TALDE BABESTU ALA ERASOPUNTU?
1978. urteak markatzen du puntu gorena Britainia Handiari dagokionez adinekoen
populazioaren premiak aitortzen eta beraiei
erantzuna emateko borondate publikoa aditzera emateaz denaz bezainbatean, "A happier old age" (Zahartzaro Zoriontsuagoa)
dokumentuaren argitarapenarekin. Bere asmo
onak betetzeari zegokionean huts egin
bazuen ere, dokumentuak gutxienez eztabaida-aro bati hasiera eman zion eta gizarte
luze eta zabal aztertu zen adinekoei nola
lagundu behar zitzaieneko gaia. Espero izatekoa zen Viktoriar balioei atxikirik zegoen
Lehen ministrari batek merezimendu handiko talde hau atzerapen ekonomikoaren
ondorio garrantzetatik babestu nahi izatea.
Baina Udal-zerbitzuetarako aurrekontuetan
murrizketak egin zirenean, horrek adinekoen
populazioak zekartzan ondorioak ez zegoen
ahazterik. Adinekoak gizarte-zerbitzuen kontsumitzaile handienak direlarik, berauek ziren
gehien pairatzen zutenak gobernu zentral
eta munizipalek ongizatea mugatzeko egindako ahalegin honen ondorioa.

beraz, gizarte-gastua NPG baino bizkorrago
hazi zen eta 1 970ean gizarte-zerbitzu pertsonaletan egin zen gastuak beste edozein
gizarte-programatakoa gainditu zuen.
Azken hamar urte hauetan herrialde
honek izan duen atzerapenak, beherakada
bat ekarri du NPGari eta gastu publikoan
murrizketa gogorrak egin beharra gertatu
da.

Ongizatearen pribatizazioa
Estatuaren eta gizabanakoaren arteko
lankidetza gizarte-ongizateak eskatzen dituen
erantzunak emateari dagokionean-kontzeptu
hau funtsezkoa zen gerra ondoko akordioanoso hondaturik geratu da azken urteotan.
Bestalde aldaketa bat izan delarik ikuspegi
koletibistetatik indibidualistago batzutara,
ongizatezko erakundeak sarritan oso burokratiko bezala agertu izan dira, sarritan sortzaile izan zituzteneko efizientzi ekonomikoa eta gizarte juztizia bezalako idealekiko
zabarkerian eroriz. Guzti honek giro aproposa sortu du eskuin-joerako politek zerbitzu publikoak murriztu ditzaten eta sektore
borondatezko eta pribatuek ongizateari eusten parte handiagoa har dezaten.

Adinekoenganako politikaren aldaketa
honek begibistan jartzen ditu gerra ondoko
ongizate-gizartea bera auzitan jartzen ari
diren presio ekonomiko, sozial eta politiko
zabalagoak. Azken 40 urteotan nagusia izan
den gizarte-politikaren joera kolektibista
1930. urteetako depresio ekonomikoa. Bigarren Mundu-Gerratearen trauma eta industri
hedapenaren emaitza izan da. Egoera
honetan, alderdi guztietako politikariek onartzen zituzten enplegu osoa fobaratzeko eta
gizarte-justizi maila handiago bat lortzeko
ahalegin eta neurriak. 1951-1979 bitartean
gastu publikoak % 36tik % 45era gehitu
zuen NPGren partaidetzan. Aldi berean,
gizarte-gastua %16tik % 28ra hazi zen.

Orain aurkitzen den egoerak hautsi egin
du usadioz ezagutu izan dugun gizarteakordio edo consensua.

Erantzun publikoa
Gobernu kontserbadorearen politika ekonomiko eta sozialak harrera ona izan du
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nikuntza indartu da gizarte-zerbitzuak garatu
ordez. Estatu-Sekretaritzak dagoeneko
agindurik dauka gizarte-zerbitzuen betekizun eta ianen azterketa. Beronen iritzian,
zuzeneko hornikuntza baino garrantzi handiagoko betekizunak izendatu beharko litzaizkieke, dezentralizazioa, delegazioa, enpresaritza eta kostu-efikazia aspimarratuz. Baina
helburu hauek politika bideragarri bihurtzeko orduan ikusten diren zailtasunak nabarmenak dira eta birplanteaketa horren argitarapena atzeratu egin da.

populazioaren sail handi baten aldetik,
1983ko hauteskunden emaitzek erakutsi
dutenez. Estabilitate-gabezia ekonomikoa eta
gizarte-dependentzia atergabe hazten ari
direlarik ez dago batere garbi zer neurritaraino publikoa prest dagoen zergaketa-maila
altuagoak eta irabazien banaketa igualitarioago bat orain dauden zerbitzu-mailei eusteko eta ahal den neurrian hobetzeko. Aldi
berean egin diren ikerketa guztiek aditzera
ematen dute, jendea oraingo zerbitzuen
murrizketaren aurrean aurkitzen denean,
gehienek nahiago izaten dutela lehen bezala
eustea eta prest daudela berauen prezio
kolektibista ordaintzeko adierazten omen
dute.

