaziorako, gizarte-kohesioa eta berdintasuna bultza ditzakeelako. 
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Alde batetik, ekintza hori ez zaio lotu behar soilik unibertsitate-ikasketak dituen jendeari, 

jatorri sozialari buruzko aurreiritziak beste formazio maila batzuetan eta landu beharreko beste 

baldintza batzuetan ere egon daitezkeelako. Are gehiago kontuan hartzen badugu etorkinak 

talde urrakorragoak direla eta bazterkeria pairatzeko arrisku handiagoa dutela; beraz, ildo 

horretan lan egitea oso egokia izan daiteke EAEn. 

Azkenik, dinamika demografikoen ondorioz, litekeena da etorkizunean kanpoko esku-

lana eskatzea, eta horregatik, haien integrazioak eta aniztasunaren kudeaketa egokiak 

immigrazioaren fenomenoaren elementu positiboak indar ditzakete. 
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MITT LIV

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: MITT LIV.

PARTE-HARTZAILEAK: Mitt Liv AB, Volvo Cars.

HERRIALDEA: Suedia.

LURRALDE-EREMUA: Gotebörg eta Stockholm.

WEBGUNEA: http://mittliv.com/

DESKRIBAPENA

Mitt Liv, «nire bizitza», programak pertsona immigranteek Suediara iristen direnean aurkitzen 

duten bitariko erronkari egin nahi dio aurre. Alde batetik, gizarte berri batean txertatu behar 

dira eta, bestetik, lana bilatu behar dute. Igarobide hori ahalbidetzeko, Mitt Liv-ek jagole sare 

bat jarri du martxan, iritsi berriei laguntzeko. 

Jagoletza joera bat da lanbide-orientazioa ematean. Mitt Livek, hori egiteko, banakako tutoretzak 

ere egiten ditu, eta horietan alderdi sozialak, hezkuntzakoak eta lan-ingurukoak lantzen dira. 

Geroago, enpresa atxikiekin harremanetan jartzen dira laneratzeko prozesuan laguntzeko. 

Jagoleak hautatu egiten dituzte eta urtebeteko formazioa jasotzen dute, eta Mitt Livera jotzen 

duten pertsona immigranteekin lan egitea ahalbidetzen die horrek. 

Suedian bizi izateko gidaritza eta prestaketa ekintzak denbora luza daitezkeen eta dinamikak 

galgatzen dituzten arazo asko konpontzen lagun dezake: ghettoetan erortzea edo jatorri 

soziokultural berdineko pertsonekin soilik osatzea laguntza-sareak. Gainera, zeregin horren 

bidez, aniztasuna eta pertsona immigranteak Suediako lan-merkatuan txertatzea ahalbidetzen 

da, eta horrela, lan-merkatuak benetako gizartearen antz handiagoa dauka. 

Mitt Liv-ek eskaintzen dituen bestelako zerbitzuak: enpresetako aniztasunarekin loturiko tailer, 

mintegi eta formazio ekintzak, eta aholkularitza estrategikoa aniztasuna kudeatzeko estrategiak 

hobetu nahi dituzten enpresetarako. 

 

HARTZAILEAK

 z Suediara iritsi berriak diren pertsona immigranteak. 

HELBURUAK 

 z Suediara iristen diren pertsona immigranteak gizarteratzea eta laneratzea. 

 z Suediako enpresa-ehunaren barruan aniztasuna garatzea. 
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JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Jagoletza orientazioa orain arte planteatu izan dena baino jardunbide zehatzago eta 

zorrotzagoa da. Enplegua lortzea gero eta zailagoa den egoeran, plataforma berriak 

behar dira ibilbide profesional zehatzagoak eta espezializatuagoak eraikitzeko, bereziki 

ekonomia-eredu aldaketaren aurrean. 

 z Mitt Liv jardunbideak pertsona immigrante iritsi berriak lan-merkatuan eta gizartean 

txertatu nahi ditu, eta gainera, iristen diren unean egiten du. «Bitariko erronka» hori 

barneratzeak iritsi berrien egoerari modu errealistan erantzuten die. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Suediako lan-merkatuak Euskadikoak baino dinamismo handiagoa dauka; beraz, 

immigranteen laneratzea askoz errazagoa da. Langabezia tasa % 8koa da, EAEko 

% 16,5ekoaren aldean. Hori horrela, konplexua da pentsatzea enpresa-ehunak 

atzerritarrak erakundeetan txertatzeko ardura hartuko duenik. 

 z Jardunbide honek beste eragozpen bat jagoleen sarea sortzea da; horretarako, inguruan 

garrantzia duten enpresak inplikatu behar dira. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

EAEko testuinguruan, programa honek, pertsona immigranteentzat ez ezik, lan-merkatuan lekua 

egin nahi duten gazteentzako ere egokia dirudi. Etapa hori berezia da, gazteek ez dute lan-

merkatuan sartzeko erreferentziarik, eta ez dakite euren karrera profesionalari itxura ematen 

nola hasi, eta horregatik, jagoletza oso lagungarria izan daiteke. Horri gehitu behar zaio, 

ezkortasun giroa dela nabarmen, gazteen artean langabezia tasak oso altuak direlako. Izan ere, 

Mitt Liv modalitate asko gauza daitezke; eta sustatu nahi den edozein eremutako jagoleen sarea 

sor liteke. Mitt Liven kasuan, pertsona immigranteei aplikatu zaie, baina emakumeei, heziketa 

maila baxuko pertsoneei, etab. aplika dakioke

Era berean, programa oso erabilgarria izan daiteke formazio-aldetik lanera igarotzeko tarte 

horietan. Formazio ekintzak zerbitzu honen bidez osa daitezke. 
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4.4. Jardunbide egokiak: EKINTZAILETZAREN SUSTAPENA

BAZAR VEST

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: BAZAR VEST.

PARTE-HARTZAILEAK: Olav de Linde Aarhuseko Udala, Aarhuseko merkataritza 

eskola, Frit Oplysningsforbund eta Etxebizitzen Kooperatiba Sozietatea.

HERRIALDEA: Danimarka.

LURRALDE-EREMUA: Aarhus.

WEBGUNEA: http://www.bazarvest.dk/

DESKRIBAPENA

Bazar Vest Byggeselskab Olav de Linderen (Danimarkako eraikuntza-enpresa) eta beste eragile 

publiko batzuen ekimen publiko/pribatu gisa hasi zen 1996an, eta ordutik Aurrera, finantzazio 

publikorik gabeko enplegu-proiektu gisa funtzionatu izan du. 

Bazar Vest antzinako galdara-fabrika bat zen, eta dendak eta saltegiak hartzeko zaharberritu 

zuten. Bazar horren sorreraren funtsa Aarhus hiriko -etorkin asko bizi diren auzo txirotu bat- 

Gellerup eremuan bizi zirenek enplegu eta integraziorako aukerak izan zitzaten eragitea zen. 

Gellerup diru-laguntzetatik bizi diren herritar babesgabe askoren egoitza nagusia da. Olav 

de Linde eta udalaren arteko akordioa honako honetan zetzan: eraikitzailea erakinaren eta 

bazarreko postuen errentaz arduratzen zen eta udalak bazar barruko gela batzuk jarri zituen 

errentan bazarreko merkatarientzat ikaskuntza eta formazioko ekintzak antolatzeko. Era 

berean, tokiko agintariek konpromisoa hartu zuten Bazarrari laguntza profesionala emateko 

gai ziren langileak jartzeko, bai eta etorkizuneko enpresaburuentzako formazioa, heziketa eta 

aholkularitza ere. Bazarra, kontzeptu moduan, Gellerupeko gutxiengo etniko askok ezagutzen 

eta eroso sentiarazten dituen bizimodua da, horregatik da ona euren negozioari ekin nahi 

dioten baina ausartzen ez diren pertsonentzat. Bazarrak lanpostuak eragiten ditu Gellerupen, 

eta horrek inguruko ekonomia eta auzoaren irudia eta ospea hobetzen laguntzen du, eta inguru 

hori bizitzeko erakargarriago bihurtzen du. 

Sortu zenetik, Bazar Vest bilakatu egin da: hasieran merkataritza exotikoko salmenta-gune 

izatetik, turistak hartzen dituen eskualdeko erakarpen gune izatera. Bazar Vest-ek sustatu egiten 

du saltzaileek Aarhuseko beste leku batzuetan lortzen zailak diren produktuak eskain ditzaten. 

Hiri barruko jarduera-gune gisa ere indarra hartu du. Salgaiak askotarikoak dira: elikagaiak, 

jatetxeak, kafetegiak, opari-dendak, bidezko merkataritza, alfonbrak eta altzariak… Gaur egun, 

Bazar horretan 100dik gora saltegi daude. Azkenik, Bazar Vest erkidegoko bizimoduan parte 

hartzen duen erakunde bihurtu da, auzoko futbol-talde baten babesle da eta gazteei laguntzeko 

beste proiektu batzuetan ere parte hartzen du, bereziki immigranteekin. 
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HARTZAILEAK

 z Aarhus hiriko auzo babesgabe bateko etorkin ekintzaileak. 

HELBURUAK 

 z Izaera ekintzailea duten pertsona immigranteak lan-merkatuan txertatzea. 

 z Hiriaren gune babesgabean positiboki eragitea. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Bazar Vest-eko merkatariek irudi positiboa ematen dute Gellerup auzoko beste 

biztanleentzat, beraz, ekintzailetzarako bidea zabaltzen da kulturalki eroso eta gai 

sentitzen diten eremu batean. Gainera, formazio-ekintzekin bateratzen da, eta jarduerari 

ekin nahi dioten pertsonen ekitzaile-gaitasuna pizten da. 

 z Beste alde batetik, immigrazioaren alderdi positiboa erakusten du, hiriari aniztasuna eta 

dinamismo ekonomikoa ematen dion elementu gisa ikusten delako, eta horrek lagundu 

egin dezake haren inguruko estigma eta irudi kaltegarriekin amaitzen. 

 z Jardunbide horrek lankidetza publiko eta pribatuaren inguruan ondo egituratutako 

adibidea dirudi; alderdi pribatuak onura ateratzen dio postuen errentari, eta alderdi 

publikoak gizarteratzeko eragin handiko espazio bat sortzen du, ekintzailetzako 

formazioen bidez bultzatzen dena. 

 z Beste elementu azpimarragarri bat da pertsona immigranteen kulturei loturiko formak 

eta bideak erabiltzea; honakoan, bazarra kultura desberdin batean txertatzeko modu 

gisa. Bazar bat Danimarkako kulturatik kanpokotzat jo daiteke, eta horregatik, balioa 

eman diezaioke, elementu berritzaile eta erakargarria sartuta. 

 z Azkenik, halako ekimenei esker, immigranteek zeregin aktiboa hartzen dute auzo edo 

erkidegoaren baitan. Izan ere, halako taldeak ez dira halako ekimenetan txertatzen 

normalean, beraz, elkarte-ehuna hobetu egiten da, eta eremu babesgabeetan talde 

horiei ahotsa ematen dien foro bat sortzen da. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Bazar Vest, planteatuta dagoen moduan, inbertsio ekonomiko handia eta zenbait 

erakunderen lankidetza behar duen proiektua da. Merkatu berri bat sortzeko, espazio 

bat behar da hiri barruan eta, ondoren, ekonomikoki bideragarri bihurtu behar da; beraz, 

erronka garrantzitsua da. 
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EAEra EKARTZEKO AUKERAK

EAEn norabide berean kokakuturiko antzeko ekimenak egin daitezke. Erosoago sentiarazten 

dituen inguruetan, immigranteeak gizarteratzeko espazioak garatzea. Horrek talde horiei 

atxikiriko estigmak desagerrarazten lagun dezake, hala nola, gutxieneko diru-sarrerak 

bermatzeko errentak jasotzea, etab. 
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SOCIAL ENTREPENEUR IRELAND

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: SOCIAL ENTREPENEUR IRELAND

PARTE-HARTZAILEAK: Irabazasmorik gabeko erakundeak (The One Foundation, Irish 

O`Brien Foundation…)Trinity College, Enpresa pribatuak (DCC, JP Morgan, Tony Ryan 

Trust, Vodafone, KPMG…).

HERRIALDEA: Irlanda.

LURRALDE-EREMUA: Irlanda.

WEBGUNEA: http://socialentrepreneurs.ie/

DESKRIBAPENA

Social Entrepeneur Ireland, Irlandan ekintzailetza sustatzeko, laguntzeko eta ikusarazteko 

irabazi-asmorik gabeko erakundea da. «One Foundation»28 baitako programa gisa sortu 

zuten 2004an, eta 2007ko urtarrilean, antolatzaile independente gisa erregistratu zen Social 

Entrepeneur Ireland. 

Social Entrepeneur Ireland-ek, alde batetik, Irlandako arazo sozialetarako konponbide berriak 

sustatu eta bultzatu nahi ditu eta, bestetik, gizarte ekintzailetzaren ekosistema piztu nahi du. 

Horretarako, gizarte-ekintzaile figura hartzen du ardatz. Hori dela eta, beharrezkoa da haren 

potentzialtasuna garatzea, lan-sareak zabaltzea eta gizartearen gainerakoari haren lanaren eta 

lorpenen berri ematea eta horiek ikusaraztea. 

Hori lortzeko, hainbat lan-ildo erabiltzen ditu. Lehenengoa potentzial handiena duten eta eragin 

handiko proiektuak dituzten ekintzaileak bereganatzea da. Lan-ildo horretan, bi proiektu nagusi 

aurkezten dituzte: Elevator Programme (Igogailuaren programa), ekintzailetzaren lehenengo 

aldian 4-6 ekintzaile soziali laguntzen die. Aldi horretan oso zaila izaten da proiektua garatzeko 

laguntza eta finantzaketa lortzea. Hori gainditzeko, 12 hilabetez lagunduko dira hautatutako 

proiektuak, eta horri esker, ekintzaileek denbora nahikoa izaten dute ekintza-plan zehatza abian 

jartzeko eta proiektua garatzeko. Aldi hori amaitzean, hurrengo urratsei buruzko orientazioa 

ematen zaie. Lan-ildo horren barruko erreferentziako beste programa, Impact Programme 

da (Eragin-programa). Urtero 3 ekintzaile bilatzen dituzte, Irlandako erronka sozial edo 

ingurumenekoetako batzuei konponbide egokia ematen ari direnak baina eragina benetakoa 

izan dadin oraindik aurrera egin behar dutenak. Programak 2-3 urte irauten du (parte-hartzaile 

bakoitzaren beharrizan zehatzen arabera). Horri esker, parte hartzen duten ekintzaileek denbora 

nahiko izaten dute hazkunde-plan sendoa garatzeaz gain, inplementazio prozesuari ere ekiteko. 

Bigarren lan-ildoaren xedea da ekintzaileek ezagupenak partekatzea, eta horretarako, gizarte 

ekintzaileen topaguneak edo truke-guneak proposatzen dituzte. Ekimen horiek antolatzen 

dira urtero saritzen dituzten ekintzaileak eta fundazioko bazkideen enpresetako aitzindariak 

harremanetan jartzeko (Irlandako lehen mailako jarduera-eremuetako enpresak). Topaketa 

28 LaOne Foundationegoitza Dublinen daukan funts filantropikoa da, 2004. urtetik abian. Irlandako eta 
Vietnameko haur eta gazte babesgabeen bizi-aukerak hobetzea du xede. 

http://socialentrepreneurs.ie/
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horien bidez harreman-sarea zabaldu nahi da, eta horrela, ekintzaileei euren erakunde edo 

proiektuetan izan ditzaketen arazoak gainditzen lagundu. 

Azkenik, Entrepeneur Boostcamp izenekoa garatu da. Programa horrek ekintzaileen belaunaldi 

berrientzat lagungarri izan nahi du. Eremu horretan 50 eskatzaile inguruk parte hartzen dute, 

ekainean 10 egunez egiten den tailer batean. Tailer honetan euren ideiak azaltzen dizkiete 

epaile batzuei, eta gainera gizarte-ekintzailetzarako bereziki diseinaturiko formazio-ekintzetan 

parte hartzen dute hainbat gai lantzeko: funtsen bilketa, beste erakunde batzuekiko lankidetza, 

etab. Norabide horretan taxutu da Wave Change ere, 25 urtetik beherako gizarte-ekintzaileen 

potentzialtasuna garatzeko ekimena. 

HARTZAILEAK

 z Irlandako gizarte-ekintzaileak. 

HELBURUAK 

 z Irlandako arazo sozialak konpontzeko ideia berritzaileak dituzten pertsonei laguntzea. 

 z Irlandan gizarte-ekintzaile batek izan ditzakeen baliabide guztiak atari bakar batean 

biltzea. 

 z Irlandan eragina izan dezaketen proiektuak bereziki finantzatzea eta aholku ematea. 

 z Gizarte-ekintzailetza sustatzea urteroko lehiaketa baten bidez, bertan, haiek egindako 

lana ikusarazten dute eta nazio osoko eragina du. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Social Entrepeneur Ireland programak kontuan hartu beharreko bi alderdi lantzen dira. 

Alde batetik, gizarte-ekintzailetzako proiektu zehatzak laguntzen dira eta, bestetik, 

gizarte-ekintzailetzako ekosistemak sortu nahi dira. Gizarte-ekintzailetzaren ikuspegi 

bikoitz hori oso eraikitzailea da, bere burua bultza dezakeen egitura, edo gizarte-

enpresen klusterra sortzea ekar baitezake. 

 z Ekintzaileentzako laguntza-prozesuak luzarokoak izaten dira; beraz, kopuruaren aurrean, 

kalitatearen aldeko apustua egiten da. 

 z Azkenik, gizarte-eraginaren neurketari garrantzi handia ematen zaio. Gizarteari zer-

nolako ekarpena egiten dioten jakitea da. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Gaur egun hainbat eta hainbat erakunde ari dira errealitate sozialeko hainbat eremu 

bultzatzen, ekintzailetzaren hainbat eta hainbat alderdi laguntzen dituzten erakunde 

asko, esaterako. Horren ildotik, kontua ez da beste bat sortzea, baizik eta kalitateko 
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ekintzak egitean eta euskal enpresa-ehunari balioa eranstean zorroztasunez jardutea, 

gizarte-ekintzailetza ardatz hartuta, honakoan. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

EAEko gizarteratzearen erronkei aurre egiteko, gizarte-ekintzailetza da bideetako bat. Mugimendu 

hori indartzeko, inguru bat sortzeko, erreferentzia izateko, funtsezkoa izan daiteke. Buruan 

jite sozialeko proiektu bat dutenek kezka hori bideratzeko modua eduki dezaten lortu nahi da, 

aholkularitza eta laguntza zerbitzu batera iristerik baduten jakinda. Hautatutako jardunbidearen 

kasuan bezala, Elevator Programme moduko jagoletza, aholkularitza eta luzaroko finantzaketa 

programetara jo daiteke, edo Impact Programme modukoetara. EAEk kooperatiba-tradizio luzea 

duenez, sustratu soziokultural egokia eskain dezake mota horretako enpresak sortzeko. 

Beste alderdi interesgarri bat da bertan (kasu honetan Irlandan) enpresa garrantzitsuek hartzen 

dutela parte, eta proiektuan parte hartzen dute Erantzukizun Sozial Korporatiboko programen 

bidez. 
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4.5. Jardunbide egokiak: ENPRESA-EHUNAREN PARTE-HARTZEA29

FIVE THREE ONE

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: FIVE THREE ONE.

PARTE-HARTZAILEAK: Leeds City Region Employment Parternship.

HERRIALDEA: Erresuma Batua

LURRALDE-EREMUA: Leeds City Region29.

WEBGUNEA: http://business.leedscityregion.gov.uk/campaigns/fivethreeone/

DESKRIBAPENA

Five Three One proiektua Tokiko Enplegurako Elkarteen barruan dago (Local Employment 

Partnership) eta Leedseko eskualdeari bilakatzea eragozten dioten enpresetako elementuak 

desblokeatzea du xede. Leeds City Region herrialdeko bigarren handiena da Londresekoaren 

ondoren, eta nazio ekonomiaren % 4 ekoizten du. Leeds City Region elkartea herrialdean 

garatu zen lehenengotakoa izan zen, eta 2004az geroztik dihardu. Elkarte horren bidez sektore 

pribatuak eta sektore publikoak dihardute lankidetzan sektore hori herrialdeko eremu ekoizkor 

eta ekonomikoki gainerakorrena bihurtzeko. 

Helburu hori lortzeko, itun bat sinatu da administrazioaren eta enpresen artean. Alde batetik, 

administrazioak konpromisoa hartzen du enpresa parte-hartzaile bakoitzari aholkularitza 

espezializatua emateko. Aholkularitza horren barruan aztertu egiten dute enpresa bakoitzaren 

hazkunde-eremu potentzialak zein diren eta zein diren enpresak dituen kualifikazio premiak 

eta zertan prestatu behar den potentzialtasun horiek garatzeko; beste alde batetik, enpresek 

hartzen duten konpromisoa da honako bost ekintza hauetatik hiru egitea:

•	 Lan indarraren kualifikazioa sustatzea. 

•	 Ekintzaile edo enpresaburu hasiberri bat tutorizatzea. 

•	 Hezkuntza edo/eta formazio sistemarekin lotura edo lankidetza arautuak 

finkatzea. 

•	 Lanpostuak eskaintzea. 

•	 Praktikak eskaintzea. 

Hori guztia, hiru helbururekin: enpresa-ehunaren errendimendua hobetzea, ekoizkortasuna 

handitzea eta lehiakortasuna handitzea. 

LEP honetan, oinarrizko ideologia da tokiko beharrizanak zein diren ulertzea erabakiak hartzeko 

eta eskualdeak aurrera egin dezan ekintza egokiak garatzeko. Ekonomiarako funtsezkoak

29 City Regions izenekoak udal gobernuko hainbat eremu dituen hiri bat (kasu honetan Leeds) inguratzen duten 
eremu funtzionalak dira, Ingalaterran jada badiren eskualdeak baino txikixeagoak dira. 2000. eko hamarkadan 
ofizial bihurtu eta bertan alkateak izendatzeko proposamenak egon ziren. Ez zen gauzatu, baina lurralde 
batzordeak egin ziren. 
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diren bi gairi ematen zaio garrantzi handia: langileen kualifikazioari, bereziki kontuan 

hartuta etorkizunean eskatuko diren trebetasunak, eta sortzen diren enpresa-aukera berriak 

identifikatzeari. Bi errealitate horiek, aukera berriak eta kualifikazio handia, elkarrekin doazela 

ulertzen da. 

2013rako, 230 enpresa baino gehiago ziren programari atxikiak, eta 280. 000 lagun inguru 

hartzen zituen. 

ONURADUNAK

 z Biztanleria okupatua. 

 z Biztanleria langabea. 

 z Enpresa-ehuna. 

 z Erakunde-ehuna oro har, ez zaio enpresa pribatuari soilik atxikitzen, hirugarren sektoreko 

edo beste eremu batzuetako edozein erakundek har dezake parte. 

HELBURUAK 

 z Biztanleria aktibo kualifikatua edukitzea, lan egiten duten enpresei edo erakundeei 

balio erantsia emateko. Hori lortzeko, alde batetik, enpresa bakoitzean formazio-ekintza 

espezializatuak egin behar dira, eta bestetik, lan-merkatuaren eskaerak zein diren jakinda 

(ikerketaren eta programari esker lorturiko informazioaren bidez), langabeentzako 

laguntza-ikastaro bihurtzen direlako. 

 z «Leeds City Region» enpresen lehiakortasuna hobetzea langileen kualifikazioa hobetuta. 

 z Praktikak eta enplegu berriak eskainiz lan-merkatua suspertzea. 

 z Tutorizazioaren bidez ekintzaile berriei laguntzea. 

 z Eskualdeko ekonomia hobetzea, lan-merkatua suspertuz eta biztanleria aktiboaren 

kualifikazioa hobetuz. 

 z Formazio-premiei eta lanpostu hutsei buruzko ikerlana egitea «Leeds City Region»eko 

enpresa-ehunaren baitan. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Enpresetako etengabeko formazioa suspertzeko ikuspuntu berritzailea. Parte hartzen 

duen enpresa bakoitza jakitun izango da bere lehiakortasuna modu indibidualizatuan 

handitzeko zer eremutan eragin ahal duen. 

 z Formazio-ekintza generikoak proposatu beharrean, azterketa bakoiztu eta espezializatua 

egiten du parte hartzen duen enpresa bakoitzaren formazio premiei buruz. Hori oso 

interesgarria izan daiteke giza baliabideen, berrikuntza sailik ez duten ETEetarako… 
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Enpresa edo erakundea dinamiza dezaketen gaitasun edo trebetasunak zein diren arrasto 

lagungarri batzuk eskaintzen ditu. 

 z Eskualdean eta une horretan lan-merkatuak proposatzen dituen beharrizan eta erronkei 

aurre egiteko laguntzan inplikatzen ditu tokiko enpresak. Enpresak jaso egiten du, baina 

inguruan sinergiak eta aukerak eragin behar ditu, behar duen kualifikazioari buruzko 

aholkularitza jasotzearen truke. 

 z Hezkuntza-eremuaren eta enpresa-ehunaren artean lankidetzak sustatzen ditu. 

 z Enpleguaren bidezko gizarteratze-dinamiken sistema bat sortzen du hainbat sinergiarekin, 

enpresa-ehuna lagunduz, hezkuntza-eremuaren eta ekonomikoaren arteko lankidetzak 

sustatuz, enplegurako sarbidea sustatuz, ekintzailetza bultzatuz eta lagunduz. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Programa hau epe laburrera garatu den programa da eta parte hartzen duten enpresei 

kalitateko aholkularitza emateko gai izan behar duen diziplina anitzeko lan-taldea behar 

du dinamizazio, hedapen eta taxutze lana egiteko. Talde horrek proiektuari atxiki nahi 

zaion enpresa bakoitzak izan behar dituen formazio-premiak zein diren ulertzeko gai 

izan behar du. Lanaren alde hori funtsezkoa da; izan ere, talde horrek maila altua izan 

behar du, eta formazio-premiak zein diren jakiteko eta identifikatzeko gai izan behar 

du; gainera, lortu nahi den formazioari buruzko berrikuntzen eta aukeren berri eduki 

behar du, bai administrazio publikoen bidez eskaintzen denaren berri bai Internetek edo 

inguruko formazio-zentroei eskaintzen dutenaren berri. 

 z Beste arazo bat da enpresa-ehunaren inplikazioa; esperientziak erakusten du halako 

ekintzetan batzuetan huts egiten duela enpresa-ehunaren aldetik, ez daudelako oso 

prest eguneroko funtzionamenduan dinamika edo prozesu berriak txertatzeko, halako 

programak ez direlako aukera gisa ulertzen, baizik eta jarduera eragozten duen oztopo 

gisa. 

EAEra EKARTZEKO POTENTZIALTASUNAK

Ekintza hau, berez, oso handinahia da, 3. 000. 000 biztanleko enpresa-ehun osoari eskaintzen 

zaiolako. Agian, EAEn neurri txikiagoko lurralde eremuetan aplikatzetik has liteke, edo 

jarduera-eremu zehatz edo estrategikoetara mugatzetik: merkataritza, metalgintza, turismoa… 

Konponbide honek ekarpenen bat egin dezake hainbat arlotan: hautemandako erronka batzuk, 

formazio eskaintza eta eskaera lotzeko premiak, lan-merkatuak eskatzen duen kualifikazioan 

oinarrituriko enplegagarritasuna piztea, pertsonak lan-merkatuan sartzea, ekintza puntualen 

aurrean beharrak zein diren jakiteko egitura sortzea. 

Horrela bada, erronkarik zailena «zer eta ez nola» izenekoa dela dirudi. Programa horrek 

aitzindaritza gaitasun handia eskatzen du enpresa-ehuna inplikatzeko, eta gaitasun tekniko 

handia ere bai enpresa-errealitate bakoitzari doitzen zaion formazio-baliabideak zein diren 

zehazteko. Zalantzarik gabe, behar bezala eginez gero, eragin handiko ekintza da.
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OCUPPATIONAL BAROMETER

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: OCCUPATIONAL BAROMETER.