Aldiz, Osasun-Zerbitzu Nazionala (NHS)
oso babesturik egon da aurrekontuzko
murrizketa horietatik. Bestalde kontutan hartzen bada osasun-zainketa desinstituzionalizatu eta komunitatean baitan txertatu nahi
dela, arrazoizkoago dirudi NHSri aurrekontua muriztea eta udaletako gizarte-zerbitzuak
hornitzea. Agi denez gizarte-zerbitzu pertsonalek ordaindu beharko dute ospitalearetoak epe luzerako pazientez hustearen
faktura. Osasunean egingo den gastua
hemendik aurrera urtero ehuneko batean
gehituko bada, britainiar gobernuak datozen hiru urtetarako dituen planen arabera,
hau ez da oraindik iristen dauden zerbitzumailei eusteko. Ezinbestekoa dirudi, beraz,
egoera honetan adineko pertsonek, zeinen
premia kronikoak paziente gazteagoen beharrizan larriak bezain lehentasun handikoak
ez diren, osatuko dutela gehien pairatu
beharko duen taldea.

Gizarte-gastuaren kontra indartu den
aurreritzia neurri handi batean britainiarrek
Europako beste herrialdetakoek baino zerga astunagoak ordaintzen omen dituztelakotik sortua da. Baina hau ez da egia eta
Erresuma Batua beste herrialdeen parean
agertzen da puntu honetan.
Ikerketetan ikusi izan denez, adinekoek
ez dute sentitzen bere burua beste edozein
taldetakoek baino murriztuago edo soilduago, nahiz eta lanean ari diren taldeek baino
sarbide murritzagoak izan, badirudi dituzten igurikapenen arabera ez dutela desfase
haundirik nabaritzen; hau da, iraganean oso
bizimodu latza ezagutu izan dutelarik, oso
esker oneko sentitzen dira miseriatik ateratzen dituzten pentsioak jasotzean. Azken urte
hauetan, beste faktore batzuk ere sendotu
egin pertzepzio hau. Erabat pentsio publikoaren baitan dauden adinekoak ere aski
osasun-maila onaren jabe dira, etxebizitza
erosoa dute eta abantaila bereziak dituzten herrialdearen guneetan bizi dira eta
alboan bizi direnekin alderatuta iritzi positiboa dute beren buruez. Bizitsa aurrera ateratzeko borrokan ari diren beste senide gazteagoak baino hobeto sentitzen dira.

Adinekoentzako inplikazioak
Baldin eta adinekoen egoerari lehentasuna eman bazaio, ez da izan zuzeneko
interes bat egon delako talde honen premietarako, baizik eta alarma moduko zerbait berauei erantzuteak ekarriko duen gizarte-kostuaren aurrean.

Jubilatuen artean arazo gogorrenak
gerora sortzen dira, fisikoki ahultzean eta
gizarte-laguntza handiagoa eskatzen dutenean. Baina talde hau hauteskundeei begira oso gutxiesgarria da eta beronen eskakizunak aisa bazter ditzake hori egitea hautatzen duen edozein gobemuk.

Gobernua-aitortu beharra dago-gutxienez
arduratu da arazoaren dimentsioaz jabetzera gizartearen kontzientzia bultzatzen, baina berak emandako soluzioen ondorio sozial
eta politikoak daude auzitan.

KOSTU-EFIKAZIA NOLA LORTU
Murrizketak osasun eta udaletako gizarte-zerbitzuetan 1979az aurretik hasi
ziren udaletako gizarte-zerbitzuak murrizteko ahaleginak. Eta oraindik ere, 1987-88
urteetako aurrekontuetan ere murrizten jarraitzeko asmoak agertzen ditu gobernuak.
Egoera honetan udal-mailan zuzeneko hor-

Ekonomi uzkurdurazko aldi honetan
kostu-efikazia garrantzizko puntu bihurtu da
politikari guztientzat. Halere, kontzeptu hau
gehiago aplikatu zaie gizarte-zerbitzu publikoei beste mota bateko hornikuntza publikoei baino.
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ahalik eta kosturik txikienarekin, edo nola
lor daitekeen etekin-maila handiena kostumaila berarekin. Halere, ez ditu ezartzen
diru-balioak irteera gisa, baizik eta onartzen du dirutan ebaluatu ezin daitezkeen
emaitza batzu badirela eta denak bateraturik irteeren balantze "guztizko" edo indize
bat sortzen dutela. Bestela esateko, ezin
ditu ebaluatu zerbitzu-mota desberdinen
etekinak.