PARTE-HARTZAILEAK: CENTRE FORM ECONOMIC DEVELOPMENT SOUTH FINLAND.

HERRIALDEA: Finlandia

LURRALDE-EREMUA: Finlandia

WEBGUNEA: http://www.luotain.fi/

DESKRIBAPENA

Finlandiako ikerlari batek, Suediarekin lankidetza-proiektu batean lanean ari zen bitartean, poster 

bat aurkitu zuen Suediako enplegu-bulego batean; bertan, langileen eskaria zuten lanbideak, 

eskaera eta eskaintzarekin orekatuak, eta lanpostu eskaera eskaintza baino handiagoa zuten 

lanbideak agertzen ziren. Hori dela eta, 2008an Suediara joan zen halako posterrak nola egiten 

ziren eta lan-merkatu barruko beharrizanak aurreikusteko eta hautemateko zer metodologia 

erabiltzen zen ikustera. Horrela jakin zuen, Suedian, material hori egiteko, 400 enplegatzaileri 

galdetzen zitzaiela (eremu bakoitzean) urtean bi aldiz, eurak zituzten eta izango zituzten giza 

baliabideen beharrizanei buruz. Galdetegi horien bidez enplegu iguripenei buruzko informazioa 

jasotzen zen, baina horrez gain, enpleguari zegozkion kualifikazio eta formazio premiei eta beste 

gai batzuei buruzkoa ere bai. Galdetegi horietako emaitzekin egiten ziren enplegu-bulegoetan 

agertzen ziren kartelak. 

Hortik aurrera, Finlandian ideia bera erabili nahi izan zuten, eta bertan gehiago sakonduta 

garatu, eta horrela sortu zen Occupational Barometer izenekoa. Proiektua ELY baten bidez hasi 

zen (Finlandiako tokiko Garapenerako Bulegoa), eta 2010erako beste 10 ELY atxiki zitzaizkion. 

2011n, Ekonomia Ministerioak bat egin zuen proiektuarekin, eta nazio mailan ezarri zen. 

Datuak biltzeko hiru iturri erabiltzen dira batik bat. Lehenengoa enplegu-bulegoak berak, 

Finlandian, lan-merkatuko eskaintzen % 60 eta 70 artean erabiltzen dute. Bigarren iturria 

inguruko enplegatzaileen lagin bati eginiko kontsulta da. Hirugarrena, enplegu bila ari diren 

langabeak. Horrekin guztiarekin, lan-merkatuaren eskaintza eta eskaeraren joerak zein diren 

jakin daiteke; gainera, lana arintzeko, datu-base espezifikoa osatu da Occupational Barometer-

ek aurkezten dituen txostenak antolatzeko, iragazteko eta idazten laguntzeko. Enplegu-bulego 

bakoitzak 200 okupaziotarako merkatu-egoeraren aurreikuspena egiten du, eta honako 

kategoria hauetako bakoitzean kokatzen du: enplegu eskatzaileen Gabezia handia / Gabezia 

/ Oreka / Soberakina /Soberakin handia. Era berean, informazio hori lagungarria da lanbide-

orientazioko zerbitzuetarako, enplegu bila ari diren erabiltzaileei aholkua emateko orduan. 

Occupational Barometer-en sustatzaileek eredua hedatu nahi dute. Europan Poliniako 

Malopolska eskualdean (Cracovia hiriburu duena) egin dute, eta Errusiako Carelia eskualdean 

ere bai, Finlandiako mugatik gertu. ELY zentroek foroak ere antolatzen dituzte lan-merkatuari 

aurre hartzeko, eta bertan enplegatzaileak, hezkuntza-erakundeak eta agintariak elkartzen 

dira jarduera ekonomikoaren hainbat sektoretan beharrizanak eta iguripenak zein diren 

identifikatzeko, esaterako, logistika sektoreak eta IKTak. 
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HARTZAILEAK

 z Jarduera honek informazio garrantzitsua ematen du, eta langabezian dagoen oro izan 

daiteke onuraduna. 

 z Industria-ehuna, formazioa beharrezkoa duen eremuetara bidera dezakeelako. 

HELBURUAK 

 z Lan-merkatua eta iguripenak sakon ezagutzea, okupazio bakoitzaren eskaerei dagokienez. 

 z Aztertutako erreferentzia-eremu bakoitzeko enplegatzaileen formazio-beharrizanak 

lehenengo eskutik ezagutzea. 

 z Langabeen lanbide-orientazioa hobetzea, lan-merkatuaren eskaerekin zerikusia duen 

informazio fidagarria emanez. 

 z Lanbide-heziketaren, edozein kolektiborentzako formazio okupazionalaren plangintza 

hobetzea: helduak, etorkinak… 

 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Occupational Barometer enplegu politiken estrategiak zehazteko gakoa izan daitekeen 

lan-merkatuari buruzko ezagupena sortzen duen sistema globala da. Erakunde honek 

enpleguari buruzko hainbat gai argi ditzake: eskatzen diren okupazioak, beharrezko 

gaitasun eta ezagupenak, okupazioen tenporalitate maila, hautaketa prozesuen 

estazionalitatea… 

 z Lortutako emaitzak orientazio-zerbitzuek erabil ditzakete langabeei aholku emateko. 

 z Beste praktika batzuek ez bezala, Occupational Barometer-ek, egoki gauzatzen bada, 

maila askotan erabilgarria den informazio estrategikoa eskaintzen du. Enplegua 

aurkitzeko aukera handitzen du, orientazio-sistemak hobetzen ditu eta enpresa-ehunaren 

lehiakortasuna hobetzen du formazio-sistema bere premietara egokitzen delako. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Occupational Barometer EAEko lan-merkatura egokitzea ez da erraza. Deskribapenean 

adierazi den bezala, Finlandiako enplegu-sistemak lan-merkatuan sortzen diren 

lan-eskaintzen % 60 erabiltzen du, EAEn, Lanbideren bidez, gutxi gora-behera % 2. 

Bistan denez, Finlandiako oinarria hartuta, errazagoa da estimazioak egitea eta lan-

merkatuko hobiak hautematea. EAEn antzeko zerbait eginez gero, bigarren mailako 

iturrietara jo beharko litzateke, bereziki enplegatzaileengana, eta jarduera-eremu 

desberdinetan laguntzaile-sarea sortu beharko litzateke. Lan-merkatua ordezkatuko 

duen enplegatzaileen lagin bermeduna sortzea. 

 z Occupational Barometer, antolatuta dagoen moduan, lan-merkatuaren beharrizanak 

aztertzen ditu epe labur eta ertainean; eta hori bezain garrantzitsua da epe luzerako 
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beharrizanak ere ezagutzea, eta hori lortzeko, iturri gehiago beharko lirateke edo 

metodologia aldatu beharko litzateke. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

Formazioa da EPAetan partida ekonomiko handiena esleitzen zaion eremuetako bat da; deigarria 

da, partida hori ez zehaztea, zati batean behintzat, aldez aurretik lan-merkatuari buruz egindako 

azterketa zorrotz baten arabera; hori dela eta, halako ezaugarriak dituen tresna bat funtsezkoa da 

lan-merkaturako egokiak diren formazio-ekintzak egiteko, bai edukiaren aldetik ba kopuruaren 

aldetik. Hori guztia eskualde edo eremu funtzionalei atxikita, zentzuzkoa baitirudi Lea Artibai 

gisako eskualde bateko eskaera eta Ezkerraldeko eskaera desberdinak izango direla. Tresna hori 

erabilgarria da biztanleria aktibo guztiarentzat eta enpresa-ehunarentzat ere bai. Behar bezala 

garatuz gero, baliabide ekonomiko gutxi erabilita eragin handia ekar dezakeen tresna da. Are 

gehiago gaur egun, galdetegiak modu telematikoan egin daitezkeelako eta datuen bilketa eta 

tratamendua sinplifikatu egiten direlako. 

Azkenik, oraingoa bezalako ekonomia-eredua aldatzeko uneetan, EAEko berezko formazio-

beharrizanak zein diren hautemateko gai den egiturak enpresa-ehunaren lehiakortasuna 

sustatzen lagun dezake, biztanleria aktiboaren formazioa hobetuz. 
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ANPASSUNGSFÄHIGKEIT VON  
ARBEITNEHMERINNEN & UNTERNEHMEN 

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: ANPASSUNGSFÄHIGKEIT VON 

ARBEITNEHMERINNEN & UNTERNEHMEN (Langileak eta enpresak egokituta).

PARTE-HARTZAILEAK: Industriellenvereinigung Salzburg.

HERRIALDEA: Austria

LURRALDE-EREMUA: Salzburgo.

WEBGUNEA: http://www.iv-salzburg.at/

DESKRIBAPENA

Salzburgon garrantzi handienetakoa duen sektoreko enpresa batzuk datozen urteetan 

kualifikazio-premiak zein izango diren jakiteko proiektu batean parte hartzen ari dira. Proiektu 

horren bidez, eta eremu desberdinetan ezagupenak eta gaitasunak edukitzea eskatzen duen 

ekonomia-eredu aldaketaren aurrean, lan-indarra behar bezala prestatua egotea lortu nahi da. 

Hori garatzeko, Anpassungsfähigkeit von ArbeitnehmerInnen & Unternehmen proiektuak ikerlan 

bat jarri du abian kalifikazio-beharrizanak eta tokiko ekonomian garrantzi handiena duten 

industria-sektoreetako jarduera-eremuetan merkatuaren inguruko aldaketak diagnostikatzeko, 

hala nola: eraikuntza eta energia, metalen ingeniaritza eta medikua, plastikoak eta material 

berriak, ingeniaritza elektrikoa, elektronika eta telekomunikazioak, logistika eta automozioa, 

elikagaigintza. 

Ikerketaren bidez informazioa bildu ondoren, parte hartzen duen enpresa bakoitza aztertzen da 

eta konpainia bakoitzarentzat formazio-plan zehatza egiten da. Proiektu horrek onura zehatzak 

ekartzen dizkio enpresa-ehun osoari. Formazio-plan horrek lehiakortasun handiagoa eragin dezake 

enpresan eta, oro har, eskualdean. Beste alde batetik, enplegatuek enplegagarritasuna hobetzen 

dute eskatzen diren eremuetan, eta lan-merkatuan duten jarduerari balioa eransten diote. 

PRAKTIKAREN HARTZAILEAK

 z Salzburgoko jarduera-sektore estrategikoko 200 enpresa. 

HELBURUAK 

 z Tokiko jarduera-sektore nagusietan eskatuko diren kualifikazio eta trebetasun berriak 

identifikatzea. 

 z Tokiko ekonomia langileen formazioa hobetuz piztea. 

 z Formazio- eta trebetasun berrien premiak aurretiaz jasotzea langileak euren lanpostuan 

eusteko eta babesteko. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=es&rurl=translate.google.es&sl=de&tl=es&u=http://www.pakte.at/projekte/6265/&usg=ALkJrhhKv9vHTOjLJQDjt2YBz8aGYI_5YQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=es&rurl=translate.google.es&sl=de&tl=es&u=http://www.pakte.at/projekte/6265/&usg=ALkJrhhKv9vHTOjLJQDjt2YBz8aGYI_5YQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=es&rurl=translate.google.es&sl=de&tl=es&u=http://www.pakte.at/projekte/6265/&usg=ALkJrhhKv9vHTOjLJQDjt2YBz8aGYI_5YQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=es&rurl=translate.google.es&sl=de&tl=es&u=http://www.pakte.at/projekte/6265/&usg=ALkJrhhKv9vHTOjLJQDjt2YBz8aGYI_5YQ
http://www.iv-salzburg.at/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=es&rurl=translate.google.es&sl=de&tl=es&u=http://www.pakte.at/projekte/6265/&usg=ALkJrhhKv9vHTOjLJQDjt2YBz8aGYI_5YQ
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 z Etengabeko formazioaren plangintza eta garapena hobetzea, ekoizpen-zahartzea ez 

pairatzeko, finean, enplegatuen karrera egonkortzeko eta hobetzeko. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Ekonomia-eredu aldaketaren aurrean, beharrezkoa da formazioari dagokionez eskaera 

berriak zein izango diren jakitea, enpresek zer beharko duten, epe labur zein ertainean. 

Gaur egun, hainbat forotatik eragiten ari dira datozen urteetan jende kualifikatua beharko 

dela, hori dela eta, beharrezkoa da enpresek eskatuko duten kualifikazioa zein den 

zehaztea, bereziki jarduera garrantzitsuenekoetan eta estrategikotzat jotzen direnetan. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Jardunbide horrek industria-ehunaren lankidetza aktiboa eskatzen du, beraz, etengabeko 

formazioak dituen abantailak ulertarazi behar zaizkie inplika daitezen. Langileei ere 

aplika dakieke hori, formazio horren lanpostuari eusten lagunduko diela ulertarazita. 

Horretarako beharrezkoa da formazioa kalitatekoa izatea, eta enpresari eta baita 

langileari lehiakortasuna ematea. 

EAEra EKARTZEKO POTENTZIALTASUNAK

Aipatu diren lan-eremu batzuk bat datoz EAEko errealitate ekonomikoarekin. Gainera, 

etengabeko formazioa taxutzeko plataforma egokia izan daiteke, enpresa bakoitzean garatzen 

diren kualifikazio-planetan oinarrituta. Halako ekimenek ikaskuntza iraunkorraren kultura susta 

dezakete, lehiakortasuna eragin eta lan-prekarietatea bezalako arazoei aurre egiten lagundu. 
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4.6. jardunbide egokiak: GIZARTERATZEARI ERKIDEGOTIK EKITEA

THE COMMUNIVERSTY 

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: THE COMMUNIVERSITY.

PARTE-HARTZAILEAK: Irlandako Liburutegien garapenerako Agentzia, Tokiko 

Gobernuaren Kudeaketa Agentzia, Irlandako Tokiko Garapeneko sarea; Norhsideko 

elkartea, Kildareko tokiko elkartea eta Monghaneko Garapen Integratuko Agentzia. 

HERRIALDEA: Irlanda.

LURRALDE-EREMUA: Kildare konderria, Monaghan konderria.

WEBGUNEA: https://www.maynoothuniversity.ie/adult-and-community-education/

community-education-communiversity

DESKRIBAPENA

Communiversity, community eta university hitzetatik sortua da (erkidegoa eta unibertsitatea), 

eta goi mailako hezkuntzara sartzeko programa da. Programa horretan, unibertsitateko ikastaro 

laburrak egiten dituzte bertako liburutegietan. 

Communiversity programan toki-eremuetan goi mailako hezkuntza eman nahi zaie parte-

hartzaileei. Horretarako, Maynootheko unibertsitateak formazio sistemen barruko Goi Mailako 

Hezkuntza Formaletik urrun dauden pertsonak erakartzeko ikastaro bat diseinatu dute; urrun 

egon arren, interesatuta egon daitezkeelako eta bertara jo. Xede horrekin, unibertsitate 

ikasketak interesatuei nolakoak diren erakusteko ikastaro bat egin da. Ikastaro horretan, 

sarrerako lehenengo modulu bat dago tokiko historiari buruz; hortik aurrera, beste gai batzuk 

lantzen dituzte: erkidegoaren garapena, soziologia, politika, ekonomia… Horietako bakoitzean 

eztabaida-taldeak sortzen dira eta hor garatzen dute ikasgaia. Programa garatzeko, tokiko 

garapenerako agentziek hautagaiak aukeratzen dituzte, jarduera aprobetxagarri izango 

dutelakoan, eta ez-ohiko ikasleak erakartzen ahaleginduz. 

Ikastaro bakoitzean, malgutasunez jokatzen dute erakargarriagoak izan daitezen. Hori lortzeko, 

ikasleek gaiak proposa ditzakete. Programa honen helburuetako bat jendeak goi mailako 

ikasketei buruz eduki dezakeen ideia desmitifikatzea da; irisgaitza dela edo maila altuegikoa 

dela, alegia. Programa honen bidez lehenengo eskutik ezagutu daiteke goi mailako eskolak nola 

ematen diren, pertsonentzat erosoa eta irisgarria den inguru batean. 

Programak hogei saio ditu (ekonomia, politika, filosofia, soziologia eta tokiko historia), saioak 

astean bi ordukoak dira, eta modulu bakoitzak bost aste irauten du. 

2012ko otsailean hasi ziren, eta sustatzaileen arabera, emaitzak oso onak izaten ari dira, parte-

hartzaileek diotenez, ekintza pozgarria eta adore-emailea da. Balio azpimarragarri nagusia da 

pentsatzen erakusten duela eta ez dela egin behar denaz aginduak jasotzean oinarritzen, eta 

horrela, egon litezkeen aurreiritziak murrizten ditu. Gainera, programa honetatik apustu egiten 
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da belaunaldi-arteko taldeak sortzeko, ikuspegi desberdinak emateko eta, gainera, erkidegoko 

loturak eta tokiko garapena sustatuz. 

Proiektu hori administrazio publikoko hainbat sektoreren eta unibertsitatearen arteko 

lankidetzaren adibide ona da. Ikasleek formazioaren bideari ekiteko balio izan du, bai eta 

erkidegoko bertako jendearekiko harreman berriak eratzeko. 

PRAKTIKAREN HARTZAILEAK

 z Ez ikasi ez lan egiten ez duten gazteak. 

 z Goi-mailako hezkuntzara iristeko interesa eduki dezakeen edozein pertsona. 

HELBURUAK 

 z Unibertsitatea hainbat kolektibotara hurbiltzea, desmitifikatuta eta haren inguruan 

dauden aurreiritziak murriztuz, eta goi mailako irakaskuntzarako atea zabalduz. 

 z Maynootheko unibertsitateak Irlandako Goi Mailako Heziketarako Estrategia Nazionalaren 

gomendioa ezarri nahi du; goi mailako hezkuntzako erakundeen, erkidegoaren eta 

boluntarioen taldeen arteko konpromiso eta lankidetza handiagoa lortzea, alegia. 

 z «Liburutegien Garapenerako Agentzia»tik liburutegiak sustatu nahi dira erkidegoarentzako 

koordinazio-zentro gisa, tokiko garapenerako jarduerak egiteko eta erabiltzaileen 

kopurua handitzeko. 

 z Pertsona inaktiboak goi-mailako hezkuntzan txertatzea. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Communiversity unibertsitatea tokiko erkidegoan txertatzen duen programa da. 

Unibertsitate-eremua beti ikusi izan da ukitu-elitista batekin. Sinespen horren ondorioz, 

pertsona askok atzera egin dezake formazioa aukeratzerakoan. 

 z Unibertsitatea errezeloak eduki ditzaketen pertsonengana hurbiltzen du, eta horrela, 

unibertsitateaz gozatzeko aukera dute inguru eroso batean. Gaur egun unibertsitateko 

ikasketak edukitzea lan-merkatura iristeko guztizko bermea ez den arren, goi mailako 

ikasketek ematen dituzten aukerak bestelako heziketa maila bat duten pertsonek 

dituztenak baino gehiago dira. 

 z Unibertsitatea hainbat errealitate eta kolektibotatik urrun egon da. Jardunbide honi 

esker unibertsitatea hurbildu eta modu eraginkorragoan txertatzen da gizarteratze-

dinamiketan. 
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JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Goi mailako prestakuntza behar duen programa da. Instituzio, unibertsitate eta tokiko 

erakundeen artean aliantzak eta itunak landu eta sendotu behar dira. Geroago, ikasketa-

programa garatu behar da. Programa, Communiversity-tik planteatzen den moduan, 

zabala eta landua da. 

 z Programa arrakastatsua izan dadin kontuan hartu beharreko beste elementu bat parte-

hartzaileen aukeraketa da. Goi-mailako ikasketetara iristeko interesa eta potentziala 

duten pertsonak izan behar dute, nahiz eta interes hori ezkutatuta egon. 

EAEra EKARTZEKO POTENTZIALTASUNAK

Communiversity programa, pentsatuta dagoen moduan, gizarte-zientziei buruzko gaietara 

zuzenduta dago. Agian, gainera, antzeko beste programa bat garatu ahal izango litzateke datozen 

urteetan langileak eskatuko dituzten eremuekin zerikusia duten gaiak lantzeko. Era berean, 

unibertsitateko goi mailako heziketaren aurreko aukera gisa, ariketa bera (edo antzekoa) egin 

daiteke bigarren graduko lanbide-formazioekin. Horiek hobeto doi daitezke biztanleria aktiboko 

zenbait sektoreren eskakizunekin, eta lan-merkatuaren beraren eskaerekin. 

Unibertsitatea tokiko garapenerako funtsezkoa da, eta ez du parte hartu ohi erkidegoaren 

dinamiketan. Programa hau izan daiteke bi eremuen arteko loturak eraikitzen hasteko gunea. 

Unibertsitateak ekarpen handia egin dezake enplegagarritasun eta gizarteratze gaietan zenbait 

konponbide eskaintzen.
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OUR PLACE!

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: OUR PLACE!

PARTE-HARTZAILEAK: Local Government Association

HERRIALDEA: Erresuma Batua

LURRALDE-EREMUA: 121 lurralde-eremu desberdindu. 

WEBGUNEA: http://mycommunityrights.org.uk/our-place/

DESKRIBAPENA

Our Place! programak (lehen «Neighbourhood Community Budgtets» edo «Auzoaren Erkidego-

aurrekontuak») erkidegoei eta auzoei kontrola hartu eta euren arazoei aurre egitea ahalbidetzen 

die. Our Place! programa bereizten duen elementua da auzoak eta erkidegoak eurak direla arazo 

horiek zein diren zehazten dutenak. Erkidegoak eta zerbitzu publikoetako erakundeek plangintza 

operatibo bat garatzeko eta euren eremuaren kontrola hartzeko laguntza jasotzen dute, gauzek 

tokiko biztanleentzako ahalik eta modurik onenean funtzionatzen dutela bermatzeko. 

Erkidegoak mota askotakoak dira: landa-eremuko herriak, hiriguneetako auzoak, herri txikiak, 

hirietako auzo pobretuak… eta horrek esan nahi du arazoak era askotarikoak direla. Hala nola: 

gurasoak arduratuta egotea seme-alabek aisialdirako zeregin nahikorik ez dutelako, kultur 

jarduerak bultzatu nahi izatea, bertako enpresek gaitasun egokia duten pertsonak aurkitzeko 

arazoak gainditzea… Gaur egun 141 proiektu daude Our Place! programari atxikita; beraz, 141 

arazo desberdin hauteman dira. Our Place! programan arazoa zehaztu ez ezik, inplikaturiko 

eragileek haietarako konponbideak ere proposatzen dituzte eta abian jarri, administrazio 

publikoen pentzuko aurrekontua esleituz. 

Our Place! programatik erkidegoa jarri nahi da erabakigunearen erdian. Horretarako, erkidegoko 

eragileak elkartzen dira: administrazio publikoak, hezkuntza-ehuna, erakundeak eta elkarte-

ehuna, auzo-foroak, boluntarioak, erkidegoko kideak… Halako ezaugarrietako programa bat 

eraginkortasunez gauzatzeko, tokiko erakunde publikoak izan behar ditu aitzindari. Hain zuzen, 

Erresuma Batuan, erkidegoetako kontseiluetako barruti-zinegotziak dira (Community councils 

figura ez dago EAEn)30. 

Programa hasi zenean 12 esperientzia pilotu ziren, eta gaur eguneko 121 proiektuetara iritsiak 

dira. Bultzatzaileen esanetan, 3. 300. 000 lagunengana iritsi da Ingalaterran. Azkenik, Our Place!-

tik abian dauden hainbat ekimenetan interesaturik dauden aitzindarien, bazkideen, tokiko 

eragileen eta bestelako interesatuen topagunea bultzatzen da; beraz, Our Place! erabiltzeko 

informazioa trukatzeko eta esperientziak partekatzeko foroak antolatzen dira, hura sustatzeko 

eta gizarte-mugimendua zabaltzeko. 

30 Zenbat kontseilu dauden ideia bat egiteko, Edimburg hiriak 495. 000 biztanle ditu, gutxi gora-behera, eta 46 
kontseilu daude bertan. 

http://mycommunityrights.org.uk/our-place/


Enpleguari eta gizarteratzeari buruz  
Europar Batasuneko  
Joerak eta Jardunbide Egokiak

100

HARTZAILEAK

 z Programa honetan ezin dira hartzaileak zehaztu, eremu bakoitzak bere helburuak eta 

lehentasunak zehazten dituelako. 

HELBURUAK 

 z Erkidegoa politikan parte hartzeko eragile nagusi gisa finkatzea. 

 z Pertsonei erabakitzeko aukera handiagoa ematea, haiei dagozkien gaiei inguruko 

zerbitzu eta aurrekontuei dagokienez. 

 z Erkidegoaren loturak garatzea eta sustatzea gizarteratzeko modu gisa, erkidego bakoitzak 

zehaztutako arazoei aurre eginez. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Gobernantza prozesuak sustatzen ditu, parte hartzen duen eremu bakoitzari berari 

dagozkion arazoak zein diren erabakitzea ahalbidetzen dielako. Hori behar bezala 

garatuta, erkidegoaren loturak eragin ditzake. 

 z Gizarteratze gaietan funtsezkoak diren eragileen lankidetza pizten du, tokitik bertatik. 

 z Erkidegoaren loturak eragiten eta sustatzen ditu, erabakiak hartzeko prozesuaren eta 

foroen sorreraren bidez. 

 z Gizarte berrikuntza pizten du, ez delako aurrez zehaztutako konponbideetan oinarritzen. 

Erkidego bakoitzak bere arazoak eta horiek konpontzeko bideak zehazten ditu. 

 z Erresilientzia pizten du, gizarte-arazoak konpontzeko tokiko egitura propioak eragiten 

dituelako. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Our Place! gisako ekimen batek eragozpenak ditu garatzeko erkidegoko kontseiluen 

figurarik ez badago. Halakoak garatzeko zehaztu egin behar da zer den erkidegoa, 

biztanleak, mugapen geografikoa… 

 z Beste alde batetik, Our Place! luzaroko programa da, ia apustu bat, aldez aurretik lan 

handia eskatzen duelako, erkidego bakoitzak dituen arazoei erantzungo dieten ekintzak 

zehaztu arte. Gainera, aitzindaritza sendoa eskatzen du eragile publikoen aldetik; eta 

aitzindaritza horrek erkidegoko gainerako eragileak ere programan inplikatzea eskatzen 

du, eta hortik eremu bakoitzaren arazoak zein diren jakitea ahalbidetuko duten ekintzak 

egin behar dira, konponbideak erabaki eta abian jarri. 
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EAEra EKARTZEKO AUKERAK

Gaur egungo egoeran, Our Place! programaren ikuspegiak baditu elementuak kontuan hartzeko 

gizarteratzeko ekintzak garatzean; baliteke errepikatzeko konplexua izatea, baina honako hau 

aztertzen has daiteke: nola eman dakioke erkidegoari garrantzi handiagoa erabakitze-eremuaren 

baitan? Nola lor daiteke erkidego hori arazo horiei konponbidea emateko gai izatea? Esan 

daiteke Our Place! hori lortzeko bide bat dela, eta EAEn bestelako bideak ere aurki daitezkeela. 

Bi elementu horiek oso tresna indartsua izan zaitezke erkidegoko loturak sortzeko; izan ere, 

EAEn bizi den jendearen benetako kezkei buruzko erradiografia emango lukete. 
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4.7.  Jardunbide egokiak: ENPLEGAGARRITASUNAREKIN ZERIKUSIA EZ DUEN 
GIZARTERATZEA

CRÉSUS ALSACE

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: CRÉSUS ALSACE.

PARTE-HARTZAILEAK: La Banque Postale, La Banque Française Mutualiste (BFM), Le 

groupe Caisse des Dépôts, La Fondation Cetelem, PRO BTP.

HERRIALDEA: Frantzia.

LURRALDE-EREMUA: Frantziako 14 eskualde. 24 ordezkaritza ditu.