Gizarte-zerbitzu batzuk beren autoebaluaketa egitean positiboak direla ikusi ahal
izan dute, aldiz, beste zenbat zerbitzuk alderantzizkoa aurkitu du.
Lehenengo eta behin esan behar da
"kostu-efikazia" kontzeptua azken urteotan
sortu den zerbait dela. Gaur egun dauden
gizarte-zerbitzuen egiturak premia batzuri
erantzuteko sortuak dira, eta ez berauen
efikazia tresna sofistikatuekin neurtua izateko asmoarekin. Dena den, azken aldi honetan gero eta premia eta zerbitzu-ikerketa
gehiago burutu dira bai unibertsitateen aldetik eta bai gizarte-zerbitzuetako departamenduetan lanean ari direnen espezialisten aldetik. Nahiz eta ikerketa hauek baliozkoak izan
diren departamendu bakoitzaren hornidura
bezeroen premietara hobeki hurbiltzeko, ez
dira egokiak izan "kostu-efikazia" kontzeptuaren arabera erabakiak epaitzeari begira
informazioa biltzeko. Murrizketen ondorioz
garrantzia handia eman zaio zerbitzu-eskaintzaren efizientzia neurtzeari baina ez
hainbestekoa premia jakinei erantzuteko izan
duen efikaziari. Jakina, errazago gertatzen
da lehena neurtzea emaitzaren kalitatea neurtzea baino, izan ere azken honek epai subjektiboak eskatzen baititu zerbitzuak lortu
nahi duenari buruz. Demagun, adineko bati
egunero otordua zerbitzatzen zaiola: zer neurtu
behar da? Bezeroaren baitan duen inpaktoa,
auzo eta ahaideengan duena edo entregaantolamenduan duena?

CEAk etekinak berdin mantendu eta kostu txikieneko aukeretan sakonketa egiten
duen bitartean, CBA (kostu-etekin analisiak)
etekinak eta kostuak ebaluatzen saiatzen
da. Kostuak eta etekinak batzearen ideia oso
erakargarria bada ere, tartean sartzen diren
prozesuak oso konplexuak dira. Hau batez
ere egia gertatzen da gizarte-zerbitzu pertsonaletan, non zaila gertatzen baita kostu
zehatzak berezten, departamenduak berak
zuzenean asumitzen dituenetatik, eta etekinak zabalki banatzen diren bezero, zainketari eta erakunde laguntzaileen artean. Kostu eta etekin espezifikoak atzeman direnean,
kuantifikatu egin behar dira eta emaitzak,
diru-balio bihurtzerik ez badago, kostuekin
erlaziotan jarri behar dira konparaketak burutzeko. Bestalde askoz errazagoa gertatzen
da medikuntza eta gizarte-obren epe laburrerako ondorioak neurtzea epe luzerakoak
baino. Ikerketa hauek oraindik hasieran daude eta aurrerapauso nabariak egin behar
dira ildo honetatik gauza zehazten. Bitartean udal-gobernuek berehalako premiei
erantzuten jarraitu beharra dute.

Kostu-efikaziarako hurbilpena
Kostu-efikaziari buruzko estudioen helburua zainketaren efikazia eta beronen kostua lan-marko kontzeptual baten barruan
harremanetan jartzea da. Ez du zerikusirik
"merketasun" kontzeptuarekin, baizik eta helburu edo "premia" partikularrei hobekien
erantzuteko moduarekin, eskura dauden
baliabide mugatuen artean. CEA edo kostuefikazioaren analisia ekonomilariek asmatua
da jarduera-bide baten balioa beste batenarekin alderatzeko. Berez, CEA oso gauza
sinplea da: proiektu baten kostuak emaitza,
irteera edo irabaziekin alderatzen dira Bi
edo gehiago zainketa-programa aukeran
badaude, kostu jakin batekin emaitza handiena eskaintzen duen proiektuari hobesten zaio. Gertatzen diren ondorioak eta kostuak, baita gizarteko edozein kide erasaten
dutenak ere, kontutan hartu behar dira eta
unitate amankomunetan neurtu behar dira
efizientzi konparaketak egin ahal izateko.