WEBGUNEA: http://www.cresusalsace.org/

DESKRIBAPENA

Crésus 1992an sortutako elkarte bat da; bertan, zor handia duten pertsonei informazioa eta 

aholkua ematen zaie euren egoerari konponbidea bilatzeko. Aholkularitza finantza-eremuari, 

eremu sozialari, juridikoari eta psikologikoari dagokio, eta horrela, finantza eta ekonomia 

bazterkeriari egiten zaio aurre. Gaur egun, eta krisiaren ondorioz, zeregin hori inoiz baino 

garrantzitsuagoa da, langabeziak eta behi-behinekotasunak jende asko eraman duelako hilaren 

bukaerara iritsi eta finantza-betebeharrei aurre egiteko arazoak izatera. Crésus-en ekarpena 

honako hiru eremu hauen inguruan gertatzen da: prebentzioa, gainzorraren tratamendua eta 

hari aurre egiteko laguntza. 

Crésus programaren iritziz, zorra bi faktoretan oinarritzen da: kredituaren leherketa kontsumo 

eran, eta kontsumitzaileen portaera. Hori dela eta, gainzorrak hainbat arrazoi dituela ulertzen 

da. Oro har, larriki zorpetuta dauden etxeak, hala daude euren baliabideak gainbailioesten 

dituztelako edo banku-erakundeek ezartzen dituzten konpromisoekin loturiko kostuak gutxiesten 

dituztelako, eta hori halako faktoreen ondorioz gertatzen da: finantza-erakundeek emandako 

informazio ez-zehatza, zorra hartzen duten pertsonen diru-sarrera egonkorren murrizpena, 

dibortzioak, gaixotasun luzeak, istripuak… Hori saihesteko, elkarteak bi lan-ildo ditu: alde 

batetik, berankortasun-arazo potentzialak aurretiaz geldiarazteko xedez, informazioa eman 

eta kontzientziatzeko sentsibilizazio-ekintzak, eta horretarako, ikastaroak eskaintzen dituzte 

herritarrentzat, elkarteentzat, erkidegoentzat eta gizarte-enpresentzat («Nola administratu nire 

lehenengo soldata» edo «Bankan trebatzea hiru ordutan»); eta beste alde batetik, Crésusek 

zorpetuta dauden egoera pertsonalak edo familiarrak hartzen ditu, eta informazioa eta laguntza 

ematen die. Aholkularitza hori banakoa edo familiarra da. Gainera, beharrezkoa duten egoeren 

segimendua egiten du. 

Hori garatzeko, Crésusek boluntario gisa erabiltzen du banku-erakundeetan lan egin duen 

jendea, arlo horretan aholkularitza eskaintzeko beharrezko ezagupenak dituena. 



Enpleguari eta gizarteratzeari buruz  
Europar Batasuneko  

Joerak eta Jardunbide Egokiak

103

HARTZAILEAK

 z Zorpetuta daudelako bazterkeria paira dezaketen pertsonak. 

 z Herritarrak oro har, boluntarioak, elkarteak, erkidegoak, gizarte-enpresak. 

HELBURUAK 

 z Finantza eta ekonomia-bazterkeriaren kontra borrokatzea. 

 z Zorpetzearen espirala saihesteko sentsibilizatzea. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Gaur egun zorra eta gainzorra dira bazterkeria, tentsio eta urrakortasun sozialaren arrazoi 

nagusietakoak. Zorpetuta dauden pertsonei laguntzeko zerbitzua, gehienetan finantza-

eremutik datozen boluntarioek egina, egoera horretan dauden pertsonentzat baliotsua da. 

 z Beste alde batetik, finantza-gaiek berebiziko garrantzia dute gaur egun, eta pertsona askok, 

gehienek, ez dute ezagupen nahikorik halako konpromisoak hartu ahal izateko, beraz 

sentsibilizazio ekintzen bidez «bizirauteko» formazioa emateak jasotzen duten pertsonei 

hainbat baliabide ematen dizkie kontzientzia maila handiagoarekin erabaki ahal izateko 

banku-kreditu batek dakarren konpromisoa hartu nahi duen ala ez duen nahi. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Ekintza honen arazorik handiena finantza-arloan espezializaturik dauden boluntarioen 

sarea sortzea da; ezagupen espezifikoak behar direnez, gai honetan ekarpenak egin 

ditzakeen jendea erakartzea ez baita erraza. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

Erreferentzia gisa, 2012an, Euskadiko lehenengo instantziako epaitegietan erregistraturiko 

hipoteka-exekuzioak (uztarazpenak) guztira 1. 061 izan ziren. Horrek erakusten du gaur egun 

finantza-arloari buruzko ezagupenek eta kreditu bat onartzean hartzen diren konpromisoei 

buruzkoek eragin handia izan dezaketela pertsonen gizarteratzean. Gainera, baliteke 

uztarazpenak (edo etxe kanporatzeak) izatea adibiderik paradigmatikoena, baina badira beste 

xede batzuekin ematen diren kredituak bazterkeria-dinamika horretan ere eragin dezaketenak 

(enpresak sortzeko kredituak, autoa erostekoak…). Hori dela eta, beharrezkoa da hainbat 

ezagupen edo baliabide edukitzea halako erabakiak irizpide argiekin hartzeko. Sentsibilizazio 

ekintza horiek, Créusen kasuan bezala pertsona interesatuak, gizarte-enpresak, eta abar 

orientatzeko direnak, ikastegietara edo irakaskuntzako edozein zentrotara ere eraman daitezke. 

Beste alde batetik, sentsibilizazioaren barruan beste alderdi garrantzitsu bat ere lan daiteke, 

batzuetan kontsumora eta kredituak eskatzera bultza dezaketen arrazoi kultural eta sozialetan 

eragitea, kontsumismoa eta horren ondorioak lantzea.
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HOUSING FIRST

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: HOUSING FIRST.

PARTE-HARTZAILEAK: EAPN, Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurka 

borrokatzeko sarea.

HERRIALDEA: Espainia

LURRALDE-EREMUA: Madrilgo Erkidegoa 

WEBGUNEA: http://www.raisfundacion.org/es/que_hacemos/habitat

DESKRIBAPENA:

Horren bultzatzaileek esaten duten bezala, Housing First-ek etxerik ezaren fenomenoari 

konponbide berritzailea eskaintzen dio. Hori gizarte-politikaren gai bat gisa tratatu da, 

eta lojamendua emateko espezializaturiko dispositiboen bidez bilatu zaio konponbidea: 

aterpetxeak, etxebizitza tutelatuak, pentsioak eta ostatuak. 

Horren ildotik, EAPNren arabera, azken urteetan handitu egin da norberaren etxebizitzak etxerik 

ezaren arazoa saihesteko duen garrantzia, hori dela eta, gero eta arreta gehiago ematen zaio 

Housing First ereduari arazo horren konponbide gisa. Ikuspuntu hori, ikuspegi trazionalarekin 

kontrajarria (Continuum of Care edo «eskailera» erako eredua), Estatu Batuetan sortu zen 

laurogeita hamarreko urteen hasieran, Pathways to Housing erakundearen eskutik. Erakunde 

horrek toxikomaniak eta/edo buru osasuneko nahasteak zituzten etxe gabeko pertsonekin lan 

egiten zuen esklusiboki. Eredu horren oinarria etxebizitza arloko esku-hartze goiztiarra da, 

zuzenean kaletik edo larrialdietako dispositiboetatik datozen pertsonei etxebizitza merkeak eta 

iraunkorrak emanez, gizarte-laguntza eta osasun-urgazpen tinkoa eskainiz. 

RAIS fundazioaren arabera, Espainian bultzatzaile nagusia, Housing First ereduaren ezaugarriak 

dira honako hauek:

•	 Lojamendua funtsezko giza eskubidetzat hartzea, pertsona guztiek eduki behar 

dutena. 

•	 Abiapuntutzat hartzea pertsonek hartzen dituztela eurei dagozkien erabaki 

guztiak; beraz, profesionalen taldeak prozesu horretan laguntzeko eta pertsonei 

erabaki horiek abian jar ditzaten laguntzeko daude. Ematen den edozein 

laguntzaren ardatza dira pertsona eta beraren beharrizanak. 

•	 Normalizaziorantz jotzea, etxebizitza-ghettoetatik edo baztertuta zeuden 

pertsonak pilatzen diren lojamendu ereduetatik urrunduz. 

•	 Etxebizitza bizitzeko lekua da, pertsona bakoitzaren intimitaterako eta 

segurtasunerako lekua; tratamenduren bat behar bada, gainerako herritarrek 

dituzten baliabide eta zerbitzuak erabiliz lortuko da. 

•	 Erkidegoa (pertsonak bizi diren etxebizitza-blokea, auzoa, etab.) inguruarekiko 

harremana berreskuratzeko eta laguntza-sarea eraikitzeko aukera-espazio bat da. 

http://www.raisfundacion.org/es/que_hacemos/habitat
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Espainian, etxerik gabeko pertsonen lojamenduaren gaiari (kaleko egoerak bereziki) tradizionalki 

gizarte-zerbitzuetatik ekin izan zaio, eta oinarri izan du etxerik ezaren egoeraren eragileak 

norberaren egoera pertsonalak zirelako ustea. Horrek eragin izan du konponbideak aterpetxetan 

pentsatuz soilik pentsatu izana. 

Azken urteetan, argudio horiek aldatu egin dira, eta orain gehiago pentsatzen da egiturazko 

arrazoietan, egoitzak hornitzeko gure sistemak eta etxebizitza-politikek pertsonenganako eta 

euren egoerara egokituriko lojamendua euren kabuz aurkitzeko eragozpen gehien duten talde 

sozialenganako arreta alde batera utzi izanak sortutakoetan hain zuzen. 

HARTZAILEAK

 z Etxerik gabeko pertsonak.

HELBURUAK 

 z Etxebizitza, segurtasun eta aterpe baldintzak hobetzea, kalean denbora luze daramaten 

pertsonen kasuan. 

 z Norbanakoaren beharrizanetara egokitzea, «Etxerik ezaren» egoera gainditzeko, eredu 

kolektiboen aldean, udal-aterpetxeak, kasu. 

 z Kalitateko egoitza-konponbide bat edukitzea, erkidegoan uztartzea ahalbidetuko duena. 

 z Harrera-zentro tradizionalen erabilera murriztea eta apurka-apurka uzten joatea, kasu 

askotan alogereko etxebizitzekin ordeztuta. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Esan daiteke jardunbide hau lan-aktibaziotik eta enplegagarritasunetik urruntzen 

dela. Gizarteratzeari dagokionez, enplegagarritasuna da hura lortzeko gehien 

eragiten den elementua. Joera horren ondorioz, hein batean baztertuta geratzen dira 

enplegagarritasuna lan-zentzu hertsian landu ezin den kolektiboak. «Housing First» 

programaren bidez, enplegagarritasunaren eremuko esku-hartzearen aurreko arazoei 

ekiten zaie. Beharrezkoa da hori ez ahaztea gizarte kohesionatua lortu nahi bada. 

 z RAIS Fundación eta HÁBITAT programaren bidez Espainian lehenengo urratsak egiten ari 

den esku hartzeko eredu berritzailea. Etxebizitza lehenengo urratsa da etxerik gabeko 

pertsonentzat; ez zaie eskatzen etxea lortu baino lehen gizarte-arazoak edo buru-

osasunekoak konpontzea, eta harekin batera lantzen da ohiko harrera-zentroen erabilerak 

murriztea eta apurka-apurka uztea, kasu askotan, alogereko etxebizitzen ordez. 
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JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Eredu horrek konponbidea eman diezaioke etxerik ezaren arazoari, baina botere publikoen 

laguntza handia behar da horretarako; izan ere, EAEn, etxebizitza bat eskuratzeko 

inbertsio ekonomiko handia egin behar da. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

Benetan kohesionatua dagoen gizarte bat bertako kide guztiei gizarteratzeko konponbidea 

ematen diena da; hori dela eta, Housing First eredua irtenbide baliagarria izan daiteke, hainbat 

arrazoi medio, gizarteratzetik urrunago dauden pertsona batzuentzat.
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OMCW – Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

PROIEKTU/PROGRAMAREN IZENA: OMWC - Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn.

PARTE-HARTZAILEAK: EUROCHILD, COFACE

HERRIALDEA: Belgika.

LURRALDE-EREMUA: Belgika.

WEBGUNEA: http://ocmw.antwerpen.be/

DESKRIBAPENA

Krisiaren ondorioz, pobrezia egoeran edo hortik oso hurbil dauden familia asko oinarrizko 

premietan aurreztu behar izaten dute; haurtzaroko lehen etapetan bereziki (helduaroan eragin 

nabarmena duelako), garapenerako oso garrantzitsuak direnetan, kasu, hezkuntza-jardueretan 

edo aisialdian. Arazo horri aurre egiteko, dimentsio askotako eta epe luzerako estrategia behar 

da, besteak beste familia txirotuek duten mentsari aurre egiteko gai izango dena, bereziki 

eraginez haurrek jarduera sozio-kulturaletan parte hartzean. Horretarako, Belgikan OMCW 

- Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (Gizarte Ongizateko zentroak) izenekoak 

sortu dituzte. Horiek udalerri bakoitzean daude, eta pertsona urrakorrentzat edo bazterkeria 

pairatzeko arriskuan daudenentzat erreferentzia-zentroak dira. Bertan hainbat alderdi 

jorratzen dituzte: enplegurako sarbidea eta enplegagarritasuna, laguntzak lortzea, laguntza 

psikologikoa… Aldi berean, lan-aktibazioaren kontzeptua gaindituz, gizarte-aktibazioaren alde 

egin da, gizarteratzeko modu gisa. Horretarako, zentro hauek baliabideak inbertitzen dituzte 

egoera larrian dauden familiek jarduera sozio-kulturaletan parte hartzerik izan dezaten (bereziki 

haurrei eta gazteei zuzendurikoetan). 

Aipatu bezala, udalerri bakoitzak bere Gizarte Ongizateko Zentro Publikoa (OMCW) dauka. Parte-

hartzea bultzatzen den jarduera sozio-kulturalen artean, kirol jarduerak, elkarteenak, teknologia 

berriei buruzkoak, txangoak eta abar daude. OMCW zentroek eskaintzen dituzten beste zerbitzu 

batzuk laguntza eta urgazpena dira: lege-urgazpena, finantza-urgazpena, urgazpen medikoa, 

laguntza psikologikoa…). OMCW zentroetan lan egiten duten gizarte-langileen ustez parte-hartze 

hori funtsezkoa da gizarteratze-prozesuaren baitan. Ikuspegi horretatik, finantza-laguntza ez da 

nahikotzat jotzen benetako gizarteratzea lortzeko, eta horregatik, gizarte-langileek gogor lan 

egiten dute parte-hartze sozial eta kulturalean oinarritutako gizarteratze-ibilbidea zehazteko. 

Aktibazioa, halakoetan, gehiago ikusten da tresna gisa, eskubideetan oinarritutakoa baino. 

OMCW zentroek Gobernu Federaletik dirua jasotzen dute (urtean 6,7 milioi euro, gutxi gora-behera) 

jarduera sozial eta kulturaletan parte-hartzea sustatzeko. Familia batzuek izan ditzaketen bizi-

baldintzak eskasei aurre egiteko laguntza ere eskaintzen da (4,2 milioi gutxi gorabehera). Zentro 

bakoitzak modu desberdinean erabiltzen ditu, esaterako, hezkuntza indartzea (eskolaz kanpoko 

klaseak, edo laguntza didaktikorako liburutegiak), osasunarekin zerikusia duten beharrizanak 

asetzea, audifonoa edo betaurrekoak ordaintzea kasu… zentro bakoitzak erabakitzen du nola 

erabili dagozkion baliabideak bertako helburu estrategikoen, tokiko beharrizanen eta abarren 

arabera. 

http://ocmw.antwerpen.be/
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HARTZAILEAK

 z Familia urrakorrak edo bazterkeria egoeran daudenak, haurrei arreta berezia eginda. 

HELBURUAK 

 z Gizarteratzeko prozesuak modu holistikoan lantzea. 

 z Bizimodu sozial eta kulturalean parte hartzea gizarteratzeko tresna gisa erabiltzea. 

JARDUNBIDEA HAUTATZEKO ARRAZOIAK

 z Jarduera soziokulturala tresnatzat hartzen da ikuspegi holistikoaren barruan, eta kontuan 

hartzen ditu pertsonen gizarteratze-prozesuetan eragiten duten gainerako faktoreak eta 

guztiak lantzen ahalegintzen da. 

 z Gizarte-aktibazioa gizarteratzeko tresna gisa atipikotzat jo daiteke, EBren baitan 

erabiltzen ari diren gizarteratzeko jardunbideak kontuan hartuta. 

 z OMCW zentroen ustea da bizimodu sozialean eta kulturalean parte hartzea ere 

gizarteratze-politiken oinarri sendoa izan daitekeela. Halako jarduerek zentzua ematen 

diete pertsonei eta, beraz, egoera urrakorrean dauden pertsonen –bereziki gazteen– 

potentzialtasuna, trebetasunak eta gaitasunak garatzen lagun dezakete. 

 z Bizimodu sozial, kultural eta aisialdian parte hartzea herritar guztien oinarrizko 

eskubidetzat jotzen den arren, guztiok ez dugu irispide berdina. Zenbait eragozpenen 

ondorioz (ekonomikoak eta bestelakoak ere bai), OMCW zentroen erabiltzaileen kasuan, 

pertsona batzuentzat gizarte mugimenduetan, edo kultur erakunde edo kirol klubetan 

parte hartzea beste kolektibo batzuentzat baino zailagoa da. 

 z Belaunaldien artean urrakortasun-ereduak errepikatzea landu beharreko eremua da, 

egiaztatuta baitago denboran luzatzen den prozesua dela. Aktibazio-politiken eragina 

eremu horretan mugatua da, eta beharrezkoa da prebentzio-ekintza goiztiarrak 

gauzatzea, urrakortasun egoera horiei irtenbidea emateko. 

JARDUNBIDE EGOKIAREN ZENBAIT MUGA

 z Ez da ikusten mugarik parte-hartze soziokulturala gizarteratzeko tresna gisa sustatzeko, 

baina bai ikusten da zailxeagoa OMCW moduko zentroak sortzea, Belgikan, zentro horiek 

egitura eta funtzionamendu zehatz eta sendoa baitute. 

EAEra EKARTZEKO AUKERAK

EAEk arlo horretan dituen erronketan aipatu denez, lanarekiko mendekotasun gutxiagoa duten 

gizarteratze-prozesuak garatzea ahalbidetuko duen gizarte barnerakorra sortzeko (ohikoa den 

lan-merkatu prekarioan) jarduera soziokulturaletan parte hartzea gizarteratze prozesu banakako 

eta kolektiboetan oinarri daiteke. 
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Beste alde batetik, lan-aktibazioko eredua baino osoagoa dirudi aktibazio sozialeko ereduak; 

izan ere, lan-aktibazioa lehenengoaren baitan geratzen da, eta horregatik horrelako faktore 

askotako ikuspegien aldeko apustua egin beharko litzateke. 
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4.8. Jardunbide egokiak: BESTELAKO JARDUNBIDE EGOKIAK

Atal honetan, interesgarriak diren beste jardunbide batzuk azalduko dira, baina hainbat 

arrazoirengatik –fitxa bat egiteko informazio nahikorik eza, EBkoa ez den eremu geografiko 

batekoak izatea– bertsio murriztuan agertuko ditugu. 

My next move / Mi próximo paso (AEB)

My next move AEBetako webgune bat da, eta bertan enplegu bakoitzaren ezaugarriak eta jarduera 

bakoitza garatzeko behar diren tituluak azaltzen dira. Orriaren goiburuak oso argi erakusten 

du gunearen beraren xedea zein den: Zer egin nahi duzu bizimodua ateratzeko? hortik aurrera, 

hainbat aukera eskaintzen ditu: bilatzailean lanbideak bila daitezke, jarduera-sektorearen 

araberako lanbide-bilaketak egin, edo norberaren bokazioa zein izan daitekeen jakiteko tresna 

ere eskaintzen du. Ondoren, lanbideak aztertzen ditu, eta horietako bakoitzerako honako 

informazioa ematen du: lanbide horretan jarduteko behar diren ezagupenak, trebetasunak, 

gaitasunak, izaera eta softwarea. Informazioa osoa da eta erregistraturik dauden lanbideen 

kopurua oso handia. Webgunea gaztelaniaz ere badago. Orientazioan lan egiten dutenek 

erreferentzia gisa erabil dezakete. 

 z http://www.miproximopaso.org/

Digital New York (AEB)

Ekintzailetza teknologikoa mundu osoan sustatzen ari dira balio erantsia sortzeko gaitasun 

handia duelako, hiriguneetan egiten den jarduerara egokitzeko gaitasuna duelako eta 

nazioartekotzeko aukera asko dituelako; zalantzarik gabe, etorkizuna, eta agian oraina ere, hortik 

igaroko da. Digital New York, New York hiriko jarduera-eremu horretako ekintzaileentzat garatu 

den webgunea da, eta oso-osoa da. Bertan, hainbat alderdi interesgarri jasotzen dira, hala nola: 

startup, inbertsoreen kopurua, enplegu-aukerak, ekitaldi interesgarriak, formazio-ekintzak, 

berriak… EAEn, ekintzailetzarako laguntza-sistema atomizatuta eta balio erantsi txikikoa izanik, 

ikaskuntzaren (kasu honetan digitala) inguruko elementu garrantzitsuak bateratzeko gai den 

baliabide interesgarri horretatik ikas daiteke. 

 z http://www.digital.nyc/# 
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Nik egin dezaket, eta hobeto egin ere (BULGARIA) 

Proiektu honen bidez pertsonak motibatu nahi dira lan-merkatuan garrantzitsuak diren eta 

ezagupen teknikoekin zerikusirik ez duten trebetasunak eta gaitasunak lor ditzaten. Lan-

merkatuan parte hartzeko bete behar diren trebetasunak jasotzen dituen curriculum bat 

sortzen da horretarako (taldeko lana, estresaren kudeaketa, gatazken kudeaketa…). ondoren, 

eremu horietako formazio-moduluak eskaintzen dira. Modulu horiek egin ahala, curriculum 

paraleloa osatzen doa, trebetasun soziolaboral horiei soilik dagokiena. Programa horrek 

bereziki interesgarria dirudi heziketa maila baxuko pertsonentzat edo lan bat egiteko behar den 

ezagupen teknikoaz gain bestelako gaitasunek izan dezaketen garrantziaz guztiz jabetzen ez 

diren pertsonentzat. 

 z http://www.az.government.bg/

Elikagaigintzan profesionaltasuna sustatuz (PORTUGAL)

Lisboako eremu geografikoan sukaldaritzaren eta elikagaien eremuko zerbitzu profesionalak 

espezializatzeko eta kalitatea emateko apustua egin dute, ibilbide profesionalak sustatzeko. 

Gozogileak zein sukaldeko laguntzaileak, Elikagaigintzako Lanbide Heziketako Zentroa 

(CDPSA) elikagaigintza oso ondo prestaturiko lan-indarra duen eremu bihurtzen ari da. CFPSA 

erreferentzia da, eta bertan, luzaroko langabeei edo heziketa maila baxuko gazteei eskaintzen 

zaizkie ikastaroak… esan dugun bezala, luzaroko langabe askoren arazoa da formazio-ekintza 

batetik bestera aldatzen direla ezertan espezializatu gabe, horregatik, profesionalizazioa hori 

eteteko modu bat izan daiteke. 

 z http://www.cfpsa.pt/

Senior Enterprise (EBko HAINBAT HERRIALDE)

«Senior Enterprise» proiektuak 50 urtetik gorako pertsonen artean ekintzailetza bultzatu nahi 

du, langabeziari aurre egiteko eta zahartze aktiboa pizteko. Proiektuak hainbat lan-ildo ditu:50 

urtetik gorako pertsonek negozio berriak sortzea, ezagupenak, trebetasunak eta esperientzia 

enpresa berri eta/edo badirenen jabeei laguntzeko baliatzea, 50 urtetik gorakoek lan-merkatuari 

egin diezaioketen ekarpenaz jabearaztea gizartea, eta azkenik, bestelako enpresa-proiektuetako 

inbertsio gisa suspertzea. Gaur egun aurki daiteke 50 urtetik gorako jendea langabeziak baina 

potentzial handiarekin, eta potentzial hori bestelako funtzio edo ekimenetara bidera daiteke. 

 z http://www.seniorenterprise.ie/

http://www.cfpsa.pt/
http://www.seniorenterprise.ie/
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Denda solidarioak (FRANTZIA)

Denda solidarioak Elikagaien Bankuen aukera bat dira; horietan, diru-sarrera txikiak izanik 

ohiko supermerkatuetara joaterik ez duten pertsonek hainbat produktu eros ditzakete jatorrizko 

prezioa baino % 10 edo % 20 merkeago. Beste aukera batzuen aldean, denda solidarioek 

produktua aukeratzeko aukera ematen diete pertsonei, eta karitateaz bizi izatearen sentipena 

bigarren mailara baztertzen laguntzen du horrek. Baina denda solidarioek, karitatearen estigma 

leuntzeaz gain, baliabide gutxiko pertsonen elkargune direnez, bestelako jarduera batzuk 

eskaintzeko eta beste funtzio batzuk betetzeko erabiltzen dute euren egoera, eta gizarteratze 

prozesuak indartzen eta gizartearekiko loturak berregiten dituzte horri esker. Jarduera horien 

bidez bezeroen autoestimua eta gaitasunak indartu nahi dituzte, eta hainbat jarduera antolatzen 

dituzte: sukaldaritza eskolak, kosmetika tailerrak, laneratzeko jarduerak, etab. Gaur egun 500 

denda solidario inguru daude Frantzian. 

 z http://www.epiceries-solidaires.org/

WT.SH (ALEMANIA)

Formazioa funtsezko elementua da enpresen jasangarritasuna eta lehiakortasuna lortzeko; 

hala ere, enpresa askok ez dute oraindik etengabeko formazioaren kultura errotuta. Formazio-

eskaintzak gutxiegi erabiltzearen arrazoietako bat da bertan parte hartzea oso garestia 

dela, joan-etorriek eta lan-denborak eraginda. Hori dela eta, E-learningek formazio malgua 

lortzeko baliabide egokiak eta konponbidea eskaintzen ditu. Hori bultzatzeko, Hamburgo 

erreferentzia-hiri duen Schleswig-Holsteineko teknologien sektoreko enpresek bat egin dute 

langileen formazioan e-Learningak duen potentziala ustiatzeko moduak bilatzeko. Proiektuaren 

xedea da Schleswig-Holstein eskualdeko informazio, komunikazioaren eta komunikabideen 

teknologiaren sektoreko eskaerei bideraturiko formaziorako plataforma bat sortzea. Hain 

zuzen, sektoreko enpresen arteko «lankidetzaren idezko berrikuntza»ren aldeko apustua egiten 

dute; eta proiektuak industriaren entrenamendu-metodo zehatz eta berria bilatu nahi du, haren 

beharrizanetan oinarrituta. 

 z http://wtsh.de/

http://www.epiceries-solidaires.org/
http://wtsh.de/
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Employers Hub Nottingham (ERRESUMA BATUA)

«Enployers Nottingham Hub» edo Nottinghameko enplegatzaileen topagunearen xedea da 

hausturarik gabeko kontratazio- eta formazio-zerbitzu bat sortzea, tokiko enplegatzaileen 

beharrizanetara egokitua eta lan-merkatuaren eskaintzak eta eskaerak doituta. Horretarako, 

enplegatzaile batek eska ditzakeen zerbitzuak erreferentzia-leku bakarrean biltzen ditu. Hori 

lortzeko, enplegurako formazioan funtsezkoak diren hainbat agentziarekin lanean ari dira, eta 

eremu horretako langileak kontratatzeko zerbitzu bat taxutu dute. Employers Nottingham Hub 

programak hainbat zerbitzu eskaintzen ditu oso merke: laneko elkarrizketak egiteko espazioak, 

trebetasun egokiak dituzten langileei buruzko datu baserako sarbidea, enplegu-eskaintzen 

doako hedapena, hautaketa-prozesuen kudeaketa, hautagaien bahetzea, Nottinghameko 

formazio-eskaintzaren ezagupen eta gaitasunei buruzko informazioa, sektore guztietarako 

enplegu aurreko formazioa…, finean, enplegatzaileek eskatu eta lan-merkatua susta dezaketen 

zerbitzu guztiak. Egiten dituen jarduerak kontuan hartuz gero, ohiko enplegu-zerbitzua dela 

esan daiteke, baina bezero nagusi gisa enplegatzaileak eurak izatea (eta ez langabeak) guztiz 

aldatzen du haren ikuspegia. 

 z http://www.nottinghamcity.gov.uk/employerhub

http://www.nottinghamcity.gov.uk/employerhub
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5. ONDORIOAK

Txosten hau amaitzeko, funtsezko hainbat elementu azpimarratu nahi ditugu, ondorio gisa, 

txostenean bertan jaso diren ideia nagusiak laburtzeko eta nabarmentzeko:

Zer unetan gauden:

Lehenik eta behin, gizarteratzearen eta enplegagarritasunaren eremuan lan egitean 

(eta beste edozeinetan ere bai, seguru), beharrezkoa da ulertzea gizarte eta ekonomia 

ereduaren aldaketa prozesu batean murgildurik gaudela, eta horren eragin nabarmena 

duela enpresa munduan eta enpleguaren sorreran. Horren ondorioa izango da sektore 

askotan, industrian eta eraikuntzan, langile gutxiago eskatuko dituztela, eta zerbitzuen 

sektorean langile gehiago eskatuko dituztela, eta aldi berean, heziketa maila altuagoa 

duten langileak eskatuko direla. EAEkoa bezalako gizarte modernoetan, gizartean parte 

hartzeko eta ongizate maila egokia lortzeko aukerak ondasunetara eta zerbitzuetara 

daukan irisgarritasunaren araberakoak dira batik bat, eta horietara, oro har, ordainduriko 

lanaren bidez iristen gara. Horrek esan nahi du sistema aldaketa horietara egokitu behar 

dela, aldaketa ekonomiko eta sozialaren aurrean, enplegagarritasuna eta gizarteratzea 

lantzeko aplikatu izan diren konponbide asko berraztertu egin behar dira. 