Kostu-efikaziaren aplikazioa
Gizarte-zerbitzuetako departamendu
askoren diskurtsuaren parte bihurtu bada
ere kostu-efikazia, zalantza handiak izaten
dira beronek praktikan esan nahi duenari
buruz. Zeharo prozesu desberdinak deskribatzeko erabil dezakete talde batek baino
gehiagok, produktibitatea edo kostu-transferentzia, esaterako. Bi kasuetan helburua
kostuak gutxitzea da helburua eta ez kostuefikazia eta sarritan prozesu erreala oportunista izaten da estrategia arrazoizko bat
diseinatzea alde batera utzirik.
Adibidez, "kostu-efikaziaren" izenean
erabaki liteke egoitza garesti bat ixtea eta
honela baliabideak liberatzea bezero mordo baten premiei beren etxeetan erantzuteko, nahiz eta artean larriki ezinduriko pertsonak jasotzeko egoitza baten premiak
jarraitu. Udal edo probintzi agintariek honela murriztu egiten dute egoitzatarako duten

CEAren teknika saiatzen da erakusten
nola lor daitekeen etekin-maila jakin bat
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deak gehitu gabe eta bezeroei ematen zaien
kalitatea hobetuz.

honidura-aurrekontua baina beharrizana ez
da desagertzen, baizik eta sektore pribatuak hartu behar izaten du bere gain askoz
gehiago ordainduz NHSak bera asetzegatik. Epe laburrerako aurrezteak sarritan ez
ditu kontutan hartzen bezeroen, borondatezko erakundeen eta beste erakunde publikoen nahiak.

Ohar baliotsurik ere egiten du estudioak
etxe eta egoitzetan daudenei eskaintzen zaien
laguntzari buruz eta estudioa bereziki azpimarratzen du adinekoak zaintzeko orduan
senide eta adiskideek duten betekizuna.

1980 urtetik hona egin diren 685 ikerketaren artean %1,2 bakarrik uzan dira
kostu-efikaziari buruzkoak eta ez du ematen oso eragin handikoak izan direnik, izan
ere gastu handiak ez baitu beti horniketak
erangikorra esan nahi beti, baina ezta fastu
gutxi izateak ere. Bestalde, badirudi ikerketariak berak ere uzkur agertzen direla kostumurrizketa beste ondoriorik izango ez duen
ariketa batean parte hartzeko.

Azken ondorio gisa
Egiten den kritikarik gogorrena, behar
bada, zera da: balantze-orrian ez dela agertzen bezeroen eta berauen laguntzaileen kostu eta onurarik agertzen. Zerbitzu-horniketaren ebaluaketa egitearen "hirugarren
dimentsioa" da hau, hau da, zer neurritaraino elkar hartzen duten premia pertsonal
konplexuek eta gizarte-helburu baloratuek.
Gaur egun ez dago erantzun prestaturik
kudeakuntzak aurre egin behar dieneko
lehentasunei buruz, nahiz eta oso lagungarri gertatu jokoan dauden faktoreen izaera
zehatza zedarritzeko orduan.

Aukera merkeagoa?
Egundoko aldeak daude nazio-mailan
adineko jendearentzako gizarte-zerbitzutan
egiten den gastuan-%± 37koa izan daiteke pertsonako. Beroni esker, alferrikako gastuak murriztera jo da gobernu zentralaren
mailan. Hasiera batean ahaideek eta adiskideek adinekoarekiko egiten zituzten gastuak ere azterketaren barruan sartzera jo
zen eta honen ondorioz ordura arte ezkutuan egondako gastuen zenbateko orokorra
eta berauei erantzuteko erabilitako baliabideen kopurua handitu egiten zen. Honek
ondorio negatiboak zituen arazoaren ikuskeran eta trataeran. Gerora gobernu zentralak kontabilizazio-sistema sinpleagoetara
jo du.
Audit Batzordeak Gizarte zerbitzuak adinekoentzat nola era eraginkorragoan kudeatu izeneko estudioan lehen baino eginbehar gutxiago izendatzen ditu eta aurreko
estudioetan egindako makurrak ez errepikatzen ahalegintzen da. Halere, tresnaerabilera egoki baten esparrua gaindituz
begibistakoak ez diren inferentziak egiten
ditu datuetatik. Oso gogor salatzen ditu
gizarte-zerbitzuen desegokierak: (sarritan pertsonak "gaizki" kokaturik daude egoitzetxetan, laguntza eta elikatze-zerbitzuek ez dute
ongi funtzionatzen, osasun, etxe eta gizartezerbitzuek koordinaziorik gabe funtzionatzen
dute, politika orokorrerako orientabiderik ez
egotean alferrikaltzeak sortzen dira. Atera
duten ondorioaren arabera, zenbait udaletan %15-20 gehiago zerbitzu-mailen igotzea lor daiteke gizarte-zerbitzuen departamenduaren aldetik, gaur dauzkaten baliabi-

(A. NORTON, B. STOTEN, H. TAYLOR. "Councils of
care: planning a local government strategy for older
people". CPA 1986, London, obraren "Service Needs
and Constraints" lehen atalaren laburpena X. Mendigurenek burutua).
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