Eredu ekonomiko eta soziala aldatzearen beste ondorioetako bat da, adituen hitzetan, 

orain arte baino lanpostu gutxiago sortuko direla, epe labur eta ertainean behinik behin. 

Egoera horren aurrean eta EAEk duen % 16ko langabezia-tasa kontuan hartuta, zentzuzkoa 

dirudi pentsatzea kolektibo batzuek ez dutela berriro ere lanik egingo (45 urtetik gorako 

luzaroko langabeek…), Gizarteratze-politiken funtsa oinarritu al daiteke lan-aktibazioan 

eta enplegagarritasunean?

Eredu sozial eta ekonomikoak lan-merkatuaren dualtasunerako dinamika eragiten du; 

eta hor, pertsona batzuk (hainbat faktoreren ondorioz: heziketa maila, gizarte posizioa, 

egindako ikasketak…) posizio seguruetara iristen dira (Insider), eta biztanleria aktiboaren 

gainerakoak gero eta behin-behinekotasun handiagoa pairatzen du (Outsider). Horrek 

tenporaltasun handia eragiten du, lan-merkatuan sartu-atera ugarirekin, soldata txikiekin, 

aurrera egiteko eragozpen handiekin eta «Langile pobreak» gisako kategoria sozialak 

eragiten ari den gizarte-ziurgabetasun handiarekin. Enplegu egonkorrik eza da krisialdiak 

jotzen dituen kolektibo nagusietan (bereziki bazterketa egoeran dauden kolektiboetan) 

eragiten duen elementu partekatua. 

Hori dela eta, egitura berriak garatu behar dira, gizartean parte hartzeko lanaren mende 

egon ez gaitezen eta pertsonek euren gaitasuna garatzerik izan dezaten. Enplegua ardatz 

duen gizarte batentzat hori erronka handia da, eta izaera kulturaleko aldaketak eskatzen 

ditu gizartearen egituren baitan. Horri aurre egin ahal izateko, pertsonen oinarrizko 

beharrak ase behar dira (elikadura, hezkuntza, etxebizitza, osasuna…), baina gizaki 

egiten gaituzten elementuak ere txertatu behar dira, garapenean eta gure ongizatean 

funtsezkoak direlako; alderdi emozionalak, parte-hartzea, gizarte-harremanak piztea, 

etab., eta pertsonen potentzialak garatzea ahalbidetzen duten alderdiak. 
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Baina eredu-aldaketa ezin da interpretatu mehatxua balitz bezala; aldaketarekin batera 

gizarteratzea eta enplegagarritasunari mesede egin diezaioketen beste elementu batzuk 

ere etorriko dira eta; horren adibide lankidetzako ekonomian edo P2P harremanetan aurki 

daitezke. Beharrezkoa da gizarteratzeko gaietan eragile garrantzitsu direnek programa eta 

ekintza berriak garatzea, halako tresnek eta aukerek eskaintzen duten potentzialtasuna 

kontuan hartuta. Jardunbide Egokiei buruzko azterlan honetan, Europa osoan egiten 

diren jardunbide askoren azterketa zehatza egin da, eta ez da hauteman halako tresnen 

erabilera orokorturik, zalantzarik gabe, gizarteratze-gaietan zeresan handia duten arren. 

Enplegagarritasunari dagokionez:

Hala ere, enplegagarritasuna oinarrizko elementu da oraindik gizarteratze-dinamiketan, 

eta sustatzen jarraitu behar da («enplegagarritasunarekin zuzenean erlazionatzen ez 

diren» beste ekintza batzuekin batera). Hori egiteko, abiapuntu hau hartu beharko 

litzateke: Eraginkorrak al dira gaur egun garatzen ari diren enplegagarritasuna lantzeko 

modua? Orienteazioa, formazioa, kontratazioa piztea, finean, enplegu-politika aktiboek 

betetzen al dituzte helburuak? Horietan parte hartzen duten pertsonak iristen al dira lan-

merkatura? Lan-merkatuan duten posizioa hobetzen dieten ezagupenak eta gaitasunak 

lortzen al dituzte? Ba al du horrek guztiak islarik EAEko enpresen lehiakortasunean?

Gainera, gaur egun, lan-merkatura iristea ez da erreferentzia baliagarri bakarra 

enplegagarritasunerako ekintza bat arrakastatsua den ala ez adierazteko. Gailentzen 

den behin-behinekotasunak bestelako gai batzuk ere kontuan hartzera behartzen 

gaitu, esaterako, kontratazio-baldintzak, enpleguaren iraupena, ordainsariak, edo 

ekintza horrek eraginik ote duen lanbide-eremu bereko garapenean. Hori dela eta, 

enplegagarritasuna sustatzen duten politikek behin-behinekotasuna hartu behar dute 

kontuan; pertsona asko lan-merkatutik sartu eta irten ibiltzen dira etengabe, eta dinamika 

hori konpontzeko edo leuntzeko ekintzak garatu behar dira. 

Horren ildotik, gero eta garrantzi handiagoa duen galdera da: Zer egin daiteke lanpostuari 

eustea suspertzeko? garrantzitsua da lanbide-espezializazioak sustatzea, askotan ikusi 

izan da langabezian dauden pertsonak formazio-ekintza batetik bestera noraezean 

ibiltzen direla, inolako loturarik gabe; eta horien bidez lan-praktikak egiten dituzte edo 

aldi baterako lanak aurkitzen dituzte baina inolako jarraitutasunik gabe. Dinamika hori 

zuzendu egin behar da, behin-behinekotasuna ahalbidetzen du eta. 

Beste alde batetik, garrantzitsua da bestelako gaitasunak, trebetasunak eta jarrerak 

sustatzea, ezagupen teknikoak baino harago doazenak. Gaur egun, enplegu batera 

iristeko, funtsezkoak dira motibazioa eta proaktibitatea. Aztertu ditugun joeretan ikusi 

dugun bezala, bitartekaritzarako eredu berritzaileak erabiltzen hasiak dira, coachinga 

edo jagoletza, kasu. Coachingak motibazioa pizten du, bizitza-proiektu baten bilaketa 

eta enplegua bilatzeari ekiteko proaktibitatea sustatzen du; jagoletzak, aldiz, enplegu 

bilaketa-prozesu horretan laguntzen du, lan-merkatuko hainbat eremutan espezializatuta 

dauden kanpoko pertsonen bidez, ibilbide profesionala eta bizitzakoa hobetzeko jarraibide 

batzuk emanez. Egia da, lanbide-orientazioko ereduak gero eta pertsonalizatuagoak eta 

zehatzagoak dira, horren arrazoia da lan-merkatuan sartzea gero eta konplexuagoa dela, 

eta bertara iristeko baliabideak zein diren eta lanbide-eremu bakoitzak nola funtzionatzen 
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du zehatz-mehatz jakin behar da. Lanbide-orientazio generikoak eta edozein kolektibori 

zuzenduak ez du gaur eguneko langabeek dituzten arazoetarako konponbiderik 

eskaintzen. 

Enpegu egonkorrik ezak eragiten dituen arazoak leuntzeko beste alderdi garrantzitsu 

bat sektore pribatuarekin aliantzak finkatzea da, tokiko garapenean eta lurraldeko 

arazoen konponbidean uztartzea. Enpresa pribatuek oso zeregin garrantzitsua dute 

enplegagarritasunaren eta gizarteratzearen sustapenean; horretarako, beharrezkoa da 

haiekiko lankidetza-sareak zehaztea, eta enpresetarako nahiz langabeentzako langungarri 

izan daitezkeen programak eta ekintzak partekatzea; praktikak eskainiz, erakundeen 

beharrizanekin doi daitezkeen langileen jarraitutasuna ahalbidetuz, etab. Enpresa 

pribatuekin harremanetan azter daiztekeen enplegagarritasuna sustatzeko modu asko 

daude. Honako txosten honetan erakutsi dira batzuk, hala nola Leeds eskualdeko FIVE, 

THREE, ONE programa edo Alemaniako enpresa-kultura; formazio aldiko elementutzat 

hartzen da, eta horregatik modu aktiboan parte hartzen du lan-merkaturatu nahi duen 

edonoren lanbide-praktiketan. Puntu honetan, garrantzitsua da balioestea jarrera horren 

onuradun nagusia enpresa bera dela, biztanleria aktibo lehiakorragoa eta produktiboagoa 

eragiten baitu. 

Enplegagarritasunaren alorrean ekarpen handia egin dezakeen beste elementu bat 

gizarteratzeko enpresak dira. Alde batetik, gizarteratzeko enpresek jarraitu egin behar 

dute laguntzen gizarte-bazterkeria eta ohiko lan-merkatuan uztartzeko arazoak, biak 

batera, dituzten kolektiboei. Beste alde batetik, krisialdia bazterkeria-egoeran dauden 

edo lan-merkatura iristeko eragozpen asko dituzten kolektibo berriak sortzen ari da, eta 

horiek ere gizarteratzeko enpreek eskaintzen duten laguntzaren antzekoa behar dute. 

Horren adibide dira heziketa maila altua duten gazteak edo 45 urtetik gorako langabeak; 

horrek eskatuko luke gizarteratzeko enpresak sortzea orain arte asko sakondu ez den 

eremuetan: aholkularitza, kudeaketa, ingeniaritza, zuzenbidea, marketina… 

Formazioari dagokionez, 

Formazioa, enplegagarritasuna sustatzen duten politiken oinarrizko zutabe den aldetik, 

testuinguru berrira egokitu behar da. Hori ezin da «epe laburrean» oinarritu, hau da, 

lan-merkatuan hutsune bat aurkitzea ahalbidetuko diguten formazio-ekintza azkarretan. 

Epe laburreko politika horrek zentzua eduki zuen ekonomia-sasoi onean, lanpostu 

hutsak hainbeste izanik lan-merkaturako sarrera oso dinamikoa zenean, baina gaur egun 

funtzionamendua oso bestelakoa da. Horrek esan nahi du langabezian dauden pertsona 

askorentzat zaila da lan-merkatura iristea, horregatik, beharrezkoa da epe ertain eta 

luzerako neurriak aplikatzea, lanbide berregituraketak, lan-hobietan benetako ikasketak 

eginez praktiketako hitzarmenak egitea, eta abar. ; modu estrategiko eta eraginkorragoan 

jardun behar dugu. Horregatik beharrezkoa da bokazioa eta bizitza-proiektua bezalako 

alderdiak lantzea, lanbide-ibilbide profesionala indartzearekin batera. Horren adibidea 

da Norvegiako Birkualifikaziorako Programa; bi urtez lan egiten zuten gizarte-laguntzak 

jasotzen zituzten pertsonekin. 

Gainera, eredu ekonomikoaren aldaketaren ondorioz, lan-merkatuak eskaera berriak 

dauzka bai biztanleria aktiboaren trebetasunei bai ezagupenei dagokienez. Horrek 
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hainbat galdera eragiten ditu, txosten honetan sakondu ezin ditugunak, baina kontuan 

hartu beharko liratekeenak EAEn enplegagarritasuna eta enpresa-ehunaren lehiakortasuna 

hobetu nahi badira. Zein dira merkatuak eskatzen dituen ezagupen eta trebetasunak? 

Gaur egungo formazio-sistema prestatuta al dago beharrizan berri horiek kontuan 

hartzeko? Administrazioak gauzatu eta enplegagarritasuna sustatzen duten formazio-

ekintzetan kontuan hartzen al dira eskatzen diren trebetasun eta ezagupen berriak? Hori 

gauzatzeko beharrezkoa da enplegagarritasuna enpresa pribatuetan sustatzeko ardura 

duten erakundeekin bat egingo duten mekanismoak gauzatzea, eta mekanismo horiek 

eskaera hori modu sistematizatuan jakitea ahalbidetu behar dute. Finlandian egin diren 

Barometro Okupazionaletan ikusi dugun bezala, hori lor daiteke giza baliabideetarako 

arduradunei galderak eginda, eskaera horiek denboran zehar monitorizatu ahal izateko 

eta horri esker, eskatzen diren trebetasunen eta ezagupenen berri jasotzeaz gain, behar 

handiena noiz dagoen ere jakin daiteke, eskaera zer sektoretan handitzen den, giza 

baliabideetako arduradunek pertsonak kontratatzeko dituzten arazoak, lan-merkatuaren 

joera berriak… Era berean, informazio hori jasotzea ere interesgarria izan daiteke orientazio 

zerbitzuetarako, lan-merkatuaren joeren jarraibide fidagarriagoan eman baititzakete. 

Baina benetako eskaerez gain eskaera potentzialak ere kontuan hartu behar dira. Horri 

esker formazio zehatzagoa egin ahal izango da eta epe laburreko enplegagarritasuna 

suspertuko da; horretarako, formazioarekin zerikusia duen sistema osoarekin aliantzak 

egin beharko dira: unibertsitatea, lanbide-heziketa, etengabeko formazioa eta lanbide-

formazioa… Helburua izango da 2020 urterako enpresa-munduan eskatuko dituzten 

gaitasun eta ezagupenen inbentario moduko bat sortzea, estimazioen arabera langile 

kualifikatuen eskaera oso handia izango baita ordurako. Ikaskuntza iraunkorraren kultura, 

behar bezala garatuta, enplegu egonkorraren gabezia arin dezakeen elementuetako bat 

izan daiteke. Eremu horretan, Mugikuntzaren paradigma har daiteke erreferentzia gisa. 

Beste alde batetik, behin-behinekotasun egoera horretan eta lan-merkatutik sartu eta irten 

ibiltzean, egokia izan daiteke bestelako formula batzuk aztertzea, formazioetara iristeko 

modu malguak, adibidez on-lineko formazioa sustatzea, smartphonerako bideoen bidez, 

formazio-modulu laburragoak sortzea, etab. 

Arretaz aztertu behar den beste alderdi bat da pobrezia-arriskua eta heziketa mailaren 

artean dagoen erlazioa, horren ildotik, funtsezkoa dirudi enplegagarritasuna oso 

gaztetatik lantzen hastea. Hori eskola-adineko orientazio-ekintzen bidez zehatz 

daiteke, bai gurasoentzat bai ikasleentzat, eskola goizegi uzteak dituen ondorioei 

buruz sentsibilizatzeko, ikasleen interesak eta potentzialtasunak bultzatzeko, familia- 

edo gizarte-egoera zailetan laguntzeko… Bistan da adin-tarte horietan aplikatutako 

enplegagarritasunak ez dituela helduen kasuan dituen konnotazio berberak, kontua ez da 

ikasleei merkataritzako ingelesa edo lorezaintza irakastea, lan-merkatuak etorkizunean 

ekarriko dizkien erronkei aurre egitea ahalbidetuko dieten trebetasunak garatzea baizik. 

Gizarteratzeko ekosistema edo lurralde baterantz

Honako txosten honetan gizarteratzeko ekintzak hobetzeko interes handiko elementuekin 

egindako jardunbideak hauteman dituen arren, gizarteratzeko bide gisa aktibazioa eta 

enplegagarritasuna hautatzeko joera orokorra dela ikusten da. Enplegagarritasuna 
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hobetzea gizarteratzeko dinamiketara iristeko banakako prozesua da, eta helburua enplegu 

bat lortzea da. Lan-merkatu murriztu batean eta kalitate txikiko lan-baldintzetako postuak 

eskaintzen diren merkatuan, horrek esan nahi du bakoitzak bere buruz salbatu behar 

duela, ahal duen moduan. Gizarteratzeko bide kolektiboak eragin handiko baliabideak 

izan daitezke eta horregatik bultzatu eta sustatu behar dira; izan ere, krisialdian zehar 

eragin politiko eta soziala izan duten dinamiketako batzuk izaera kolektibokoak dira. Hori 

dela eta, ekintza kolektiboak sustatu behar dira gizarte kohesionatuago eta bidezkoago 

baterako aldaketa eragiteko. 

Gainera, enplegagarritasuna norbanakoaren estrategia gisa, indarrean dagoen eta 

kontsumoan eta indibidualismoan oinarritzen den eredu sozial eta kulturala sustatzen 

duen elementua da. Hori dela eta, funtsezko lan-eremua da balio barnerakorrak dituen 

gizarte-eredu bat sustatzea, gizartea eraikitzeko zutabe nagusitzat kohesioa izango 

duena. Horren ildotik, ez da hauteman jardunbiderik gobernu-erakundeetatik norabide 

horretan, eredua ez da inoiz zalantzan jartzen eta oinarri horren gainean hasten dira 

eraikitzen bazterkeria-dinamikak. Zergatik? Zaila da erantzuten, baina badirudi interesa 

dela Statu Quo-a iraunaraztea, nahiz eta funtsean bidegabea izan. Gainera, bereziki 

harrigarria da, lehen aipatu dugun bezala, kontuan hartzen badugu lan-merkatua ez dela 

gai enplegua eskaintzeko biztanle aktibo guztiei, ez behintzat epe labur eta ertainean. 

Badira eremuak enplegagarritasuna baino harago doazenak eta sakondu ahal direnak, 

hala nola, kontsumo kolaboratiboa, erkidegoko loturak sustatzea, topagunerako, 

jolaserako, parte-hartzeko hiri-espazioak sortzea, balio barnerakorrak sustatzen dituzte 

gizarte-ekimenak antolatzea, sentsibilizazioa maila guztietan… 

Horren ildotik, funtsezkoa da daukan garrantzia azpimarratzea eta elkartasuneko 

ekonomia bultzatzea; pertsonen zerbitzura bideraturiko ekonomia, eta ez kapital-

metaketara; finean, gizartearen mesederako izango diren «negozioak» bultzatzea. 

Hainbat modutan egin daiteke: gizarte-ekintzaileei aholkularitza emanez, ideia-lehiaketa 

eginez, hainbat beharrizani erantzungo dioten gizarte-enpresen klusterrak sortuz… gaur 

egun enpresa-mota hauek konponbide berritzaile eta sortzaileenetakoak ematen ari dira 

gizarte-arazoen aurrean. Beste modalitate batzuk ere, gizarteratzeko enpresak kasu, 

garrantzitsuak dira lan-merkatutik urrunago dauden pertsonen gizarteratze-prozesuetan 

laguntzeko. 

Bestelako gizarte-eredua bultzatzeko beste modu bat da erkidegoaren baitan loturak 

sendotzea, gizarteratzeko funtsezko modu gisa. Erkidegoko loturak funtsezkoak dira 

denboran iraungo duten gizarteratze-dinamikak sortzeko. Horretarako, beharrezkoa da 

herritarrak suspertzea. Gizarteratzearen aldeko borrokak zerikusi handia du gizarte-

harremanekin, hori dela eta, pertsonen eta pertsonen arteko harremanak landu behar 

dira, eremu pribatuetatik hasi (haurrak, familiak…) eta eremu publiko hurbiletara 

(auzokoak, erkidegoa, auzoa, hiria), eta instituzio eta erakundeetara (eskolak, enpresak, 

elkarteak, botere publikoak…). Gizartea eta ulertezintasuna gizarteratzea eragozten duten 

elementuak dira, enplegu edo heziketarik eza bezala. 

Horren ildotik, gizarteratzea lantzeko eremu egokiena, tokiko eremua da. Alde batetik, 

bertatik bertara lan eginda gaitasun handiagoa dago gabeziak eta aukerak hautemateko, 

eta beste aldetik, badira lurralde-faktoreak pertsonen bizi-aukerak handitzen edo 

txikitzen dituztenak. Esaterako, hori EAEko eskualdeetara eramaten badugu, ikus daiteke 
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Bizkaiko Ezkerraldean dituzten arazoak eta Donostialdean dituztenak oso desberdinak 

direla, eta gauza bera gertatzen da hazteko aukerekin ere. Horren inguruan erreferentzia 

bat hartu behar badugu, Erresuma Batuan bereziki lan egin dute bertatik bertara sortutako 

arazoei konponbidea ematea, bertako arazoei bertako konponbideak eskainita. 

Gizarteratzean eragile sozial guztiek egon behar dute inplikaturik (administrazio 

publikoa, hezkuntza, hirugarren sektorea, enpresa-ehuna, gizarte-zerbitzuak…); 

horregatik beharrezkoa da Lankidetzatarako Tokiko Sareak garatzea. Sare horiek kontuan 

hartu behar dute kohesioa izan daitekeela bizi-kalitatea sortzeko eta gizartea garatzeko 

elementu nagusietakoa; kohesioa dagoenean lurralde bateko gizarte-kapitala eta 

oparotasuna handitzen dituzten norbanakoaren eta gizartearen bilakaerarako dinamikak 

daude. Baieztapen horren ondorioa da gizarteko eragile guztiek hartu behar dutela parte 

konponbidean; hori dela eta, eremu publikoaren, pribatuaren eta gizarte zibilaren arteko 

lankidetza sustatu behar da, gizarteratzearen inguruan dauden arazo nagusiei aurre 

egiteko: langabezia, baliabideetara iristea, behin-behinekotasuna… 

Beste alde batetik, geografikoki urrun dauden nazioarteko dinamikak EAEko herritarren 

bizimoduan eragin handia duten inguru globalizatuan, ehun zibil barnerakorra osatzeko 

ahalegina egin behar da, norberaren garapenerako eta pertsonen autonomia handitzeko 

aukerak handitzeko, baliabideak eta aukerak eskainiz. Pertenentzia-sentipena indartu 

behar da, bai eta erantzukizun publikokoa ere; pertsonek sentitu behar dute osotasun 

baten parte direla, eta batek onura badauka, beste guztiek ere bai. Ondasun komuna 

bilatu behar da, baina ba al du lekurik ideal honek bizi dugun kontsumoari loturiko 

arrakasta-irudien bidezko hiperestimulazio horrekin? Kontsumoan oinarrituriko gizarte-

estatusa etengabe ongizatearekin lotuta? Hori horrela, funtsezkoa dirudi bizitzako 

ongizate-estandar berriak zehaztea, herritarrek adostuak, eta eredu-aldaketa honetako 

katalizatzaile gisa jardungo dutenak. Halako ezaugarriak dituzten prozesu batean, 

administrazio publikoak aitzindari jardun behar du, interes publikoaren ordezkari nagusi 

gisa. 

Hainbat eremu daude lantzeko: herritarren parte-hartzea sustatzea, tokiko egitura 

ekonomikoen dinamizazioa, enplegagarritasuna piztea, elkarlana, elkartasun-sareen 

sustapena, herritarren eta elkarteen ehuna sustatzea eta garatzea gai politikoetan 

parte hartzeko, hurbiltasuneko ekonomia sustatzea… ekintza unibertsalak eta egitura-

izaerakoak, herritar guztiengana iristeko, eta ekintza selektiboakbateratu beharko dira, 

egoera larriagoan dauden kolektiboak ukitzen dituzten berezitasunak kontuan hartzeko. 

Krisiak modu desberdinean jo ditu kolektiboak; batzuek faktore askotako esku-hartzea 

behar dute eta beste batzuek, aldiz, enplegua lortzean oinarrituriko konponbideak. 

Jardunbide onak hautatzean bi ekintza motak bateratzeko ahalegina egin da, egiturazkoak 

eta espezifikoak. 

Baina lurralde barnerakorrerako ez da nahikoa lankidetza batzuk zehaztea, gizarteratze 

gaietan konponbide partziala emateko; ekosistema barnerakorra lortu behar da, 

EAEko markari lotua, haren funtsari lotua. Izaera estrategikoko egiturak garatu behar 

dira, gizarteratzeko arazoak hautemateko, konponbideak zehazteko eta konpontzeko 

baliabideak mugiarazteko gai direnak. Ideal hori lortzeko funtsezkoa da administrazio 

publikoen aitzindaritza eta konpromisoa, bereziki Eusko Jaurlaritzarena. Horren ildotik, 

haren elementu definitzaile eta bereizle gisa, gizarteratzearen aldeko apustua egiten 
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duen lurralde bat sortzean berebizikoa izan daitekeen ekintza bat da gizarteratze 

gaietan erreferentzia izango den organo bat sortzea, gizarteratze gaietarako politikak, 

programak eta ekintzak diseinatu, sustatu, aholkatu, koordinatu eta ebaluatuko dituena. 

Erakunde horrek prozesuetan inplikaturik dauden eragile guztiak barnebildu behar ditu, 

eta haiekin eta gizartearen gainerakoarekin lan eginez jarraibideak zehaztu behar ditu, 

sentsibilizazioa eraginez eta izaera barnerakorra sakonduko duten lan-ildoak garatuz. 

Erakunde horrek sakondu egin du euskal lurraldea Europako eskualde berdinkideenetakoa 

bezala. 

Eremu horretan, funtsezkoa da ebaluazioa egitea abian dauden ekintzen eta programen 

eraginkortasuna eta eragina zein diren jakiteko; Europan, Erresuma Batua da adibide 

onena, gardentasunaren eta ebaluazioaren kultura oso hedatuta baitago, eta horiek 

eredu hartu beharko lirateke. Erreferentzia asko daude hori eraikitzeko, baina agian 

parradigmatikoenetakoak izan daitezke London School of Economic and Political 

Science-ren What Work Center of Local Economic Growth erakundearen ekarpenak, 

enplegu-politiken eragina aztertzen aditua den erakundea izanik. 

Azkenik, honako txosten hau egitean jakitun gara jardunbide baten transferentzia oso gai 

delikatua dela, ez da gauza bera ekintza bat egitea Danimarkako Selandia eskualdean, 

% 7ko langabezia-tasarekin (EUROSTAT, 2013) edo EAEn; oso zaila da «eskuratzeko prest» 

ereduarekin esperientziak errepikatzea. Txosten honetan hautemandako joerekin loturiko 

jardunbideak islatu dira; bitartekaritza, enpresa-ehunaren parte-hartzea, ekintzailetzaren 

sustapena, formazio eta kualifikazio eredu berriak, erkidegoarekin loturiko gizarteratzeko 

moduak kudeatzeko bestelako modu batzuk eta enplegagarritasunarekin zuzenean 

zerikusirik ez duten bestelako jardunbideak aurki daitezke. Guztiek dituzte elementu 

interesgarriak errepikatzeko (elementu horiek, ez jardunbidea bera) eta lanerako 

eremu berriak zabal ditzaketenak, baina hauek ez dira bakarrak. Honen guztiaren 

asmoa lagungarri eta inspiragarri izatea gizarteratzean inplikaturik, bizi-kalitatearen 

hobekuntzarekin eta herritar guztien aukera-berdintasunarekin konprometiturik dauden 

elementu guztientzat berezko eta jatorrizko konponbideak bilatzean. 
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